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I. Opis zastosowanej metodologii i sposób 

zbierania informacji 

Raport oparty został na analizie danych zastanych. Wykonawca wykorzysta 

możliwości badań jakościowych w celu zobrazowania badanego zjawiska (czyli stanu 

polskiego szkolnictwa zawodowego) ze względu na zróżnicowane aspekty. Pozwala to 

na obiektywną i szeroką diagnozę polskiego szkolnictwa zawodowego, zarówno w 

kontekście historycznym, jak i w kontekście najnowszych zmian i reform 

wprowadzających system kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia 

zawodowego. 

W ramach przygotowania niniejszego raportu, została wykorzystana metoda 

analizy danych zastanych (desk research). Analiza „zza biurka” to technika badań 

społecznych lub marketingowych, która zakłada szczegółową analizę istniejących już i 

dostępnych danych. Realizacja badania typu desk research nie jest zatem związana z 

pozyskiwaniem nowych informacji, a jedynie uporządkowaniem, przetworzeniem i 

analizą zgromadzonych wcześniej danych badawczych, tak zewnętrznych jak i 

wewnętrznych. Analiza desk research, czyli analiza danych ze źródeł zastanych, to 

proces przetwarzania danych w celu uzyskania użytecznych informacji i wniosków
1
. 

Dane mogą pochodzić z takich źródeł jak: literatura, gotowe opracowania, przegląd 

dotychczas zrealizowanych badań, przegląd statystyk Głównego Urzędu 

Statystycznego, Eurostatu i innych źródeł danych statystycznych. W ramach znanych 

metod zbierania informacji wyróżnić można tzw. metodę "desk research" i metodę 

"field research"
2
. Metoda "desk research" (badanie wtórne) sprowadza się do dotarcia 

do najlepszych źródeł przy użyciu nieskomplikowanej techniki pracy bibliotecznej. 

Drugim sposobem zbierania informacji jest "field research" (badania pierwotne). 

Metoda ta polega na organizowaniu specjalnych badań w celu zgromadzenia materiału 

informacyjnego niezbędnego do rozpoczęcia właściwych prac badawczych. 

                                                 

 
1
 M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 13. 
2
 J. Schroeder, Badania Marketingowe Rynków Zagranicznych, Akademia Ekonomiczna w 

Poznaniu, Poznań 1997, s. 19. 



 

4 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Przedmiotem analizy desk research będą w szczególności następujące kwestie: 

a) sytuacja polskiego szkolnictwa zawodowego przed rokiem 1999; 

b) założenia przyświecające reformie systemu edukacji z 1999 roku (w kontekście 

szkolnictwa zawodowego); 

c) stan polskiego szkolnictwa zawodowego po przemianach ustrojowych; 

d) założenie najnowszej reformy edukacyjnej (w zakresie szkolnictwa 

zawodowego); 

e) zasady funkcjonowania modelu kształcenia dualnego. 

 

  



 

5 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

II. Istota oraz znaczenie kształcenia zawodowego 

Kształcenie zawodowe stanowi ważne ogniwo współczesnej oświaty. W 

przeszłości często niedoceniane, traktowane jako gorszy tor edukacji, nabiera obecnie 

coraz większego znaczenia. W dobie niespotykanych dotąd w Polsce przemian rynku 

pracy, tempa i zakresu modernizacji polskiej gospodarki rola kształcenia związanego z 

przygotowaniem ludzi do wykonywania różnych zawodów jest doniosła i znacząca w 

kontekście obecnych i perspektywicznych wyzwań rynku pracy. Istotną rolę w 

dostosowaniu kształcenia zawodowego do tych wyzwań i potrzeb współczesnego rynku 

pracy odgrywają nauczyciele, przede wszystkim nauczyciele przedmiotów 

zawodowych. Oczekuje się od nich przekazania przyszłym absolwentom szkolnej 

edukacji zawodowej nie tylko wiedzy i stosownych kwalifikacji zawodowych, ale także 

wyposażenia ich w cechy pożądane zarówno w życiu, jak i na rynku pracy, tak aby byli 

oni – w kontekście dokonujących się współcześnie przeobrażeń - bardziej elastyczni i 

mobilni
3
. 

Do strukturalnych składników procesu kształcenia zawodowego należą
4
: 

a) treści kształcenia zawodowego określone zazwyczaj programem nauczania; 

b) uczniowie szkoły zawodowej, podlegający oddziaływaniom pedagogicznym; 

c) nauczyciele szkoły zawodowej, których głównym zadaniem jest organizowanie 

procesu uczenia się; 

d) warunki, w których dany proces się odbywa. 

