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Motto: 

 

Dzisiaj wiedza i kwalifikacje pozostały same na polu boju jako jedyne 

źródło komparatywnej przewagi. Stały się one zasadniczym 

czynnikiem przy wyborze lokalizacji aktywności gospodarczej w końcu 

XX wieku. Dolina krzemowa i Route 128 są tam, gdzie są, po prostu 

dlatego, że znajduje się tam potencjał intelektualny. Nic innego nie 

przemawia na ich korzyść. 

 

C. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu. 

 

 

Wstęp 

 

W rozważaniach tych przedstawimy projekt stopniowego wdrażania w Polsce 

dualnego (przemiennego) systemu kształcenia zawodowego zarówno na średnim, jak i 

wyższym poziomie edukacji. Punktem wyjścia projektu jest stwierdzenie, że kraje Europy o 

najwyższym poziomie kultury pracy, wydajności i konkurencyjności stosują dualny system 

kształcenia zawodowego. Jeżeli chcemy znacząco poprawić jakość pracy i produktywność 

oraz obniżyć marnotrawstwo i wysokie koszty, wynikające (np. w budownictwie) z pracy o 

niskiej jakości, trzeba zmienić dotychczasowy system kształcenia zawodowego. 

 

Systemy edukacji zawodowej 

 

W krajach Unii Europejskiej systemy edukacji kształcenia zawodowego różnią się 

znacznie, niekiedy diametralnie. Upraszczając, wyróżnić można dwa systemy kształcenia 

zawodowego: (1) system „szkolny” i (2) system dualny. Główne kryteria odróżniające te 

systemy odnoszą się do kilku kwestii: roli rynku i/lub państwa w regulacji struktur i treści 

kształcenia zawodowego, roli partnerów społecznych, głównie pracodawców w kształtowaniu 

i finansowaniu edukacji zawodowej oraz roli i miejsca uczniów (rodziców) w finansowaniu 

edukacji zawodowej, a nade wszystko odpowiedzi na pytanie: gdzie odbywa się praktyczna 

nauka zawodu – w warsztatach szkolnych czy na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach, 

instytucjach, urzędach itp. 
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Rozwój społeczno-gospodarczy we współczesnych warunkach jest w coraz większym 

stopniu oparty na wiedzy. Coraz częściej mówimy o gospodarce opartej na wiedzy lub nowej 

ekonomii, które inwestowaniu w edukację nadają znaczenie priorytetowe. Strategicznym 

celem jest więc rozwój i racjonalne wykorzystanie wiedzy, umożliwiającej tworzenie 

nowoczesnych, innowacyjnych dziedzin gospodarki, zdobycie nowych kwalifikacji, 

umiejętności sprawnego i kreatywnego wykonywania pracy, tworzenia nowych konstrukcji i 

nowoczesnych produktów. 

W literaturze przedmiotu pojęcie „wiedza” ma dwa wymiary lub dwa segmenty: 

wiedza skodyfikowana (codified knowledge) lub teoretyczna i wiedza oparta na 

doświadczeniu i treningu (tacit knowledge), którą zdobywa się na stanowisku pracy (learning 

by doing). W gospodarkach opartych na wiedzy próbuje się znaleźć optymalne struktury 

kształcenia (kształcenie na różnych poziomach oraz jednoczesne kształcenie teoretyczne i 

praktyczne), aby zintegrowana wiedza umożliwiła osiągnięcie wysokiej jakości pracy, 

produktywności i konkurencyjności gospodarki. 

Tak więc optymalne struktury kształcenia mają dwa aspekty (wymiary). 

(1) Optymalne struktury kształcenia według poziomów kształcenia (zasadnicze 

zawodowe, średnie zawodowe i wyższe), zgodnie z popytem na pracę. 

(2) Optymalne treści kształcenia (kształcenie ogólne, teoretyczne a kształcenie 

praktyczne na stanowiskach pracy), aby zwiększyć szanse zatrudnienia młodzieży oraz 

zadowolenie i konkurencyjność pracodawców. 

U podstaw programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego jest ocena 

głównych słabości obecnego systemu kształcenia przez polskich pracodawców. 

 

Badania opinii pracodawców o jakości kształcenia  

i przygotowania do pracy absolwentów szkół zawodowych 

 

Od wielu lat prowadzone są badania i obserwacje losów absolwentów szkół 

zawodowych przez różne ośrodki badawcze. Same szkoły, poza nielicznymi wyjątkami, nie 

prowadzą monitoringu lub badań ankietowych losów absolwentów. Badania takie trzeba 

podjąć, gdyż dostarczą one bezcennej wiedzy o adekwatności struktur, treści, form metod 

kształcenia do popytu na pracę. 
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Różne pilotażowe badania, na przestrzeni wielu lat, prowadzą do podobnych ocen, co 

oznacza, że w systemie koordynacji struktur kształcenia z popytem na pracę nie nastąpiły 

istotne zmiany. Oto niektóre wyniki badań. 

1. Badanie losów absolwentów szkół zawodowych w Bielsku Białej wykazało, że brak 

elementarnych doświadczeń praktycznego działania uznają pracodawcy za najbardziej 

zasadniczą wadę obecnego systemu kształcenia […]. Polska szkoła nie spełnia swojej wizji – 

zarówno z perspektywy życiowych potrzeb ucznia, jak i z punktu widzenia współczesnej 

firmy
1
. 

