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Wstęp 

 

 

Dyskusje na temat edukacji w kontekście rynku pracy i rozwoju gospodarczego 

wydają się być zasadne i warte podjęcia u progu wprowadzanych kolejnych reform 

oświatowych w Polsce. Potrzeba zmian w szkolnictwie zawodowym utożsamia się z 

potrzebą gruntownych zmian w relacjach między rynkiem pracy a kształceniem 

zawodowym. Podjęte dyskusje są szczególnie potrzebne w czasie wdrażania reformy 

systemu edukacji zawodowej, która rozpocznie się od 1 września 2017 roku.  

Reforma systemu edukacji, wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi, fala 

migracji zarobkowej oraz niska jakość szkolnictwa zawodowego to tylko niektóre 

przesłanki uzasadniające konieczność rozważań teoretycznych oraz prezentacji 

doświadczeń praktycznych wskazujących relację pomiędzy edukacją a rynkiem pracy.  

Niedopasowanie na rynku pracy i problemy, na które aktualnie wskazują pracodawcy, 

mogą być dla systemu edukacji sugestią, na jaki model kształcenia postawić, jak 

budować ofertę kształcenia, aby absolwenci kończący edukację mieli większe niż 

obecnie szanse na rynku pracy. Celem rozważań prowadzonych w pracy jest analiza 

dualnego systemu edukacji zawodowej i jego powiązania z rynkiem pracy. Zbliżenie 

kształcenia zawodowego do gospodarki, a więc do rynku pracy ma fundamentalne 

znaczenie dla wzrostu efektywności kształcenia zawodowego. Punktem wyjścia 

działań mających rozwiązać ten problem jest stwierdzenie:  kwalifikacje zawodowe są 

kształtowane w toku pracy, na rzeczywistych stanowiskach pracy . Dualny system 

kształcenia zawodowego, jako połączenie szkolenia teoretycznego z praktyką 

zawodową w przedsiębiorstwie jest inwestycją w rozwój gospodarczy danego kraju. 

Dodatkowo stwarza najlepsze warunki do łączenia edukacji zawodowej z potrzebami 

przedsiębiorstw. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono system dualny, jako model kształcenia 

zawodowego, który przygotowuje wszechstronnie młodych ludzi do pracy zawodowej 

i nie zamyka szans dalszego rozwoju na studiach wyższych.  

Usytuowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego na przykładzie 

niemieckiego systemu edukacji omówiono w rozdziale drugim. Niemiecki system, mający 

przeszło stuletnią tradycję, przyczyniał się do stosunkowo niskiego bezrobocia wśród 

młodzieży.[…] Tak, więc w Niemczech struktury motywacyjne splatają się z 
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funkcjonowaniem instytucji rynku pracy, zachęcając do inwestowania w szkolenia, a cały 

system jest nastawiony na produkcję wymagającą wysokich kwalifikacji i w konsekwencji, 

na produkcję wysoko przetworzonych wyrobów.1 

Przedmiotem rozważań w rozdziale trzecim uczyniono kwestie integracji kształcenia 

zawodowego i rynku pracy w Niemczech. Wskazano rolę sytemu kształcenia, jaką 

odgrywa w niemieckiej gospodarce poprzez istotny wkład w kształtowanie odpowiednich 

umiejętności zawodowych pracowników oraz w konsekwencji wkład we wzrost 

gospodarczy kraju. 

Rozdział czwarty poświęcono analizie kształcenia dualnego w polskim systemie 

edukacji i kształcenia zawodowego. Podjęto próbę przedstawienia aktualnego stanu 

oświaty w Polsce oraz zakres wprowadzonych zmian w edukacji zawodowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem potencjalnej możliwości formalnego  wdrożenia dualnego 

systemu kształcenia zawodowego.  

Aby ten system zmienić nie wystarczą nawoływania do szerszej współpracy 

szkół i przedsiębiorstw. Konieczne jest wdrożenie nowego systemu edukacji 

zawodowej. W rozważaniach w piątym rozdziale przedstawiono  główne motywy 

wdrażania dualnego systemu edukacji. Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że kraje 

Europy o najwyższym poziomie kultury pracy, wydajności i konkurencyjności stosują 

dualny system kształcenia zawodowego. Jeżeli chcemy znacząco skrócić czas 

przejścia ze szkoły do pracy, zmniejszyć bezrobocie absolwentów szkół, poprawić, 

jakość pracy i produktywność oraz obniżyć marnotrawstwo i  wysokie koszty 

wynikające z pracy o niskiej jakości, trzeba zmienić dotychczasowy system 

kształcenia zawodowego.  

Bariery wdrażania dualnego systemu kształcenia zawodowego zostały omówione 

w rozdziale szóstym. Spodziewane przemiany w oświacie uwikłane są w rozmaite, 

niełatwe do przezwyciężenia trudności. Panujący system szkolnictwa zawodowego 

tkwi głębokimi korzeniami w tradycji, którą nie jest łatwo naruszyć. Rzeczywistość 

szkół zawodowych w Polsce jest szara i stanowi wielkie wyzwanie dla wszystkich, 

którym leży na sercu słynne niedostosowanie systemu kształcenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy . Aby zbliżyć szkołę do potrzeb przedsiębiorstw należy stopniowo 

wdrożyć dualny system kształcenia w  szkołach zawodowych. System kształcenia 

dualnego jest rozwiązaniem, który może wspomóc młodych ludzi w łagodnym 

                                                             
1 Zródło:  Międzynarodowa Organizacja Pracy, 1999, S. 80 - 82. 
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przejściu z systemu edukacji do życia zawodowego. Istnieją, więc przesłanki do tego, 

aby uznać go za system, który warto wdrażać w gospodarkach, które borykają się z 

problemami strukturalnymi na rynku pracy.  

Reasumując, zawarte zostało podsumowanie i wnioski dotyczące przemiennego 

systemu edukacji zawodowej i jego rozwoju w realiach polskiej oświaty oraz 

proponowanego kierunku zmiany kształcenia zawodowego. Rozważania mają formę 

odpowiedzi na pytanie, czy w świetle doświadczeń wysokorozwiniętej, niemieckiej 

gospodarki, polskie zmiany w szkolnictwie zawodowym idą we właściwym kierunku, 

i czy ich wdrożenie umożliwi podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, 

jakości pracy i rozwoju gospodarczego.  

W rozważaniach wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu w postaci zwartej, 

artykułów, aktów normatywnych oraz materiałów niepublikowanych. Jako źródło 

informacji posłużyły dokumenty urzędowe: rozporządzenia Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, statystyki, analizy Urzędów Pracy, Międzynarodowej Organizacji Pracy.  

Dane te stały się podstawowym punktem wyjścia analiz, ocen i wniosków, jakie 

sformułowano w pracy. 
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Rozdział pierwszy 

 

System dualny jako model kształcenia zawodowego 

 

Pojęcie systemu dualnego w naukach społecznych jest stosowane głównie w 

odniesieniu do kształcenia zawodowego. System dualny zwany inaczej przemiennym lub 

dwutorowym polega na kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym lub 

formach pozaszkolnych oraz nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę w 

przedsiębiorstwach. Nauka w szkole w połączeniu ze stażem w przedsiębiorstwie (dual 

system) jest bardzo upowszechniona w krajach gospodarczo rozwiniętych między innymi 

w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Norwegii czy Francji.  Uczeń pobiera naukę w szkole 

(jest uczniem), ale równocześnie jest stażystą (praktykantem) a więc pracownikiem w 

zakładzie pracy. W tym systemie, kształcenie zawodowe jest ściśle dostosowane do 

oczekiwań i potrzeb pracodawców oraz pozwala uczniom na płynne przejście od nauki w 

szkole do czynnego życia zawodowego. 

W słowniku terminologicznym UNESCO dualny system kształcenia nazywany jest 

dualnym, ponieważ w jego ramach proces przyuczenia do danego zawodu w 

przedsiębiorstwie oraz kształcenie zawodowe w szkole łączone są w jeden kurs. W 

przedsiębiorstwie uczeń otrzymuje szkolenie praktyczne, które w szkole zawodowej jest 

uzupełnione wiedzą teoretyczną. Natomiast wg internetowego słownika CEDEFOP dualny 

system kształcenia odnosi się do kształcenia lub szkolenia, który łączy okres nauki w 

instytucji oświatowej lub ośrodku szkoleniowym oraz w miejscu pracy.  Słownik podaje 

również dualny system kształcenia, jako szkolenie w formach naprzemiennych, 

podkreślając, że termin dualny system kształcenia może być stosowany z innymi terminami 

wymiennie, przyuczenie do zawodu, szkolenie w formach naprzemiennych lub uczenie się 

przez praktykę w miejscu pracy. 2                  

Z analiz zleconych przez Parlament Europejski Dualny system kształcenia: 

rozwiązanie na trudne czasy?3 wynika, że pojęcie dualny system kształcenia jest 

powszechnie stosowane, jako termin zbiorczy, odnoszący się do faktu, że nauczanie i 

                                                             
2 Por. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/529082/IPOL_BRI(2014)529082_PL.pdf. 
3 Dualny system kształcenia: rozwiązanie na trudne czasy, Analiza przygotowane przez ICF International: 
Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth, 2014. 
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uczenie się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego charakteryzuje się dwoistością 

pod dwoma względami:  

 dwoistość miejsc uczenia się (szkoły / organizatorzy kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz przedsiębiorstwa prowadzące szkolenie), które są 

współodpowiedzialne za realizowanie szkolenia teoretycznego i praktycznego,  

 dwoistość podmiotów (podmioty publiczne i prywatne), które wspólnie 

odpowiadają za politykę i praktykę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.  

Warto wspomnieć, że dwoistość miejsc uczenia się stanowi podstawę definicji 

stosowanych w piśmiennictwie europejskim i międzynarodowym. Z uwagi na potencjał 

pedagogiczny i gospodarczy przyuczanie do zawodu i temu podobne systemy są obecnie w 

centrum zainteresowania zarówno decydentów, jak i szkół, placówek kształcenia i 

szkolenia zawodowego.  Wynika to z trudnej sytuacji młodych osób na rynku pracy, co 

wymaga rozwiązań, które wspierać będą przejście z etapu nauki zawodu do zatrudnienia. 

Duże nadzieje wiąże się z rozwojem systemu dualnego, czyli przyuczania do zawodu, a 

ogólniej rzecz ujmując – uczenia się poprzez praktykę (staż) w miejscu pracy. W ocenie 

większości przedsiębiorców, a także pracowników, nie ma możliwości nauczenia się 

zawodu w ławce szkolnej. Dotyczy to wszystkich dziedzin gospodarki. Nawet najlepsze i 

najbardziej nowoczesne maszyny sterowane komputerami wymagają fachowej obsługi, a 

są dziedziny, w których osobiste umiejętności wykonawcy są nie do zastąpienia . We 

wszystkich państwach członkowskich istnieją programy obejmujące uczenie się poprzez 

praktykę w miejscu pracy, aczkolwiek ich skala, popularność oraz wyniki są bardzo 

zróżnicowane. Nie ma jednego modelu przyuczania do zawodu, a w większości państw 

członkowskich system dualny nie jest główną ścieżką kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Chociaż państwa członkowskie reformują systemy kształcenia i szkolenia zawodowego 

oraz włączają do nich uczenie się poprzez praktykę w miejscu pracy, różnorodność 

punktów wyjścia, jak również kontekst społeczny i gospodarczy sprawiają, że nie jest 

możliwe, aby w perspektywie krótkoterminowej wszystkie kraje dążyły do tego samego 

modelu. Poparcie przyuczania do zawodu przez pracodawców oraz pozytywne 

postrzeganie tego systemu przez społeczeństwo mają kluczowe znaczenie dla jego rozwoju 

na szeroką skalę. Zważywszy na różnorodność systemów, zmiany wymagają czasu i muszą  

być wprowadzane stopniowo.4 

                                                             
4 Por. Dualny system kształcenia: rozwiązanie na trudne czasy? Analiza przygotowana przez ICF 
International: Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth, 2014. 
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System dualny odgrywa znacząca rolę lub dominuje w takich państwach jak: 

Szwajcaria (87 % uczniów uczestniczy w systemie dualnym), Niemcy (69 % ,), Czechy 

(58%,), Austria (47%), Węgry (37 %), Holandia (33%).  Dualny system kształcenia 

dominuje w krajach Europy Zachodniej o najwyższym poziomie rozwoju, najwyższej 

wydajności, konkurencyjności i kulturze pracy5 oraz także w dwóch najbardziej 

rozwiniętych krajach Europy Środkowej. Kluczową rolę odgrywa zbliżenie szkoły 

zawodowej do świata pracy, przedsiębiorstwa, rynku pracy, potrzeb gospodarki a także 

przedsiębiorstwa do szkoły. Poszukiwanie skutecznych rozwiązań w zakresie integracji 

systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego z potrzebami rynku pracy jest jednym z 

kluczowych celów stawianych państwom członkowskim Unii Europejskiej.  Opracowana 

w 1995 roku przez Komisję Europejską Biała Księga Nauczanie i uczenie się. Na drodze 

do uczącego się społeczeństwa wychodząc naprzeciw nauczaniu i uczeniu się w kierunku 

uczącego się społeczeństwa, zaleca zbliżanie się szkoły i  przedsiębiorstwa na drodze 

zdobywania wiedzy. 

Szkołą w szerokim sensie tego słowa, od podstawowej do wyższej, powinna zapewnić 

otrzymywanie wykształcenia jak najbardziej adekwatnego do możliwości zatrudnienia […] 

Zbliżenie szkoły i przedsiębiorstwa jest więc priorytetem. Powinni się tym zainteresować 

obydwaj partnerzy społeczni. To wymaga spełnienia trzech warunków. Warunek pierwszy 

to otwarcie edukacji na świat pracy. Dopasowanie celowości edukacji do rozumienia 

świata pracy, znajomość przedsięwzięć i percepcja zmian wyznaczających aktywność 

produkcji są elementami, które szkoła musi wziąć pod uwagę. Drugi warunek to wejście 

przedsiębiorstwa w proces kształcenia nie tylko wobec swoich pracowników, ale także 

młodych i dorosłych zewnątrz […]. Trzeci warunek, uzupełniający dwa pierwsze, to rozwój 

współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami.6 

Biała Księga traktuje szkołę i przedsiębiorstwa, jako dwa, uzupełniające się ogniwa 

przyswajania wiedzy. W uczącym się społeczeństwie korzyści ze współdziałania świata 

nauki i świata pracy będą odnosiły obie strony. Pracodawcy będą mogli liczyć na 

pracowników obdarzonych zarówno niezbędnymi kwalifikacjami praktycznymi jak 

i ogólną wiedzą, kulturą, zdolnościami własnymi i rozwiniętymi. Dla pracowników, 

                                                                                                                                                                                        
http://www.europarl.europa.eu/regdata/etudes/BRIE/2014/529082/IPOL_BRI(2014)529082_PL.pdf. 
http://www.europarl.europa.eu/regdata/etudes/STUD/2014/529072/IPOL_STU(2014)529072_EN.pdf. 
5 Mirosław Kabaj: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, S. 192 -
196. 
6 Biała Księga.  Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Komisja Europejska, 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 1997, S. 61. 

http://www.europarl.europa.eu/regdata/etudes/BRIE/2014/529082/IPOL_BRI(2014)529082_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/regdata/etudes/STUD/2014/529072/IPOL_STU(2014)529072_EN.pdf
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zbliżenie nauki do pracy w trakcie procesu kształcenia zwiększa szanse na zatrudnienie 

i odebranie wykształcenia adekwatnego do obecnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy.  

Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy. 

Uczeń odbywający część praktyczną u przedsiębiorcy kształci się poprzez działanie. 

Dzięki praktyce młodzi ludzie mogą zdobywać umiejętności i doświadczenie potrzebne do 

funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Dając im pierwszy kontakt ze światem produkcji na 

etapie nauki, daje im się zarazem ważne atuty udanego wejścia na rynek pracy.  

Prowadzone badania7 pokazują, że doświadczenie zawodowe jest wysoko cenionym 

zasobem przez pracodawców, a jego brak stanowi główną przeszkodę w podejmowaniu 

zatrudnienia przez młodych ludzi.  

Doświadczenie zawodowe jest wysoko cenione przez przedsiębiorstwa, a jego stanowi 

główną przeszkodę dla osób poszukujących pierwszej pracy. Wiele młodych osób wpada w 

błędne koło: nie mogą znaleźć pierwszej pracy, ponieważ nie mają żadnego doświadczenia 

zawodowego. Wykazano, że programy przyuczania do zawodu znacznie przyczyniają się do 

zatrudnienia ludzi młodych, a ponadto to głównie dzięki nim w niektórych krajach 

europejskich bezrobocie młodzieży jest na niskim poziomie.8 

Dualny system kształcenia wykorzystując współpracę oświaty i  pracodawców 

kształci uczniów w szkole oraz w zakładzie pracy. Naukę w szkole prowadzą pracownicy 

dydaktyczni, nauczyciele zgodnie z programem nauczania. Nauka w zakładzie pracy 

odbywa się w środowisku stałych pracowników oraz przeszkolonego opiekuna praktyk. 

Pracodawcy mają wpływ na treści kształcenia, organizują praktyczną naukę zawodu i  są 

odpowiedzialni za organizację egzaminów zawodowych w  swoich branżach. System 

stwarza naturalną metodę koordynacji struktury kształcenia z potrzebami przedsiębiorstw. 

Komisja Europejska określa dodatkowo system dualny, jako najlepszy (a best practice 

example)9 sposób kształcenia zawodowego. System dualny zakłada współpracę na 

wszystkich płaszczyznach i wspólną odpowiedzialność wszystkich w nim uczestniczących 

podmiotów: szkolnictwo, pracodawców, pracowników, państwo. Kwalifikacje 

zatrudnionych małoletnich pracowników mają duże znaczenie dla skutków gospodarczych 

poszczególnych przedsiębiorstw i zakładów pracy oraz dla całej gospodarki danego kraju. 

W warunkach globalizacji i integracji inwestowanie w edukację i naukę, staje się jedną z 

                                                             
7 Światowe tendencje w zatrudnianiu ludzi młodych w 2013 roku, Zagrożone pokolenie, Międzynarodowa 
Organizacja Pracy, Genewa, 2013.  
8 Światowe tendencje w zatrudnianiu ludzi młodych w 2013 roku, op.cit. 
9 European Commission, Joint Employment Reports, Brussels, 1997, S. 33. 
http://aei.pitt.edu/36472/1/SEC_(97)_1769_final.pdf. 
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najważniejszych i najefektywniejszych form inwestycji. Inwestowanie w człowieka to 

główny czynnik wzrostu gospodarczego.  

System dualny nie ogranicza się tylko do szkolnictwa średniego, ale jest 

przystosowany do wszystkich poziomów kwalifikacji. Połączenie teorii i praktyki znajduje 

zastosowanie zarówno w kształceniu wymagającym stażu zawodowego, jak i w wyższych 

szkołach zawodowych. Programy nauczania oraz elementy, na które kładzie się nacisk w 

ramach kształcenia młodzieży są dostosowane do wymogów gospodarki, zaś w zakładach 

pracy uczniowie-praktykanci zdobywają fachową wiedzę lub odbywają specjalne praktyki 

zawodowe. We wspólnych projektach szkół i jednostek gospodarczych, np. projektach 

dyplomowych lub projektach wykonywanych w ramach pracy w firmach szkoleniowych, 

wyniki badań i prac rozwojowych przekształcane są w praktykę. To połączenie teorii i 

praktyki uznawane jest w całej Europie za wzorcowe i stanowi kluczowy czynnik sukcesu 

osiąganego przez kraje o niskim bezrobociu. Pracodawcy cenią sobie w szczególności 

specjalistyczne umiejętności i opartą na solidnych podstawach wiedzę pracowników. 