Cele kształcenia zawodowego wyznaczane są poprzez określone treści 

kształcenia, te zaś zawarte są w programach nauczania obowiązujących w określonych 

jednostkach organizacyjno – programowych kształcenia. Wyróżniamy cele ogólne 

kształcenia zawodowego oraz cele szczegółowe kształcenia zawodowego. Cele ogólne 

(kierunkowe) zakładają kształtowanie osobowości człowieka, uwzględniają 

                                                 

3
 K. Sadowska, T. Sadowski (red.), Edukacja zawodowa – wybrane problemy i konteksty, 

Wydawnictwo Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B. Solfy w Żarach, Żary 2014, 

s. 5. 
4
 Ibidem, s. 6. 
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kształtowanie prawidłowego stosunku do świata wartości, społeczeństwa, drugiego 

człowieka, samego siebie, świata kultury i przyrody. Cele szczegółowe (instrumentalne 

– operacyjne) związane są z procesem opanowania wiedzy, umiejętności, nawyków 

zawodowych, warunkujących należyte przygotowanie do zawodu, procesem 

opanowania typowych metod, środków i form działalności zawodowej, dotyczą także 

rozwinięcia specjalnych uzdolnień, motywacji, zainteresowań i sprawności niezbędnych 

do wykonywania określonego zawodu, rozwinięcia umiejętności i przyzwyczajeń do 

ustawicznego podnoszenia kwalifikacji w drodze doskonalenia zawodowego, ponadto - 

wykształcenia gotowości do mistrzostwa w zawodzie
5
.  

Celem nadrzędnym kształcenia zawodowego, w związku z powyższym, jest 

„opanowanie wiedzy zawodowej z tych dziedzin, które są wspólne dla wszystkich 

zawodów objętych danym kierunkiem kształcenia zawodowego. Opanowanie typowych 

metod, środków i form działalności zawodowej, rozwinięcie specjalnych uzdolnień i 

zainteresowań niezbędnych do wykonywania danego zawodu i przyzwyczajenie do 

ciągłego podnoszenia kwalifikacji”
6
 

Celem szkolnictwa zawodowego jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych 

kadr dla nowoczesnej gospodarki. Początek negatywnych zmian w systemie 

szkolnictwa zawodowego sięga początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 

Transformacja ustrojowa spowodowała upadek wielu przedsiębiorstw, które 

finansowały przyzakładowe szkoły zawodowe i zapewniały miejsca pracy absolwentom 

szkół. Dodatkowo, przeprowadzona pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 

wieku reforma edukacji spowodowała zmniejszenie prestiżu i znaczenie szkół 

zawodowych dla uczniów. Zyskało na znaczeniu szkolnictwo ogólnokształcące, tańsze 

w finansowaniu i otwierające młodzieży wstęp do szkół wyższych. Skutki ówczesnej 

zapaści szkolnictwa zawodowego są odczuwalne do dnia dzisiejszego. Liczba szkół 

zawodowych w Polsce systematycznie maleje. W 2005 r. było ich 5 009, a w 2015 r. już 

tylko 4 026. Równocześnie na rynku pracy brakuje pracowników posiadających 

                                                 

5
 S. M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy, Wyd. Instytutu 

Badań Edukacyjnych, Warszawa 2008, s.22. 
6
 E. Goźlińska, F. Szlosek, Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, 

Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1997, s. 58–59. 



 

7 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

praktyczne umiejętności związane z wykonywaniem konkretnego zawodu. Pracodawcy 

zwracają uwagę na niezadawalającą jakość kształcenia zawodowego
7
.  

Od 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło wprowadzanie 

zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Objęły one m.in.: reorganizację struktury 

szkolnictwa zawodowego, zmodyfikowanie klasyfikacji zawodów, wdrożenie 

zmodernizowanej podstawy kształcenia zawodowego oraz ujednolicenie systemu 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W 2015 r. weszło w życie 

rozporządzenie dotyczące systemu kształcenia dualnego, które zakłada, że kształcenie 

teoretyczne i ogólne odbywa się w szkole, natomiast umiejętności praktyczne uczniowie 

zdobywają u pracodawców. Kolejna zmiana w systemie szkolnictwa zawodowego 

weszła w życie od 1 września 2017 r., w związku z uchwaleniem Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59). Ustawa ta nie tylko likwiduje 

gimnazja, ale również wprowadza zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego. 

Najważniejszą zmianą, wynikającą z zapisów ustawy, jest wprowadzenie w miejsce 

zasadniczych szkół zawodowych – szkół branżowych I stopnia od 2017 r., a od 2020 r. 

szkół branżowych II stopnia.  

Ustawodawca uzasadniając zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego 

wskazuje, że obecnie niedostosowane jest ono do potrzeb rynku pracy, a ponadto 

zasadnicze szkoły zawodowe są negatywnie postrzegane – jako szkoły gorszego 

wyboru. Wśród wyzwań rozwojowych, stojących przed szkolnictwem zawodowym jest 

nie tylko poprawa popularności kształcenia zawodowego wśród młodzieży, ale też 

dostosowywanie się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz adaptacja do 

zmniejszającej się liczby uczniów będącej skutkiem niekorzystnych procesów 

demograficznych
8
.   