2. W ogólnopolskim badaniu zadano pracodawcom, urzędom pracy i szkołom pytanie, 

czy szkoła dobrze przygotowuje do wejścia na rynek pracy. Uzyskano następujące rezultaty
2
. 

 Tak Nie Trudno powiedzieć 

Urzędy pracy 30,0% 40,0% 30,0% 

Przedsiębiorcy 41,7% 20,8% 37,5% 

Szkoły 77,3%   4,5% 18,2% 

 

Jak widać, najwyżej efekty swojej pracy oceniają szkoły (77,3% pozytywnych 

odpowiedzi). Najgorzej przygotowanie absolwentów oceniają urzędy pracy, do których 

trafiają bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Nieco lepiej oceniają przygotowanie 

absolwentów przedsiębiorcy, być może dlatego, że trafiają do nich absolwenci już 

przeszkoleni, m.in. przez urzędy pracy. 

3. Inne badania wskazują, że jakość kształcenia nie jest właściwa. Nawet jeśli 

absolwenci szkół pracują, to mają poczucie, że szkoła im nie dała potrzebnych umiejętności. 

Ponad 46% z reprezentatywnie dużego badania wskazuje na to, że szkoła nie dostarczyła im 

właściwych umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu. Kształcenie praktyczne to 

wielki problem, bo szkoły dysponują przestarzałymi warsztatami, miejscami praktycznej nauki 

zawodu. Do tego nauczyciele zawodu nie mają systemu potwierdzania swoich kwalifikacji, a 

część z nich jest w wieku przedemerytalnym i uczyła się technologii, które dzisiaj w 

gospodarce nie istnieją. Jak zestawimy słaby warsztat ze słabą kadrą i małą współpracą z 

firmami, to możemy powiedzieć, że to jest pewnie źródło ogromnych kłopotów jakościowych. 

Najbardziej narzekają absolwenci średnich szkół zawodowych
3
. 

                                                 
1 J. Kopel, Absolwenci – między szkoła a firmą, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania w Sosnowcu 1998, s. 3. 

2 U. Jeruszka, Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywistość, IPiSS 2006, s. 267. 

3 U. Sztanderska, Polska szkoła nie przygotowuje dobrze absolwentów w firmach, „Gazeta Wyborcza”,  

7 października 2008 r. 
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4. Ostatnio przeprowadzono szerokie badania rynku pracy i losów absolwentów szkół 

zawodowych w Zabrzu. Wyniki tych badań są zbliżone do cytowanych wyżej. Pracodawcy 

(37% respondentów) stwierdzili, że absolwenci nie są dobrze przygotowani do wykonywania 

zawodu od strony praktycznej i profesjonalnej wiedzy. Absolwentom brakuje: umiejętności 

wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce. Prawie 70% ankietowanych zakładów wymaga 

od kandydatów do zatrudnienia posiadania doświadczenia zawodowego
4
. 

5. Najnowsze reprezentatywne badania empiryczne przeprowadzono w szkołach 

zawodowych, instytucjach rynku pracy, przedsiębiorstwach położonych na terenie miasta 

Bydgoszczy, ale obejmujące swym działaniem województwo kujawsko-pomorskie, a nawet 

teren całego kraju (przedsiębiorstwa i agencje zatrudnienia)
5
. Głównym celem badania była 

ocena stopnia przygotowania teoretycznego i praktycznego uczniów szkół zawodowych. 

Próba badawcza objęła 630 uczniów, 122 nauczycieli, 74 przedsiębiorców i 30 instytucji 

rynku pracy (urzędy pracy, agencje zatrudnienia itp.). 

Wyniki badania ilustruje tabela 1. Najwyżej oceniają przygotowanie teoretyczne 

nauczyciele (79%) i uczniowie (77%) uznając, że szkoła przygotowuje zdecydowanie dobrze 

lub raczej dobrze. Oceny przygotowania praktycznego do wykonywania zawodu są nieco 

niższe , ale bardzo wysokie: 73% uczniów i 74% nauczycieli uznaje, że szkoła przygotowuje 

dobrze lub raczej dobrze. Oceny przygotowania teoretycznego i praktycznego wystawione 

przez pracodawców i instytucje runku pracy różnią się diametralnie od ocen uczniów i 

nauczycieli. Prawie co drugi pracodawca uważa, że przygotowanie teoretyczne uczniów jest 

zdecydowanie złe lub raczej i aż 54% uważa, że przygotowanie praktyczne jest zdecydowanie 

złe lub raczej złe. Instytucje rynku pracy oceniają wyżej przygotowanie teoretycznych i 

znacznie niżej przygotowanie praktyczne – aż 67% uznaje, że jest raczej złe lub bardzo złe. 

