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I. WPROWADZENIE 
 

Podstawy funkcjonowania systemu szkolnictwa zawodowego regulowane są 

przepisami z działu oświata i wychowanie oraz praca. Dostosowanie tego 

systemu do potrzeb rynku pracy gwarantuje podstawowy akt prawny, jakim jest 

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195), która w art. 1 pkt 13 stanowi, że system 

oświaty zapewnia w szczególności dostosowywanie kierunków i treści 

kształcenia do wymogów rynku pracy.  

Ramy organizacyjne na poziomie systemu oświaty zapewnia klasyfikacja 

zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawa programowa kształcenia 

w zawodach. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, uwzględniając 

strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego określoną w ustawie o systemie 

oświaty, wskazuje typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się 

kształcenie w danym zawodzie. Dla wszystkich zawodów wpisanych do 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, podstawy programowe 

(treści) kształcenia w zawodach.  

Na poziomie szkoły dostosowanie do potrzeb rynku pracy wynika wprost z art. 

39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym dyrektor szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii 

powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami 

rynku pracy. 
 

II. STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

Kształcenie zawodowe w systemie oświaty może odbywać się w formach 

szkolnych oraz w formach pozaszkolnych (kursowych). Od 1 września 2012 r. 

kształcenie zawodowe w Polsce, zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą 

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206, z późn. zm.), odbywa się 

w następujących typach szkół: 
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− trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także 

dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych. Około 59%1 uczniów zasadniczych szkół zawodowych 

stanowią tzw. młodociani pracownicy realizujący przygotowanie zawodowe 

u pracodawców, najczęściej w rzemiośle;  

− czteroletnim technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 

− szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie 

nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającej uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. 

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży 

prowadzących kształcenie zawodowe (publicznych oraz niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych) kształci się łącznie 712 980 uczniów,  

w tym w zasadniczych szkołach zawodowych 178 809 uczniów, w technikach 

506 220 uczniów, a w szkołach policealnych 27 951 uczniów. W szkołach dla 

dorosłych - szkołach policealnych (publicznych oraz niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych) kształcenie realizuje 209 328 osób.  

 

III.   KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

Kształcenie zawodowe w szkołach systemu oświaty jest prowadzone  

w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  Zgodnie 

z art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, minister właściwy do spraw oświaty  

i wychowania, na wniosek ministra właściwego w zakresie zawodu, którego 

dotyczy wniosek, określa, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów 

szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów  

                                            
1 GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015, Warszawa 2015 
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i specjalności na potrzeby rynku pracy. Taki mechanizm wprowadzania zawodu 

do klasyfikacji oznacza wyłączność przysługującą ministrom właściwym dla 

poszczególnych zawodów, wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział 

administracji rządowej, wskazany w ustawie z dnia 4 września 1997 r.  

o działach administracji rządowej, w zakresie prawa do zgłaszania nowych 

zawodów oraz zmian w klasyfikacji.  

Każdy wniosek o wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji musi zawierać 

m.in. opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, 

wraz ze zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji, a przede 

wszystkim tak ważne z punktu widzenia dostosowania kształcenia do potrzeb 

rynku pracy informacje, jak uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie 

oraz informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu. Ponadto 

minister właściwy dla zawodu dołącza do wniosku opinię organizacji 

pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  

o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 

(Dz. U. poz. 1240). 

Mechanizm funkcjonowania klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

uregulowany w art. 24 ustawy o systemie oświaty, umożliwia również 

stowarzyszeniom zawodowym, samorządom gospodarczym oraz innym 

organizacjom gospodarczym występowanie do właściwych ministrów  

z propozycją ustanawiania nowych zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Obecnie obowiązująca klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, 

ustalona znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

23 grudnia 2011 r., umożliwia kształcenie w 205 zawodach i 258 kwalifikacjach 

wyodrębnionych w zawodach. Wśród 205 zawodów występuje 100 zawodów  

1-kwalifikacyjnych, 76 zawodów 2-kwalifikacyjnych i 22 zawody  

3-kwalifikacyjne, pozostałych 7 zawodów to tzw. zawody artystyczne, dla 

których ministrem właściwym jest minister ds. kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, w których nie wyodrębniono kwalifikacji. W zakresie 223 

kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach możliwe jest prowadzenie kształcenia 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.  
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Wśród zawodów, w których kształcenie realizowane jest w technikum 

największą popularnością cieszą się następujące zawody: 