System zapewnia drożność między poszczególnymi szczeblami edukacji, a także 

możliwość przechodzenia poziomego między programami, ale zawsze wymaga to 

dodatkowego wysiłku i dodatkowych zabiegów.10  

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) definiuje system dualny, jako system 

kształcenia, w którym szkolenie nie podlega autonomicznym decyzjom pracodawców lub 

pracodawców i pracowników w przedsiębiorstwie, ani też państwo nie bierze 

odpowiedzialności za planowanie i organizowanie szkolenia zawodowego. Istnieje szeroka 

współpraca między organizacjami pracodawców, państwem i związkami zawodowymi.11 

Celem kształcenia zawodowego w systemie dualnym jest zapewnienie uczniom-

praktykantom nie tylko zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych, niezbędnych do 

wykonywania wyuczonego zawodu, ale przede wszystkim solidnego, ogólnego 

wykształcenia i przygotowania do samodzielnego myślenia, działania i rozwiązywania 

problemów. Ważnym celem kształcenia jest umiejętność uczenia się. Istotne jest, aby 

absolwenci dobrze zaadaptowali się na dynamicznym rynku pracy, aby zostal i 

przygotowani do ewentualnej zmiany pracy, czasem kilkakrotnie w ciągu swego życia 

zawodowego. 

 

 

                                                             
10 Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym, 2007, S. 19. 
11 https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/miedzynarodowa-organizacja-pracy-mop. 
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Rozdział drugi 

 

Usytuowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego w niemieckim systemie edukacji  

 

Zgodnie z Ustawą Zasadniczą (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

skrót GG),12 system zarządzania szkolnictwem w Republice Federalnej Niemiec pozostaje 

pod kontrolą państwa i ściśle odpowiada federalnej strukturze krajów związkowych. 

Każdy kraj związkowy ma własną konstytucję (Verfassung), parlament (Landtag), rząd 

krajowy (Landesregierung) i swoje ministerstwo do spraw oświaty (Kultusministerium) 

kierujące sprawami edukacji na swoim obszarze. Podstawowe założenia szkolnictwa, 

zakres obowiązku szkolnego, strukturę i podstawy organizacji oświatowej ustalają 

parlamenty landów. Rządy krajowe mają prawo do uchwalania aktów prawnych w 

przypadku, gdy Konstytucja nie nadaje uprawnień legislacyjnych szczeblowi federalnemu.  

Nie istnieje jednolite prawo oświatowe obowiązujące na całym terenie Republiki 

Federalnej Niemiec. Taki stan rzeczy nazywa się – kulturowym zwierzchnictwem landów 

(Kulturhoheit der Länder)13. Jest to rodzaj gwarancji, że każdy z krajów związkowych 

będzie kształcił i wychowywał młodzież w duchu własnej tradycji historycznej i duchowej. 

Każdy z rządów krajowych ma za zadanie podejmować najkorzystniejsze decyzje 

oświatowe, uwzględniając uwarunkowania wewnętrzne danego landu. Państwo ponosi 

odpowiedzialność za tworzenie ustawowych ram prawnych oraz za szkolnictwo wyższe. 

Zadania rządu federalnego w dziedzinie edukacji obejmują m.in. ustanawianie przepisów 

funkcjonowania dotyczących wstępu do szkół wyższych oraz rodzajów stopni naukowych 

przyznawanych przez instytucje szkolnictwa wyższego oraz pomoc finansową na 

kształcenie, szkolenie indywidualnych osób, włącznie z promowaniem młodszej kadry 

naukowej. Ustawa zasadnicza określa również formy współpracy pomiędzy szczeblem 

federalnym i landami, np. w zakresie promowania badań.  

Elementami łączącymi zdecentralizowaną strukturę państwa, poza wspólną  tradycją 

oświatową i ogólną linią polityki państwa, są wspólne uzgodnienia Stałej Konferencji 

Ministrów do spraw Kultury (KMK) poszczególnych landów (Ständige Konferenz der 

                                                             
12 Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec została przyjęta w tygodniu od 16 do 22 maja 1949  r. 
przez parlamenty ponad dwóch trzecich uczestniczących krajów związkowych. 
13 Jochan Fuchs: Pädagogik und Recht, w: Armin Bernhard, Lutz Rothermel (red): Handbuch Kritische 
Pädagogik. Weinheim 1997, Deutschen Studien Verlag, S. 160. 
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Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland). 14 W ramach 

Kultusministerkonferenz (KMK) landy współpracują ze sobą w sprawach istotnych dla 

wszystkich krajów związkowych.  

Finansowanie oświaty, nauki i kultury odbywa się z trzech źródeł: budżetu 

ogólnofederalnego, landowego i samorządowego (lokalnego). Większość szkół to 

placówki publiczne zakładane i utrzymywane przez te trzy ośrodki władzy. Powoduje to 

zacieranie się różnic między centralnymi a lokalnymi wydatkami na oświatę, przy czym 

największe wydatki ponoszą kraje związkowe. Oświata finansowana jest w około 75 % 

przez landy, w 17 % przez samorządy i 8% przez władze federalne.  Jeśli chodzi o 

kształcenie w ramach dualnego systemu kształcenia zawodowego, którym objęte jest 

blisko dwie trzecie młodzieży, kształcenie w zakładzie pracy jest finansowane przez firmy, 

a w szkole - przez landy.  

Kształcenie w pełnym wymiarze jest obowiązkowe dla uczniów od 6 do 15 lub 16 

roku życia (zależnie od danego landu) a kształcenie w niepełnym wymiarze obowiązuje do 

18 roku życia. Kształcenie obowiązkowe jest całkowicie bezpłatne. Materiały dydaktyczne 

są przydzielane uczniom nieodpłatnie lub wypożyczane przez szkołę. W niektórych 

landach rodzice zobowiązani są zakupić dodatkowe materiały, które uczeń zachowuje na 

stałe. Obowiązek szkolny obowiązuje następujące szczeble kształcenia.  

 szkoła podstawowa (Grundschule) - wiek 6 - 10 lat, 6 - 12 w Berlinie i 

Brandenburgii 

 szkoła średnia pierwszego stopnia (Sekundarstufe I)  

Gymnasium, Realschule, Hauptschule, inne szkoły prowadzące kilka cykli 

kształcenia– 10/12 - 15/16 lat 

 szkoła średnia drugiego stopnia (Sekundarstufe II) 15/16 - 18/19 lat 

 

Mimo pewnych, niekiedy znacznych, odrębności ustrojowych i organizacyjnych 

poszczególnych landów, organizację szkolnictwa w Republice Federalnej Niemiec  można 

scharakteryzować jak na schemacie numer 1.  

 

 

 

 

                                                             
14 Powołana w roku 1949 prowadzi swą działalność do dnia dzisiejszego. 
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SYSTEM SZKOLNICTWA W NIEMCZECH 

 

 

 

Rys. 1. System szkolnictwa w Niemczech 
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Bezpłatna powszechna szkoła podstawowa (Grundschule) trwa cztery lata i stanowi 

pierwsze ogniwo (Primarstufe) w systemie szkolnym. Tylko w Berlinie i Brandenburgii 

okres nauki na tym etapie trwa sześć lat. Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa 

Grunschule uprawniającego do dalszego kształcenia w szkole średniej. W większości 

landów, przez pierwsze dwa lata nauki szkolnej dziecko nie otrzymuje ocen, lecz ogólną 

opinie o danym uczniu. Przejście ze szkoły podstawowej do jednej ze szkół średnich 

odbywa się zgodnie z różnymi przepisami zależnie od ustawodawstwa danego landu oraz 

może być uzależnione od wyników w nauce lub decyzji władz edukacyjnych. Przejście do 

następnego szczebla edukacji odbywa się w zasadzie automatycznie, ponieważ wszystkie 

dzieci w tym wieku muszą kontynuować naukę, ale wybór szkoły podlega już pewnym 

restrykcjom. W niektórych krajach związkowych bardzo duży wpływ na decyzje o dalszej 

drodze życiowej dziecka mają oceny, jakie dziecko otrzymało w szkole podstawowej lub 

opinia szkoły, co do możliwości jego dalszej kariery, jaką wydała szkoła.  Zależnie od 

landu, może się to odbywać na podstawie ocen z ostatniego roku, albo ostatnich dwóch lat, 

na podstawie opinii władz szkolnych lub egzaminów wstępnych. Zdanie rodziców jest 

brane również pod uwagę, ale nie we wszystkich landach jest decydujące. Warto 

wspomnieć, że cykl wychowania przedszkolnego (Kindergarten) jest Niemczech 

nieobowiązkowy i jest przeznaczony dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. 

Większość placówek utrzymywana jest przez Kościół, organizacje dobroczynne lub osoby 

prywatne, a tylko około 30 % przedszkoli podlega władzom samorządow ym. W kosztach 

obowiązkowo partycypują rodzice, pomimo znacznych dotacji publicznych 

przyznawanych tym placówkom i finansowania z innych źródeł. Wg ustawy o opiece nad 

dziećmi i młodzieżą z 1990 roku, przedszkola mają wspierać rozwój dziecka, 

przygotowując je do roli odpowiedzialnego i społecznie dojrzałego obywatela. 

Szkoła średnia zbudowana jest z dwóch szczebli: szkoły średniej pierwszego stopnia 

(Sekundarsstufe I) oraz szkoły średniej drugiego stopnia (Sekundarsstufe II). Po 

ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie przechodzą do trzech typów szkół dalszych: 

Hauptschule, Realschule, Gymnasium.   

Pięcioletnia obowiązkowa szkoła średnia (Hauptschule) jest placówką kształcenia 

uczniów o uzdolnieniach przede wszystkim praktycznych, przyswaja im wiadomości i 

umiejętności wejścia do praktycznego życia zawodowego i kontynuowania nauki w 

szkołach zawodowych (Berufschulen) nie ograniczając możliwości dalszego kształcenia 

się w wyższej szkole średniej.   Absolwenci nie mogą jednak podjąć studiów wyższych, 
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mają też ograniczone możliwości podejścia do matury.  W większości krajów 

związkowych Hauptschule obejmuje 5 - 9 rok nauki (w landach, gdzie obowiązek szkolny 

trwa 10 lat, obejmuje 5 - 10 rok nauki). W wielu landach dla wyrównania szans młodzieży 

wprowadzono dodatkowo X klasę.  Świadectwo tej szkoły ( Berufschulreife) uprawnia do 

podjęcia praktycznej lub teoretycznej nauki tylko w szkołach zawodowych.  

Placówka kształcenia średniego ogólnego niższego (Realschule) oferuje uczniom 

kształcenie średnie bardziej zaawansowane niż Hauptschule. Ten rodzaj szkoły obejmuje 

zwykle 5 - 10 rok nauki. Szkoły realne mają za zadanie przygotować uczniów do życia 

praktycznego na stanowiskach bardziej odpowiedzialnych pod względem zawodowym, 

gospodarczym, społecznym i przyswajać w tym celu uczniom odpowiednio wyższe 

wykształcenie ogólne, niezbędne do wykonywania nieco wyższych, praktycznych funkcji 

w rolnictwie, rzemiośle, przemyśle, administracji oraz w zawodach techniczno-

artystycznych. Świadectwo ukończenia Realschule (Fachschulreife) uprawnia do 

kontynuowania nauki kierunkach umożliwiających uzyskanie bezpośrednich kwalifikacji 

zawodowych bądź w takich typach szkół, których ukończenie umożliwia wstęp na wyższe 

uczelnie. Ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia w szkole zawodowej w 

połączeniu z praca zawodową lub w wyższej szkole zawodowej lub rozpoczęcie 

samodzielnej kiery urzędniczej.  

Dziewięcioletnia szkoła ogólnokształcąca (Gymnasium) przygotowuje do 

osiągnięcia egzaminu maturalnego i co za tym idzie umożliwia podjęcie dalszego 

kształcenia na studiach wyższych.  Gymnasium obejmuje klasy od V do X.  Pod koniec 

dziesiątego roku nauki w Gymnasium uczniowie, którzy otrzymali pozytywne oceny ze 

wszystkich przedmiotów przechodzą do szkoły średniej wyższej, czyli gymnasiale 

Oberstufe.  W Niemczech mamy też jeszcze z inny typ dziewięcioletniej szkoły średniej. 

Jest nią szkoła zbiorcza (Gesamtschule) - średnia rozszerzona wzorowana na angielskich i 

szwedzkich comprehensive schools łacząca Hauptschule, Realschule i Gymnasium. 

Ukończenie szkoły rozszerzonej umożliwia kontynuację nauki na drugim szczeblu 

Gymnasium lub w szkołach fachowych. W znacznym uproszczeniu można powiedzieć, że 

w tym wypadku mamy do czynienia z trzema różnymi typami szkół umieszczonymi pod 

jednym dachem, miedzy, którymi trwa ustawicznie intensywna współpraca - korporacja. 

Jest to jeden zespół szkół, który harmonizuje programy w taki sposób, aby ułatwić 

uczniom ewentualną zmianę szkoły. Ukończenie dziesiątej klasy szkoły Realnej lub 

Gymnasium jest jednoznaczne z uzyskaniem tzw. małej matury (mittlerer Schulabschluss).    
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Szkoła średnia drugiego stopnia (Sekundarstufe II) obejmuje dwu- lub trzyletnie 

szkoły zawodowe o różnych specjalnościach, dające bogatą ofertę dalszych wariantów 

kształcenia. Najpopularniejsze to szkoły zawodowe (Berufschule) dla uczniów, którzy 

uczą się i pracują, szkoły zawodowe o pełnym wymiarze czasowym (Berufsfachschule) i 

szkoły fachowe (Fachoberschule) przyjmujące uczniów po szkole realnej. Na drugim 

poziomie kształcenia są dwa rodzaje szkół: gimnazjum i szkoły zawodowe.  Ponad 80 % 

młodzieży między piętnastym a osiemnastym rokiem życia w Niemczech dopełnia 

obowiązku szkolnego w szkołach zawodowych.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Szkoła zawodowa średnia wyższa (Berufschule) prowadzi do uzyskania pierwszych 

kwalifikacji zawodowych w życiu młodego człowieka. Na zakończenie szkoły zawodowej 

młodzież zdaje egzamin zawodowy uzyskując kwalifikacje pomocnika (Facharbeiterbrief) 

lub czeladnika (Gesselenbrief) w danym zawodzie. Daje to możliwość dalszego 

kształcenia w szkole wyższego stopnia oraz podjęcia pracy w charakterze 

wykwalifikowanego fachowca. W odniesieniu do większości zawodów kształcenie trwa 

trzy lata i odbywa się w systemie dualnym.   W komisjach egzaminacyjnych zasiadają 

nauczyciele szkół zawodowych oraz delegaci zakładów pracy i pracowników. 

Berufsfachschule funkcjonuje w pełnym wymiarze godzin i przygotowuje uczniów do 

zawodu lub umożliwia połączenie kształcenia zawodowego z kształceniem ogólnym.  W 

zależności do celu kształcenia warunkiem przyjęcia do Berufsfachschule jest posiadanie 

świadectwa ukończenia Hauptschule lub Realschule. Berufsfachschule obejmuje 

różnorodne szkoły o kierunku: przemysłowym, rzemieślniczym, budowlanym, 

gospodarczym posiadające własne warsztaty szkolne. Na terenie Niemiec istnieją szkoły 

dla zawodów handlowych, zawodów specjalizujących się w językach obcych, sztuce, 

rzemiośle, służbach społecznych czy opiece zdrowotnej.  Czas trwania nauki zależy od 

wybranej specjalizacji. Najkrótsze cykle kształcenia trwają rok a najdłuższe trzy lata.  

Kolejną strukturą jest szkoła średnia kształcenia technicznego (Fachoberschule), 

specjalizująca się w różnych dziedzinach technicznych i przygotowująca młodzież do 

dalszej nauki w szkole wyższej Fachhochschule. Do Fachoberschule przyjmowane są 

osoby, które ukończyły X klasę średniego stopnia I. Szkoła zapewnia kształcenie ogólne 

oraz przekazuje wiedzę techniczną teoretyczną i praktyczną.  Nauka w tym rodzaju szkół 

trwa zazwyczaj dwa lata i obejmuje XI i XII klasę. Fachoberschule to odpowiednik 

polskiego technikum. Po ukończeniu tej szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia 

                                                             
15 Por. Ryszard Pachociński, Współczesne systemy edukacyjne, Warszawa 2000, Instytut Badań Naukowych, 
S. 7.  
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szkoły średniej wyższej technicznej (Fachhochschulereife). Do tego typu szkół trafia 

młodzież, która wcześniej uczyła się w systemie dualnym.  Są to osoby z pełnymi 

kwalifikacjami zawodowymi, pragnące w przyszłości podjąć naukę na studiach wyższych 

zawodowych.  

Gimnazjum zawodowe (berufliches Gymnasium/Fachgymnasium) obejmują swoją 

działalnością młodzież uczęszczająca do klas od XI do XII.  Aby być przyjętym do tej 

szkoły trzeba legitymować się świadectwem ukończenia X klasy średniego stopnia I lub 

jego odpowiednikiem z jednej ze szkół zawodowych średniego stopnia II. Nauka w 

gimnazjum zawodowym wiedzie do uzyskania matury zawodowej lub ogólnej, co w 

konsekwencji upoważnia do ubiegania się o możliwość studiowania w szkole wyższej 

zawodowej lub w szkole wyższej na uniwersytecie.  Uczniowie mogą wybrać dodatkowo 

specjalizacje, takie jak ekonomia i technologia. Zamiast przedmio tów kultury ogólnej 

uczniowie wybierają przedmioty, jako drugi kierunek zaawansowany, przygotowujące do 

egzaminu maturalnego (Abitur). Gimnazjum o kierunku technicznym pozwala uzyskać 

kilka kwalifikacji: połączenie świadectwa dającego wstęp na wyższe uczel nie 

(Hochschulereife lub Fachhochschulereife) i kwalifikacji zawodowych (świadectwo 

asystenta lub kwalifikacje zawodowe w zawodach reglamentowanych).  

W strukturze szkolnictwa zawodowego znajdują się dodatkowo dwa rodzaje 

placówek ujmowane, jako część szkoły głównej:  

 Berufsvorbereitungsjahr czyli rok przygotowania do zawodu  

 Berufsgrundbildungsjahr czyli rok podstawowego kształcenia zawodowego.  

Pierwszy rodzaj kształcenia przeznaczony jest dla młodzieży, mającej duże problemy w 

nauce i opuszczającej średni stopień I bez pozytywnego świadectwa. Rodzaj drugi 

placówki (Berufsgrundbildungsjahr) zajmuje się przyuczeniem do zawodu w pełnym 

wymiarze godzin młodzieży bezpośrednio po ukończeniu dziewięciu lat nauki. Celem tego 

kształcenia jest zapewnienie uczniowi wiedzy ogólnej, niezwiązanej z danym zawodem 

oraz przygotowania teoretycznego i praktycznego z określonej dziedziny zawodowej.  

Kształcenie to może stanowić podstawę do dalszego specjalistycznego szkolenia w 

niektórych dziedzinach. Ukończenie Berufsgrundbildungsjahr jest jednoznaczne z 

zaliczeniem pierwszego roku przygotowania zawodowego w określonych zawodach 

reglamentowanych. W gimnazjum na wyższym poziomie uczeń nie zostanie dopuszczony 

do matury, jeśli nie osiągnie wymaganego poziomu kompetencji z wszystkich 

przedmiotów. Podobnie jest w szkołach zawodowych, gdzie otrzymanie dyplomu, zależne 

jest od osiągnięcia wymaganego poziomu kompetencji. Ogólnokształcąca szkoła wyższa 
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średnia gimnazjalna kończy się egzaminem maturalnym (Abitur). Na egzaminie 

maturalnym uczeń jest zobowiązany zdać egzamin z czterech-pięciu przedmiotów, w tym, 

co najmniej dwa z trzech: języka niemieckiego, matematyki i języka obcego, oraz po 

jednym przedmiocie z 3 grup obejmujących: języki, literaturę i sztukę, przedmioty 

społeczne, przedmioty przyrodnicze i technologię, matematykę. Dodatkowo minimum trzy 

egzaminy pisemne muszą zawierać, co najmniej dwa egzaminy na poziomie rozszerzonym 

i co najmniej jednym z nich musi być niemiecki, matematyka, język obcy lub przedmiot z 

grupy przyrodniczych. Pozostałe egzaminy można zdawać w formie ustnej. Jeżeli 

absolwent na świadectwie maturalnym osiągnie minimum średnią 4 (280/300 punktów) 

otrzymuje certyfikat poświadczający jego przygotowanie do studiów akademickich 

(Allgemeine Hochschulreife). W większości krajów niemieckich certyfikat ten jest zgodny 

z ogólnokrajowymi standardami wymagań przy wejściu do systemu akademickiego. 