                                                 

7
 A. Szymańska (red.), Analiza sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim, 

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego, łódź 2017, s. 5. 
8
 Ibidem, s. 5. 
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III. Sytuacja polskiego szkolnictwa zawodowego 

przed rokiem 1999 

Na ziemiach, które weszły w skład Drugiej Rzeczypospolitej, funkcjonowało 

przed I wojna światową kilkanaście szkół technicznych, kształcących kadry dla 

przemysłu, budownictwa, kolejnictwa i górnictwa. Szkolnictwo zawodowe w okresie 

Drugiej Rzeczypospolitej było mozaika typów i form organizacyjnych, stąd niełatwo je 

ująć w jednolity schemat. Także pojedyncze szkoły zawodowe nie zawsze były 

instytucjami jednorodnymi i składały się z zespołów szkół kształcących na różnych 

poziomach i w zróżnicowanych kierunkach oraz specjalnościach. Można przywołać 

wiele przykładów szkół zawodowych funkcjonujących wówczas w Polsce, 

charakteryzujących się wysokim poziomem kształcenia, których absolwenci byli 

poszukiwani przez pracodawców, chociażby prywatną szkołę H. Wawelberga i S. 

Rotwanda w Warszawie czy tez Szkołę Przemysłową we Lwowie kształcącą m.in. 

mechaników i elektrotechników
9
. 

Najważniejszym wydarzeniem edukacyjnym okresu międzywojennego było 

uchwalenie 11 marca 1932 r. ustawy o ustroju szkolnictwa. Przeszła ona do historii jako 

reforma jędrzejewiczowska, od nazwiska ówczesnego  ministra edukacji. 

Przebudowano wówczas w sposób zasadniczy ustrój szkolny Rzeczypospolitej. Dużo 

miejsca poświecono w niej szkolnictwu zawodowemu. Utworzenie gimnazjów i liceów 

zawodowych nadawało szkołom zawodowym rangę przyznawana dotychczas 

szkolnictwu ogólnokształcącemu. Reforma kształcenia zawodowego łączyła się z 

planami rozwoju gospodarczego kraju, zwłaszcza z równoczesną budową Centralnego 

Okręgu Przemysłowego. Wyróżniono trzy typy szkół zawodowych: przysposabiające 

do zawodu, gimnazja zawodowe od dwu- do czteroletnie, przeznaczone dla uczniów, 

którzy ukończyli drugi szczebel programowy szkoły powszechnej, oraz licea zawodowe 

na podbudowie gimnazjum ogólnokształcącego, trwające dwa lub trzy lata, pozwalające 

absolwentom na rozpoczęcie studiów wyższych. Celem liceów zawodowych było 

                                                 

9
 J. Miąso, Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918–1939, Wydawnictwo Polskiej Akademii 

Nauk, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław 1988, s. 31. 
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pogłębienie wiedzy teoretycznej i przygotowanie do studiów wyższych technicznych 

lub handlowych. Dawały one możliwość podjęcia studiów uniwersyteckich w tych 

samych dziedzinach wiedzy, a po zdaniu egzaminów uzupełniających, studiów na 

innych kierunkach
10

. 

W pierwszych latach po II wojnie światowej szkolnictwo zawodowe przezywało 

znaczne trudności wynikające ze zniszczeń wojennych. Po wojnie spontanicznie 

wznawiały swoja działalność szkoły różnych szczebli sprzed 1939 r., ale jednocześnie 

władze komunistyczne zabiegały o tworzenie nowej administracji szkolnej. Specjalne 

zadania stawiano przed szkolnictwem zawodowym, które miało przygotować 

pracowników do powstającego przemysłu i innych rozwijających się obszarów 

gospodarki. Z tego powodu szkolnictwo zawodowe wyłączono z resortu oświaty, a 

szkoły zawodowe podlegały odpowiednim ministerstwom (w związku z kierunkiem 

kształcenia). W 1951 roku 23 czerwca ukazała się uchwała Prezydium Rządu 

wprowadzająca nowy ustrój szkolnictwa zawodowego, który tworzyły następujące 

rodzaje szkół: zasadnicza szkoła zawodowa (początkowo dwu- a później trzyletnia), 

technikum (trzyletnie, a następnie cztero- i pięcioletnie), szkoły przysposobienia 

zawodowego (SPZ, a także przysposobienia rolniczego SPR), w których nauka trwała 

od kilku miesięcy do 1,5 roku, przeznaczone dla młodzieży powyżej 16 roku życia, 

która nie ukończyła siedmioletniej szkoły podstawowej (w tym szkoły przysposobienia 

rolniczego), zasadnicze szkoły zawodowe i technika wieczorowe oraz 

korespondencyjne dla młodzieży i dorosłych pracujących oraz specjalistyczne kursy 

zawodowe
11

. 

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce Ludowej można podzielić na cztery 

okresy
12

: 

a) lata 1944 – 1949 – okres „powstawania” z gruzów i ewolucji organizacyjnych 

oraz programowych dostosowanych do potrzeb państwa „budującego socjalizm”; 

                                                 

10
 R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej, t. 2, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996, s. 112. 

11
 M. Fedorowicz, A. Wojciuk, Kontynuacja przemian. Raport o stanie edukacji 2011, Instytut 

Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012, s. 172. 
12

 Cz. Siwiński, Zmiany strukturalno–organizacyjne w szkolnictwie zawodowym PRL, Wyd. 