1) Technik informatyk (69 039 uczniów) 

2) Technik żywienia i usług gastronomicznych (56 458 uczniów) 

3) Technik ekonomista (42 146 uczniów) 

4) Technik logistyk (31 409 uczniów) 

5) Technik hotelarstwa (30 502 uczniów) 

6) Technik pojazdów samochodowych (28 979 uczniów) 

7) Technik budownictwa (23 110 uczniów) 

8) Technik mechatronik (19 023 uczniów) 

9) Technik mechanik (16 389 uczniów) 

10) Technik organizacji reklamy (15 112 uczniów) 

Do najpopularniejszych zawodów w zasadniczej szkole zawodowej należą: 

1) Mechanik pojazdów samochodowych (32 151 uczniów) 

2) Kucharz (28 342 uczniów) 

3) Fryzjer (19 450 uczniów) 

4) Sprzedawca (16 137 uczniów) 

5) Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (11 269) 

6) Cukiernik (9 058 uczniów) 

7) Stolarz (6 630 uczniów) 

8) Elektryk (6 587 uczniów) 

9) Elektromechanik pojazdów samochodowych (6 563 uczniów) 

10) Ślusarz (6 510 uczniów) 

W szkole policealnej wśród najpopularniejszych zawodów znajdują się: 

1) Technik administracji (37 819 uczniów i słuchaczy) 

2) Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (35 891 uczniów i słuchaczy) 

3) Technik usług kosmetycznych (30 809 uczniów i słuchaczy) 

4) Technik rachunkowości (16 476 uczniów i słuchaczy) 

5) Technik informatyk (15 926 uczniów i słuchaczy) 

6) Opiekun medyczny (13 970 uczniów i słuchaczy) 

7) Technik masażysta (13 440 uczniów i słuchaczy) 

8) Florysta (9 861 uczniów i słuchaczy) 
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9) Technik farmaceutyczny (8 877 uczniów i słuchaczy) 

10) Technik ochrony fizycznej osób i mienia (8 120 uczniów i słuchaczy). 

Należy przy tym podkreślić, że w przypadku niektórych popularnych zawodów 

najczęściej wybieranych przez absolwentów gimnazjum (np. technik 

ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca) na rynku pracy 

występują trudności ze znalezieniem zatrudnienia – są to zawody nadwyżkowe. 

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego jest na bieżąco uaktualniana 

o nowe zawody na podstawie wniosków zgłaszanych przez ministrów 

właściwych dla tych zawodów.  

W 2015 r. do klasyfikacji wprowadzono pięć nowych zawodów. Trzy z nich: 

technik przemysłu mody, technik lotniskowych służb operacyjnych, przetwórca 

ryb, zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

19 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 954). Dwa kolejne: 

jeździec oraz kierowca mechanik wprowadzono rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie  

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1873). Wszystkie ww. zawody zostały wprowadzone na wnioski ministrów 

właściwych dla tych zawodów. 

Wprowadzenie zawodu technik przemysłu mody, którym zastąpiono 

dotychczasowy zawód technik technologii odzieży, nastąpiło na wniosek 

ministra właściwego do spraw gospodarki, poparty inicjatywą Związku 

Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan i ma na celu zachęcenie młodzieży 

do nauki w szkołach odzieżowych.  

Zawód technik lotniskowych służb operacyjnych został wprowadzony na 

wniosek ministra właściwego do spraw transportu, który potrzebę jego 

wprowadzenia uzasadnił obserwowanym deficytem kadr z wykształceniem 

średnim zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży lotniczej. 

Wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych, dotyczący 

wprowadzenia do klasyfikacji zawodu przetwórca ryb, został złożony 

z inicjatywy sektora przetwórstwa żywności, popartej przez Pracodawców 

Rzeczpospolitej Polskiej. Zdaniem tych instytucji i środowisk, na rynku pracy 
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obserwuje się deficyt kadr z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które 

mogłyby zasilić pracodawców z branży przetwórstwa żywności, a przetwórstwo 

ryb jest bardzo ważną i prężnie rozwijającą się częścią polskiego sektora 

przetwórstwa żywności. 