Świadectwo maturalne Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife uprawnia posiadacza do 

podjęcia studiów na wszystkich kierunkach we wszystkich uczelniach. Podobnie egzaminy 

kończące kształcenie zawodowe podlegają ogólnokrajowym standardom wymagań 

odnośnie kwalifikacji zawodowych. W Republice Federalnej Niemiec o przyjęciu na 

uczelnię wyższą decyduje świadectwo maturalne. Zazwyczaj wszyscy kandydaci, którzy 

spełniają wymogi wstępne, zostają zapisani na wybrane studia i nie stosuje się żadnych 

specjalnych procedur selekcji. W niektórych przypadkach uniwersytety i wyższe szkoły 

zawodowe wprowadzają pewne zasady rekrutacji w celu określenia predyspozycji 

kandydatów w obszarze wybranego kierunku. Ponadto, we wszystkich landach istnieją 

rozwiązania umożliwiające uzyskanie wstępu na wyższe uczelnie absolwentom szkół 

zawodowych, którzy takich uprawnień formalnie nie posiadają. W przypadku wyższych 

szkół zawodowych może to być to inny dokument o porównywalnym charakterze  

(Fachgebundene Hochsschulreife). Mistrzowie, rzemieślnicy, technicy i osoby posiadające 

kwalifikacje zawodowe w ramach zawodów związanych z handlem i finansami lub innych 

mają wstęp na wyższe uczelnie po ukończeniu dodatkowego szkolenia zawodowego i pod 

warunkiem posiadania trzyletniego doświadczenia zawodowego w danej branży.  

Trzeci poziom systemu szkolnictwa wyższego (Tertiärbereich) obejmuje uczelnie i 

inne placówki, które prowadzą studia przygotowujące do podjęcia pracy w określonym 

zawodzie. Do wyższych szkół akademickich zalicza się: uniwersytet (Universität) i 

równorzędne uczelnie techniczne (Technische Hochschule/Universität, Gesamthochschule, 

Pädagogische Hochschule, Theologische Hochschule), uczelnie artystyczne 

(Kunsthochschulen), uczelnie muzyczne (Musikhochschulen), uczelnie prowadzące studia 
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w dziedzinie nauk stosowanych (Fachhochschulen) oraz uczelnie prowadzące studia w 

dziedzinie administracji publicznej, które szkolą przyszłych urzędników tzw. wyższego 

szczebla służby cywilnej (Verwaltungsfachhochschulen). Do szkolnictwa wyższego należą 

również Berufsakademie, funkcjonujące w niektórych landach, które łączą kształcenie 

akademickie w Studienakademie z praktycznym kształceniem zawodowym w zakładzie 

pracy, zgodnie z zasadą systemu dualnego.  

Fachschulen to szkoły doskonalenia zawodowego, które zakładają posiadanie 

pierwszych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego.  W odniesieniu do 

uniwersytetów nauka w wyższych szkołach zawodowych charakteryzuje się ścisłą 

współpracą, szczególnie w ramach praktyk zawodowych i przygotowania do zawodu z 

gospodarką kraju jak i Europy.  Wyższe szkoły zawodowe umożliwiają kontynuację 

kształcenia zawodowego i przyjmują kandydatów, którzy ukończyli okres kształcenia 

formalnego w danym zawodzie, a następnie podjęli pracę. Szkoły prowadzące kształcenie 

w zakresie zdrowia publicznego przygotowują do pracy w sektorze służby zdrowia, 

szkoląc np. pielęgniarki czy fizjoterapeutów. Wiele takich placówek jest logistycznie i 

organizacyjnie związanych ze szpitalami, w których odbywają się zajęcia zarówno 

praktyczne jak i teoretyczne. 

W obliczu szybkich przemian gospodarczych wzrasta znaczenie kształcenia 

zawodowego. Kształcenie zawodowe pozwala dotrzymać kroku rozwojowi technicznemu i 

organizacyjnemu oraz zachować własną sprawność zawodową. Zmiana struktury 

kwalifikacji i mobilności zawodowej uwarunkowana szybkim rozwojem nauki i techniki 

spowodowała wzrost zapotrzebowani na nowe zawody i nowe stanowiska pracy.  

Zaangażowanie przedsiębiorcy w proces edukacji praktycznej odgrywa  bardzo istotną rolę 

w optymalnym wykształceniu i przygotowaniu przyszłych pracowników. W dyskursie 

naukowym koncepcja dualnego kształcenia pojawia się u niemieckiego badacza P. 

Dehnbostela, który pisze o nauce zawodu poprzez działanie w realnych procesach pracy. 

Autor uważa, że nauka poprzez pracę stanowi podstawę dla rozwoju kompetencji 

zawodowych. Dla edukacji zawodowej i dokształcania zakładowego nauka podczas 

nowoczesnych procesów pracy oferuje nowe możliwości zdobywania kwalifikacji i 

kształcenia […]. Nawet, jeśli nauka zawodu w centralnych instytucjach edukacyjnych 

pozostaje ważna i nieodzowna dla kompleksowej nauki, to rzeczywistość w zakładzie i 
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pracy nie może zostać przez niezastąpiona. Wystarczająco kompetentne działanie 

zawodowe można osiągnąć jedynie poprzez kombinację miejsc nauki w pracy i poza nią.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 P. Dehnbostel, 2010b, Nauka podczas pracy – rozwój i tendencje (cz. III), Edukacja Ustawiczna Dorosłych 
2/2010, http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2010/edu_2_2010.pdf. 
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Rozdział trzeci 

 

Integracja kształcenia zawodowego i rynku pracy w Niemczech 

 

Integracja europejska zakłada swobodę migracji pracowników. Sprawia to, że 

istnieje potrzeba standaryzacji kwalifikacji zawodowych, porównywalności kształcenia 

zawodowego oraz wzajemnego uznawania dyplomów i certyfikatów. W 1963 roku Rada 

Ministrów Wspólnoty Europejskiej ustanowiła, jako konsekwencje Traktatu Rzymskiego 

(1957) jednolite dla krajów członkowskich zasady edukacji zawodowej. W większości 

państw europejskich systemy kształcenia są elastyczne i pozwalają na przygotowanie do 

pracy zawodowej z jednoczesnym umożliwieniem zmiany drogi lub kierunku kształcenia 

w zależności od osiąganych wyników, zmiany zainteresowań, wymogów miejscowego 

rynku pracy.  

Kształcenie dualne, jako w pełni rozwinięty system przyuczania do zawodu  

rozpowszechniony jest przede wszystkim w Szwajcarii, Niemczech, Danii i Austrii.  

Włączony w system edukacji poprzez państwowe szkoły zawodowe znajduje się pod 

kontrolą państwa utrzymując ścisłe związki z przedsiębiorstwami, które zapewniają 

znaczącą część kształcenia zawodowego. Istotą tego systemu jest przygotowanie 

zawodowe w przedsiębiorstwie i uzupełnienie wiedzy teoretycznej w szkole.  Praktyka i 

teoria są ze sobą ściśle powiązane. Uczniowie - praktykanci (Auszubildende/Azubi) uczą 

się i pracują przez większość dni w tygodniu według opracowanych programów w 

przedsiębiorstwie. Za wykonywaną pracę otrzymują wynagrodzenie.  Niski wskaźnik 

bezrobocia młodzieży w tych krajach przypisuje się skuteczności systemu dualnego, w 

ramach, którego młodzieży zapewnia się wysokiej jakości kształcenie i szkolenia 

prowadzące do uzyskania wysokich kwalifikacji wymaganych przez pracodawców. 

Pracodawcy mają zapewnioną wykwalifikowaną siłę roboczą z nabytymi umiejętnościami, 

które dokładnie odpowiadają potrzebom przedsiębiorstwa.   

Dual system zakłada połączenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką wybranego 

zawodu. Uczniowie zdobywający wykształcenie zawodowe w drodze kształcenia dualnego 

przechodzą na ogół trzyletnią naukę zawodu w szkole i w zakładzie pracy zgodnie z 

wybranym zawodem lub też w specjalistycznych szkołach zawodowych podlegających 

wyłącznemu nadzorowi państwa. W system kształcenia dualnego w Niemczech 

zaangażowane są instytucje na poziomie federalnym (Federalne Ministerstwo Oświaty i 

Badań), kraje związkowe (Länder), izby przemysłowo-handlowe oraz rzemieślnicze, 
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pracodawcy oraz uczniowie. Nauka w szkołach z systemem dualnym podlega władzom 

danego kraju związkowego (landu) i jest dopasowana do planu ramowego zgodnie ze 

swoją wewnętrzną polityką. Na poziomie danego landu dochodzi do zdefiniowania 

szczegółowych zasad organizacji procesu edukacji zawodowej i zawartości programów 

nauki danego zawodu. Dla każdego zawodu zbudowany jest ramowy plan kształcenia, 

zawierający podział na zajęcia teoretyczne  i praktyczne wraz z liczbą godzin 

przeznaczoną na każdą z tych kategorii. Plan praktyk musi być kompatybilny z programem 

szkolnym. Plany ramowe kształcenia są jednakowe dla całego kraju, sporządzone przez 

Stałą Konferencję Ministerstwa Edukacji krajów Związkowych (Ständige Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland - KMK).17  Władze landu i 

przedsiębiorstwa finansują ogólną teoretyczną edukację zawodową. Bardzo ważną rolę 

spełniają izby przemysłowo-handlowe i izby rzemieślnicze, których zadaniem jest kontrola 

oraz opiniowanie czy dany zakład spełnia wymogi stawiane zakładom ubiegającym się o 

przyjęcie uczniów na praktyczną naukę zawodu.  Zadaniem izb na poziomie landów jest 

certyfikowanie kwalifikacji, rejestrowanie umów o kształcenie zawodowe pomiędzy 

uczniami i pracodawcami, opracowywanie i przeprowadzanie egzaminów zawodowych 

(połówkowych i końcowych), powoływanie komisji egzaminacyjnych oraz wydawanie 

świadectw. W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą przedstawiciele szkoły i 

przedstawiciele przedsiębiorstw, którzy mają przygotowanie pedagogiczne. 

Przeprowadzanie egzaminów w izbach zapewnia utrzymanie odpowiednich standardów 

kształcenia. Dodatkowo izby mają w swych zasobach serwisy informacyjne (platformy 

wymiany informacji), które w wyraźny sposób ułatwiają nawiązanie kontaktu pomiędzy 

uczniami/studentami i zakładami pracy, gdzie mogą się odbywać praktyki. W ramach 

współpracy szkół z zakładami pracy, izby rzemieślnicze przeprowadzają szkolenie z 

zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się  do rozmowy 

kwalifikacyjnej przyszłych pracowników.  

System niemiecki zobowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa do zrzeszania się w 

izbach przemysłowo-handlowych, ale nie zobowiązuje ich do przyjmowania uczniów na 

praktyki. Wieloletnia tradycja sprawiła, że firmy czuły i nadal w większości przypadków 

czują się zobowiązane do przyjmowania adeptów zawodu na praktyki, nawet w świetle 

braku oficjalnych uregulowań prawnych w tej kwestii, które by im takie zadanie narzucały. 

                                                             
17 W skład Konferencji wchodzą wszyscy ministrowie kultury odpowiedzialni za szkolnictwo i szkolnictwo 
wyższe każdego z krajów związkowych. Każdy z aktów prawnych musi być przez Komisję uchwalony 
jednomyślnie a o jego wprowadzeniu w życie decyduje następnie parlament każdego z landów. 
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Głównym zadaniem pracodawców jest zapewnienie jak najwyższej jakości praktycznej 

nauki zawodu zgodnie z przepisami i wytycznymi w danym zawodzie. Pracodawcy 

współpracują przy tym ze szkołami zawodowymi oraz izbami przemysłowo-handlowymi 

lub rzemieślniczymi finansując praktyczną część nauki zawodu. System praktyk pozwala 

na wykształcenie niewielkim kosztem określonej liczby młodych pracowników 

zaznajomionych z praktycznymi aspektami danej pracy. Przedsiębiorstwo przez cały czas 

trwania praktyki korzysta z pracy świadczonej przez tańszego pracownika.  

Uczniowie w systemie dualnym zobowiązani są do zorganizowania sobie praktyk i 

znalezienie swojego pracodawcy. Przedsiębiorstwa starannie wyszukują kandydatów do 

przyszłego zawodu przygotowują testy, które sprawdzają wiedzę szkolną, wykształcenie 

ogólne oraz określają predyspozycje i zdolności kandydatów. Praktyka trwa najczęściej 

trzy lata i odbywa się przez trzy-cztery dni w tygodniu. W tym czasie adept zawodu ma 

okazję pracować we wszystkich działach danej firmy istotnych dla zawodu, do którego 

podjęcia się przygotowuje. Wraz z upływem czasu kształcenia zmieniają się proporcje 

między kształceniem praktycznym i teoretycznym: w pierwszym roku uczeń/praktykant 

spędza średnio dwa dni w tygodniu w szkole zawodowej, a trzy dni w przedsiębiorstwie, 

natomiast pod koniec nauki do czterech dni w firmie i jeden w szkole. W praktyce jest to 

organizowane w zróżnicowany sposób, w zależności od różnych placówek i regionów. 

Bywa, że w specjalistycznych branżach, gdzie kształcenie teoretyczne świadczy jedna dla 

szerokiego obszaru szkoła, jest ono zorganizowane w formie spotkania przez jeden lub 

dwa tygodnie. Wówczas młodzież musi zorganizować sobie na ten czas dojazdy do szkoły 

lub zakwaterowanie w jej pobliżu. Często jednak placówki kształcenia teoretycznego 

powstają na konkretne zapotrzebowanie, w pobliżu obszarów przemysłowych, jak to ma 

miejsce np. w tzw. Trójkącie Chemicznym Niemiec Środkowo - Wschodnich. 

Istotną zaletą systemu dualnego jest też fakt, że uczeń jest motywowany do nauki 

finansowo: pracując w przedsiębiorstwie w ramach praktyk otrzymuje miesięczne 

wynagrodzenie za  pracę. Niektóre zawody cieszą się dużą popularnością a 

przedsiębiorstwa stawiają odpowiednio wysokie wymagania. Korzystniej jest szukać 

miejsca kształcenia w innym regionie czy landzie zmieniając miejsce zamieszkania. 

Poradnie zawodowe (Berufsberatung) pomagają uzyskać informacje na temat wolnym 

miejsc praktyk oraz pośredniczą między młodzieżą a zakładem pracy. Obecnie istnieje 

około 360 zawodów reglamentowanych, które może obejmować kształcenie dualne. 

Należy do nich wiele zawodów sektora przemysłowego, handlowego, rzemieślniczego, 

wolnych zawodów, rolnictwa, marynarki i służb publicznych. System dualny nie obejmuje 
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służby cywilnej, częściowo także zawodów wykonywanych w resorcie zdrowia, które 

regulowane są innymi przepisami. Kształcenie zawodowe odbywa się na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy zakładem pracy a uczniem (Ausbildungsvertrag) i uwieńczone 

jest egzaminem końcowym (Abschlussprüfung), który potwierdza nabycie fachowej 

wiedzy praktycznej. W zawodach rzemieślniczych (np. malarz, fryzjer, murarz itd.) 

egzamin ten nazywa się egzaminem czeladniczym (Gesellenprüfung).  

W celu utrzymania jednolitego niemieckiego systemu edukacyjnego, zawody 

podlegające pod dualny system kształcenia zawodowego uznane są przez państwo. Dla 

każdego takiego zawodu wydawane są przepisy (Ausbildungsordnung) regulujące program 

nauczania obowiązujące na terenie całych Niemiec. Częścią takich przepisów jest ramowy 

plan edukacji, przy pomocy którego przedsiębiorca ustala plan nauczania.  Przepisy 

określają również czas trwania edukacji: zazwyczaj dwa lub trzy lata. Uczeń otrzymuje od 

swojego zakładu pracy wynagrodzenie (Ausbildungsvergütung) oraz świadczenia socjalne 

(urlop, chorobowe itp.). Umowa o kształcenie ma wiele cech umowy o pracę. Młody 

człowiek otrzymuje ubezpieczenie socjalne oraz wynagrodzenie, którego właściwą ideą 

jest finansowe wsparcie go podczas nabywania kwalifikacji zawodowych i partycypowanie 

w kosztach z tym związanych. Wysokość Ausbildungsvergütung jest niższa od pens ji 

wykwalifikowanego pracownika. Kwota ta regulowana jest ustawowo i wzrasta z każdym 

rokiem nauki, ale jest też zależna w dużej mierze od wielkości i kondycji firmy, regionu, a 

także branży i układów zbiorowych, jakimi jest ona objęta.  

Branżowe zakłady mogą zagwarantować uczącym się zawodu także szerszy wymiar 

urlopu niż ustawowy, który obejmuje 25 - 30 dni roboczych w przypadku niepełnoletnich i 

24 dni robocze dla osób powyżej 18 roku życia. Auszubildende korzystają bowiem z 

urlopów jak pozostali pracownicy, a nie z wypoczynku w okresie wakacji i ferii, jak ma to 

miejsce w przypadku uczniów. Zobligowani są także do pracy zmianowej, jeżeli w takim 

trybie funkcjonuje przedsiębiorstwo, jednak dotyczą ich szczególne regulacje, np. nie 

wolno zatrudniać ich na zmianach nocnych lub w większym niż określony wymiarze 

godzinowym. 

Od czasu wprowadzenia jednolitych przepisów w całym państwie przestrzega się 

jednolitych standardów wymagań odpowiadających specyfice reglamentowanych 

zawodów, co zapobiega tendencji do dostosowania szkoleń do poszczególnych zakładów 

pracy. Praktyki odbywają się wyłącznie w zakładach zapewniających wykwalifikowany 

personel szkoleniowy, który w sposób kompetentny przekazuje wyznaczoną regulaminem 

wiedzę i umiejętności. Zakłady pracy, które są w mniejszym stopniu przygotowane do 
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prowadzenia kształcenia młodego człowieka, mogą uczestniczyć w dodatkowych 

szkoleniach w międzyzakładowych ośrodkach szkoleniowych z nowoczesnym 

wyposażeniem. (überbetriebliche Berufsbildungsstätten) 

Ustawa o kształceniu zawodowym przewiduje, że zakład pracy, w którym odbywa 

się kształcenie, powinien być odpowiednio wyposażony i dostosowany do rodzaju zawodu, 

jaki będzie wykonywała osoba szkolona. Ponadto powinien istnieć odpowiedni stosunek 

kadry zawodowej do osób szkolonych w tym zakładzie. Decydującą kwestią jest, czy 

program kształcenia zawodowego może być przekazany w pełnym zakresie. Dlatego 

ważna jest kompetencja kadry szkoleniowej zarówno pod względem fachowym jak i 

kompetencji socjalnej. Przedsiębiorca zamierzający szkolić przyszłe kadry w swoim 

zakładzie może wykazać swoje kwalifikacje poprzez egzamin końcowy odpowiedni dla 

kierunku zawodowego (np. tytuł mistrzowski w zawodach rzemieślniczych). Często 

wystarcza także zaświadczenie, iż przedsiębiorca nieposiadający tytułu mistrzowskiego 

jest wystarczająco długo czynny w swoim zawodzie.  

Na skutek problemów wynikających z restrukturyzacji przemysłu utworzono w 

niektórych landach niezależne centra szkoleniowe (ausserbetriebliche 

Berufsbildungsstaten), które oferują szkolenia dla młodzieży, dla której zabrakło miejsc 

pracy w przedsiębiorstwach. Zmian wymogów zawodowych nie da się w perspektywie 

długoterminowej dokładnie przewidzieć, ale młodzież w ramach kształcenia zawodowego 

przygotowana jest do kształcenia elastycznego reagowania na nowe trendy w sferze 

zawodowej. Treści i wymagania w ramach nauki zawodu ukierunkowane są na późniejszą 

mobilność zawodową a co za tym idzie gotowość do dalszego kształcenia się lub 

przekwalifikowania. Aby wykształcenie w zawodach rzemieślniczych było atrakcyjne, 

zawody te muszą dawać możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich 

kwalifikacji. I tu hasłem jest drożność systemów kształcenia. W ten sposób może uda się 

odwrócić deprecjację wykształcenia zawodowego i zapoczątkować jego re-emancypację.18 

System kształcenia zawodowego i szerzej - system edukacji zawodowej to element 

wpływający na rozwój młodych obywateli. Konsekwentnie realizowane programy 

szkoleniowe, sprawna organizacja systemu, odpowiedni dobór i ukierunkowanie edukacji 

jak również możliwości późniejszego zatrudnienia absolwentów umożliwiają skuteczne 

funkcjonowanie i rozwój całego społeczeństwa w Niemczech.   