UAM, Poznań 1981, s.11. 
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b) lata 1950 – 1956 – okres częściowej centralizacji zarządzania szkolnictwem 

zawodowym w związku z powołaniem Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego, 

wprowadzania nowego ustroju szkół zawodowych, okres daleko posuniętej 

specjalizacji; 

c) lata 1956 – 1961 – okres poszukiwania nowych form organizacyjnych, 

odchodzenie od nadmiernej specjalizacji, dostosowywanie ustroju szkolnego do 

bieżących potrzeb państwa, 

d) lata 1961 – 1989 – okres wdrażania i modyfikowania założeń reformy systemu 

oświaty z 15 lipca 1961 roku. 

W wyniku uchwały Plenum KC PZPR z dnia 21 stycznia 1961 roku w sprawie 

reformy szkolnictwa wprowadzono nowe rozwiązania dla szkolnictwa, w tym także 

zawodowego. Uchwała ta stała się podstawą dla „Ustawy o rozwoju systemu oświaty i 

wychowania” z dnia 15 lipca 1961 roku. Wszystkie szkoły zawodowe podzielono na 

dwie grupy: szkoły zasadnicze oraz średnie. Zasadnicze szkoły obejmowały szkoły 

warsztatowe, przyzakładowe i przysposobienia rolniczego, wśród szkół średnich 

wyodrębniono technika i licea
13

. 

Opisywana ustawa, która zapoczątkowała kolejną reformę polskiego systemu 

oświaty i wychowania w szkolnictwie zawodowym, a którą wprowadzono w życie 

dopiero w roku 1967, zakładała, że edukacja i wychowanie kwalifikowanych 

robotników i pracowników (także rolników) odbywać się będzie w placówkach o 

charakterze zasadniczych szkół zawodowych, które zapewniać muszą, oprócz 

przygotowania związanego z zawodem, odpowiednie wykształcenie ogólne niezbędne 

w procesie dalszego kształcenia. Praktyka zawodowa stać się miała integralną częścią 

programu kształcenia i odbywać się będzie w uspołecznionych zakładach pracy. 

Zasadnicze szkoły zawodowe rekrutują absolwentów szkół podstawowych. Dla osób 

przygotowujących się do zawodu rolnika organizowane miały być z kolei szkoły 

przysposobienia rolniczego. Cykl kształcenia w szkołach zasadniczych przewidywany 

                                                 

13
 Cz. Siwiński, Zmiany… op.cit., s. 64-65. 
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była na 2 – 3 lat w zależności od specjalności, zgodnie z nomenklaturą zawodów i 

specjalności znowelizowaną w 1965 roku
14

. 

Upowszechnienie kształcenia na poziomie średnim było jednym z celów polityki 

edukacyjnej władz PRL. Najczęściej spotykanym typem szkoły była zasadnicza szkoła 

zawodowa (trafiało do niej około 55% absolwentów szkoły podstawowej) 

przygotowująca wykwalifikowanych robotników, którzy po jej ukończeniu otrzymywali 

prace. Ta szkoła stawała się dla zdecydowanej większości młodzieży, głównie z rodzin 

robotniczych i chłopskich, ostatnim szczeblem kształcenia. Podstawową jej wadą było 

wąsko rozumiane specjalistyczne kształcenie i bardzo skromny program edukacji 

ogólnej, co w konsekwencji znaczyło słabe przygotowanie do kontynuowania nauki w 

szkole wyższego szczebla. Większość młodzieży uczącej się w szkłach zawodowych, 

dobywało zawody techniczne (około 60%), ekonomiczne (około 15%) oraz rolne (około 

10%). Baza materialna i finansowa szkolnictwa zawodowego także pozostawiała wiele 

do życzenia. Na początku lat 70. nauka często odbywała się na dwie zmiany
15

. 

Zmiany polityczne i społeczno-gospodarcze, które nastąpiły po 1989 r., 

spowodowały konieczność przygotowania uczniów do uczestnictwa w innej niż 

dotychczas rzeczywistości politycznej, społecznej, a przede wszystkim gospodarczej. 

Szczególne zadania stanęły przed obszarem kształcenia zawodowego. Propozycje 

reform pojawiły się już w 1990 r. Decyzją ministra edukacji z 8 września 1990 r. 

powołano zespół do opracowania założeń koncepcji rozwoju kształcenia zawodowego. 

W indeksie problemów wymagających rozwiązania znalazły się m.in.: potrzeba 

kształcenia kadr nauczycielskich dla kształcenia zawodowego jako podstawowy 

warunek powodzenia reformy, zmiana klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa 

zawodowego, zmiany treści kształcenia zawodowego i systemu ich opracowywania, 

kształcenie praktyczne i warunki jego realizacji, zarządzanie szkolnictwem 

zawodowym, orientacja i poradnictwo zawodowe jako wsparcie dla wyboru drogi 

kształcenia, a w późniejszej karierze pomoc w przekwalifikowaniu się. Najważniejszym 

wydarzeniem tego okresu było uchwalenie w 1991 r. Ustawy o systemie oświaty (7 

                                                 

14
 Cz. Siwiński, Zmiany… op.cit., s. 65. 

15
 M. Fedorowicz, A. Wojciuk, Kontynuacja… op.cit., s. 172-173. 
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września 1991 r.)
16