 

                                                 
4 A. Kasperek, M. Zieliński (red.), Zabrzański rynek pracy w świetle badań ankietowych, Zabrze 2009, s. 122 i 128. 

5 Badanie przeprowadziła mgr Aleksandra Kulpa-Puczyńska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

i opublikowała w pracy doktorskiej pt. Przygotowanie uczniów szkół zawodowych do elastycznych form zatrudnienia i 

organizacji pracy, Bydgoszcz 2010. 
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Tabela 1. Ocena badanych dotycząca przygotowania teoretycznego (Pt) i praktycznego (Pp) uczniów szkół 

zawodowych 

Opinie badanych 

Uczniowie  

N = 630 

Nauczyciele  

N = 122 

Pracodawcy  

N = 74 

Instytucje  

N = 30 

Pt* 

w % 

Pp  

w % 

Pt* 

w % 

Pp  

w % 

Pt* 

w % 

Pp  

w % 

Pt* 

w % 

Pp  

w % 

1. Zdecydowanie dobrze 10,3 15,1 12,3 14,8 0,0 0,0 13,3 6,7 

2. Raczej dobrze 66,7 58,1 66,4 59,0 41,9 35,1 43,4 16,6 

1+2 77,0 73,2 78,7 73,8 41,9 35,1 56,7 23,3 

4. Raczej źle 19,8 23,0 20,5 22,1 41,9 45,9 33,3 60,0 

5. Zdecydowanie źle 2,7 3,2 0,0 0,8 5,4 8,1 0,0 6,7 

4+5 22,5 26,2 20,5 22,9 47,3 54,0 33,0 66,7 

7. Trudno powiedzieć 0,5 0,6 0,8 3,3 10,8 10,8 10,0 10,0 

Objaśnienia: Pt – przygotowanie teoretyczne; Pp – przygotowanie praktyczne 

Źródło: zestawiono na podstawie: A. Kulpa-Puczyńska, praca doktorska pt. Przygotowanie uczniów szkół zawodowych do 
elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, Bydgoszcz 2010, s. 398. 

 

 

Analiza wyników tego badania nasuwa dwie refleksje.  

Po pierwsze, występują rażące rozbieżności ocen jakości kształcenia (teoretycznej i 

praktycznej) w szkołach zawodowych przez nauczycieli a ocenami pracodawców i instytucji 

rynku pracy. Jest to zjawisko wielce niekorzystne dla procesów usprawniania i poprawiania, 

w szczególności jakości kształcenia praktycznego i jego przydatności do zdeklarowanego 

przygotowania kadr dla gospodarki narodowej i wykonywania zawodu przez absolwentów 

szkół zawodowych.  

Druga refleksja – pracodawcy bardzo nisko oceniają przygotowanie absolwentów 

szkół zawodowych do wykonywania zawodu. Tylko 1/3 pracodawców uznaje, że szkoła 

przygotowuje dobrze (lub raczej dobrze), ponad 50% uznaje, że szkoła przygotowuje źle lub 

raczej źle. 

Oceny te mają niewątpliwie wpływ na ograniczanie możliwości zatrudniania 

absolwentów szkół zawodowych. Z tego wynika wniosek, że poprawa jakości kształcenia 

może poprawić sytuację ludzi młodych na rynku pracy. Trudność polega na tym, że poglądu 

tego  nie podzielają nauczyciele szkół zawodowych, gdyż uznają, że przygotowanie 

teoretyczne (79%) i praktyczne (74%) jest raczej dobre lub zdecydowanie dobre. 

 

Praktyczna nauka zawodu w Polsce  

i zakres stosowania dualnego systemu kształcenia 

 

W Polsce praktyczna nauka zawodu odbywa się głównie w warsztatach szkolnych 

(pracowniach), Centrach Kształcenia Praktycznego oraz na stanowiskach pracy, co ilustruje  

tabela 2. 
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Tabela 2. Miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu  przez uczniów zasadniczych szkół zawodowych i 

techników w roku  szkolnym 2010/2011 

A. Zasadnicze szkoły zawodowe W tys. B. Technika i technika uzupełniające W tys. 

Liczba uczniów ogółem 224,9 Liczba uczniów ogółem 545,1 

Miejsce praktycznej nauki zawodu  Miejsce praktycznej nauki zawodu  

1. Stanowiska pracy u pracodawców 114,5 1. Stanowiska pracy u pracodawców brak danych 

2. Stanowiska szkoleniowe w 

warunkach szkolnych 

 

13,4 

2. Stanowiska szkoleniowe  

w warunkach szkolnych 

 

37,8 

3. Praktyki w Centrum Kształcenia 

Praktycznego 

 

24,9 

3. Praktyki w Centrum Kształcenia 

Praktycznego 

 

33,8 

Źródło: opracowanie na podstawie: GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011 oraz badań własnych CKP, 
IPiSS, Warszawa 2011. 

 

 

Zasadnicze szkoły zawodowe dysponowały 13,4 tys. stanowiskami szkoleniowymi w 

warsztatach szkolnych, a w technikach było tych stanowisk 37,8 tys. Co dziesiąty uczeń 

zasadniczej szkoły zawodowej odbywał praktykę w CKP i co piętnasty uczeń technikum. 

Warto dodać, że co drugi uczeń zasadniczej szkoły zawodowej uczył się w systemie dualnym, 

odbywał praktykę zawodową na stanowisku pracy u pracodawcy. 

W Polsce dualny system kształcenia zawodowego jest stosowany w bardzo 

ograniczonym zakresie, obejmuje około 15% uczniów szkół zawodowych (średnich i 

zasadniczych). Jednakże, sytuacja jest bardzo różna w zasadniczych szkołach zawodowych i 

technikach. Z danych wynika, że prawie 51% uczniów zasadniczych szkół zawodowych 

(ZSZ) pobiera praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, mając status pracowników 

młodocianych (tabela 3). 