                                                             
18 Przemówienie Ambasadora Niemiec w Polsce Rüdigera Freiherra von Fritscha na konferencji „Kształcenie 
zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy”, 26. 02. 2013 roku w Warszawie. 
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Niemiecki system, mający przeszło stuletnią tradycję, przyczyniał się do stosunkowo 

niskiego poziomu bezrobocia wśród młodzieży. Zachętę dla praktykantów stanowi 

pewność, że po ukończeniu praktyki uzyskają kwalifikacje wysoko cenione i powszechnie 

uznawane w całym kraju.  Dlatego większość młodych ludzi chętnie akceptuje przez krótki 

okres niskie zarobki, żeby zdobyć użyteczne kwalifikacje. Dla pracodawców zachętę 

stanowi względnie niskie wynagrodzenie praktykantów oraz fakt, że sprzyja to 

wytworzeniu się silnych związków pracodawcy z pracownikiem. Niewielu byłych 

praktykantów decyduje się na porzucenie macierzystego zakładu pracy i na szukanie dla 

siebie innego pracodawcy; w ten właśnie sposób ogranicza się podkradanie pracowników. 

Jednakże, kiedy pracownik postanawia zmienić miejsce pracy, to często nie ten kierunek, 

w którym się początkowo szkolił, zapewnia mu nowe zajęcie, lecz doświadczenie 

uzyskane w dawnym miejscu pracy.”19 

Kształcenie dualne w przedsiębiorstwie przynosi bezpośrednie ekonomiczne 

korzyści dla przedsiębiorcy. Dobrze wykształcony personel ze specjalistyczną wiedzą 

nabytą w zakładzie pracy jest ważnym czynnikiem konkurencji. Podczas kształcenia 

przedsiębiorca ma okazję dobrze poznać przyszłego pracownika. Jeżeli po zakończeniu 

edukacji i egzaminie końcowym, uczeń zostanie zatrudniony jako pracownik, zna on już 

dobrze swoje miejsce pracy, kierownictwo oraz współpracowników. Koszty związane z 

przyuczeniem i wdrożeniem nowo zatrudnionego pracownika są dużo wyższe niż w 

wypadku przejęcia ucznia, który zna już swój zakład pracy od podszewki. Edukacja dualna 

powoduje także silną identyfikację z przedsiębiorstwem, jako przyszłym miejscem pracy. 

Oznacza to, że przedsiębiorca może ograniczyć koszty, które wynikłyby przy zmianie 

personelu. Osoby wykształcone w przedsiębiorstwie mogą być także pomocne w 

rozwiązywaniu problemów kadrowych, takich jak zastępstwo w czasie urlopu albo 

podczas choroby innego pracownika. Zatrudnienie przyuczonego pracownika jest 

korzystne nie tylko ze względów finansowych. Przedsiębiorcy dający możliwość 

kształcenia zawodowego przyszłych kadr ponoszą również społeczną odpowiedzialność w 

czasach trudnej sytuacji na rynku pracy i dużej stopy bezrobocia wśród młodzieży. 

Decyzja o prowadzeniu kształcenia zawodowego w zakładzie to ważna decyzja na 

przyszłość dla przedsiębiorców, którzy przez swoje zaangażowanie socjalne cieszą się 

pozytywnym wizerunkiem wśród społeczeństwa. 

                                                             
19 Raport o zatrudnieniu w świecie 1999, S. 80 - 82. 
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Według danych statystycznych z 2008 roku praktyki oferuje ok. 484 000 

przedsiębiorstw, czyli ok. 23 % ogółu wszystkich firm w Niemczech. Do roku 2005 w 

systemie dualnym wykształcono 1,6 mln osób, z czego 41% to kobiety. Tylko w roku 2000 

zawarto 620 000 nowych umów o nauce zawodu, około 80 000 osób wybrało 

specjalistyczne szkoły zawodowe w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych.20 Warto 

zauważyć, że w ostatnich latach poziom wykształcenia absolwentów dualnego systemu 

kształcenia zawodowego znacznie się podniósł. Co szósty uczeń zawodu posiada 

świadectwo dojrzałości uprawniające go do studiowania. W landach takich jak Berlin, 

Turyngia i Saksonia funkcjonują akademie zawodowe. Kandydaci, którzy zdali egzamin 

maturalny zawierają z wybranym zakładem pracy umowę o nauce zawodu i jednocześnie 

rozpoczynają studia w jednej z finansowanych przez państwo oraz odpowiednią branżę 

gospodarki akademii zawodowych. W ramach tej współpracy akademia zawodowa 

odpowiedzialna jest za teoretyczną część nauki, a przedsiębiorstwo za praktyczną część 

nauki. W akademiach zawodowych można wyuczyć się zawodów z takich dziedzin jak 

informatyka inżynieryjna, ekonomia czy usługi finansowe.  

Kształcenie w systemie dualnym oferuje wiele korzyści między innymi integrację 

edukacji zawodowej ludzi młodych z rynkiem pracy.  Efektywność kształcenia dualnego 

jest mierzona przede wszystkim liczbą osób zatrudnionych, które ukończyły z sukcesem 

kształcenie dualne i znalazły zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.  Związek między 

krajowym system kształcenia zawodowego a rynkiem pracy jest bardzo silny i wpływa na 

poziom rozwoju gospodarki kraju.  Niskie wskaźniki bezrobocia wśród młodych osób w 

porównaniu z bezrobociem osób dorosłych w Republice Federalnej Niemiec przy 

jednocześnie niskich kosztach kształcenia, skłaniają inne kraje uprzemysłowione do 

zainteresowania się dualnym systemem kształcenia.  

Dobre doświadczenia w Niemczech z szeroko rozwiniętym systemem dualnego 

kształcenia zawodowego […] to jeden z powodów, dla których Niemcy dziś stosunkowo 

dobrze sobie radzą ze zwalczaniem bezrobocia wśród młodzieży. Dlatego też system dualny 

jest obecnie jednym ze szlagierów eksportowych Niemiec. Duży popyt na niemieckie 

doświadczenia odnotować można nie tylko w Europie, lecz także w Stanach Zjednoczonych 

i w Azji.21 

 

                                                             
20 Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Horskotte, Kariera dzięki nauce zawodu. Niemiecki system 
szkolenia w trakcie zmian, Basis-Info, 24-2001 Gospodarka, Warszawa 2001 oraz danych BIBB. 
21 Przemówienie Ambasadora Niemiec w Polsce Rüdigera Freiherra von Fritscha na konferencji „Kształcenie 
zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy”, 26. 02. 2013 roku w Warszawie. 
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Rozdział czwarty 

 

Kształcenie dualne w polskim systemie kształcenia zawodowego  

 

Od 1998 roku polski system oświaty ulega radykalnym przeobrażeniom, służącym 

poprawie warunków kształcenia i wychowania.  System edukacji znajduje się aktualnie w 

fazie wdrażania kolejnych reform, by polska szkoła była nowoczesna, przyjazna uczniom, 

otwarta na różnorodne inicjatywy i sposoby zdobywania przez uczniów wiedzy i 

umiejętności oraz podnoszenia poziomu ich wykształcenia.22  

System edukacji w Polsce jest zarządzany przez dwie instytucje centralne: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

MEN, wraz z regionalnymi kuratorami oświaty, pełni nadzór pedagogiczny nad szkołami. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy oświaty w Polsce jest Ustawa z dnia 7 

września 1991 roku o systemie oświaty23, która była wielokrotnie nowelizowana. 

Kształcenie obowiązkowe w pełnym wymiarze trwa 10 lat i obejmuje: ostatni rok 

wychowania przedszkolnego, 6-letnią szkołę podstawową oraz 3-letnie gimnazjum. Nauka 

w szkole podstawowej jest bezpłatna dla wszystkich uczniów, a jedynym kryterium 

przyjęcia do pierwszej klasy jest wiek dziecka. Od roku szkolnego 2015/2016 naukę w 

szkole podstawowej rozpoczynają obowiązkowo wszystkie dzieci 6-letnie. Przyjęcie 

ucznia do gimnazjum odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej. Reforma systemu oświaty z 1999 roku wprowadziła trzyletnie gimnazjum, 

jako nowy typ szkoły przeznaczony dla młodzieży w wieku 13 - 16 lat. Kształcenie na tym 

etapie ma charakter ogólny i kończy się egzaminem gimnazjalnym, który składa się z 

trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. Przystąpienie do 

egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, 

jaki zdający powinien uzyskać, aby egzamin zdać. Wynik egzaminu jest jednak jednym z 

kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej . Do szkół 

ponadgimnazjalnych zaliczamy:  

 trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe , do których uczęszcza młodzież w wieku 

16 - 18 lub 19 lat; których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,  

 trzyletnie licea ogólnokształcące , do których uczęszcza młodzież w wieku    

                                                             
22 Elzbieta Kular, Kształcenie zawodowe w Wielkiej Brytanii i w Polsce, W: Edukacja i Dialog 2014,  
Nr 5-6, S. 67. 
23 Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Reforma_systemu_o%C5%9Bwiaty_z_1999_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzamin_gimnazjalny
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16 - 19 lat; ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego, 

 czteroletnie technika, do których uczęszcza młodzież w wieku 16 - 20 lat; 

ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe po zdaniu egzaminu, a także możliwość uzyskania świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

 szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których 

ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej określa podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla każdego rodzaju szkoły i dla każdego przedmiotu. Przedmioty są nauczane 

na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Uczeń wybiera od dwóch do czterech 

przedmiotów, które realizuje w zakresie rozszerzonym pod kątem egzaminu maturalnego, 

w tym przynajmniej jeden spośród następujących: historia, geografia, biologia, chemia, 

fizyka. Na zakończenie nauki szkoły przeprowadzają egzaminy zewnętrzne, a uczniowie, 

którzy je zdali, otrzymują odpowiednie świadectwa. Egzamin maturalny jest 

przeprowadzany przez licea i technika i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia. 

Matura składa się z zewnętrznego egzaminu pisemnego (przygotowywanego i ocenianego 

przez zewnętrzne komisje egzaminacyjne) i wewnętrznego egzaminu ustnego (ocenianego 

przez komisję egzaminacyjną). Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań 

zawartych w podstawie programowej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

jest przeprowadzany w szkołach zasadniczych, technikach i szkołach policealnych i ocenia 

poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności z zakresu danej (jednej) 

kwalifikacji, opisanej w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Liczba 

egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby wyodrębnionych kwalifikacji, w 

praktyce jest to jeden, dwa lub trzy egzaminy. Egzamin składa się z dwóch części: 

pisemnej (test) i praktycznej (zadanie praktyczne). Wraz z wydaniem świadectw 

potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie i odpowiednie 

wykształcenie ucznia, szkoły wydają dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 

Egzaminy na zakończenie szkoły średniej są ujednolicone i zewnętrzne. Wszystkie 

sprawdziany i egzaminy są przeprowadzane przez specjalnie utworzone w tym celu 

instytucje – okręgowe komisje egzaminacyjne, wspomagane i nadzorowane przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną  
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Szkolnictwo wyższe jest realizowane przez autonomiczne uczelnie prowadzące 

studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Formę pięcioletnich (lub dłuższych) 

jednolitych studiów magisterskich realizuje jedynie kilka kierunków, m.in. prawo i 

medycyna. Szkolnictwo wyższe obejmuje wiele typów uczelni, począwszy od 

uniwersytetów, poprzez uczelnie medyczne i teologiczne, wyższe szkoły techniczne, 

rolnicze, ekonomiczne, pedagogiczne i morskie, po akademie wychowania fizycznego oraz 

uczelnie służb państwowych, wojskowe i artystyczne. Prawo o szkolnictwie wyższym 

wyróżnia stacjonarny i niestacjonarny system studiów. Studia stacjonarne (dzienne) w 

uczelniach państwowych są zasadniczo bezpłatne. Studia niestacjonarne (wieczorowe, 

zaoczne, eksternistyczne) w uczelniach państwowych oraz studia w uczelniach prywatnych 

wiążą się z koniecznością ponoszenia opłaty czesnego w wysokości ustalonej przez 

uczelnię. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia we wszystkich uczelniach jest 

posiadanie świadectwa maturalnego. Przyjęcie na studia zasadniczo jest zależne od 

wyników matury, jednak poszczególne uczelnie i wydziały mogą wprowadzać dodatkowe 

wymagania wstępne (np. testy predyspozycji na kierunkach artystycznych i sportowych). 

Studia pierwszego stopnia trwają sześć lub siedem semestrów i kończą się uzyskaniem 

dyplomu kwalifikacji zawodowych i tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, który 

uprawnia do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (4 lub 5 semestrów). 

Studia te, jak również jednolite studia magisterskie (9 do 12 semestrów) pozwalają 

uzyskać tytuł magistra, magistra inżyniera lub lekarza. Absolwenci z tytułem zawodowym 

magistra mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie.  

System dualny, jako połączenia kształcenia zawodowego praktycznego w 

przedsiębiorstwie oraz kształcenia zawodowego teoretycznego w placówce oświatowej, 

funkcjonuje w Polsce od dawna. System kształcenia, w którym 50% zajęć odbywa się w 

miejscu pracy, funkcjonuje w zasadniczych szkołach zawodowych w formie 

przygotowania zawodowego u pracodawcy w charakterze młodocianego pracownika. 

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, którzy ukończyli gimnazjum, 

może odbywać się w formie nauki zawodu lub w formie przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy. Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w 

charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę 

zawodu, która jest organizowana u pracodawcy oraz dokształcania teoretycznego w szkole 

lub w systemie pozaszkolnym (np. na kursach). Młodociany pracownik skierowany przez 

pracodawcę na dokształcanie teoretyczne dwa dni w tygodniu do zasadniczej szkoły 

zawodowej ma możliwość uzyskania kwalifikacji na poziomie robotnika 
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wykwalifikowanego lub pracownika o równorzędnych kwalifikacjach w odpowiednim 

zawodzie. Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu realizuje 

program nauczania dopuszczony do użytku w szkole, uwzględniający podstawę 

programową kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego w zakresie nauczanego zawodu. Celem przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy jest przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego 

pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu określonych w 

przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku praktyczna 

nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę, a praktyczna nauka zawodu 

młodocianych przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego 

podpisuje pracodawca z młodocianym oraz z jego opiekunem prawnym. 

Charakterystyczne dla pracownika młodocianego uczącego się zawodu jest to, że może on 

posiadać dwojaki rodzaj statusu prawnego, czyli jest jednocześnie „pracownikiem 

młodocianym” i „uczniem”. W tym przypadku stosowane są przepisy Kodeksu pracy i 

rozporządzenia wykonawcze oraz Ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia 

wykonawcze. 

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w technikum i szkole policealnej w 

formie praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne przewidziane są dla uczniów i 

młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, które są 

niezbędne do podjęcia pracy w danym zawodzie. Praktyki zawodowe odbywają uczniowie 

w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w 

rzeczywistych warunkach pracy. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez 

uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych 

zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w 

szkole przez dyrektora. Dyrektor szkoły zawiera z danym pracodawcą umowę o 

praktyczną naukę zawodu. Rozporządzenie ministerialne określa obowiązki stron procesu 

kształcenia. Szkoła nadzoruje realizację programu i współpracuje z podmiotem przyjmu-

jącym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Ponadto akceptuje instruktorów i opiekunów 

praktyk zawodowych lub wyznacza nauczycieli praktycznej nauki zawodu. W gestii szkoły 

leży zapewnienie uczniom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwrot 

kosztów dojazdu na miejsce nauki, jeżeli odbywa się ona w miejscowości poza ich 

miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły lub zapewnienie uczniom nieodpłatnego 
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zakwaterowania, ryczałtu na wyżywienie i opieki, jeżeli codzienny dojazd nie jest 

możliwy. Liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców nie może być 

niższa niż:  

 w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej – minimalna liczba godzin kształcenia 

zawodowego praktycznego określona dla zasadniczej szkoły zawodowej (970 

godzin)  

 w przypadku technikum i szkoły policealnej – między 30% a 100% minimalnej 

liczby godzin kształcenia zawodowego praktycznego (od 220 do 735 godzin) 

określonej odpowiednio dla technikum lub szkoły policealnej.24  

Podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu 

zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, opiekę 

nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk 

zawodowych, a także odzież ochronną i zaplecze socjalne. Ich zadaniem jest zapoznanie 

uczniów i młodocianych z organizacją pracy i przepisami BHP oraz nadzorowanie 

przebiegu nauki.25 

Organizacja praktycznej nauki zawodu u pracodawcy jest finansowo wspierana przez 

państwo. Regulacje dają prawo pracodawcom, którzy zdecydują się na przyjęcie uczniów 

na praktyczną naukę zawodu, do refundacji ponoszonych w związku z tym kosztów. Ma to 

miejsce na podstawie umowy zawartej ze szkołą lub umowy o pracę z młodocianym 

pracownikiem. Szczegółowe zasady określa art. 70 a i b Ustawy o systemie oświaty oraz 

Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu, 26 które zakłada, że organy 

prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają 

środki finansowe przeznaczone m.in. na refundowanie pracodawcom wynagrodzenia 

instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, 

dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kosztów odzieży i 

obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnej na danym stanowisku 

szkoleniowym, przydzielonym uczniom na okres zajęć praktycznych czy dodatek 

szkoleniowy dla opiekuna praktyk zawodowych. Należy zaznaczyć, że wypłata takiego 

wsparcia realizowana jest przez samorządy w różnym stopniu i istnieją też szkoły, które 

nie przekazują takiego dofinansowania pracodawcom.  

                                                             
24 Rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 1140). 
25 Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. 
26 Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki  
zawodu. 
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Z rezerw Funduszu Pracy refundowane jest wynagrodzenie młodocianego 

pracownika przez okres nauki zawodu. Jest ono obliczane w stosunku procentowym do 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim 

kwartale i wynosi: w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%, w drugim roku nauki – nie 

mniej niż 5% i w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%. Obecnie odpowiednio 162,20, 

202,74 i 243,29 złotych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie refundowania ze środków Funduszu 

Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom pracodawca może wystąpić 

z wnioskiem o refundację tych wynagrodzeń wraz ze składkami leżącymi po stronie 

pracodawcy. Młodociany pozostaje, bowiem w okresie nauki zawodu w stosunku pracy i 

podlega ubezpieczeniu. Te świadczenia wypłacają pracodawcom urzędy gminne i 

miejskie. Pracodawcy mogą ubiegać się także o dofinansowanie kosztów kształcenia, które 

wynosi ponad 4 tys. zł. na jednego młodocianego, a jeżeli uczył się on przez 36 miesięcy 

dofinansowanie może wynieść 8081 złotych.27 Warunkiem jego otrzymania jest zdanie 

egzaminu zawodowego przez ucznia. Stąd w trudnej sytuacji są pracodawcy, którzy 

wykształcili ucznia, który nie przystąpił do egzaminu zawodowego, z powodu np. wyjazdu 

zagranicznego, co nierzadko ma miejsce. W 2015 roku wydatki z Funduszu Pracy na 

dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wyniosły 

330,7 mln zł i stanowiły 2,7% środków wydatkowanych z Funduszu Pracy28.  

W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy koszt kształcenia 

jednego młodocianego pracownika wynosi do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 

Ponadto pracodawca w trakcie prowadzenia nauki zawodu może otrzymać z Ochotniczego 

Hufca Pracy (OHP) refundację wynagrodzenia ucznia i składek na ubezpieczenie 

społeczne od tego wynagrodzenia.29  

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle - nauka zawodu w 

rzemiośle realizowane jest na zasadach dualnego systemu kształcenia pod nadzorem 

organizacji rzemiosła.W realiach polskiej oświaty największy udział w zakresie dualnego 

systemu kształcenia zawodowego ma środowisko rzemieślnicze. W 2015 roku naukę 

zawodu w zakładach rzemieślniczych realizowało 71 170 młodocianych pracowników, tj. 