, która w zasadniczy sposób zmieniała warunki funkcjonowania 

szkół. Wprowadzono w niej pojęcie „minimum programowego specjalistycznych 

przedmiotów zawodowych”, co wywarło zasadniczy wpływ na kształtowanie 

programów nauczania w tym obszarze. Trzeba zaznaczyć, ze poza tą zmianą, obszar 

kształcenia zawodowego był w ustawie potraktowany marginalnie. Ustawowy zapis 

dotyczący konstrukcji programów nauczania wymusił (po likwidacji instytutów 

resortowych nie było instytucji zajmującej się programami) powołanie w 1993 r., przy 

Instytucie Badań Edukacyjnych, Pracowni Programów Kształcenia Zawodowego, która 

prowadziła prace koordynacyjne w zakresie opracowywania dokumentacji 

programowych do 1997 r
17

.  

Reforma szkolnictwa zawodowego zapoczątkowana w 1990 roku miała 

charakter systemowy i programowy. Jej przewodnią ideą, jak uważa H. Górecka, było 

odchodzenie od kształcenia wąskoprofilowego na rzecz szerokoprofilowego
18

. Od roku 

1991 kształcenie zawodowe odbywało się w 3 – letnich szkołach zasadniczych, po 

których absolwent zyskiwał kompetencje robotnika wykwalifikowanego lub 

pracownika o równorzędnych kwalifikacjach. Szkoły te pozwalały na nabycie 

wykształcenia ogólnego i zasadniczego zawodowego, umożliwiały poszerzanie wiedzy i 

umiejętności w dalszym toku kształcenia w ramach 3 – letnich techników, a na 

poziomie średnim – w technikach i szkołach równorzędnych, w zależności od 

specjalności 5– lub 4 letnich
19

. Nauka w liceach zawodowych trwała 4 lata, zaś 

absolwenci tego typu placówek otrzymywali świadectwo ukończenia szkoły, ponadto 

po złożeniu egzaminu maturalnego – świadectwo dojrzałości oraz odpowiednie tytuły 

zawodowe
20

. 

Dyskusje nad reformą edukacji, w tym zawodowej, trwały od początku okresu 

przemian. Przez długi czas nie podjęto jednak wiążących decyzji dotyczących tego 

obszaru. Tymczasem zmniejszała się liczba szkół zawodowych i uczniów 

                                                 

16
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425]. 

17
 E. Drogosz-Zabłocka, Z perspektywy siedmiu lat. Zmiany w kształceniu, „Szkoła zawodowa” 

1997, nr 10, s. 3. 
18

 Hasło: Szkolnictwo w Polsce w XIX i XX wieku, H. Górecka, [w:] Encyklopedia 

Pedagogiczna XXI wieku, tom VI, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007, s. 206. 
19

 Ibidem, s. 206. 
20

 K. Sadowska, T. Sadowski (red.), Edukacja… op.cit., s. 21 
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zainteresowanych takim kształceniem, a zasoby materialne nie gwarantowały realizacji 

kształcenia zawodowego odpowiedniej jakości. W opracowaniach i raportach, które 

powstawały w pierwszym okresie przemian, zwracano uwagę na konieczność 

budowania nowych relacji miedzy szkołami zawodowymi a pracodawcami, zmieniającą 

się rolę sektora rzemieślniczego, rozwój doskonalenia zawodowego i instytucji 

szkolących oraz rozwój systemu poradnictwa zawodowego
21

. 

Reforma z 1998 r., przygotowana przez ministra edukacji Mirosława Handkego, 

zakończyła się sukcesem w tym sensie, ze zapowiadane zmiany zostały uchwalone w 

postaci aktów prawnych dających podstawy zmian ustroju szkolnego i 

wprowadzających zasadnicze zmiany w obszarze zapewniania jakości kształcenia. 

Powołano Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz wprowadzono egzaminy zewnętrzne, 

w tym potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zwane egzaminami zawodowymi. 

Zapoczątkowana w 1998 r. reforma systemu edukacji poświęcała niewiele miejsca 

segmentowi zawodowemu. Główne jej założenia dotyczyły upowszechnienia 

wykształcenia średniego i wyższego, wyrównania szans edukacyjnych oraz poprawy 

jakości edukacji rozumianej jako integralny proces kształcenia i wychowania
22

. 

  

                                                 

21
 W. Adamski, M. Baethge, O. Bertrand, P. Grootgings, A. Józefowicz, Edukacja w okresie 

transformacji. Analiza porównawcza i propozycje modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce, IFiS 

PAN, Warszawa 1993, s. 187. 
22

 Reforma systemu edukacji. Projekt, Ministerstwo Edukacji Narodowej - Wydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, s. 10.  
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IV. Szkolnictwo zawodowe po reformie systemu 

edukacji z 1999 roku  

Oficjalną generalną reformą systemu edukacji w Polsce była reforma wdrożona 

w życie 1 września 1999 roku. W styczniu 1998 roku MEN ogłosiło dokument o nazwie 

„Reforma systemu edukacji – koncepcja wstępna”. W koncepcji tej szkolnictwo 

zawodowe było potraktowane w sposób marginalny. Analiza tej kwestii dokonana 

została dwukrotnie podczas posiedzeń Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN z udziałem 

Ministra Edukacji Narodowej – M. Handke. Efektem podjętych działań było ukazanie 

się w maju 1998 roku nowej koncepcji reformy systemu edukacji w Polsce, w której 

jednak nadal szkoła zawodowa nie uzyskała istotnego wymiaru
 23

. 