Jak widać, liczba pracowników młodocianych zmniejszyła się proporcjonalnie do 

liczby uczniów zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ). W okresie ostatnich dwunastu lat 

liczba uczniów ZSZ zmniejszyła się z 603 tys. w 1999 r. do 225 tys. w 2011 r., czyli o 63%, 

liczba pracowników młodocianych zmniejszyła się z 318 tys. do 114,5 tys., czyli o 64%. 

Dowodzi to, że skłonność polskich przedsiębiorstw do przyjmowania młodocianych 

pracowników (szczególnie w rzemiośle) zmniejszyła się proporcjonalnie do zawężenia bazy 

rekrutacyjnej, tj. liczby uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Procesy te ilustruje  

wykres 1. 
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Tabela 3. Młodociani pracownicy (bez szkół specjalnych) 

Rok szkolny 

Liczba uczniów 

ZSZ ogółem 

(tys.) 

Pracownicy młodociani* 

ogółem 

(tys.) 

jako % uczniów 

ZSZ 

w tym w klasie (w tys.) 

pierwszej programowo najwyższej 

1998/1999 

1999/2000 

2000/2001 

2005/2006 

2008/2009 

2009/2010 

2010/2011 

602,8 

561,1 

542,0 

233,5 

239,1 

235,7 

224,9 

318,3 

297,4 

283,5 

126,5 

116,4 

122,8 

114,5 

52,8 

53,0 

52,3 

54,4 

48,7 

52,1 

50,9 

113,2 

104,7 

98,3 

52,9 

51,8 

55,6 

47,7 

95,5 

94,2 

92,0 

46,0 

37,1 

40,9 

40,2 

Zmiana  

1998-99 = 100 37,2 35,9 x 42,1 42,1 

* Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży, którzy zawarli z pracodawcą umowę o naukę zawodu, a do 
szkoły uczęszczają na zajęcia teoretyczne. 

Źródło: GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 2005/2006, 2009/2010 i 2010/2011; 

Raport 2001 Narodowego Obserwatorium Kształcenia Zawodowego i Szkolenia, Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr, 
Fundusz Współpracy, Warszawa 2002. 

 
 

Wykres 1. Liczba uczniów szkół zawodowych i pracowników młodocianych w latach 1999–2011 (w tys.) 
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Wielką rolę w upowszechnianiu dualnego systemu kształcenia zawodowego odgrywa 

rzemiosło polskie. W 2001 r. 157 tys. uczniów ZSZ pobierało praktyczną naukę zawodu w 

zrzeszonych w organizacjach rzemiosła zakładach rzemieślniczych; na koniec 2010 r. zakłady 

rzemieślnicze zatrudniały już „tylko” 93 tys. młodocianych pracowników, którzy na 

podstawie umowy o pracę uczą się zawodu. 

W okresie dziesięciu lat nastąpił więc gwałtowny spadek liczby uczniów. Związek 

Rzemiosła Polskiego uważa, że spowodowane to jest m.in. nowymi ofertami szkół, 

prowadzoną od kilku lat kampanią prasową zniechęcającą młodzież do podejmowania nauki 

w szkołach zawodowych i propagującą edukację w szkołach z maturą, a także likwidacją 

zasadniczych szkół zawodowych w wielu miastach przez samorządy lokalne, zgodnie z 
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założeniami reformy edukacji. Problem polega na tym, że pracownicy młodociani – 

uczniowie rzemiosła, w przeważającej części dokształcają się w teoretycznie szkołach 

zasadniczych, a także w systemie pozaszkolnym. Obserwuje się jednak rosnącą rangę nauki 

teoretycznej w szkole. Wiąże się to z perspektywami młodzieży na dalsze kształcenie po 

ukończeniu nauki zawodu w rzemiośle i w zasadniczej szkole zawodowej
6
. Likwidacja ponad 

połowy szkół zawodowych ogranicza także możliwości kształcenia młodocianych na 

stanowiskach pracy w rzemiośle. 

Należy dodać, że w okresie powojennym ponad 1,7 mln osób uzyskało kwalifikacje 

zawodowe właśnie tą drogą. Większość z nich prowadziła lub ciągle prowadzi działalność 

gospodarczą. Warto jednak szerzej omówić rolę i rangę rzemiosła polskiego w promowaniu 

kształcenia dualnego w Polsce, wbrew autorom doktryny deprecjacji i ograniczenia 

kształcenia zawodowego. 

 

System kształcenia dualnego w rzemiośle 

 

Rzemiosło stanowi największą „wyspę” kształcenia dualnego w Polsce. W grudniu 

2009 r. u pracodawców-rzemieślników uczyło się zawodu 90 669 młodocianych, a ponad  

2 tys. przyuczało się do wykonywania określonej pracy. Łącznie więc, w skali kraju, 

umiejętności wykonywania zawodu nabywało w rzemiośle blisko 93 tys. młodocianych, co 

oznacza duże zainteresowania młodzieży tą formą przygotowania zawodowego. Ten fakt 

należy odczytywać jako pełne potwierdzenie społecznego uznania dla takiej drogi 

przygotowania zawodowego
7
. 