                                                             
27Artykuł 70 b ustawy o systemie oświaty. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                         
(DzU2016, poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszona dnia 2 grudnia 2016 r., 
obowiązująca od dnia 25 października 1991 r. 
28 ibe 2012, S.182. 
29 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie refundowania 
ze środków funduszu pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. (DzU2015, poz. 1183). 
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ok. 2400 mniej uczniów, niż w roku 2014. Uczniowie ci odbywają zajęcia praktyczne na 

podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartych z rzemieślnikami, 

a dokształcają się z zakresu teorii ogólnokształcącej i zawodowej w zasadniczych szkołach 

zawodowych, lub z teorii zawodowej w systemie pozaszkolnym (z tej formy korzysta 

jedynie ok. 5% młodocianych). Kwalifikacje czeladnika i mistrza można uzyskać w 130 

zawodach rzemieślniczych, w więc w 260 kwalifikacji.  Wymagania egzaminacyjne dla 

zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określa podstawa 

programowa kształcenia w zawodach. Dla pozostałych zawodów wymagania w postaci 

standardów wymagań egzaminacyjnych, opracowanych na bazie efektów uczenia się 

uwzględniających wiedzę, doświadczenie i kompetencję, ustalił Związek Rzemiosła 

Polskiego. Standardy są jednolite w całym kraju i zostały napisane w języku efektów 

uczenia się, a więc dokonano adaptacji zasad wynikających z modernizacji kształcenia 

zawodowego. Procedury walidacji prowadzące do uzyskania kwalifikacji rzemieślniczych 

są zgodne z wytycznymi dotyczącymi jakości walidacji opracowanymi przez Europejskie 

Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). 

Funkcjonowanie kształcenia zawodowego opiera się na wielu aktach prawnych z 

obszaru edukacji i rynku pracy. Obok Ustawy o systemie oświaty do najważniejszych, 

które regulują kształcenie zawodowe, należą:  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w 

sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010 r. NR 244 POZ. 

1626)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. 

Nr 60, poz. 278, Dz. U. z 2002 r. Nr 197  

 Rozporządzenie poz. 1663, Dz. U. z 2004 r. Nr 224 poz. 2274, Dz. U. z 2005 r. Nr 

53 poz. 472) Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 lutego 2012 roku w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z.2012 r. poz. 204)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
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klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 262).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w 

sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

186U z późn.zm.)  

 Regulacje istotne dla edukacji zawodowej zawiera też Ustawa Kodeks Pracy i 

stawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku (Dz.U. z 1989 r. Nr 17 poz. 92 z 

późn.zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1 z dnia 11 sierpnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu Na podstawie art. 

70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572, z późn. zm. 

Dla kształcenia zawodowego ważne były zmiany wprowadzone w 2011 roku oraz 

zapoczątkowana w roku szkolnym 2012/2013 reforma kształcenia zawodowego. 

Zapotrzebowanie na fachowców znających swój fach, jakie było coraz wyraźniej widoczne 

w gospodarce, zmobilizowało władze oświatowe do skupienia uwagi na szkolnictwie 

zawodowym. Kolejnym powodem był niż demograficzny i migracja zarobkowa młodych 

Polaków, która rozwinęła się po 2004 roku.  Dodatkowo konieczność uelastycznienia i 

zwiększenia szybkości reakcji systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy 

to oczekiwane rezultaty reformy. 
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Rys. 2. Schemat systemu edukacji w Polsce 

 

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego 

gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej 

zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej ulegnie od 1 września 2017 

przekształceniu. Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie - Prawo 

oświatowe,  będzie obejmowała: 

 ośmioletnią szkołę podstawową; 

 czteroletnie liceum ogólnokształcące; 

 pięcioletnie technikum; 

 trzyletnią branżową szkołę pierwszego stopnia; 

 dwuletnią branżową szkołę drugiego stopnia; 

 trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy; 

 szkołę policealną. 

Reforma edukacji w Polsce od 2017 roku to nie tylko zmiana ustroju szkolnego, ale 

także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie 



38 

 

powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i 

placówek oświatowych. Oczywiście sprawne i efektywne wprowadzenie nowej struktury 

szkolnictwa wymaga kilkuletniego okresu przejściowego. Umożliwi on dostosowanie 

obecnie istniejącego systemu oświaty do nowych rozwiązań ustrojowych. W miejsce 

zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. 

Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia planowane jest od 1 września 2017 roku oraz 

wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia 

rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021.   

 

 

Rys.3. Schemat systemu edukacji w Polsce                                      Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej  

 

Celem zmian przygotowanych przez MEN w szkolnictwie zawodowym 

jest upowszechnianie dualnego systemu kształcenia, który opierał się będzie na połączeniu 

kształcenia praktycznego w zakładzie pracy z ukierunkowanymi zawodowo zajęciami 

w szkole zawodowej, odpowiadającego potrzebom gospodarki. Wg słów Minister Edukacji 

Anny Zalewskiej zmiany w szkolnictwie zawodowym będą zmierzać do wprowadzenia 

systemu dualnego, który będzie odpowiadał potrzebom gospodarki i będzie realizowany we 

współpracy z przedsiębiorcami.30 Minister MEN podczas debaty podkreśliła, że 

                                                             
30 Wypowiedź Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z dnia 24 czerwca 2016 roku w siedzibie 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" dotycząca kierunku zmian w szkolnictwie 
zawodowym, który został wypracowany w ramach ogólnopolskiej debaty Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra 
Zmiana. 
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priorytetem nowego systemu edukacji zawodowej będzie włączenie w proces edukacji 

pracodawców, którzy będą mieli wpływ na tworzenie nowych zawodów oraz podstawy 

programowej oraz będą uczestniczyć w programach nauczania uwzględniając potrzeby 

lokalnego i regionalnego rynku pracy. W ramach współpracy szkoły z przedsiębiorcami 

uczeń będzie nabywał umiejętności zawodowe przy uwzględnieniu nowoczesnych technik 

i technologii stosowanych przez pracodawców. Będzie miał tym samym większe szanse na 

zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie lub w danej branży. Po skończeniu szkoły 

branżowej drugiego stopnia uczeń będzie mógł zdawać maturę i dalej kształcić się na 

studiach, ale też z każdego etapu tej edukacji będzie można podjąć pracę.  Celem 

nadrzędnym reformy systemu oświaty jest spowodowanie zmiany w nastawieniu 

młodzieży i rodziców do szkolnictwa zawodowego. Szkoła zawodowa nie ma być już 

wynikiem negatywnej selekcji ścieżek kształcenia, lecz ma się stać szkołą pozytywnego 

wyboru. Oznacza to, że szkolnictwo zawodowe chce być atrakcyjne, chce przyciągać 

uczniów o dużym potencjale, chętnych do nauki i otwartych na rozwój zawodowy.  

Zachodzące zmiany demograficzne, które obserwujemy w ostatnich latach, powodowały w 

konsekwencji, że coraz mniej uczniów wybierało szkoły zawodowe. Jedną z przyczyn 

niewybierania nauki w szkołach zawodowych jest nadal negatywny wizerunek kształcenia 

zawodowego, a także utrzymująca się popularność szkolnictwa ogólnokształcącego, 

istnienie negatywnych stereotypów, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie, np. 

szkoła zawodowa to ostateczność, jak również występujący brak społecznej akceptacji dla 

niektórych zawodów wykonywanych przez absolwentów szkół zawodowych. 31 

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły 

Zawodowców. Chodziło przede wszystkim o to, by szkoły zawodowe nie były 

postrzegane, jako szkoły drugiego wyboru. Celem było dopasowanie systemu kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy. Wszystkie inicjatywy, konferencje miały również na 

celu zacieśnić współpracę szkół z pracodawcami oraz poprawić jakość i dostępność 

kształcenia zawodowego. Rozporządzenie MEN z 2015 roku, zdefiniowało system dualny 

kształcenia zawodowego, w którym podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u 

pracodawców może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, 

zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa o praktyczną 

naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów  

                                                             
31  Ebenda. 
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na praktyczną naukę zawodu.32 

Liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach  

dualnego systemu kształcenia od dnia 1-ego września 2017 roku nie może być niższa niż:  

 w przypadku branżowej szkoły I stopnia - łączny tygodniowy wymiar godzin 

kształcenia zawodowego praktycznego określony dla branżowej szkoły I stopnia 33 

 w przypadku branżowej szkoły II stopnia, technikum i szkoły policealnej – 30% i 

nie wyższa niż 100% łącznego tygodniowego wymiaru godzin kształcenia 

zawodowego praktycznego określonego odpowiednio dla branżowej szkoły II 

stopnia, technikum lub szkoły policealnej zgodnie z przepisami.34  

W technikum i w szkole policealnej, które organizują zajęcia praktyczne odbywane u 

pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, łączny wymiar praktycznej nauki 

zawodu jest równy sumie liczby godzin tych zajęć określonej w programie nauczania i 

liczby godzin praktyk zawodowych określonej w przepisach. Dobowy wymiar godzin 

zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 

godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin.35 

Większość polskich pracodawców ma trudnościami ze zrekrutowaniem 

odpowiadających im pracowników. Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego wykazało, że w 

2012 r. aż 76% pracodawców wskazywało na problemy ze znalezieniem odpowiednich 

kandydatów do pracy. Niedostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy 

to przyczyną tego zjawiska. W związku z tym korzystnym i perspektywicznym 

rozwiązaniem dla pracodawców jest współpraca ze szkołami zawodowymi. Priorytetem 

działań MEN w obszarze kształcenia zawodowego jest aktywne włączenie pracodawców w 

proces kształcenia, egzaminowania i potwierdzenia nabytych kwalifikacji zawodowych. 

Takie dziania możliwe będą dzięki udziałowi pracodawców m.in. w tworzeniu nowych 

zawodów oraz podstaw programowych, opracowaniu programów nauczania dla zawodu 

(we współpracy ze szkołami zawodowymi) uwzględniających potrzeby lokalnego i 

regionalnego rynku pracy, realizacji procesu kształcenia praktycznego uczniów […], 

zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstwa w kształcenie praktyczne uczniów.36 

                                                             
32 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1183). 
33 Zgodnie z w przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.              
Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;   
34 Zgodnie z w przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy. 12. 
35 Na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Nr 59). 
36 Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-kszt%C5%82ceniu-zawodowym-dla-rynku- 
pracy. 
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Szkolnictwo zawodowe przechodzi właśnie głębokie zmiany programowe, które 

mają poprawić jakość i efektywność kształcenia, m.in. właśnie poprzez zacieśnienia 

współpracy między placówkami edukacyjnymi a pracodawcami w ramach systemu 

dualnego. Nie ma możliwości nauczenia się zawodu tylko w ławce szkolnej. Dotyczy to 

wszystkich dziedzin gospodarki, w tym naturalnie i usług materialnych, i wytwórczości. 

Nawet najlepsze i najbardziej nowoczesne maszyny sterowane komputerami wymagają 

fachowej obsługi, a są dziedziny, w których osobiste umiejętności wykonawcy są nie do 

zastąpienia. Z danych GUS wynika bardzo duże zapotrzebowanie na absolwentów szkół 

zawodowych, natomiast nadpodaż absolwentów z wyższym i średnim wykształceniem, 

którzy bardzo często przekwalifikują się bezpośrednio po ukończeniu szkoły.37 

W Polsce tematyką wdrażania dualnego systemu kształcenia zawodowego zarówno  

na średnim, jak i wyższym poziomie edukacji zajmuje się m.in. Mirosław Kabaj, który 

podkreśla: Z 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.38   

Zgodnie z zapowiedziami Pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej, 

stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia, włączanie pracodawców w proces 

kształcenia i egzaminowania, powołanie dwustopniowej szkoły branżowej oraz utworzenie 

Korpusu Fachowców i specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej to obraz 

zmian, jakie niesie za sobą reforma kształcenia zawodowego. Obecny model kształcenia 

zawodowego w systemie edukacji nie spełnia swojej funkcji. Wymagania edukacyjne w 

stosunku do dużej grupy uczniów technikum są zbyt wysokie. Potwierdzają to dostępne 

dane: 1 na 10 uczniów technikum nie zamierza przystąpić do matury, co 2 uczeń technikum 

nie zdaje matury, 1 na 4 uczniów technikum nie przystępuje do niej w ogóle, a co 3 uczeń 

technikum nie zdaje egzaminu zawodowego. Priorytetem działań Ministerstwa Edukacji 

Narodowej  w obszarze kształcenia zawodowego jest aktywne włączanie pracodawców w 

proces kształcenia, egzaminowania i potwierdzania nabytych kwalifikacji zawodowych. 

Takie działania możliwe będą dzięki udziałowi pracodawców m.in. w tworzeniu nowych 

                                                             
37 Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-kszt%C5%82ceniu-zawodowym-dla-rynku-
pracy. 
38 Mirosław Kabaj, Projekt programu wdrożenia systemu kształcenia dualnego w Polsce, Instytut Pracy i 
Spraw Socjalnych, Warszawa 2012. S. 16.  
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zawodów oraz podstaw programowych; opracowywaniu programów nauczania dla 

zawodu (we współpracy ze szkołami zawodowymi), uwzględniających potrzeby lokalnego i 

regionalnego rynku pracy; realizacji procesu kształcenia praktycznego uczniów (we 

współpracy ze szkołą i centrum kształcenia praktycznego); doposażeniu szkół/centrów ksz-

tałcenia praktycznego w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną; wsparciu kadrowym dla 

szkół; zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstwa w kształcenie praktyczne uczniów.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39

 Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-ksztalceniu-zawodowym-dla-rynku-pracy, 
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Rozdział piąty 

 

Główne motywy wdrażania dualnego systemu edukacji 

 

Nie ma wątpliwości, że wprowadzenie systemu kształcenia dualnego pozytywnie 

wpływa na szkolnictwo zawodowe i stymuluje podnoszenie jakości  kształcenia.  Ocena 

efektywności kształcenia zawodowego i jej pomiar nabierają szczególnego znaczenia w 

obliczu reform strukturalnych i programowych systemu edukacji zawodowej w Polsce. 

Wyniki badań efektywności kształcenia zawodowego są istotne przy podejmowaniu 

decyzji o kształcie i zakresie reform edukacji zawodowej. Badania pomagają w dążeniu i 

uzyskaniu najlepszych wyników kształcenia, przy poszukiwaniu najlepszych rozwiązań 

oraz wskazaniu metod umożliwiających zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów 

szkół zawodowych. Efektywność sytemu kształcenia zawodowego jest mierzona liczbą 

osób zatrudnionych, które ukończyły kształcenie zawodowe w wyuczonym zawodzie.40  

Szkolnictwo zawodowe powinno być integralną częścią gospodarki i przygotowywać 

młodych ludzi do pracy w przedsiębiorstwach. Szkolnictwo zawodowe ma za zadanie 

ułatwiać przejście młodego człowieka ze świata edukacji do świata pracy. Integracja 

kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego powinna być dostosowana do rynku pracy. 

Brak odpowiednio wczesnej prognozy popytu na pracę w nowych zawodach uniemożliwia 

przygotowanie przyszłych kadr. Skutki tego procesu są bardzo dotkliwe dla gospodarki, w 

tym dla rynku pracy. Rzeczywiste kwalifikacje absolwentów nie są dostosowane do 

potrzeb rynku pracy. Zakres i poziom edukacji wyznaczają kondycję państw i 

społeczeństw, warunkują poprawę jakości życia jak również stan gospodarki. Gwałtowne 

przeobrażenia w gospodarce, likwidacja zakładów pracy oraz prywatyzacja sprawiły, że 

zmniejszyła się liczba miejsc pracy. Potrzeby rynku pracy okazały się drastycznie 

ograniczone i nie powstała żadna długotrwała wizja w kształceniu zawodowym. Wszystko 

to uniemożliwiło planowanie przemian edukacyjnych oraz przygotowania 

uwzględniającego potrzeby nowego rynku pracy.   Strategiczne działania w sferze edukacji 

zawodowej wymaga profesjonalnego i racjonalnego planowania skoordynowanego z 

planowaniem gospodarczym i z polityka społeczną.41       

                                                             
40 Mieczysław Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w unii Europejskiej i w Polsce. 
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004, S. 200. 
41 Edukacja wobec rynku pracy realia - możliwości - perspektywy, pod redakcją Ryszarda Gerlacha, 
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz  2003. 
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Z wypowiedzi prezesa Związku Rzemiosła Polskiego i wiceprzewodniczącego 

Europejskiej Unii Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jerzego Bartnika, wynika, 

że Polska nie czerpie wzorców z dobrych rozwiązań stosowanych w Niemczech, Austrii czy  

Szwajcarii. Na przykład nie bada się i nie prognozuje rynku popytu na konkretne zawody. I 

tu jest duży błąd. Przy Niemieckim Ministerstwie Pracy został powołany Instytut Pracy, 

który się wyłącznie na tym skupia.42    

W Raporcie dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI 

wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa „Edukacja: jest w niej ukryty skarb” 

edukacja powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, które przez całe 

życie będą niejako dla każdej jednostki filarami jej wiedzy: 

- uczyć się, aby wiedzieć, tzn., aby zdobyć narzędzia rozumienia;  

- uczyć się, aby działać, aby móc oddziaływać na swoje środowisko;  

- uczyć się, aby żyć wspólnie, aby uczestniczyć i współpracować z innymi na wszystkich 

płaszczyznach działalności ludzkiej;  

- wreszcie, uczyć się, aby być, dążenie, które jest pokrewne trzem poprzednim.  

Oczywiście, te cztery drogi wiedzy tworzą całość, albowiem mają one wiele punktów 

zbieżnych, przecinających się i uzupełniających.43 

Zdaniem B. Suchodolskiego i J. Wojnar edukacja powinna pomagać w rozumieniu 

współczesnej cywilizacji, uczyć wspólnego działania, prowadzącego ku nowemu ładowi 

społeczno - ekonomicznemu, sprzyjać światowemu dialogowi w duchu tolerancji w celu 

ochrony i naprawy środowiska wewnętrznego odrodzenia ludzi, zagubionych we 

współczesnym chaosie.44 W moim przekonaniu chodzi o edukację z perspektywą, 

innowacyjną i otwartą, która ma uczyć żyć godnie i szczęśliwie w poczuciu tożsamości 

narodowej i ścisłej więzi z Europą i światem.45 Edukację zawodową należy traktować, jako 

określony nurt szeroko rozumianej edukacji, będącej swoistym, ukrytym skarbem. W 

edukacji zawodowej na różnych poziomach liczyć się powinny względy prakseologiczne, 

jak i humanistyczne. W kontekście prakseologicznym – działaniowym chodzi najbardziej o 

dochodzenie do wysokiego stanu kwalifikacji i kompetencji zawodowych, korelujących w 

maksymalnym stopniu z wymaganiami współczesnego życia gospodarczego i racjonalnie 

                                                             
42 Jerzy Bartnik, Moim Zdaniem, W: Edukacja i Dialog, 2014, nr 5 - 6, S. 28. 
43 Fragment pochodzi z jedynej dostępnej polskojęzycznej wersji Raportu, wydanej przez Stowarzyszenie 
Oświatowców Polskich, Warszawa, 1998.  Pełny tekst raportu dostępny jest w językach angielskim i 
francuskim na stronie internetowej UNESCO w Paryżu: http://www.unesco.org/delors 
44 Podaję za K. Denek, O nowy kształt edukacji, Toruń, 1998, S. 90. 
45 Bogdan Suchodolski, J. Wojnar, Humanizm i edukacja humanistyczna, Wydawnictwo Szkolne i 
Pedagogiczne WSiP, Warszawa, 1998. 
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traktowanego rynku pracy.46 Człowiek współczesny musi być wykształcony, aby rozumiał 

zmieniającą się w jego otoczeniu rzeczywistość, która wymusza ciągłą jego aktywność. 