W listopadzie 2001 roku odstąpiono od wcześniejszych założeń reformy. Na 

mocy znowelizowanej ustawy z 1999 roku, wprowadzono cztery typy szkół 

ponadgimnazjalnych, w tym: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane 

(zawodowo), 4 – letnie technikum, 2 – 3 – letnią zasadniczą szkołę zawodową. Naukę 

zawodu, poza wyszczególnionymi typami szkół ponadgimanzjalnych, można było także 

podjąć w ramach szkół policealnych (w których okres nauki wynosił, w zależności od 

potrzeby, od pół roku do 2, 5 lat)
24

. 

W wyniku reformy edukacyjnej, która weszła w życie w 1999 roku, zasadniczej 

zmianie uległa struktura szkolnictwa, głównie poprzez wprowadzenie nowego ustroju 

szkolnego i nowego typu szkoły – gimnazjum.  Zmiany w zakresie szkolnictwa 

zawodowego były jednak mniejsze niż pierwotnie planowano. W początkowych 

założeniach reformy zakładano odejście od dwutorowości kształcenia na poziomie 

ponadgimnazjalnym (ogólnokształcące i zawodowe) i pozostawienie w systemie tylko 

dwuletnich szkół zawodowych, których ukończenie umożliwiałoby absolwentom 

uzyskanie tytułu robotnika wykwalifikowanego. Argumenty za przyjęciem reformy w 

takim kształcie skoncentrowane były na promowaniu wykształcenia średniego jako 

                                                 

23
 Hasło: Szkolnictwo… op.cit., s. 317-318 

24
 Ibidem, s. 319. 
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podstawowego celu zmian w edukacji. Drogą do jego osiągniecia miało być liceum 

profilowane, zróżnicowane programowo, ale jednolite pod względem organizacyjnym. 

Cele kształcenia zawodowego miały kontynuować: liceum profilowane o profilu 

zawodowym, policealne szkoły zawodowe oraz dwuletnie szkoły zawodowe
25

.  

W systemie oświaty wprowadzonym w reformie z 1999 roku, wybór ścieżki 

zawodowej był możliwy na IV etapie edukacyjnym, po ukończeniu gimnazjum. 

Absolwent gimnazjum mógł kontynuować naukę w następujących zawodowych 

szkołach ponadgimnazjalnych
26

: 

a) zasadnicza szkoła zawodowa – o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie 

dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze 

kształcenie w liceach lub technikach uzupełniających; 

b) technikum – nauka trwa 4 lata, ich ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki w 

szkołach wyższych; możliwa jest także kontynuacja nauki w szkole policealnej (nie 

wymaga matury); 

c) liceum profilowane – kształcące w profilach ogólnozawodowych, ich 

ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego; licea profilowane kształciły w cyklu trzyletnim i dawały możliwość 

przygotowania ogólnozawodowego, absolwenci szkół tego typu nie mogą przystąpić do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; zdobycie zawodu dla uczniów 

liceów profilowanych możliwe było po ukończeniu szkoły policealnej; 

d) szkoły specjalne przysposabiające do pracy – o trzyletnim cyklu nauki, dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi; ukończenie szkoły tego typu 

umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. 

                                                 

25
 W. Adamski i wsp., Edukacja… op.cit., s. 174. 

26
 W. Adamski i wsp., Edukacja… op.cit., s. 176. 
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Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogli uzupełnić swoje 

kwalifikacje w trzyletnich technikach uzupełniających, których ukończenie umożliwiało 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a 

także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkolnictwo 

zawodowe obejmowało także szkoły policealne dla osób legitymujących się 

wykształceniem średnim. Okres nauczania w tych szkołach nie mógł być dłuższy niż 

2,5 roku, a ich ukończenie umożliwiało uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego
27

. 

Nauka w szkołach zawodowych obejmowała kształcenie ogólne, zawodowe 

teoretyczne oraz zawodowe praktyczne, które mogło być realizowane przez zajęcia 

praktyczne oraz praktyki zawodowe. Praktyczna nauka zawodu mogła odbywać się w 

placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, 

warsztatach i pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, u 

pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zajęcia praktyczne były 

zazwyczaj prowadzone w szkole (np. w warsztatach czy pracowniach szkolnych) i 

miały na celu opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych, niezbędnych do 

podjęcia pracy w danym zawodzie. Natomiast praktyki zawodowe były najczęściej 

organizowane u pracodawcy w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy oraz 

umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Wszystkie typy szkół zawodowych 

mogły funkcjonować zarówno jako szkoły dla młodzieży, jak i szkoły dla dorosłych. 

Szkoła dla dorosłych jest jednostka, w której stosuje się odrębną organizację 

kształcenia, i do której przyjmowane są osoby powyżej 18 roku życia. Zmiana Ustawy o 

systemie oświaty z 2012 roku wygasiła zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych oraz 

technika dla dorosłych. Uzupełnianie kwalifikacji zawodowych dla tych osób było od 

tego momentu możliwe jedynie w formach kursowych
28

. 