W roku szkolnym 2010/11 w zasadniczych szkołach zawodowych uczyło się w Polsce 

225 tys. uczniów. Oznacza to, że ponad 40% uczniów szkół zawodowych mogło uczestniczyć 

w praktycznej nauce zawodu w zakładach rzemieślniczych. Liczba młodocianych 

pracowników w całej polskiej gospodarce wynosiła łącznie 114,5 tys., czyli 81% spośród 

nich uczyło się w zakładach rzemieślniczych. Oferta szkoleniowa rzemiosła obejmowała 

110 zawodów, ale nauka odbywała się w 67 zawodach, pozostałe nie spotkały się z 

zainteresowaniem uczniów.  

Kształcenie teoretyczne odbywało się w formie szkolnej i w formach pozaszkolnych 

bądź było organizowane bezpośrednio przez pracodawcę. Oczywiście w założeniu 

                                                 
6 Związek Rzemiosła Polskiego, Oświata zawodowa w rzemiośle, ogólnopolska konferencja Warszawa–Brok,  

25–27 kwietnia 2006 r., s. 1–2. 

7 Związek Rzemiosła Polskiego, Informacje z działalności oświatowej za rok 2009, Warszawa, kwiecień 2010. 
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preferowana jest forma szkolna, która dzięki przyjętemu systemowi zachowania drożności, 

umożliwia absolwentowi kontynuację nauki na kolejnych szczeblach edukacji. W tej formie 

naukę w zasadniczych szkołach zawodowych odbywało pond 88,2 tys. młodocianych, co 

stanowi około 92% ogółu. Oznacza to, że około 8% młodocianych, czyli ponad 7,6 tys. 

odbywa dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych. Składa się na taką sytuację 

wiele przyczyn, wśród których wymienić należy i sieć szkół, i układ komunikacyjny, i często 

objawianą niechęć do kontynuowania nauki szkolnej, pogłębianą systemem organizacji zajęć 

szkolnych
8
. 

Dualny system kształcenia w rzemiośle oceniany jest bardzo wysoko przez ekspertów 

OECD. W raporcie opublikowanym w 2006 r. czytamy: Jakość edukacji [w rzemiośle – 

M.K.] oceniania jest jako dobra; szanse na „gładkie” wejście na rynek pracy wydają się być 

wysokie. W porównaniu z teoretycznie zorientowaną nauką w szkołach, pracodawcy 

doceniają społeczno-ekonomiczne umiejętności i świadomość jakości, jaką młodociani 

pracownicy zdobywają w czasie praktycznej nauki zawodu. Liczba miejsc praktycznej nauki 

zawodu w stosunku do popytu wydaje się być poniżej optymalnej. Jako przyczynę tego 

zjawiska podawano występujący często problem „podkradania” umiejętności. Nie mogąc 

zweryfikować przyczyn uważamy, że niski wskaźnik dalszego zatrudnienia młodocianych 

pracowników po ukończeniu nauki może przemawiać za tym wyjaśnieniem (tylko 15–20% 

uczniów pozostaje w tym samym zakładzie pracy po ukończeniu praktycznej nauki zawodu
9
. 

System dualny stosowany jest pilotażowo w wielu przedsiębiorstwach, ale jego skala 

jest ograniczona: 80% uczniów techników uczy się zawodu w tradycyjnym systemie 

szkolnym (warsztaty szkolne i CKP). 

 

Bariery unowocześnienia kształcenia zawodowego:  

wyposażenie warsztatów szkolnych i Centrów Kształcenia Praktycznego  

 

Główną barierą unowocześnienia kształcenia zawodowego, szczególnie kształcenia 

praktycznego, jest ubogie i przestarzałe wyposażenie warsztatów szkolnych i Centrów 

Kształcenia Praktycznego (CKP) w maszyny, narzędzia, urządzenia, materiały itp. 

                                                 
8 Jak wyżej. 

9 Raport misji OECD, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biblioteka Rynku Pracy, Warszawa 2006,  

s. 38. 
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Dyrektorzy CKP stwierdzają, że większość centrów kształcenia praktycznego 

finansowana jest w całości przez organy samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowe. 

Przeważającą część środków finansowych pochłaniają płace nauczycieli i pracowników 

obsługi oraz koszty utrzymania obiektów (media), zaś mała część przeznaczona jest na 

inwestycje. Oznacza to małe możliwości unowocześnienia bazy techno dydaktycznej 

kształcenia zawodowego i praktycznego. Co więcej, na szkoły przeniesiono obowiązek 

refinansowania jednostkom prowadzącym praktyczną naukę zawodu kosztów zakupu odzieży 

roboczej i środków czystości. 

Dyrektorzy CKP podkreślają, że poważnym problemem w kształceniu praktycznym 

jest baza materialna – zarówno budynki, jak i wyposażenie maszynowe. Kształcenie 

zawodowe kosztuje więcej niż ogólnokształcące, a wprowadzanie nadmiernych oszczędności 

powoduje dużo większe straty w efektach nauczania w porównaniu z nauczaniem wiedzy 

teoretycznej. Wyposażenie techniczne bardzo szybko się starzeje, nawet maszyny i 

urządzenia zakupione w okresie tworzenia pierwszych CKP (druga połowa lat 

dziewięćdziesiątych) są już często przestarzałe. Ponieważ ich stan techniczny jest dość dobry 

(małe zużycie) i nie przynoszą one bezpośredniego dochodu, nie ma środków finansowych na 

ich wymianę. Powoduje to powstawanie znacznych różnic pomiędzy wyposażeniem CKP i 

nowopowstających zakładów lub tych, które znalazły bogatego sponsora.  