Wówczas przyszłemu pracownikowi i zarazem obywatelowi łatwiej będzie dostosować się 

do potrzeb rynku pracy. Będzie przygotowany do działań elastycznych, umożliwiających 

podejmowanie decyzji, które ułatwią adaptację w nowej, zmiennej rzeczywistości, opartej 

na regułach gry rynkowej. To wymaga aktywności, elastyczności, przewidywalności i 

przedsiębiorczości od młodego człowieka. Gdyby edukacja w Polsce rozwijała mobilność 

zawodową, elastyczność w dostosowaniu się do nowego fachu to deficyt zapotrzebowania 

na szkolnictwo zawodowe zostałby szybko zniwelowany.  

Związek edukacji z bezrobociem wśród młodych ludzi potwierdzają liczne 

europejskie raporty. Według analityków i badaczy rynku pracy największy wpływ na 

odniesiony sukces zawodowy miał przyjęty system edukacji. Ci, którzy postawili na 

kształcenie zawodowe Niemcy, Austriacy, Holendrzy radzą sobie najlepiej. Bezrobocie 

młodzieży w tych krajach jest w granicach ok.8%. Natomiast państwa, w których dominuje 

szkolnictwo ogólnokształcące, czyli Hiszpania, Grecja, Słowacja, Polska, Włochy borykają 

się sie ze wskaźnikiem bezrobocia dwucyfrowym. W Hiszpanii i Grecji obejmuje on nawet 

połowę młodych osób. Dualny system kształcenia wpływa więc na zmniejszenie poziomu 

bezrobocia absolwentów. Po ukończeniu praktyki w przedsiębiorstwie absolwent szkoły 

zawodowej jest bezpośrednio przygotowany do pracy, ma praktykę, a przez to jest chętniej 

zatrudniany przez pracodawcę. Z jednej strony pracodawcy poszukują pracowników z 

doświadczeniem zawodowym, praktyką  w zawodzie i widzą potrzebę kształtowania 

wiedzy i umiejętności w przedsiębiorstwie, ale z drugiej strony niezbyt chętnie 

współdziałają ze szkołami w zakresie realizacji procesu kształcenia. 

System kształcenia dualnego stanowi nowy model inwestycji w człowieka. Dyrektor 

w Polsko - Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej kierująca pionem szkoleń i 

kształcenia zawodowego Maria Montowska, podkreśla, aby kształcenie zawodowe było 

skuteczne, musi być atrakcyjne dla młodych ludzi, a to oznacza dużo zajęć praktycznych, 

dostęp do nowoczesnych technologii, kontakt z praktykami i przyszłym miejscem pracy. 

Model dwutorowej nauki spełnia wszystkie wymienione warunki. Zajęcia praktyczne 

stanowią do 2/3 całego czasu nauki, odbywają się w zakładach pracy, często pod okiem 

przyszłych kolegów po fachu, w warunkach wykorzystania najnowocześniejszych 

                                                             
46 Zygmunt Wiatrowski, rzeczywiste i nadmiernie formalizowane problemy rynku pracy w Polsce oraz ich 
implikacje dla edukacji zawodowej, W: Edukacja wobec rynku pracy realia - możliwości - perspektywy, pod 
redakcją Ryszarda Gerlacha, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im Kazimierza wielkiego, Bydgoszcz 2003,  
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technologii i rozwiązań innowacyjnych, bo konkurencja na rynku wymusza ciągły postęp 

technologiczny przedsiębiorstw.  Żadne centrum kształcenia zawodowego, ani żadne 

warsztaty szkolne nie są w stanie konkurować wyposażeniem i wiedzą z 

przedsiębiorstwami, nie zapewnią też poznania realnych stosunków pracy. Ten model 

nauki sprawdza się doskonale także w zawodach nietechnicznych.47 

Aby sprostać europejskiej konkurencji trzeba się dobrze przygotować do wdrożenia 

Krajowej Ramy Kwalifikacyjnej, która jest wymogiem nałożonym przez unijną dyrektywę. 

W sytuacji tak dużego otwarcia europejskich rynków pracy trzeba wyrównać poziom 

przygotowania zawodowego.  W chwili obecnej wyprzedzają nas Niemcy, Austria czy 

Skandynawia, gdzie system kształcenia uważany jest za wzorcowy.  Zmiana jest możliwa, 

jeżeli zaczniemy doceniać edukację zawodową, gdyż do tej pory umieliśmy ją tylko 

deprecjonować. Efektem pogorszenie się wizerunku szkoły zawodowej był podział na 

lepsze i gorsze szkoły. Przez lata uznawano, że do liceum idzie młodzież zdolniejsza a do 

szkół zawodowych mniej sprawna intelektualnie. To była i jest nadal niczym 

nieuzasadniona kategoryzacja. Trafić do szkoły zawodowej uchodziło za hańbiące. 

Zachłysnęliśmy się wzrostem poziomu wykształcenia ogólnego, a zapomnieliśmy o 

znaczeniu kompetencji zawodowych, które są w rozwoju zawodowym niezastąpione.48  

Tym sposobem udało się Polsce na kilka pokoleń zdeprecjonować wszelkie zawody, na 

których opiera się dobrobyt i dobrostan społeczeństwa.  Udało się wychować niezliczone 

rzesze ćwierć i półinteligentów, na których nie opiera się nic, jeśli one nie mają się, na 

czym oprzeć. Tradycja przekazywania sobie umiejętności w danym zawodzie z ojca na 

syna, z mistrza na ucznia upadła. 49 

Sytuację na lokalnym rynku pracy w dużej mierze określają informacje o 

zapotrzebowaniu na konkretne zawody.  Można śmiało powiedzieć, że w Polsce istnieją 

dwa różne rynki pracy – rynek zawodów nadwyżkowych (więcej bezrobotnych i 

absolwentów niż miejsc pracy) i deficytowych (nadwyżka ofert nad liczbą bezrobotnych i 

absolwentów). System szkolnictwa zawodowego kształci nadmierną liczbę uczniów w 

zawodach nadwyżkowych i zbyt małą liczbę specjalistów w zawodach deficytowych. 

Jednym ze źródeł tej dysproporcji jest wspomniany już wcześniej brak informacji o 

zawodach nadwyżkowych i deficytowych oraz brak stosowania systemu dualnego na 

                                                             
47 Dualna recepta na bezrobocie młodych, http://www.edunet-poland.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe. 
48 Kilka pytań do Domiceli Kopaczewskiej, posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, W: Edukacja i Dialog 
2014, nr 5 - 66, S. 45. 
49 Ela Binswanger, Żeby zawód nie zawiódł, Edukacja i Dialog, 2014, nr 5 - 66, S. 56. 
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większą skalę. Władze oświatowe, urzędy pracy i ministerstwa w małym stopniu reagują 

na zmiany sytuacji na rynku pracy oraz nie dysponują informacjami na temat zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Aby określić 

poziom i strukturę kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych, niezbędne jest 

określenie, jakie zawody na lokalnym rynku pracy są deficytowe, jakie nadwyżkowe, a 

jakie wykazują równowagę.50  

Po uzyskaniu pełnej samodzielności przez przedsiębiorstwa i w warunkach spadku 

produkcji związki szkoły z zakładem pracy niemal całkowicie wygasały. Zakłady pracy 

zrezygnowały lub rezygnują z prowadzenia szkół przyzakładowych oraz nie zawierają 

umów ze szkołami i młodocianymi o praktyczną naukę zawodu. Konsekwencją tego była 

konieczność przeniesienia zajęć praktycznych ewentualnie praktyk zawodowych do 

warsztatów szkolnych. Zwiększenie liczby uczniów realizujących program kształcenia 

praktycznego w warsztatach szkolnych o ograniczonych możliwościach produkcyjnych 

wpłynęło negatywnie na poziom kształcenia praktycznego a co za tym idzie zawodowego.  

Realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach zakładu pracy 

wpływa nie tylko na kształtowanie określonych umiejętności zawodowych, ale także na 

umiejętność znalezienia się w grupie pracowników, poznania relacji międzyludzkich, 

układu stosunków podwładny - przełożony, czy warunków pracy pod względem BHP. 

Zdobyte doświadczenie w ramach praktyk w zakładzie pracy i poznanie funkcjonowania 

danego zakładu wpływa na efektywność kształcenia. Efektywność przygotowania 

zawodowego jest wyższa, jeżeli wiedza i umiejętności zawodowe są kształtowane w 

rzeczywistych warunkach pracy. Można, zatem wnioskować, że jeżeli praktyczne 

kształcenie zawodowe będzie prowadzone w przedsiębiorstwie, to niedostatki 

przygotowania praktycznego absolwentów znikną lub zostaną zmniejszone i absolwenci 

szkół będą chętniej przyjmowani do pracy. Realizacja kształcenia zawodowego w 

przedsiębiorstwach ma wpływ na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku lokalnego 

poprzez zmianę treści kształcenia w szkołach. Miejsce realizacji kształcenia praktycznego 

powinno mieć wpływ na zmianę struktury szkolnictwa zawodowego, na funkcjonujące 

typy szkół, nauczane zawody w szkołach i profile kształcenia.  Praktyczna nauka zawodu 

w zakładzie pracy to skuteczny sposób dostosowania treści i struktury kształcenia 

zawodowego do potrzeb przedsiębiorstw tworzących lokalny rynek pracy.  

                                                             
50 Mirosław Kabaj, Projekt systemu integracji edukacji zawodowej i rynku pracy. W kierunku kształcenia 
dualnego, Polityka Społeczna, nr 9, 1998, S. 7.  
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W miarę zmieniającego się pod wpływem reform gospodarczych i społecznych popytu na 

kwalifikacje system edukacyjny powinien dostosować metody i treści nauczania do 

potrzeb rynku pracy oraz zapewnić absolwentom szkół warunki do rozwoju osobistego i 

zawodowego. W sytuacji gwałtownych zmian wymagań gospodarki oraz krótkookresowej 

orientacji w przemyśle wymagane są elastyczność, zróżnicowanie i dynamiczne podejście 

do doboru i realizacji treści kształcenia zawodowego. W krajach Unii Europejskiej 

zbliżenie szkoły i przedsiębiorstwa uważa się za priorytetowe działanie w zakresie 

kształcenia i szkolenia zawodowego. Od szkoły oczekuje się, aby otworzyła edukację na 

świat pracy uwzględniając w celach nauczania czynniki wyznaczające aktywność 

produkcyjną. Od zakładów pracy oczekuje się większej aktywności w zakresie 

uczestnictwa w procesie kształcenia nie tylko swoich pracowników, ale młodzieży i 

dorosłych spoza przedsiębiorstwa.51 Dlatego też, Unia Europejska zaleca zbliżenie systemu 

edukacji zawodowej do potrzeb gospodarki poprzez wprowadzenie i rozwój kształcenia 

dualnego. Większość krajów europejskich prowadzi lub wdraża na dużą skalę ten model 

kształcenia zawodowego. Dlatego więc Rząd Federalny z zadowoleniem przyjmuje, że 

również dla Komisji Europejskiej temat oświaty zawodowej ma bardzo duże znaczenie i że 

słusznie podkreśla rolę, jaką pełni oświata zawodowa z punktu widzenia globalnej 

konkurencyjności Europy.52 Z doświadczeń gospodarek takich jak Niemcy, Szwajcaria, czy 

Austria, można wywnioskować, że narzucone rozwiązania instytucjonalno-prawne 

regulujące kształcenia zawodowe oraz narzucające ramy współpracy pomiędzy sferą 

przedsiębiorców a sferą edukacyjną mogą się w sposób istotny przyczynić do 

sprawniejszego funkcjonowania rynku pracy. Współpraca między dwoma grupami 

podmiotów rynkowych powoduje, że szkoły kształcą w zawodach, na które istnieje realne 

zapotrzebowania na lokalnym czy regionalnym rynku pracy. Tym samym zapobiega to 

powstawaniu bezrobocia strukturalnego w gospodarce. Korzyści z wdrożenia dualnego 

systemu kształcenia są obopólne, zarówno dla przedsiębiorców jak i dla samych uczniów - 

praktykantów z punktu widzenia mikroekonomicznego. Przedsiębiorca kształci ucznia-

praktykanta według własnych potrzeb, wymogów i standardów. Przedsiębiorcy 

podkreślają, że trudno jest znaleźć na rynku pracy osoby, w pełni spełniające stawiane 

przez nich wymagania, nie tylko dotyczące kwalifikacji i doświadczenia praktycznego, ale 

również cech osobowościowych. Pracodawca ma możliwość wyboru ucznia 

                                                             
51 Biała Księga, Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Komisja Europejska, 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa  1997. 
52 Przemówienie Ambasadora Niemiec w Polsce Rüdigera Freiherra von Fritscha na konferencji „Kształcenie 
zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy”, 26.02.2013 roku w Warszawie. 
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przyjmowanego na praktykę, co minimalizuje błędy popełniane często przy standardowej 

rekrutacji, pozyskując relatywnie taniego pracownika. System dualny umożliwia 

zapewnienie ciągłości zawodów w branży rzemieślniczej, gdzie tradycje odgrywają 

szczególną rolę, a uczniom szkół zawodowych umożliwia płynne przejście z okresu nauki 

do czynnego życia zawodowego. Uczeń zdobywa doświadczenie bezpośrednio u 

potencjalnego przyszłego pracodawcy. Odbycie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie, 

które spełnia wymogi współczesnego rynku to korzyść dla ucznia - praktykanta 

rozpoczynającego pracę zawodową. Uczeń ma możliwość czynnego uczestnictwa w cyklu 

wytwórczym przedsiębiorstwa, co stanowi dodatkową wartość dodaną z punktu widzenia 

odbywanego procesu edukacyjnego. Kształcenie dualne umożliwia kształtowanie postaw i 

kompetencji, które są wysoko cenione przez ich przyszłych pracodawców: postawy 

przedsiębiorcze, poważanie i szacunek do wykonywanej pracy, kształtowaną lojalność 

wobec zakładu pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania, chęć dalszego kształcenia 

i podnoszenia kwalifikacji.  Chcąc efektywnie funkcjonować w warunkach współczesnej 

gospodarki, od podmiotów na niej funkcjonujących wymaga się wysokiej elastyczności, 

umiejętności konkurowania, efektywnego wykorzystania najnowszych technologii, oraz 

gotowości do ciągłego zdobywania wiedzy oraz umiejętności. Z perspektywy całej 

gospodarki, potencjalne korzyści wynikające z wdrożenia dualnego systemu kształcenia, 

można je zidentyfikować, jako silny dodatni wpływ na przeciętny poziom produktywności 

pracy, co przekłada się wprost na dochody czynników pracy a tym samym wytworzoną w 

gospodarce wartość dodaną.53 Na poziomie makroekonomicznym, w długookresowej 

perspektywie, pozytywne efekty wynikające wdrożenia dualnego systemu kształcenia, 

będę pochodną efektów uzyskanych na poziomie mikro (na poziomie przedsiębiorcy oraz 

pracowników), i będą się przejawiać przede wszystkim, jako spadek stopy bezrobocia 

strukturalnego oraz bezrobocia osób w wieku 15 - 24 lata (lub utrzymanie ich na 

relatywnie niskim poziomie) a tym samym spadek stopy bezrobocia.54 Z punktu widzenia 

stricte gospodarczego, dualny system kształcenia zawodowego może przynieść 

długookresowe korzyści w postaci zapewnienia większej stabilności na rynku pracy 

absolwentów szkół zawodowych, wzrost wytworzonej wartości dodanej w przeliczeniu na 

1 zatrudnionego oraz elastycznego i efektywnego rynku pracy.  

Najskuteczniejszym sposobem stworzenia warunków łączących świat edukacji i 

pracy jest przemienny system kształcenia zawodowego. Z doświadczenia najbardziej 

                                                             
53 Ewa Lechman, Dualny system kształcenia zawodowego w Polsce – szanse i bariery wdrożenia, 2012.  
54 Ebenda. 
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rozwiniętych krajów Europy można zaobserwować, że system dualny ma wpływ na 

wskaźnik bezrobocia.   Kraje stosujące ten system kształcenia maja nie tylko niskie 

bezrobocie wśród młodzieży, ale mogą znacznie zwiększyć inwestycje w szkolnictwie 

zawodowym, gdyż partycypują w nich trzej partnerzy: władze publiczne, przedsiębiorstwa 

i uczniowie-praktykanci.  System stwarza naturalne mechanizmy koordynacji edukacji i 

rynku pracy lepiej przygotowując młodzież do pracy w warunkach funkcjonowania firm 

produkcyjnych, usługowych i innych.   
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Rozdział szósty 

 

Bariery wdrażania dualnego systemu kształcenia zawodowego 

 
Przywrócić należy […]rangę i jakość edukacji 

zawodowej (zasadnicze szkoły zawodowe, 

technika, szkoły policealne). Konieczne będzie 

zwiększenie znaczenia praktycznej nauki 

zawodu, głównie poprzez ścisłą współpracę z 

pracodawcami. Takie podejście do kształcenia 

zawodowego zwiększy szansę absolwentów na 

rynku pracy...
55

 
 

 
 

Niezwykle ważną rolę odgrywa koordynacja edukacji zawodowej z potrzebami 

rynku pracy. Zdobyte wykształcenie i kwalifikacje zawodowe przynoszą korzyści osobiste 

i społeczne, gdy umożliwiają podjęcie pracy zgodnej z wyuczonym zawodem. Docelowo 

należy dążyć w Polsce do wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w skali 

zbliżonej do takich państw Europy Zachodniej. Oczywiście nie da się przenieść 

doświadczeń kształcenia zawodowego z kraju do kraju całości. System niemiecki często 

jest przytaczany, jako wzór do naśladowania i inne gospodarki próbują wdrożyć go w 

oparciu o analogiczne działania jak system niemiecki. Celem nadrzędnym funkcjonującego 

w Niemczech systemu kształcenia dualnego jest uzyskanie wysokiej efektywności pracy 

(produktywności pracy), dzięki wprowadzeniu systemowych rozwiązań pozwalających na 

formalne łączenie nauki teoretycznej z nauką praktyczną wybranego zawodu. Korzyści 

wynikające z systemu niemieckiego są widoczne dla trzech grup podmiotów rynkowych: 

samych uczniów (przyszłych pracowników) w tym również jednostek edukacyjnych, 

przedsiębiorstw oraz państwa. Przyjęte w Niemczech rozwiązania mają bezpośredni 

wpływ na krajowy rynek pracy. System ten wymusza niejako ciągły monitoring popytu na 

pracę zgłaszanego przez sektor przedsiębiorstw prywatnych, i tym samym elastyczne 

dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych tak, aby móc ten popyt zaspokoić. 

Tym samym daje to realną możliwość obniżenia do minimum bezrobocia strukturalnego, 

którego przyczyn upatruje się właśnie w rynkowym niedopasowaniu struktury popytu na 

pracę.  