W opinii ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, który złożył wniosek  

o wprowadzenie zawodu jeździec, kształcenie młodych ludzi w tym zawodzie 

przyczyni się do odbudowania polskich sportów konnych, stworzy bazę dla 

rozwoju jeździectwa oraz umożliwi młodym ludziom, których pasjonują konie 

i jeździectwo, zdobycie odpowiedniej wiedzy praktycznej i merytorycznej.  

Ponadto w związku z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonano 

zmiany nazwy dotychczasowego zawodu technik mechanizacji rolnictwa na 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, do którego wprowadzono 

zagadnienia dotyczące eksploatacji systemów mechatronicznych w rolnictwie.  

W opinii ministra właściwego do spraw zawodu, dzięki zaproponowanej zmianie 

absolwenci szkół kształcących w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa  

i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się 

nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem 

pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie będą 

posiadać wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy.  

Obecnie procedowane są dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji 

Narodowej, w efekcie których w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

planowane jest utrzymanie możliwości kształcenia w zawodach asystentka 

stomatologiczna i opiekunka dziecięca, a także wprowadzenie kształcenia  

w czterech nowych zawodach: technik szerokopasmowej komunikacji 

elektronicznej (na wniosek ministra właściwego ds. informatyzacji) oraz technik 

automatyk, szkutnik, mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej (na 

wniosek ministra właściwego ds. gospodarki).  

W opinii ministra właściwego do spraw informatyzacji, kształcenie młodych ludzi 

w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej przygotuje 

kadry dla branży elektronicznej w zakresie komunikacji szerokopasmowej, ze 

względu na rosnące zapotrzebowanie na wykwalikowanych specjalistów w tym 
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obszarze sygnalizowane przez pracodawców z tego sektora. Wniosek ten 

został poparty przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej. 

Wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, dotyczący wprowadzenia 

zawodu technik automatyk, został oparty na analizie potrzeb rynku pracy 

dokonanej przez organizację pracodawców „Pracodawcy Pomorza”, z której 

wynika, że dynamicznie rozwijające się firmy potrzebują odpowiednio 

wykwalifikowanego średniego personelu technicznego z zakresu automatyki 

przemysłowej do służb utrzymania ruchu, budowy linii automatyki, serwisu 

instalacji automatyki przemysłowej oraz montażu instalacji automatyki 

przemysłowej. Zapotrzebowanie na absolwentów szkół z kwalifikacjami  

w zawodzie technik automatyk zgłaszały rafinerie (m.in. LOTOS i ORLEN), 

przedsiębiorstwa z branży drzewnej i meblarskiej oraz przedsiębiorstwa 

z branży browarniczej i przetwórstwa spożywczego (w tym w zakresie 

produktów mlecznych).  

Wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, dotyczący wprowadzenia 

zawodu szkutnik, został oparty na analizie potrzeb rynku pracy dokonanej przez 

Polską Izbę Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych POLSKIE JACHTY. 

Według badań Izby, Polska jest światowym liderem w branży jachtowej – jest 

klasyfikowana na drugim miejscu na świecie (po USA) pod względem liczby 

budowanych jednostek pływających. Szacunki Izby wskazują, że blisko 95% 

wyprodukowanych w Polsce jednostek swoich nabywców znajduje poza 

granicami kraju. Polscy szkutnicy, inżynierowie, projektanci są niezwykle 

cenieni w branży jachtowej. W opinii ministra właściwego ds. gospodarki wobec 

intensywnego rozwoju tej branży istnieje ogromna potrzeba kształcenia 

w zawodzie szkutnik w systemie oświaty, bowiem brak wykwalifikowanych 

szkutników zmusza pracodawców do szukania rozwiązań pośrednich 

i zatrudniania pracowników posiadających kwalifikacje w innych zawodach, 

następnie przyuczania ich do zawodu szkutnika.  

Wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego 

zawodu mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej, na wniosek 

ministra właściwego do spraw gospodarki, zostało umotywowane 

obserwowanym i zgłaszanym przez pracodawców deficytem kadr 
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z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy 

w branży drzewnej oraz meblarskiej, na potrzeby nowoczesnych, 

innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie zakładów przemysłu 

drzewnego i meblarskiego. Wniosek został poparty przez Wydział Technologii 

Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia wprowadzającego nowe 

zawody to 1 września 2016 r. 

 

IV. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 

Nauka w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe realizowana jest 

w oparciu o podstawy programowe: kształcenia ogólnego i kształcenia 

w zawodach. Określają one efekty kształcenia, które powinien osiągnąć uczeń 

kończący szkołę i uzyskujący kwalifikacje w systemie oświaty.  