Natomiast duże, nowe zakłady oparte na kapitale zagranicznym mają najczęściej 

własne systemy kształcenia pracowników i raczej unikają współpracy istniejącymi 

placówkami kształcenia zawodowego
10

. 

Również niezależni badacze i obserwatorzy kształcenia zawodowego stwierdzają, że 

wyposażenie szkół zawodowych jest wysoce niezadowalające, (…) Młodzi ludzie pragną 

zastać w szkole przestrzeń wypełnioną podobnymi narzędziami i technologiami, co z wielu 

powodów jest niełatwe do spełnienia. Szkoła nie może dla nich pozostać skansenem dawnych 

narzędzi z czarną tablicą i białą kredą. Spełnienie tego warunku jest bardzo trudne ze 

względu na koszty wyposażenia w coraz to nowe generacje sprzętu, a także ze względu na 

konieczność ciągłego szkolenia wykładowców, którzy na przykład z racji wieku nie aprobują z 

równą łatwością nowych narzędzi i technik. Nauczyciele muszą próbować znaleźć zloty 

środek między koniecznością a możliwościami
11

. 

                                                 
10 J. Jankowski, wicedyrektor ds. CKP Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, w: Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Organizacji i funkcjonowanie CKP i CKU, Warszawa 2009, s. 93. 

11 B. Galwas, Edukacja w przyszłości i przyszłości edukacji, w: Wyzwania przyszłości – szanse i zagrożenia, PAN 

2010, s. 276. 
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Wyposażenie techniczne CKP i warsztatów szkolnych –wyniki badań empirycznych
12

 

 

Kluczem do analizy przyszłości kształcenia zawodowego i kierunków jego 

unowocześnienia jest odpowiedź na dwa pytania: 

1) Jaki jest stan wyposażenia technicznego Centrów Kształcenia Praktycznego (CKP) i 

warsztatów (pracowni) szkolnych? 

 2) Czy istnieje realna szansa bieżącej modernizacji wyposażenia technicznego, a więc 

czy CKP i warsztaty szkolne dysponują lub będą dysponować w najbliższych latach środkami 

finansowymi na zakup nowego wyposażenia technicznego? 

Ocena aktualnego wyposażenia technicznego CKP nasuwa wiele trudności. Nie ma 

bowiem jednej prostej miary, umożliwiającej stwierdzenie, że „dane wyposażenie jest 

adekwatne do potrzeb kształcenia praktycznego lub stan ten jest adekwatny”. W badaniach 

posłużyliśmy się trzema metodami oceny stanu wyposażenia technicznego CKP. Dwie 

metody mają charakter oceny subiektywnej. Po pierwsze, zapytaliśmy naszych respondentów-

dyrektorów, czy stan wyposażenia technicznego CKP
13

 jest adekwatny do wymagań 

stanowisk, na których będą pracować absolwenci. Tylko 48,5% respondentów udzieliło 

pozytywnej odpowiedzi na to pytanie; co trzeci respondent ocenia, że jest on niższy (gorszy) 

lub wyposażenie jest bardzo przestarzałe i nieadekwatne do potrzeb kształcenia zawodowego 

dla potrzeb gospodarki. 

Po wtóre, posługując się drugą metodą subiektywnej oceny zapytaliśmy dyrektorów 

CKP, czy wyposażenie CKP pozwala na adekwatne do potrzeb gospodarki właściwe 

przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu. 43,1% respondentów udzieliło 

pozytywnej odpowiedzi i aż 29,3% badanych uznało, że wyposażenie techniczne nie 

umożliwia adekwatnego przygotowania do wykonywania zawodu w warunkach współczesnej 

gospodarki, gdyż jest przestarzałe.  

Trzecia metoda oceny wyposażenia CKP ma charakter bardziej obiektywny, choć 

trudny do adekwatnej interpretacji; dotyczy okresu użytkowania istniejącego wyposażenia 

technicznego. 

                                                 
12 Badania przeprowadzono w 2011 r. w ramach grantu MNiSzW, kierowanego przez prof. Urszulę Jeruszkę. Na 

ankietę odpowiedziało 56 Centrów Kształcenia Praktycznego. Patrz M. Kabaj, Metody, formy i środki unowocześnienia 

funkcjonowania Centrów Kształcenia Praktycznego, IPiSS 2011, maszynopis. 

13 Ankietę przekazaliśmy do 156 funkcjonujących w Polsce CKP. Otrzymaliśmy 58 wypełnionych ankiet oraz 

kilkadziesiąt uwag o warunkach poprawy funkcjonowania CKP. 
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Z badań wynika, że jedynie 36% stanowisk pracy w CKP dysponuje wyposażeniem, 

którego okres użytkowania nie przekracza 5 lat. Natomiast aż 34% stanowisk dysponuje 

wyposażeniem, którego okres użytkowania przekracza 10 lat. 

Zbliżone opinie sformułowali dyrektorzy szkół o stanie wyposażenia warsztatów 

szkolnych, pracowni szkolnych i laboratoriów realizujących: 55% dyrektorów szkół ocenia, 

że poziom wyposażenia jest adekwatny do wyposażenia stanowisk pracy, na których będą 

pracować absolwenci, natomiast 37,3% respondentów uznało, że wyposażenie jest gorsze 

(28,4%) lub bardzo przestarzałe i nieadekwatne do potrzeb gospodarki (8,9%). 