                                                             
55 Strategia rozwoju kraju 2007- 2015, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 
2006 r. 
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Niemcy są jednym z krajów, który posiadając szeroko rozwinięty system dualnego 

kształcenia zawodowego - a więc ścisłego zazębienia kształcenia w szkole i w zakładzie 

pracy - może stanowić dobry przykład. Błędne byłoby jednak założenie, że receptą może 

być schematyczne powielanie patentu i doświadczeń innych krajów. Takie podejście byłoby 

skazane na niepowodzenie, ponieważ w każdym kraju inne są tradycje i warunki. Zamiast 

tego chodzi o uczenie się od siebie nawzajem. A to wymaga, byśmy się wzajemnie słuchali i 

pomagali sobie przy realizacji koncepcji, które w danym kraju można realizować w 

praktyce z trwałym skutkiem.56 

Zmiany struktury gospodarek, zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne, 

będące skutkiem prowadzonej polityki społeczno - ekonomicznej państwa, wymagają od 

działających na rynkach podmiotów umiejętności ciągłych dostosowań. Kwestia ta dotyczy 

w dużej mierze rynku pracy w tym: jakości podaży pracy oraz zgłaszanego popytu, który 

w sposób bezpośredni determinuje poziom przeciętnej produktywności w danej 

gospodarce. Popyt na pracę (zgłaszane zapotrzebowania na pracowników przez 

przedsiębiorców) jest wypadkową zmieniającej się struktury gospodarki (zmiennych relacji 

między sektorem usług, sektorem przemysłu oraz sektorem rolnym w tworzeniu krajowej 

produkcji finalnej), postępu technologicznego, uwarunkowań instytucjonalnych i 

prawnych, oraz zmian popytu na rynku dóbr i usług. Podaż pracy (osoby zatrudnione oraz 

takie, które są gotowe to zatrudnienie podjąć przy danych warunkach płacowych), jej 

struktura oraz jakość, są w znacznej mierze pochodną funkcjonującego w kraju systemu 

edukacji. Z punktu widzenia produktywności całej gospodarki zapewnienie możliwie 

najwyższej kompatybilności między popytem na pracę a podażą pracy jest więc 

niesłychanie istotne. Kompatybilność między dwiema stronami rynku pracy warunkuje 

jego sprawne funkcjonowanie oraz efektywność, co znajduje odzwierciedlenie w niskiej 

stopie bezrobocia ogólnego, w tym przede wszystkim niskim udziale bezrobocia 

strukturalnego oraz długotrwałego. Wysokie stopy bezrobocia strukturalnego są 

negatywnym skutkiem strukturalnych niedopasować na rynku pracy, oraz wyraźnym 

sygnałem, że tego typu problemy się na rynku pojawiają.57 W założeniu system dualny ma 

przyczynić się do łagodzenia między innymi problemów pojawiających się na rynku pracy 

związanych z permanentnym niedopasowaniem struktury popytu na pracę do podaży 

pracy. Jak wiadomo jest to jedna z głównych przyczyn bezrobocia (tzw. bezrobocia 

                                                             
56 Przemówienie Ambasadora Niemiec w Polsce Rüdigera Freiherra von Fritscha na konferencji Kształcenie  
zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy , w dniu 26 lutego 2013 roku w 
Warszawie. 
57 Ewa Lechman, Dualny system kształcenia zawodowego w Polsce - szanse i bariery wdrożenia, 2012. 
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strukturalnego), które często ma charakter długookresowy. Patrząc na współczesną 

edukację zawodową, wydaje się, że nie podąża ona za zmianami, jakie wymusza świat, a w 

szczególności Wspólnota Europejska i jej ciągle zmieniająca się gospodarka, stanowiąca 

bardzo wymagający rynek i ogromną konkurencję na najwyższym poziomie. W związku z 

tym cała nasza gospodarka musi za tym rynkiem podążać, w szczególności oświata i 

edukacja zawodowa mają swoje szczególne miejsce. Bez dobrej kadry zawodowej nie 

mamy szans na wygraną z konkurencją, biorąc pod uwagę, że konkurujemy na rynku 

krajowym z produktami zagranicznymi, ale też eksportując nasze towary konkurujemy z 

całym światem. Od kiedy zostały otwarte granice i jesteśmy w Unii Europejskiej wymiana 

gospodarcza stała się dużo łatwiejsza, ale przez to polskie przedsiębiorstwa wcale nie mają 

dużo łatwiej. Nasza gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych, zdolnych i 

zmotywowanych do pracy pracowników. Pracowników zmotywowanych do twórczego 

działania, dbających o jakość pracy, o pewnej wykształconej już kultur ze technicznej. 

Powinniśmy, więc oczekiwać i dążyć do takich ideałów. Patrząc na rynek pracy i 

pracodawców można powiedzieć, że aby odnieść sukces na tych rynkach najważniejszy 

jest poziom wykształcenia pracownika. Nie ważne jest, jaki mamy zawód wyuczony,  

ważne jest, na jakim poziomie jest nasze wykształcenie, jaką mamy wiedzę i 

doświadczenie, jakimi jesteśmy fachowcami. Zawsze, potrzebni są pracownicy, którzy są 

fachowcami w swojej dziedzinie, niezależnie od kryzysu i stopnia bezrobocia. Dobrze 

wykwalifikowani pracownicy znajdą pracę.  Ogromną rolą państwa polskiego powinno 

być przywrócenie etosu pracy, pracy rąk, żeby zmienić pewne stereotypy o kształceniu 

zawodowym. 

Analizy rynku pracy sugerują, że system szkolnictwa zawodowego nie dysponuje 

informacjami o bieżącym i perspektywicznym zapotrzebowaniu na absolwentów szkół 

zawodowych. System edukacji kształci w zawodach i specjalnościach, na które nie ma 

zapotrzebowani na rynku pracy, przyczyniając się przy tym do wzrostu bezrobocia.  Niski 

poziom dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy prowadzi do marnotrawstwa 

ograniczonych środków publicznych. Jest to swoista forma oszustwa młodych ludzi przez 

publiczny system edukacji zawodowej. Dysproporcje między popytem a kształceniem oraz 

degradacja szkolnictwa zawodowego w znacznym stopniu obniżają konkurencyjność 

polskich przedsiębiorstw w zintegrowanej Europie.  

Dualny system kształcenia powinien mieć charakter systemu enterprise - oriented oraz 

market - oriented, co oznaczałoby jego maksymalne dopasowanie do potrzeb gospodarki. 

System ten będzie działał efektywnie również wtedy, gdy sami przedsiębiorcy będą 
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zainteresowani, aby aktywnie w nim uczestniczyć. Przedsiębiorcy muszą przestać 

postrzegać swoje zaangażowanie w praktyki zawodowe, jako koszt a zacząć traktować 

wykształcenie uczniów-praktykantów, jako inwestycję długofalową. Problem w dużej 

mierze leży w mentalności przedsiębiorców, którzy często postrzegają ucznia-praktykanta 

wyłącznie w kategoriach dodatkowych kosztów i problemów, a nie jako inwestycji 

długoterminowej. Często dochodzi strach przed dopuszczeniem osób z zewnątrz do 

tajemnic firmy. Uczeń-praktykant wprowadza pewną niestabilność w cyklach 

produkcyjnych przedsiębiorstwa. Krótki horyzont czasowy w planowaniu rozwoju 

przedsiębiorstwa stanowi ważną barierę.  Pracodawca nie dostrzega korzyści, jakie może 

osiągnąć zatrudniając u siebie praktykantów. Chcąc się utrzymać na rynku pracy, 

przedsiębiorstwa powinny ciągle dopasowywać się do zmieniających się warunków, 

wykazywać się dużą elastycznością działania oraz akceptować zmianę, jako stan na stałe 

wpisujący się w działalność przedsiębiorstwa. Równolegle do wprowadzanego dualnego 

systemu kształcenia, należy uruchomić system bieżącego monitoringu, który 

monitorowałby jego funkcjonowanie i efektywność. Dla systemu edukacji istotne jest 

wskazanie prognoz, co do szeroko pojętych kierunków kształcenia i grup zawodowych niż 

zapotrzebowania na konkretne zawody. 

Wprowadzony system edukacji zawodowej w Polsce budzi pewne obawy, jednak czas 

pokaże czy była to dobra, czy zła decyzja. Brakuje w tym systemie kilku rzeczy, które są 

widoczne w systemie niemieckim. System edukacji nie obejmuje tylko listy zawodów, 

których będziemy uczyć, szkół, kwalifikacji, systemów egzaminów. W Niemczech działa 

Instytut Do Spraw Kształcenia Zawodowego58, który na dzień dzisiejszy zajmuje się 

zawodami, jakich niemiecka gospodarka będzie potrzebowała za 10 - 15 lat.  

Według Mirosława Kabaja u podstaw stopniowego wdrażania dualnego systemu 

kształcenia w Polsce występują następujące bariery: 

 negatywne opinie pracodawców o jakości i przydatności kształcenia zawodowego, 

 słabe przygotowanie praktyczne absolwentów i co za tym idzie niska efektywność 

zatrudnienia, 

 mała aktywność zawodowa uczniów szkół zawodowych, 

 przestarzałe wyposażenie warsztatów i pracowni szkolnych, centrów doskonalenia 

zawodowego, 

 bariera małej motywacji młodzieży, co do wyboru ścieżki kształcenia, 

                                                             
58 Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). 
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 bariery instytucjonalne – brak umowy społecznej na rzecz kształcenia dualnego,  

 brak zintegrowanego systemu koordynacji systemu dualnego,59 

 Dostosowanie struktury i treści kształcenia do popytu na rynku pracy następuje w Polsce 

znacznie wolniej niż przemiany w strukturze zapotrzebowania gospodarki na absolwentów. 

Wiele szkół kształci potencjalnych bezrobotnych absolwentów, którzy będą mogli znaleźć 

pracę tylko po dodatkowym przeszkoleniu. Źródła masowego bezrobocia młodych ludzi 

tkwią przede wszystkim w postępie technicznym, wprowadzeniu nowych technologii, 

które zastępują pracę ludzką podnosząc jednocześnie wydajność pracy, co przy wysokich 

płacach opłaca się przedsiębiorcom.  

Mówiąc o systemie dualnym należy pamiętać, że szkoła stanowi w nim jakby 

dodatek, gdyż na pierwszym miejscu stoi przedsiębiorca.  Współpraca szkół z 

pracodawcami jest korzystna dla uczniów, szkół i dla przedsiębiorców. W ocenie 

dyrektorów szkół absolwenci szkół zawodowych są dobrze przygotowani do wejścia na 

rynek pracy. Przeciwnego zdania są dyrektorzy i kierownicy przedsiębiorstw. Ich zdaniem 

przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej nie jest adekwatne do potrzeb 

przedsiębiorstwa.  Szkoła nie przygotowuje do samodzielnego kreowania drogi 

zawodowej, nie kształtuje pożądanych społecznie motywacji i postaw zawodowych, 

elastyczności wobec oczekiwań pracodawców.  Obie grupy zawodowe są zgodne , co do 

przestarzałych treści programów, które nie są dopasowane do technik i technologii 

stosowanych w przedsiębiorstwach. Ogromne wyzwanie w sferze kształcenia zawodowego 

związane jest ze zmianami technologicznymi i organizacyjnymi. Praca w 

przedsiębiorstwach jest coraz bardziej złożona, co powoduje, że wykonawcy muszą ze 

sobą współpracować i brać odpowiedzialność za jej organizację. Zmiany popytu na pracę 

wywierają i powinny wywierać, wpływ na kształcenie zawodowe, na treść i sposób 

kształcenia. Szkoły powinny kształcić w zawodach, na które istnieje realne 

zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy w myśl zasady: patrz globalnie, myśl 

lokalnie. Szkołom jest potrzebne partnerstwo z biznesem na rzecz przygotowania oferty 

edukacyjnej, dopasowanej do potrzeb wymogów rynku pracy. Ale i zakładom pracy 

potrzebne jest partnerstwo ze szkołami. Pracodawca, pomagając placówce oświatowej w 

wykształceniu pracowników, oszczędza czas i pieniądze, które musiałby przeznaczyć na 

szkolenie i dokształcanie młodej kadry. Zakład pracy stwarza warunki, w których sam 

proces pracy i środowisko pracy wpływają na cechy, poglądy i postawy praktykantów, 

                                                             
59 Mieczysalw Kabaj, Główne bariery wdrażania dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce, 
Polityka Społeczna 9/2016.  
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składające się na ich kapitał ludzki, na identyfikację z zawodem i zakładem pracy. 

Sposobem rozwoju kapitału ludzkiego są również działania edukacyjno – wychowawcze 

powiązane z pracą i miejscem pracy - nauczanie i uczenie się przez pracę dla pracy. 

Słabej kondycji szkolnictwa zawodowego towarzyszy niewystarczający rozwój 

doradztwa zawodowego skierowanego do uczniów. Na efektywność kształcenia 

zawodowego mają wpływ działania dotyczące orientacji i poradnictwa zawodowego w 

zakresie wyboru kierunku kształcenia, które w naszym systemie edukacji jest 

zaniedbywane.  Działania w zakresie poradnictwa zawodowego mają ograniczony zasięg 

w szkołach zawodowych a przygotowanie nauczycieli realizujących te zadania jest 

niezadowalające. Orientacja zawodowa i poradnictwo w szkole zawodowej powinno być 

powszechne już na szczeblu gimnazjum, gdyż niezbędne są długofalowe działania 

umożliwiające młodzieży poznanie potencjalnych środowisk pracy i dróg dalszego 

kształcenia.  Młody człowiek w gimnazjum wybierając dalszą ścieżkę edukacyjną lub 

zawodową dokonuje wyborów determinujących całe jego późniejsze życie. Przy wyborze 

zawodu niezbędne jest posiadanie prawdziwej informacji na temat oferty systemu 

edukacji, możliwości późniejszego podjęcia pracy w wybranym zawodzie, ale przede 

wszystkim konieczna jest wiedza na temat własnych preferencji zawodowych oraz 

możliwości wynikających z predyspozycji i warunków. Dobrze przygotowani doradcy 

zawodowi, wyposażeni w niezbędną wiedzę na temat możliwości edukacyjnych, 

aktualnych uwarunkowań rynku pracy, korzystając z dostępnych narzędzi diagnostycznych 

do oceny predyspozycji osobistych młodego człowieka, mogliby stać się ważnym 

wsparciem ułatwiającym gimnazjalistom racjonalne podjęcie decyzji o dalszej ścieżce 

rozwoju.  Wyposażenie rodziców oraz uczniów w wyczerpujące informacje o edukacji 

zawodowej może przynieść eliminację stereotypowego myślenia rodziców o szkolnictwie 

zawodowym, a w dalszej kolejności zjawiska negatywnej selekcji do tych szkół.  

W naszym kraju brakuje doradztwa zawodowego, a u naszych zachodnich sąsiadów 

doradztwem zawodowym objęci są wszyscy: uczniowie, studenci, osoby pracujące, ludzie 

poszukujący pracy. Dużą rolę odgrywa Agencja Do Spraw Pracy60, czyli odpowiednik 

polskich Urzędów Pracy. Do tego są prywatne firmy, Izby Przemysłowo – Handlowe, Izby 

Rzemieślnicze, które realizującymi zadania doradcze.  

                                                             
60 Bundesagentur für Arbeit (BA) - Niemiecka Federalna Agencja Pracy, instytucja publiczna, zajmującej się 
pośrednictwem zawodowym na płaszczyźnie krajowym. Arbeitsagenturen - Agencje pracy współpracują w 
obszarze poradnictwa z innymi instytucjami, przede wszystkim z instytucjami edukacy jnymi/szkołami, 
wyższymi uczelniami, organizacjami pracodawców, komórkami doradztwa zawodowego w szkołach 
średnich realizującymi zadania doradcze. 
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Od 2015 roku wzrosło zainteresowanie izb i zrzeszeń pracodawców problemem 

kwalifikacji absolwentów związanych z jakością i aktualnością edukacji nabywanej u 

pracodawców.  W obecnej strukturze gospodarczej kraju konieczne jest wprowadzenie 

modelu kształcenia, w którym ważną rolę spełniają dobrze wyposażone centra kształcenia 

praktycznego CKP ściśle współpracujące z pracodawcami lub warsztaty szkolne. Ważne 

jest, aby każdy uczeń część kształcenia zawodowego realizował u pracodawcy. Założeniem 

proponowanych zmian jest to, aby w każdym powiecie funkcjonowało jedno centrum ksz-

tałcenia praktycznego. Jego zadaniem byłaby realizacja kształcenia praktycznego, 

współpraca z pracodawcami w realizacji kształcenia praktycznego uczniów w zakresie 

umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych w rzeczywistym środowisku 

pracy, organizacja i przeprowadzanie egzaminów zawodowych, koordynacja doradztwa 

zawodowego w obszarze działania placówki. W procesie realizacji kształcenia ustaw-

icznego dorosłych, CKP będą prowadziły kształcenie dla rynku pracy odpowiadające 

zapotrzebowaniu pracodawców w poszczególnych branżach. CKP ma także pełnić rolę 

ośrodka certyfikującego w oparciu o ustawę z Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.61 

Modernizacja systemów nauczania i wdrażania kształcenia dualnego jest niemożliwa, jeśli 

kadra pedagogiczna nie nabędzie nowych kompetencji, zarówno w zakresie wiedzy 

teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. Wprowadzenie kształcenia dualnego nie jest 

również możliwe bez spełnienia następujących warunków: 

 uświadomienia dyrektorom szkół oraz przedsiębiorcom znaczenia współpracy 

oświaty i sektora prywatnego,  

 stworzenia regulacji prawnych określających zasady oraz formy współpracy szkół i 

przedsiębiorstw,62  

Nawiązanie współpracy z zarządami przedsiębiorstw branżowych daje nauczycielom 

możliwość realizowania programu doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem 

nowoczesnych rozwiązań oraz narzędzi. Im więcej nauczycieli korzysta z programu 

doskonalenia w przedsiębiorstwie, a także im większa jest liczba przedsiębiorców 

współpracujących z oświatą, tym lepsze warunki powstają do wprowadzenia w Polsce 

systemu dualnego. Przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu do nauczania w systemie dualnym powinno 

stanowić jeden z priorytetów dla instytucji odpowiedzialnych za realizację programu 

                                                             
61 Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-ksztalceniu-zawodowym-dla-rynku-pracy.    
62 Bogdan Kruszakin, Kształcenie dualne w szkolnictwie zawodowym, Warszawa - Rzeszów 2015.  
Źródło: http://bozenabelcar.weebly.com/uploads/4/4/7/1/44710589/kszta%C5%82cenie_dualne_xs.pdf. 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-ksztalceniu-zawodowym-dla-rynku-pracy,%20%5bdost%C4%99p
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doskonalenia zawodowego. Zadaniem nauczycieli jest wykształcenie u uczniów 

umiejętności praktycznych, co oznacza, że niezbędne jest, aby poznali oni realia 

współczesnych zakładów pracy. Oznacza to, że w trakcie realizacji programu doskonalenia 

zawodowego szczególny nacisk trzeba kłaść na konfrontowanie wiedzy teoretycznej z 

umiejętnościami praktycznymi nauczycieli. Kontrolę nad tym procesem powinien objąć 

opiekun praktyk wyznaczony przez przedsiębiorstwo. Bezwzględnym warunkiem 

zaliczenia praktyk jest samodzielne zrealizowanie projektu, którego wykonanie wymaga 

wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii, rozwiązań informatycznych i technicznych 

stosowanych obecnie w branży ekonomicznej i administracyjnej oraz marketingu i 

zarządzania. Środowisko zakładu pracy stwarza najlepsze warunki do tego, by 

weryfikować faktyczne umiejętności kadry dydaktycznej szkół. W kształceniu 

wykorzystującym system dualny największy nacisk kładzie się właśnie na umiejętność 

praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej. Uczniowie będą do tego zdolni tylko 

pod warunkiem właściwego przekazywania wiedzy przez nauczycieli. Dokładne 

zweryfikowanie umiejętności kadry pedagogicznej oraz udzielenie wskazówek 

dotyczących najważniejszych aspektów funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa 

to jedno z najważniejszych zadań, jakie muszą być realizowane w ramach wdrażania 

nowych systemów doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu. Obecnie do osiągnięcia tego celu dąży się głównie poprzez 

wdrażanie systemu kształcenia modułowego, polegającego na stworzeniu takiego 

programu kształcenia zawodowego, w którym uczniowie będą zdobywać poszczególne 

kompetencje w ramach specjalnie skonstruowanych bloków.63  

W polskiej oświacie dominuje myślenie zasobowe, kierunki kształcenia 

determinowane są przez nauczycieli, których szkoła zatrudnia w danej chwili. Nie jest to 

strategia rozwojowa, nie wpływa pozytywnie na ostatecznego odbiorcę działań 

edukacyjnych. System nie jest nastawiony na jego potrzeby, robi wszystko, żeby uzasadnić 

swoje istnienie w dobie coraz mniejszego zainteresowania kształceniem zawodowym. Tym 

bardziej konieczne jest ustanowienie roli państwa, jako regulatora tego procesu – jest to 

obszar, który można delegować zgodnie z zasadą pomocniczości na poziom samorządów, 

jednakże państwo musi mieć rolę podmiotu, który wpływa na elementy kształcenia ważne 

z poziomu całego kraju. Żaden inny podmiot nie jest w stanie wyręczyć państwa polskiego 

w tym obszarze. 