Zgodnie z art. 3 pkt 13a ustawy o systemie oświaty, przez podstawę 

programową kształcenia w zawodach należy rozumieć obowiązkowe zestawy 

celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów 

kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych  

i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych 

w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie 

kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji 

kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne 

i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego. 

Bieżąca ocena poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności 

wynikających z podstaw programowych jest dokonywana przez nauczycieli 

w trakcie nauki w szkole. Podstawy programowe kształcenia ogólnego 

i kształcenia w zawodach determinują także zakres wiadomości i umiejętności, 

które będą sprawdzane w zakresie kształcenia zawodowego na egzaminie 

potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, a w zakresie kształcenia ogólnego, 

w przypadku technikum, na egzaminie maturalnym, tym samym stanowią one 

standardy egzaminacyjne. 

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 

2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 
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z 2012r., poz. 184, z późn. zm.), zostało przygotowane jako jeden akt prawny, 

obejmujący wszystkie zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, z wyjątkiem zawodów artystycznych, dla których podstawy 

programowe, zgodnie z art. 32a ust.4 ustawy o systemie oświaty, wydaje 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

W części I podstawy programowej kształcenia w zawodach zapisano, iż 

elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku 

pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności 

edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji 

w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego. 

Określone w podstawie programowej wiedza i umiejętności oraz kompetencje 

personalne i społeczne, które uczący się nabywa w procesie kształcenia 

zawodowego, są opisane, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, 

w języku efektów kształcenia. Obejmują one: 

− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje 

personalne i społeczne, 

− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, 

stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, 

− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. 

Obowiązujące podstawy programowe dla większości zawodów zostały 

opracowane w 2012 r. Od ich publikacji upływają już cztery lata, w czasie 

których pojawiły się nowe technologie, wymagające nowych umiejętności, 

zmieniły się też oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników, dlatego 

też w lipcu 2015 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło pracodawców do 

konsultacji online podstaw programowych dla zawodów. Stosowny 

kwestionariusz dla pracodawców znajdował się na stronie Krajowego Ośrodka 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) oraz Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. Konsultacje trwały do końca września 2015 r. Ich wyniki 

zostaną wykorzystane w pracach nad modernizacją podstaw programowych 

kształcenia w zawodach, które zaplanowano począwszy od maja 2016 r. we 
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współpracy z partnerami społecznymi właściwymi dla poszczególnych zawodów 

szkolnictwa zawodowego. 

Nowe podstawy programowe są opracowywane na bieżąco dla zawodów nowo 

wprowadzanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  

W 2015 r. opracowano podstawy programowe dla zawodów wprowadzonych do 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w roku 2014, tj. technik 

urządzeń dźwigowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz mechanik 

motocyklowy (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 

2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach, Dz. U. z 2015, poz. 130), jak również dla zawodów 

wprowadzonych do klasyfikacji w roku 2015, tj. technik przemysłu mody, technik 

lotniskowych służb operacyjnych, przetwórca ryb (rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz. U. z 2015, poz. 

1123).  

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podstaw programowych dla 

zawodów jeździec, kierowca mechanik oraz technik mechanizacji rolnictwa  

i agrotroniki, wprowadzonych do klasyfikacji zawodów w listopadzie 2015 r. 

 

V. KSZTAŁCENIE W RZEMIOŚLE 
 
Ważnym obszarem kształcenia zawodowego jest kształcenie zawodowe 

prowadzone w rzemiośle. Działalność rzemiosła jest regulowana odrębną 

ustawą.2  

Rzemieślnicy przygotowują swoich uczniów zarówno w zawodach określonych  

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (w 49 zawodach3), jak i tych 

ujętych wyłącznie w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku 

pracy. W przypadku kształcenia w zawodach szkolnych, kształcenie to odbywa 

                                            
2 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2015, poz. 1182 j.t., z późn. zm.) 
3 Wykaz zawodów, w których prowadzi się naukę zawodu młodocianych pracowników 
u pracodawców rzemieślników, Warszawa, 25 stycznia 2016 r., strona internetowa www.zrp.pl, 
http://www.zrp.pl/LinkClick.aspx?fileticket=MA3wpRIKXec%3d&tabid=59&language=pl-PL (data 
dostępu 13.05.2016 r.) 
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się w oparciu o programy nauczania uwzględniające podstawę programową 

kształcenia w zawodach.  