                                                 

27
 W. Adamski i wsp., Edukacja… op.cit., s. 176. 

28
 Ibidem, s. 177 



 

17 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Drugim komponentem szkolnictwa zawodowego, zgodnie z założeniami 

reformy z 1999 roku, były pozaszkolne formy nauki zawodu. Były one prowadzone 

przez
29

:  

a) Centra Kształcenia Praktycznego (CKP),  

b) Centra Kształcenia Ustawicznego (CKU),  

c) Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODDZ), 

d) Ochotnicze Hufce Pracy (OHP), 

e) pracodawców, u których realizowane było przygotowanie zawodowe. 

Centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki 

dokształcania i doskonalenia zawodowego umożliwiały uzyskiwanie i uzupełnianie 

wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Główne zadania CKU to 

przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego, zwiększającej szanse zatrudnienia, 

współpraca z pracodawcami w tym zakresie oraz opracowywanie i wydawanie 

materiałów metodyczno-dydaktycznych dla prowadzonego kształcenia. Centrum mogły 

ponadto realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z 

programu nauczania dla danego zawodu. Centra kształcenia praktycznego prowadziły 

zajęcia praktyczne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie 

całego lub części programu nauczania dla danego zawodu, w tym modułowego 

programu nauczania dla danego zawodu. Natomiast ośrodki dokształcania i 

doskonalenia zawodowego były odpowiedzialne miedzy innymi za organizowanie 

dokształcania teoretycznego młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki 

zawodu. Wszystkie powyższe instytucje mogły organizować i prowadzić kształcenie 

ustawiczne umożliwiające spełnienie obowiązku nauki. Ustawodawca przewidywał 

także utworzenie placówki CKU o zasięgu ogólnopolskim, której jednym z głównych 

zadań miało być przygotowywanie rozwiązań służących rozwojowi kształcenia 

ustawicznego w systemie oświaty, w szczególności służących uzyskiwaniu lub 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe. Ostatecznie taka placówka 

nie powstała
30

. 

                                                 

29
 Ibidem, s. 177. 

30
 W. Adamski i wsp., Edukacja… op.cit., s. 177. 
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Kolejny element pozaszkolnych form nauki zawodu, to Ochotnicze Hufce Pracy 

(OHP). Jest to jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw 

pracy. OHP wykonują zadania na rzecz młodzieży powyżej 15 roku życia z zakresu 

przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz zatrudnienia. Do 

głównych funkcji tej organizacji należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez 

aktywizacje społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży, podejmowanie działań 

zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, 

wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie 

pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej 

współpracy młodzieży
31

. 

Kolejnym rodzajem kształcenia zawodowego było przygotowanie zawodowe 

młodocianych u pracodawcy, przeznaczone dla osób, które ukończyły gimnazjum oraz 

maja co najmniej 16 lat. Nauka u pracodawcy mogła odbywać się w formie nauki 

zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Podobnie jak młodociani 

także dorośli mogli odbywać naukę zawodu u pracodawcy. Zarówno w systemie 

szkolnym jak i pozaszkolnym ukończenie danego typu szkoły nie wiązało się z 

potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych. Te uzyskiwane były dopiero po zdaniu 

odpowiedniego egzaminu. Było to związane z realizacją postulatu rozłączności procesu 

nauczania od procesu weryfikowania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie 

nauki
32

. 

Koncepcja szkolnictwa zawodowego, zaproponowana w reformie ministra 

Handkego, nie została wprowadzona w życie. Wśród szkół ponadgimnazjalnych 

znalazły się ponownie technika, w których kształcenie trwa 4 lata. Poza tym w celu 

zapewnienia drożności kształcenia po ukończeniu szkoły zasadniczej, wprowadzono 

licea oraz technika uzupełniające, w których nauka trwa 2 i 3 lata. Zdecydowano się 

także na powrót do pierwotnej nazwy szkoły kształcącej robotników 

wykwalifikowanych – zasadniczej szkoły zawodowej. W systemie pozostawiono także 

zaproponowane w założeniach reformy licea profilowane, które w praktyce okazały się 

jednak niedopasowane do potrzeb edukacyjnych polskiego szkolnictwa. Z roku na rok 

                                                 

31
 W. Adamski i wsp., Edukacja… op.cit., s. 177. 

32
 W. Adamski i wsp., Edukacja… op.cit., s. 177. 
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malała ich liczba, ponadto ich absolwenci słabo zdawali maturę, co potwierdzają dane 

statystyczne. W znowelizowanej Ustawie o systemie oświaty od 1 września 2012 r. 

zlikwidowano klasy pierwsze liceum profilowanego dla młodzieży, a w następnych 

latach kolejne klasy, aż do całkowitego wygaszenia kształcenia w tych szkołach w roku 

2015
33

. 

