
 

O udziale rzemiosła i jego organizacji w kształceniu 
zawodowym w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

 

Wiceminister, sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka 

19 stycznia 2016 r. spotkała się z przedstawicielami kierownictwa Związku Rzemiosła 

Polskiego: Jerzym Bartnikiem prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Zbigniewem 

Marchwiakiem wiceprezesem oraz Jolantą Kosakowską dyrektorem Zespołu Oświaty 

Zawodowej i Problematyki Społecznej w ZRP.  

 

Problemy dotyczące szkolnictwa zawodowego oraz określenie perspektyw jego 

rozwoju – to główne tematy roboczego spotkania. Mówiono o konieczności podjęcia 

działań na rzecz podnoszenia jakości oraz promocji kształcenia zawodowego 

dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców.  

 

Rzemiosło stanowi najstarszą „szkołę zawodu”, w której młodzież, w warunkach 

naturalnej pracy u rzemieślnika, zdobywa umiejętności praktyczne, a w szkole uczy 

się teorii zawodowej oraz przedmiotów ogólnokształcących. W rzemiośle realizowane 

jest typowe dualne kształcenie zawodowe, w którym istotną rolę spełniają izby 

rzemieślnicze i cechy, sprawujące nadzór nad przebiegiem nauki zawodu blisko 73 

tysięcy uczniów, zatrudnionych przez 23.819 zakładów rzemieślniczych. Dualny 

system kształcenia utrwalany jest w tworzonych i już funkcjonujących 

rzemieślniczych szkołach zawodowych. W 30 niepublicznych szkołach zawodowych 

z uprawnieniami szkół publicznych, prowadzonymi przez cechy lub izby 

rzemieślnicze uczy się ponad 6 tysięcy uczniów młodocianych pracowników 

 

Organizacje te w imieniu rzemieślników są niezbędnymi pośrednikami w tworzeniu 

relacji i współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi oraz 

instytucjami rynku pracy. Rozwijane obecnie rzemieślnicze szkoły zawodowe  

utrwalają dualny charakter kształcenia zawodowego w rzemiośle. W 30 

niepublicznych szkołach zawodowych z uprawnieniami szkół publicznych,  

prowadzonymi przez cechy lub izby rzemieślnicze uczy się ponad 6 tysięcy uczniów 

młodocianych pracowników. 

  

W rzemiośle Pani Minister upatruje ważnego partnera do realizacji zadań edukacji 

zawodowej, podkreślając otwarcie na współpracę i dialog w istotnych dla edukacji  

zawodowej problemach. 

 

Kształcenie zawodowe to strategiczny element rozwoju gospodarczego kraju, do tej 

konkluzji Trójstronnej Komisji  nawiązał Prezes Bartnik, dlatego obszar ten jest w 

pełni doceniamy przez rzemiosło. 



Z pewnością na baczną uwagę zasługuje demografia, bowiem ma ona wpływ na 

wiele aspektów życia społecznego i gospodarczego. Niepokoi też coraz mniejsza 

skłonność zakładów do szkolenia młodych adeptów w zawodach. Niezbędna jest 

zatem informacja i promocja kształcenia zawodowego prowadzona przez różne  

instytucje i organizacje, aby ułatwiać młodzieży i rodzicom dokonywanie wyboru 

kariery związanej z edukacją zawodową. Faktycznie rzemiosło poprzez ogólnopolską 

sieć organizacji prowadzi szereg różnorodnych działań mających na celu 

upowszechnianie edukacji zawodowej, docierając z informacjami o profesjach 

rzemieślniczych do różnych środowisk. Rózne formy są rozwijane przy wsparciu 

regionalnym. Przykładem jest inicjatywa w województwie wielkopolskim, gdzie 

wszystkie działające tam Izby Rzemieślnicze i Cechy będą mogły wzmocnić swoją 

pozycję w obszarze działań z zakresu doradztwa zawodowego. W ten sposób łatwiej 

będzie rzemieślnikom  pozyskiwać  wykwalifikowanych pracowników, a także będzie 

to miało pozytywny wpływ na poprawę jakości kształcenia zawodowego.  

  

Przedstawiono Pani Minister problem, dotyczący zmiany w sposobie naliczania 

subwencji oświatowej dla szkół zawodowych, których uczniowie zajęcia praktyczne 

mają zorganizowane na bazie umowy o pracę w celu nauki zawodu. Zwłaszcza dla 

szkół jest to duża niespodzianka, choć faktycznie w takich przypadkach szkoły nie 

ponoszą kosztów kształcenia praktycznego. Z całą mocą jednak należy podkreślić 

istotne zalety nauki praktycznej organizowanej na podstawie umowy o pracę, bowiem 

oznacza to nabywanie stażu pracy wraz z rozpoczęciem nauki w szkole, a po jej 

zakończeniu absolwent pozostaje w dalszym ciągu zatrudniony u dotychczasowego 

pracodawcy. To jest odpowiedź rzemiosła na problem ograniczania umów o pracę na 

czas określony. 

 

Pani Minister zapowiedziała, iż obecny rok będzie poświęcony m.in. kompleksowej 

analizie kształcenia zawodowego także w kontekście zasad jego finansowania, 

podkreślając jednocześnie kluczowe partnerstwo z przedsiębiorcami. Resort w swych 

działaniach będzie zmierzał w kierunku budowania partnerskich relacji w 

powinnościach oświaty i pracodawców.   

Współpraca pomiędzy Związkiem Rzemiosła Zawodowego, a Ministerstwem 

Edukacji Narodowej ma dotyczyć przede wszystkim efektywnej promocji szkolnictwa 

zawodowego oraz rozwoju doradztwa zawodowego w systemie oświaty, oczywiście 

jest to kierunek który należy przyłożyć także do regionalnych inicjatyw i działań z 

udziałem organizacji rzemiosła. 
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