W przypadku pozostałych zawodów kształcenie realizowane jest w oparciu 

o program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych 

w standardach egzaminacyjnych na tytuł czeladnika.  

Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników 

młodocianych, podobnie jak w krajach UE stosujących system dualny  

np. w Niemczech, sprawuje właściwa izba rzemieślnicza lub z jej upoważnienia 

odpowiedni cech. 

Nauka zawodu przebiega w dwóch równolegle realizowanych częściach: 

praktycznej, zorganizowanej u pracodawcy (w zakładzie rzemieślniczym) 

i teoretycznej, zorganizowanej w szkole zawodowej lub w ośrodku 

dokształcania i doskonalenia zawodowego. Po zakończeniu nauki zawodu 

uczeń może przystąpić do egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez 

komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Regulacje w tym zakresie zawiera 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 

w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu 

sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb 

rzemieślniczych4, które określa m.in. warunki dopuszczania do egzaminu 

czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego i egzaminu sprawdzającego oraz 

sposób przeprowadzania tych egzaminów. 

W ramach zmian wdrażanych w szkolnictwie zawodowym od września 2012 r. 

zapewniono drożność programów przygotowania zawodowego realizowanego 

w rzemiośle ze szkolnym systemem kształcenia zawodowego, poprzez uznanie 

świadectwa czeladniczego kończącego naukę w ramach przygotowania 

zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem za podstawę do 

ubiegania się o dyplom technika. Tym samym osobom posiadającym 

                                            
4 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117) 
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świadectwa czeladnicze umożliwiono dalsze uzupełnianie kwalifikacji do 

poziomu technika5.  

Ponadto model przygotowania zawodowego w rzemiośle został uznany za 

cenne narzędzie uczenia się, transferowalne między państwami, dzięki 

wprowadzeniu do krajowego systemu kwalifikacji od września 2012 r. 

suplementu Europass do świadectwa czeladniczego uzyskiwanego 

w rzemiośle, ułatwiającego poruszanie się po krajowym i europejskim rynku 

pracy. Warunki i tryb wydawania oraz wzory suplementów do świadectw 

czeladniczych i dyplomów mistrzowskich (Europass) określa ww. 

rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego 

oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje 

egzaminacyjne izb rzemieślniczych. 

 

VI. UDZIAŁ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W DOSTOSOWANIU OFE RTY 
I TREŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO POTRZEB RYNKU 
PRACY  

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco współpracuje ze Związkiem 

Rzemiosła Polskiego w działaniach służących podnoszeniu jakości kształcenia 

zawodowego oraz jego dostosowywaniu do potrzeb rynku pracy.  

W ostatnich miesiącach MEN podjęło działania mające na celu zwiększenie roli 

pracodawców, w tym rzemieślników, w szkolnictwie zawodowym, zarówno na 

poziomie systemowym, jak i w ramach współpracy szkół zawodowych 

z pracodawcami.  

W pierwszej kolejności konieczne było podjęcie debaty na temat szkolnictwa 

zawodowego w kontekście większego włączenia się przedsiębiorców w proces 

budowania nowoczesnego systemu kształcenia zawodowego odpowiadającego 

na potrzeby gospodarki i rynku pracy. W tym celu w dniu 15 marca br. 

w ramach ogólnopolskiej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” 

MEN zainaugurowało cykl debat regionalnych o kształceniu zawodowym 

                                            
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, Dz. U. z 2014, poz. 893 j.t.,  
z późn. zm. 
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w systemie oświaty i roli, jaką powinni odgrywać pracodawcy, zarówno na 

poziomie centralnym przy projektowaniu rozwiązań systemowych, w procesie 

kształcenia w szkołach, jak również w procesie egzaminowania. Do tej pory 

odbyło się 5 debat regionalnych poświęconych problematyce kształcenia 

zawodowego: w Lublinie (15 marca), w Siedlcach (15 marca br.), w Rzeszowie 

(18 kwietnia br.), w Bydgoszczy (26 kwietnia br.) i w Zakrzowie (9 maja br.). 

W debatach tych czynny udział brali również przedstawiciele rzemiosła. 