Przedstawione wyniki mają charakter statyczny, ilustrują bowiem stan istniejący, a 

przecież wyposażenie techniczne, urządzenia i narzędzia w gospodarce ciągle się zmieniają, 

co może prowadzić do starzenia się wyposażenia CKP i warsztatów szkolnych i pracowni, 

jeżeli nie będą one inwestować w modernizację wyposażenia. Aby inwestować, trzeba 

dysponować środkami finansowymi. Zapytaliśmy więc dyrektorów CKP i dyrektorów szkół, 

czy dysponują środkami na zakup nowego wyposażenia? Tylko 3,5% respondentów-

dyrektorów CKP udzieliło odpowiedzi pozytywnej (tak, środki są adekwatne do potrzeb) i 

10,4% respondentów-dyrektorów szkół. Natomiast 73,7% dyrektorów CKP stwierdza, że 

dysponują środkami na zakup nowego wyposażenia, ale są one nieadekwatne do potrzeb. 

Prawie co czwarty badany (22,8%) informuje, że nie dysponuje żadnymi środkami na zakup 

nowego wyposażenia. 

Podobnie oceniają możliwości zakupu nowego wyposażenia technicznego dyrektorzy 

szkół: 59,7% stwierdza, że środki nie są adekwatne do potrzeb, a co czwarty respondent 

(25,4%) informuje o „całkowitym braku środków na unowocześnienie wyposażenia 

technicznego” warsztatów szkolnych, pracowni itp. 

Wyłania się więc pytanie, czy w najbliższych latach będzie szansa unowocześnienia 

technicznego kształcenia praktycznego stanowisk w CKP i w warsztatach szkolnych? Pewną 

szansą poprawy wyposażenia stwarza pomoc z UE w ramach programu operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Środki te w bardzo ograniczonym stopniu mogą być wykorzystane na zakup nowego 

wyposażenia
14

. Równolegle  w budżecie na 2012 r. zmniejszono o 1,4 mld zł subwencję 

oświatową, co ogranicza także środki na unowocześnienie techniczne stanowisk praktycznej 

nauki zawodu w CKP i w warsztatach szkolnych
15

. 

                                                 
14 Szerzej Zawodówki nauczyły się zawodowo pozyskiwać pieniądze z Brukseli, „Dziennik Gazeta Prawna”,  

4 stycznia 2012 r. 

15 Szerzej 1,4 mld zł na edukację skasowane, „Dziennik Gazeta Prawna”, 4 stycznia 2012 r. 
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Wnioski 

 

1. Generalnie wydaje się, że unowocześnienie wyposażenia warsztatów szkolnych, w 

których funkcjonuje ponad 50 tys. stanowisk szkoleniowych i 156 Centrów Kształcenia 

Praktycznego wymagałoby ogromnych środków finansowych (w granicach ok. 10–15 mld zł), 

którymi ani szkoły, ani samorządy nie dysponują i nie będą dysponowały w najbliższej 

przyszłości. 

2. Unowocześnienie kształcenia zawodowego w Polsce jest możliwe przez rozwój 

kształcenia dualnego (przemiennego) przy aktywnym udziale polskich przedsiębiorców. 

Wymaga to jednak umowy społecznej na rzecz stopniowego wdrożenia w Polsce dualnego 

systemu kształcenia. 

 

Elementy projektu wdrożenia dualnego systemu kształcenia 

 

1. Aby poprawić jakość kształcenia praktycznego i zbliżyć szkołę do potrzeb 

przedsiębiorstw, należy stopniowo wdrożyć dualny system kształcenia w szkołach 

zawodowych. Jak wykazały doświadczenia najbardziej rozwiniętych krajów Europy, 

najskuteczniejszym sposobem stworzenia warunków łączących świat edukacji i pracy oraz 

metodą poprawy jakości kształcenia zawodowego jest dualny system kształcenia. Kraje 

stosujące ten system mają nie tylko niskie bezrobocie młodzieży, ale mogą znacznie 

zwiększyć inwestycje w szkolnictwie zawodowym, gdyż partycypują w nich trzej partnerzy: 

władze publiczne, przedsiębiorstwa i uczniowie, którzy świadczą pracę. System stwarza 

naturalne mechanizmy koordynacji edukacji i rynku pracy, lepiej przygotowuje młodzież do 

pracy w warunkach funkcjonowania firm produkcyjnych, usługowych i innych. 

2. W Polsce należy dążyć do wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego na 

poziomie średnim i zasadniczym w skali zbliżonej do innych krajów, np. Austrii, Niemiec, 

Szwajcarii, Czech i Węgier. Wdrożenie systemu może nastąpić w dwóch etapach: 

Pierwszy etap: aby zbliżyć szkolnictwo zawodowe do potrzeb gospodarki, szkoły 

powinny nawiązać stałą współpracę z zakładami pracy; może to przynieść obopólne korzyści, 

umożliwić kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, w warunkach i na urządzeniach 

(maszynach), którymi dysponują zakłady. Może to być pierwszy etap do rozszerzenia 

kształcenia dualnego, które wykazuje najwyższą zatrudnieniową efektywność edukacji 

zawodowej. 
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Drugi etap: należy podpisać umowę społeczną i przygotować ustawę o wdrożeniu w 

Polsce dualnego systemu kształcenia zawodowego, przeprowadzić konsultacje z partnerami 

społecznymi, szczególnie przedsiębiorcami i opracować program stopniowego wdrożenia 

systemu dualnego 

3. Przedmiot negocjacji i umowy aspołecznej. Przedmiotem negocjacji powinien być 

rządowy program zbliżenia kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorstw. Aby 

zwiększyć wpływ przedsiębiorców na procesy kształcenia zawodowego, niezbędne jest 

utworzenie Krajowej Rady Kształcenia Zawodowego. W skład Rady powinni wejść 

przedsiębiorcy, przedstawiciele resortów edukacji, pracy i gospodarki, związków 

zawodowych i niezależni eksperci. 