                                                             
63  Urszula  Jaruszka, Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, 
Warszawa 2002, S. 84 - 85.  
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Trzeba również nadmienić, że system dualnego kształcenia zawodowego ma pewne wady. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że jego efektywne działania są w dużej mierze 

uwarunkowane bieżącą koniunkturą gospodarczą. Istnieje ryzyko, że w przypadku kryzysu 

gospodarczego, skłonność przedsiębiorstw do przyjmowania praktykantów zasadniczo 

spadnie, co obniży drożność całego systemu. Owa wrażliwość na cykl koniunkturalny jest 

widoczna w gospodarce Niemiec, gdzie obserwuje się w ostatnich latach spadek ofert 

miejsc na praktyki ze strony przedsiębiorstw. Powinno się mieć także na uwadze fakt, że 

niski prestiż szkolnictwa zawodowego w połączeniu ze słabą bazą dydaktyczną oraz 

brakiem odpowiedzi na potrzeby lokalnego rynku pracy skutkuje zagrożeniem migracji 

uczniów gimnazjów do krajów Unii Europejskiej w celu podejmowania kształcenia 

zawodowego. Ważne, więc w systemie szkolnictwa zawodowego jest podniesienie 

poziomu praktyk zawodowych poprzez wypracowanie, we współpracy szkół z 

pracodawcami, lub zrzeszeniami branżowymi pracodawców, standardów praktyk w 

poszczególnych zawodach.  

Warto dodać, że wśród wielu wyzwań, jakie stają przed polskim społeczeństwem, 

współdziałanie podmiotów systemu edukacji zawodowej i rynku pracy należy do 

najtrudniejszych. Mimo wielu barier mentalnych, kulturowych, instytucjonalnych i 

finansowych wdrażanie w Polsce dualnego systemu kształcenia zawodowego jest 

potrzebne. Ten system łączy świat edukacji i pracy zwiększając szanse zatrudnienia 

absolwentów szkół wyższych. Przy projektowaniu dualnego systemu kształcenia 

zawodowego należy również:                                                                            

 wyznaczyć długofalową strategię kształcenia zawodowego w Polsce, opierając się 

o analizę bieżących trendów na rynku pracy i prognoz na przyszłość 

 opracować tzw. mapę rynku pracy, w celu identyfikacji bieżących problemów 

rynku pracy na poziomie mikroekonomicznym,  

 aktywnie włączyć przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji rynku pracy w 

bieżące modyfikacji programów kształcenia zawodowego, w tym również 

uruchamianie/wygaszanie kierunków,  

 w sposób klarowny rozwiązać kwestię finansowania szkolnictwa zawodowego, 

gdzie jednocześnie umożliwi się pozyskanie funduszy na modernizację istniejące 

zasobów, 

 przeprowadzić kampanię społeczną zmieniającą wizerunek szkolnictwa 

zawodowego w Polsce, 
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 rozważyć stosowanie aktywnej polityki państwa (rządu, władz samorządowych), 

wobec pracodawców,  

 wypracować system zachęt dla przedsiębiorców, aby mogli dostrzec realne 

korzyści z uczestnictwa w systemie dualnym,  

 stworzyć prawną (formalną) możliwość szybkiego uruchamiania nowych 

kierunków kształcenia zawodowego, zgodnego z bieżącymi potrzebami rynku 

pracy,64 

 

Podsumowując, proces kształcenia zawodowego musi być ukierunkowany na 

kształcenie praktycznych umiejętności, które uczeń powinien zdobywać w firmach. 

Przedsiębiorcy podkreślają konieczność kształcenia przyszłych kadr, widząc w tym 

wzajemne korzyści. W kształceniu zawodowym bardzo ważne są skuteczne działania 

prowadzące, do wykreowania takiej szkoły zawodowej, która byłaby szkołą pozytywnego 

wyboru. Priorytetowym działaniem w zakresie dobrego przygotowania młodzieży do 

wejścia na rynek pracy jest prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności 

kształcenia praktycznego, w powiązaniu z pracodawcami. Szkoła i zakład pracy są 

uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy. Dzięki praktyce młodzi 

ludzie mogą zdobywać umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w 

przedsiębiorstwie. Dając im pierwszy kontakt ze światem produkcji na etapie nauki, daje 

im się zarazem ważne atuty udanego wejścia na rynek pracy. Wymaga to jednak 

skutecznego zachęcenia pracodawców do współpracy ze szkołami. 65 

Duży wpływ na ulepszeniu systemu szkolnictwa zawodowego miałoby zapewne 

zwiększenie znaczenia kształcenia praktycznego w szkolnictwie zawodowym, średnim i 

wyższym oraz sfinansowanie zaangażowania przedstawicieli biznesu w jego realizację w 

szkołach. Stworzenie rozwiązań finansowych, które pozwolą na pokrycie kosztów 

drogiego kształcenia zawodowego i specjalistycznego w alternatywnych miejscach i 

formach: u pracodawców, w szkołach, na uczelniach, w innych instytucjach edukacyjnych. 

Rola państwa powinna polegać na wydawaniu pieniędzy, na rozwój konkretnych 

zawodów.  

Łączeniu edukacji z praktykami zawodowymi daje korzystne rezultaty na rynku 

pracy i w Polsce potrzeba jest właśnie takiego systemu kształcenia zawodowego. Dzięki 

                                                             
64 Mirosław Kabaj, Projekt programu wdrożenia systemu kształcenia dualnego w Polsce, IPiPS, Warszawa 
2012, S.39. 
65 http://www.zrp.pl/LinkClick.aspx?fileticket=DXbwjbp6J%2FA%3D&tabid=327&language=pl-PL. 
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niemu młodzi ludzie szybciej będą mogli zdobyć konkretne kwalifikacje zawodowe. 

Atrakcyjność dualnego systemu kształcenia zawodowego wpływa na dalsze możliwości 

rozwoju, jaki daje on uczniom. Poza tym dualny system kształcenia przyczynia się do 

zapewnienia przedsiębiorstwom wartościowych, wykwalifikowanych młodych 

pracowników, gwarantując jednocześnie większości młodych ludzi płynne przejście do 

życia zawodowego.  

W polskim systemie kształcenia zawodowego jednym ze znaczących problemów jest 

niedobór kadr. Doświadczeni specjaliści odchodzą, nie pozostawiając po sobie następców, 

tak dobrze wykwalifikowanych jak oni. Szkoły zawodowe stanowić powinny zaplecze 

rynku pracy, dając z jednej strony uczniom wysokie prawdopodobieństwo zatrudnienia zaś 

przedsiębiorstwom wykwalifikowanych pracowników. Takie ułożenie relacji oferty 

edukacyjnej i potrzeb rynku pracy wiąże się wprost z zamawianiem pewnych kierunków 

kształcenia, delegowaniem pracowników firmy do pracy w ramach warsztatów czy staży i 

praktyk. W Niemczech ogromną rolę odgrywa przedsiębiorca, który jest odpowiedzialny 

za kształcenie kadr. Nie jest prawdą, że za wszystko, co czyni dla kształcenia zawodowego 

otrzymuje zwrot kosztów. System niemieckiego kształcenia zawodowego polega, na tym, 

że 2/3 nauki odbywa się w zakładzie pracy, może to być nawet bardzo mały zakład, a 1/3 

jedynie w szkole. Wiedza, którą przekazuje się w szkole w teorii jest jedynie 

uzupełnieniem do praktycznej nauki zawodu. W Polsce próbuje się wprowadzić te 

elementy i nowa reforma daje te możliwości, na podstawie szkoły zawodowej, ale biorąc 

pod uwagę ilość godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne, rzeczą niemożliwą jest 

wykształcić w Polsce dobrego pracownika. Nie ma, bowiem możliwości, by technik 

posiadał zdolności praktyczne, po odbyciu miesięcznego stażu.  

Duże zainteresowanie przedsiębiorców ma wpływ na rozwój kształcenia 

zawodowego w danym państwie. Dlatego zasadnicza część kształcenia zawodowego w 

Niemczech odbywa się bezpośrednio w zakładach pracy. Dodatkową zaletą systemu 

niemieckiego jest fakt, że jeżeli przedsiębiorcy nie zaangażują się w kształcenie, to i tak 

muszą tych pracowników rekrutować, albo sami, albo podebrać w innym zakładzie pracy, 

co wiąże się z kosztami, a poza tym przez taki system nie da się zbudować lojalności 

pracownika. Kolejną ważną rzeczą, jest wynagrodzenie, jakie otrzymuje lub nie otrzymuje 

uczeń szkoły zawodowej w Polsce przez pierwsze trzy lata. Przy prowadzonych projektach 

pracodawcy podejmują decyzję o tym, żeby zwiększyć to wynagrodzenie, nie patrząc, na 

to, czy będzie to zwrócone przez państwo, czy też nie. 
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Na zakończenie, mając na uwadze cenne słowa Henre’go Forda, które brzmią: 

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces66 

pamiętajmy, że efektywny proces kształcenia zawodowego musi byś ukierunkowany na 

kształcenie praktycznych umiejętności, które uczeń powinien zdobywać w firmach, a 

przedsiębiorcy powinni brać czynny udział w tym procesie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
66 http://motywujace-cytaty.blogspot.com/2009/08/cytaty-biznesowe-biznes-firma.html. 
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Zakończenie 

 

 

Proces wdrażania zmian w kształceniu zawodowym ma na celu podniesienie 

efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego tak, by odpowiadał na potrzeby 

zmieniającego się rynku pracy i wyzwania nowoczesnej gospodarki. Jednym z 

priorytetowych zadań polityki oświatowej państwa jest wysokiej jakości edukacja 

zawodowa. Rynek pracy potrzebuje wysokiej klasy specjalistów. Konieczne jest, zatem 

takie modelowanie kształcenia zawodowego, żeby było ono powiązane z potrzebami 

pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza praktycznej nauki zawodu w szkolnictwie 

zawodowym. Włączanie pracodawców w proces edukacji zawodowej podniesie poziom 

nauczania zawodu, zaś przedsiębiorcom umożliwi dostęp do dobrze wykwalifikowanej, 

młodej kadry pracowniczej.67 

Efektywna współpraca szkoły z pracodawcą wymaga doskonalenia warsztatu pracy 

nauczycieli, dostosowania go do najnowszych trendów i technologii w danej branży. 

Pracodawca powinien być otwarty na taką współpracę ze szkołą umożliwiając 

nauczycielom doskonalenie ich warsztatu pracy, a uczniów właściwie przygotować do 

oczekiwań rynku. Obecne zmiany na rynku pracy i kierunku kształcenia zawodowego 

wymuszają współpracę szkoły z pracodawcami i uczelniami. Bez dobrze wykształconej 

kadry pracodawca nie odniesie sukcesu w biznesie, a bez inwestycji w naukę w danym 

regionie nie będzie rozwoju gospodarki. Zmiany te wpływają na zwiększenie 

zainteresowania każdej ze stron wzajemną współpracą, która gwarantuje obustronne 

korzyści. 

Parlament Europejski opublikował studium, w którym przeprowadzono analizę 

mocnych i słabych stron dualnego systemu kształcenia oraz zbadano zmiany zachodzące w 

polityce krajów UE-28 w odniesieniu do wprowadzania lub usprawniania tego rodzaju. 

Komisja Europejska w opublikowanym w 2013 r. komunikacie w sprawie bezrobocia osób 

młodych wezwała państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz 

światowej klasy kształcenia i szkolenia zawodowego mającego służyć podniesieniu, jakości 

umiejętności zawodowych, a także na rzecz promowania uczenia się poprzez praktykę w 

                                                             
67 Por. Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej, Kształcenie zawodowe i ustawiczne - Vademecum, 
Poradnik opracowany w ramach projektu Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. 
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miejscu pracy, w tym wysokiej jakości staży, przyuczania do zawodu i dwutorowych 

systemów kształcenia. 

W tekstach wielu dokumentów Unii Europejskiej można znaleźć sugestie dotyczące 

reform strukturalnych systemów edukacyjnych, których celem nadrzędnym jest 

uelastycznienie rynków pracy, dostarczenie na rynek pracy wykwalifikowanej kadry, 

zwiększenie zatrudnienia, a tym samym podnoszącym konkurencyjność gospodarek jak i 

gospodarki całej wspólnoty. Do najważniejszych tego typu dokumentów można zaliczyć: 

Strategię Lizbońską (2002), wskazujący na podniesienie jakości kształcenia oraz wzrost 

wydatków na edukację, nowe impulsy dla młodzieży europejskiej. Biała Księga Komisji 

Europejskiej (rok 2002), wskazała podjęcie współpracy między rynkiem edukacyjnym i 

rynkiem pracy. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 kwietnia 

2008 w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe 

życie, wskazania dotyczące ram kwalifikacji w poszczególnych zawodach. Bezpośrednią 

kontynuacją założeń Strategii Lizbońskiej, jest strategia Europa 2020 dotycząca 

najważniejszych założeń w polityce społeczno - ekonomicznej w celu wspierania wzrostu 

gospodarczego. Do najważniejszych założeń dokumentu zalicza się, takie działania, które 

będę wpierały zrównoważony wzrost gospodarczy, sprzyjały społecznej inkluzji ze 

szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy co jest warunkiem koniecznym 

dla zapewnienia wzrostu produktu krajowego. 

Obecnie w Polsce system dualny jest stosowany w kształceniu pracowników 

młodocianych uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych. Również uczelnie 

wyższe wprowadziły kształcenie w  systemie dualnym na kilku kierunkach. Uważam, iż 

należy dalej rozbudować polski system dualny, korzystając z naszego wieloletniego 

doświadczenia, jednocześnie wzbogacając go o te elementy niemieckiego systemu 

dualnego, który sprawdza się w naszych uwarunkowaniach wewnętrznych, gospodarczych, 

społecznych i edukacyjnych. Powinno to wpłynąć na poprawę, jakości kształcenia 

i zmniejszenie niedopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Aby 

to osiągnąć, niezbędne jest zainteresowanie i zaangażowanie pracodawców we współpracę 

ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi. Nie bez znaczenia w rozwoju tego systemu 

przygotowującego pracowników dla rynku pracy jest systemowe wsparcie państwa dla 

pracodawców. Państwo Polskie powinno zająć się kreowaniem struktury kształcenia w 

szkolnictwie zawodowym w sposób zapewniający skuteczne kształcenie na rzecz potrzeb 

gospodarki narodowej. Należy zapobiegać prowadzeniu kształcenia, które wprost prowadzi 

do dostarczania nowych klientów Powiatowym Urzędom Pracy, zapobiegając 
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edukacyjnemu oszustwu, to znaczy płaceniu przez państwo za edukację w zawodach, w 

których w najbliższym czasie nie ma szans na zatrudnienie. Obecnie nie funkcjonują żadne 

mechanizmy, które dawałaby państwu wpływ na strukturę kształcenia w zawodach 

deficytowych i nadwyżkowych. Co więcej nie zbiera się danych, które w skali całego kraju 

pokazywałyby tendencje w związku z zawodami nadwyżkowymi i deficytowymi. Nie jest 

to strategia rozwojowa, nie wpływa pozytywnie na ostatecznego odbiorcę działań 

edukacyjnych.  

Niewątpliwie jedną z najważniejszych przyczyn wysokiego bezrobocia wśród 

młodych obok braku doświadczenia zawodowego jest niedopasowanie kwalifikacji. Z tego 

względu niezbędna jest modernizacja oświaty, która będzie polegała na przekształceniu 

polityki edukacyjnej w podstawowy instrument inwestowania w przyszłość młodzieży i 

poprawy jej sytuacji na rynku pracy poprzez dostosowanie programów nauczania do 

obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. W osiągnięciu tego celu pomocny będzie 

usprawniony system indywidualnego doradztwa zawodowego. Powinien on być dostępny 

już na poziomie szkoły średniej w połączeniu z systemem monitorowania przyszłych ofert 

pracy i w oparciu o późniejsze szanse na zatrudnienie, co sprawi, że wybory odnośnie do 

kierunku dalszej edukacji będą bardziej świadome i przemyślane.  

Niezwykle ważne jest, aby zapewnić młodym osobom wysokiej jakości praktyki 

absolwenckie, przeznaczyć odpowiednie wsparcie finansowe dla podmiotów, które będą 

organizować te praktyki, wprowadzić obowiązkowy monitoring systemu, który 

zagwarantuje utrzymywanie odpowiedniego poziomu tych praktyk oraz ich efektywność. 

Potrzebna jest dalsza silna promocja praktyk absolwenckich wśród pracodawców, którzy 

powinni traktować ten system, jako możliwość przygotowania osoby pod konkretne 

stanowisko pracy, w konsekwencji jako możliwość pozyskania i utrzymania pracownika 

przeszkolonego i dobrze wykwalifikowanego. Należy wspierać również dalszą ewolucję 

szkolnictwa zawodowego, organizować i wspierać kampanie europejskie i krajowe 

promujące szkolnictwo zawodowe oraz monitorować strategię europejskich praktyk 

zawodowych. 

Szkoły potrzebują zachęty do współpracy z dającymi zatrudnienie przedsiębiorcami, 

w takim samym stopniu, jak przedsiębiorstwa potrzebują zachęty do pracy ze szkołami. 

Nauka zawodu w ramach symbiozy świata nauki ze światem wiedzy tworzy naturalne 

mechanizmy współpracy, które pozwalają na osiągnięcie powyższych celów w ramach 

przemiennego systemu kształcenia zawodowego.  
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W ramach zmian w kształceniu zawodowym resort edukacji proponuje utworzenie 

specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ), którego celem będzie finan-

sowanie m.in. doposażania szkół i centrów kształcenia praktycznego w nowoczesną bazę 

techno-dydaktyczną, rozbudowy sieci centrów kształcenia praktycznego, kosztów 

prowadzenia praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, staży dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego w celu uaktualniania ich wiedzy i umiejętności, dodatków motywacyjnych 

dla nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w szkole i w centrum kształcenia 

praktycznego, dodatkowych uprawnień branżowych dla uczniów szkół zawodowych, 

doradztwa zawodowego. Źródłem finansowania FREZ mogłyby być środki z Funduszy 

Pracy, Spółek Skarbu Państwa, składek od zrzeszonych przedsiębiorców.68 

Rozważając możliwość i sensowność wprowadzenia w Polsce dualnego systemu 

kształcenia zawodowego, należy wyraźnie podkreślić, iż współpraca między stronami 

szkolnictwa zawodowego jest de facto po części realizowana. Według badań, 80% szkół 

oraz 75% Centrów Kształcenia Praktycznego współpracuje ze przedsiębiorcami. Co 

istotne, sami przedsiębiorcy deklarując chęć współpracy, która odbywa się na ogół na 

podstawie umów partnerskich podpisywanych między szkołą a przedsiębiorstwem i 

obejmuje przede wszystkim praktyczną naukę zawodu. Ważne jest również, że strony 

takich umów, oceniają współpracę bardzo pozytywnie, jako taką, która przynosi im 

obopólne korzyści. Po stronie dyrektora szkoły leży inicjatywa współpracy między szkołą 

a przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwa na ogół wykazują brak wiedzy odnoście 

możliwości i form prawnych podjęcia takiej współpracy. W związku z pow yższym, 

wydaje się być wysoce zasadne dostarczenie ram prawnych współpracy szkół i 

przedsiębiorstw, wraz z wyraźnym określeniem jej zasad, co w praktyce oznaczałoby 

wprowadzenie systemu dualnego kształcenia zawodowego w Polsce. Drugim, bardzo 

pozytywnym przykładem stosowania w praktyce rozwiązań edukacyjnych á la system 

dualny, jest współpraca podejmowana między szkołami a izbami rzemieślniczymi. 69 

Z punktu widzenia stricte gospodarczego, dualny system kształcenia zawodowego 

może przynieść długookresowe korzyści w postaci: zapewnienia większej stabilności na 

rynku pracy absolwentów szkół zawodowych, obniżenia stopy bezrobocia strukturalnego, 

obniżenia stopy bezrobocia długookresowego (chronicznego). Osiągnięcie wymienionych 

spodziewanych pozytywnych efektów, jest jednak uwarunkowane przez wiele innych 

czynników warunkujących efektywność działalności gospodarczej, jak chociażby, jakość 

                                                             
68 Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-ksztalceniu-zawodowym-dla-rynku-pracy, 
69 Ewa Lechman: Dualny system kształcenia zawodowego w Polsce – szanse i bariery wdrożenia, 2012. 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-ksztalceniu-zawodowym-dla-rynku-pracy,%20%5bdost%C4%99p
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instytucji czy szoki zewnętrzne. Bez wątpliwości pozostaje jednak fakt, że wypracowanie 

dualnego systemu kształcenia zawodowego stwarza realne warunki do osiągania 

długofalowych pozytywnych efektów makroekonomicznych. 
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