Ponadto w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej zorganizowano 

konferencję dla dyrektorów i kadry kierowniczej szkół budowlanych 

i zawodowych (6 kwietnia br.) oraz spotkanie z ekspertami ds. kształcenia 

zawodowego (20 kwietnia br.), podczas których dyskutowano nad kierunkami 

zmian w kształceniu zawodowym w następujących obszarach: 

− struktura szkolnictwa zawodowego, 

− klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego i podstawa programowa 

kształcenia w zawodach, 

− praktyczna nauka zawodu, 

− egzaminy zawodowe.  

Konsultacje w ramach ogólnopolskiej debaty zakończą się w czerwcu br.  

Ministerstwu Edukacji Narodowej szczególnie zależy na głosie pracodawców, 

w tym rzemiosła, których zaangażowanie postrzega jako gwarancję pozytywnej 

zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego. By zmienić negatywny wizerunek 

szkolnictwa zawodowego oraz opinie o jego niedostosowaniu do potrzeb rynku 

pracy, pracodawcy powinni być obecni i aktywni na każdym etapie procesu 

kształcenia zawodowego począwszy od określania potrzeb w zakresie nowych 

zawodów i umiejętności, poprzez zaprojektowanie kształcenia w tych zawodach 

i umiejętnościach, realizację kształcenia praktycznego przy ścisłym udziale 

pracodawców, weryfikację efektów kształcenia na egzaminie zawodowym, aż 

po zatrudnienie absolwentów szkół. 

W ujęciu systemowym Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza 

zintensyfikować współpracę z organizacjami pracodawców, stowarzyszeniami 

zawodowymi oraz samorządem gospodarczym. Istotnym wsparciem 
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w pozyskiwaniu partnerów do współpracy w tym zakresie będą środki 

europejskie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.  

W kwietniu br. został ogłoszony otwarty nabór ekspertów do projektu 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów 

społecznych”, w którym przeprowadzone zostanie rozpoznanie 

zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w poszczególnych branżach. 

Do współpracy w tym zakresie zaproszeni zostali przedstawiciele partnerów 

społecznych właściwi dla poszczególnych zawodów szkolnictwa zawodowego, 

w tym przedstawiciele organizacji pracodawców, izb gospodarczych, 

stowarzyszeń zawodowych i związków zawodowych. W oparciu o wyniki tych 

konsultacji zostaną określone umiejętności, na które będzie występowało 

zapotrzebowanie przemysłu w najbliższych latach, jak również oczekiwania 

w zakresie sylwetki (charakterystyki) absolwentów kształcących się w danym 

zawodzie. Informacje te zostaną wykorzystane w celu dostosowania klasyfikacji 

(listy) zawodów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, w oparciu 

o którą prowadzone jest kształcenie w szkołach zawodowych. Wiedza 

ekspercka pozyskana od partnerów społecznych, w tym zwłaszcza 

pracodawców posłuży również autorom podstaw programowych kształcenia 

w zawodach w celu ich modernizacji bądź opracowania nowych, w przypadku 

gdy ministrowie właściwi dla zawodów zgłoszą do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej wnioski o wprowadzenie nowych zawodów do klasyfikacji.  

Konsultacje z ekspertami w projekcie będą obejmowały następujące branże: 

1)  poligraficzno-fotograficzna 

2)  fryzjersko-kosmetyczna 

3)  ekonomiczno-administracyjno-biurowa 

4)  transportowo-spedycyjno-logistyczna 

5)  skórzana 

6)  włókienniczo-odzieżowa 

7)  chemiczno-ceramiczno-szklarska 

8)  drzewno-meblarska 

9)  budowlana 

10)  drogowa i inżynieryjno-instalacyjna 
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11)   hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna 

12)   spożywcza 

13)   leśno-ogrodnicza 

14)   rolno-hodowlana 

15)   mechaniczna – mechanika precyzyjna 

16)   mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych 

17)   motoryzacyjna 

18)   górniczo-wiertnicza 

19)   hutniczo-odlewnicza 

20)   elektryczno-elektroniczna i energetyczna  

21)   teleinformatyczna  

22)   ochrony zdrowia 

23)   pomocy społecznej 

24)   ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia 

25)   artystyczna.  

 

VII. PODSUMOWANIE 

Wzmocnienie współpracy na poziomie centralnym, zarówno na szczeblu 

międzyresortowym, jak i z przedstawicielami partnerów społecznych, w tym 

zwłaszcza z pracodawcami, pozwoli na lepsze dostosowanie oferty i treści 

szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w ujęciu systemowym. 