4. W umowie społecznej należy określić: 

(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. 

 

Wnioski kierunkowe i decyzyjne dla polskiego systemu edukacji  

 

1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy stanowi główny warunek poprawy 

konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Powszechnie wiadomo, że wymaga to znacznej 

poprawy kwalifikacji ogólnych i zawodowych polskiego społeczeństwa. Rozwój edukacji 

zawodowej zarówno młodzieży, jak i dorosłych, poprawę jakości kształcenia uznać należy za 

najwyższy priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Jednakże ograniczenia 

kształcenia i faktyczna degradacja kształcenia zawodowego wzbudzają poważne 

zastrzeżenia. Ignorują one bowiem realia rynku pracy i doświadczenia najbardziej 

rozwiniętych krajów Europy. Kraj nasz potrzebuje dobrze wykształconych absolwentów 

szkół wyższych, ale także więcej wysoko kwalifikowanych robotników, rzemieślników i 
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techników, którzy umożliwią osiągnięcie wysokiej produktywności i usług. Wymaga to 

zachowania optymalnych struktur i treści kształcenia. 

2. Rozważania nasze sugerują niedwuznacznie, że istnieje związek między systemem 

kształcenia zawodowego a bezrobociem młodzieży. Gdyby w Polsce zastosować austriacki, 

niemiecki lub szwajcarski system dualnego kształcenia zawodowego, stopa bezrobocia 

młodzieży zmniejszyłaby się prawdopodobnie o 1/3 lub nawet o połowę. 

3. Jak wykazały doświadczenia najbardziej rozwiniętych krajów Europy, 

najskuteczniejszym sposobem stworzenia warunków łączących świat edukacji i pracy jest 

dualny system kształcenia zawodowego. Kraje stosujące ten system mają nie tylko niskie 

bezrobocie młodzieży, ale mogą znacznie zwiększyć inwestycje w szkolnictwie zawodowym, 

gdyż partycypują w nich trzej partnerzy: władze publiczne, przedsiębiorstwa i uczniowie, 

którzy świadczą pracę. System stwarza naturalne mechanizmy koordynacji edukacji i rynku 

pracy, lepiej przygotowuje młodzież do pracy w warunkach funkcjonowania firm 

produkcyjnych, usługowych i innych. 

4. Należy w Polsce dążyć docelowo do wdrożenia dualnego systemu kształcenia 

zawodowego w skali zbliżonej do innych krajów, np. Austrii, Niemiec i Szwajcarii. 

5. I wreszcie, problemem o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości edukacji 

zawodowej i jej wpływu na konkurencyjność polskiej gospodarki jest optymalizacja struktur 

kształcenia. W świetle analizy systemów i struktur kształcenia, a także doświadczeń krajów 

gospodarczo najbardziej rozwiniętych, o najwyższej kulturze pracy, wydajności i sprawności 

dokonać należy weryfikacji aktualnych struktur kształcenia. 

Po pierwsze, w rezultacie likwidacji w okresie 2001–2010 4180 szkół zawodowych  

(-52%), zmniejszenia liczby uczniów tych szkół z 1,5 mln do 770 tys. w 2010 r. (-48%), 

Polska znalazła się wśród 4 krajów UE o najniższym udziale kształcenia zawodowego w 

średnim kształceniu młodzieży (52%). Średni udział kształcenia zawodowego na poziomie 

średnim w najbardziej rozwiniętych krajach (Austria, Belgia, Holandia, Niemcy, 

Szwajcaria) wynosił 72%, czyli był aż o 20 pkt. proc. wyższy. Jeżeli nie zmienimy tych 

proporcji, nasi przedsiębiorcy napotkają rosnące trudności rekrutacji robotników 

wykwalifikowanych, rzemieślników, techników i średniego personelu. Aby te proporcje 

poprawić, trzeba uczynić średnie kształcenie zawodowe bardziej atrakcyjnym dla młodych, 

tak jak to czynią kraje stosujące dualny system kształcenia. 

Po wtóre, niezbędne jest przywrócenie optymalnych proporcji między kształceniem 

na wyższych uczelniach a popytem na absolwentów. Obecnie co drugi absolwent szkół 

ponadgimnazjalnych ma wyższe wykształcenie; jest to dwukrotnie więcej niż średnia w  
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27 krajach UE (27,5%). Na jednego absolwenta technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 

przypada dwóch absolwentów szkół wyższych. Kontynuacja tej polityki może doprowadzić 

do masowego bezrobocia absolwentów szkół wyższych oraz niedoboru wykwalifikowanych 

robotników, rzemieślników i techników. 