Systemowe dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy 

będzie możliwe dzięki trwającej debacie oświatowej, której jednym z obszarów 

jest kształcenie zawodowe. Wnioski i rekomendacje płynące z debaty dotyczą 

różnych aspektów funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 

w tym zwłaszcza: 

− braku dostępnych systemowo jak i regionalnie informacji 

o zapotrzebowaniu rynku pracy na konkretne zawody i kwalifikacje,  

− niskiej efektywności udzielanych bezterminowo opinii wojewódzkich  

i powiatowych rad rynku pracy co do zgodności kształcenia z potrzebami 

rynku pracy,  
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− negatywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego wynikającego m.in.  

z pejoratywnego odbioru nazwy zasadniczej szkoły zawodowej,  

− braku elastyczności w strukturze szkolnictwa zawodowego, 

− zbyt dużej liczby kwalifikacji w niektórych zawodach, 

− braku centralnie dopuszczanych do użytku szkolnego ramowych 

programów nauczania dla zawodów, uwzględniających możliwość 

dostosowania do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, 

− nieefektywnego organizacyjnie systemu zewnętrznych egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, który dezorganizuje pracę 

szkoły i w którym  jedno zadanie egzaminacyjne dla części praktycznej 

egzaminu bywa wykorzystywane wielokrotnie przez wszystkie dni sesji 

egzaminacyjnej, 

− braku skutecznego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

w szkołach. 

Ogólnopolska debata zakończy się 27 czerwca br., w Toruniu, gdzie zostanie 

podsumowany intensywny czas spotkań, rozmów i dyskusji. Ponadto zostanie 

wówczas przedstawiona informacja o tym, jak będzie wyglądać zmiana systemu 

edukacji, w tym kształcenia zawodowego.  

Należy przy tym podkreślić, że kompetencją ministra właściwego do spraw 

oświaty jest ustalanie ram programowych kształcenia zawodowego, tj. 

określanie, na wniosek właściwych ministrów, zawodów, w których mogą 

kształcić szkoły, natomiast zadanie obejmujące dostosowywanie kształcenia 

zawodowego do potrzeb regionalnego czy lokalnego rynku pracy wynika 

z ustawowej roli samorządów powiatowych (i miast na prawach powiatu), 

którym powierzono zadania w zakresie prowadzenia publicznej oświaty 

ponadgimnazjalnej, kształcenia ustawicznego w formach szkolnych 

i pozaszkolnych oraz prowadzenia lokalnej polityki rynku pracy. Konkretyzacja 

decyzji edukacyjnych w zdecentralizowanym systemie oświaty następuje więc 

na poziomie regionalnym i lokalnym. W gestii samorządów powiatowych 

pozostają narzędzia kształtowania struktury i oferty szkolnictwa w odpowiedzi 

na zmieniające się warunki gospodarcze i społeczne (także demograficzne), tj. 
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kompetencja do ustalania sieci szkół, w tym szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe, a więc do decydowania o wizji edukacji na obszarach według 

właściwości terytorialnej. Na tym samym poziomie zarządzania funkcjonują 

powiatowe urzędy pracy wraz z ich organami konsultacyjnymi – powiatowymi 

radami rynku pracy. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty dyrektor 

publicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu 

z organem prowadzącym szkołę (jednostką samorządu terytorialnego), 

ustalając zawody, w których będzie kształcić szkoła, jest zobowiązany do 

zasięgnięcia opinii wojewódzkiej i powiatowej rady rynku pracy. Ma to na celu 

zwiększenie mobilności zawodowej i geograficznej absolwentów oraz ułatwianie 

im znalezienia zatrudnienia także poza miejscem zamieszkania. 

Przykładem dobrej praktyki w zakresie działań służących dostosowaniu 

kształcenia do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy powinny być 

wojewódzkie strategie rozwoju kształcenia zawodowego, takie jak np. Program 

Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020, przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego w 2015 r. 

Dostosowaniu szkolnictwa zawodowego do rynku pracy powinny służyć również 

projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 

2014-2020. W nowej perspektywie finansowej wsparcie kształcenia 

zawodowego ze środków europejskich odbywać się będzie głównie na poziomie 

regionów, tj. najbliżej zapotrzebowania szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz pracodawców - na ten cel przeznaczono ponad 930 mln euro. 