Rezygnacja z pomysłu liceów profilowanych, które pierwotnie miały zastąpić 

technika, wynikała z doświadczeń w funkcjonowaniu tego rodzaju szkół. Absolwenci 

liceów profilowanych powiększali rzesze bezrobotnych, gdyż ich umiejętności 

zawodowe okazały się niewystarczające do zdania egzaminów zawodowych, a 

dodatkowo słabo wypadali na egzaminach maturalnych (zdawalność na poziomie 70%), 

co zamykało drogę na studia
34

. Dlatego od 2012 roku licea profilowane zostały 

wycofywane ze struktury szkół. W 10 lat od ogłoszenia reformy, w roku szkolnym 

2008/2009, edukacja w aż 83% szkołach ponadgimnazjalnych kończyła się egzaminem 

maturalnym
35

. 

Gruntowna zmiana modelu kształcenia zawodowego na poziomie średnim 

została wprowadzona w roku 2011. Jednym z elementów wprowadzanych zmian było 

odejście od liceów profilowanych. Celem zmian było zwiększenie skuteczności i 

efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowania go z rynkiem 

pracy poprzez:  

a) zmodyfikowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z 

uwzględnieniem podziału zawodów na kwalifikacje oddzielnie potwierdzane w procesie 

kształcenia; 

b) wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach; 

c) dostosowanie struktury szkolnictwa do nowego modelu kształcenia zawodowego 

i ustawicznego, w tym: 

 

                                                 

33
 Ibidem, s. 175. 

34
 M.  Mazik-Gorzelańczyk, Kształcenie zawodowe w Polsce w perspektywie zmian i potrzeb 

gospodarki, Friedrich-Ebert-Stiftung, Warszawa 2016, s.7. 
35

 J. Stasiak, System edukacji wobec wyzwań rynku pracy w Polsce „Acta Universitatis 

Lodziensis, Folia Oeconomica” 2011, nr 248, s. 345. 
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 ujednolicenie cyklu edukacyjnego w zasadniczej szkole zawodowej; 

 konsolidacja edukacji zawodowej i ustawicznej w centrach kształcenia 

zawodowego i ustawicznego; 

 umożliwienie osobom dorosłym nabywania kwalifikacji zawodowych w 

formach kursowych (kursy kwalifikacyjne oraz umiejętności zawodowych); 

kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych mogą prowadzić nie tylko szkoły, ale też 

placówki oświatowe oraz firmy szkoleniowe; 

d) ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

oraz wprowadzenie możliwości zdawania egzaminów po uczeniu się pozaformalnym 

(kursy) i nieformalnym; 

e) włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system kształcenia 

ustawicznego; 

f) likwidację (do września 2014) liceów profilowanych. 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty dotycząca zmian w kształceniu weszła 

w życie z dniem 1 września 2012 r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

wprowadzono kształcenie w zakresie 200 zawodów i 252 kwalifikacji wyodrębnionych 

w ramach zawodów. Poszczególne zawody przypisano do ośmiu obszarów kształcenia.  

 

Nauka w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe realizowana jest w oparciu o 

dwie podstawy programowe: kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach. W nowej 

podstawie programowej określone są wiedza i umiejętności zawodowe oraz 

kompetencje personalne i społeczne. Zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji 

zostały one opisane jako oczekiwane efekty kształcenia. Nowa podstawa programowa 

jest zgodna z Polską Ramą Kwalifikacji. Zawody ujęte w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego to zawody jedno-, dwu- i trój-kwalifikacyjne. Siedem 

zawodów to zawody z obszaru szkolnictwa artystycznego, dla których nie 

wyodrębniono kwalifikacji. Każda kwalifikacja potwierdzana jest osobnym 

zewnętrznym egzaminem zawodowym. Do egzaminów mogą przystępować osoby, 

które są uczniami szkół zawodowych, skończyły kursy kwalifikacyjne lub nauczyły się 

same (w czasie pracy). 
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Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostaje 

się dyplom to potwierdzający. Nowe podstawy programowe dla wszystkich zawodów 

wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. 

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Zaczęły obowiązywać od 1 

września 2012. Podstawa programowa, została określona w trzech częściach:  

a) część I określa ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego oraz obejmuje 

tabelę zawierającą wykaz kwalifikacji wraz z ich powiązaniami z zawodami i efektami 

kształcenia;  

b) część II określa: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty 

kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę 

do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla 

kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach; 

c) część III określa opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający: 

nazwy i symbole cyfrowe zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, cele kształcenia w zawodach, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w 

zawodach, warunki realizacji kształcenia w zawodach, minimalną liczbę godzin 

kształcenia zawodowego oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w 

zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego. 

24 lutego 2012 r. ukazało się rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

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

opisujące zasady nowych egzaminów zawodowych – z kwalifikacji, a jako uzupełnienie 

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie 

egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, 

przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych .  

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w 

terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem 

Komisji Centralnej. 
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System zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

obejmuje również słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby, które 

potwierdzają kwalifikacje w zawodzie w trybie eksternistycznym. Po zdaniu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osoba dorosła również otrzymuje 

świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz 

uzyskanie odpowiedniego poziomu wykształcenia jest warunkiem otrzymania dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz suplementu do dyplomu. 

W kontekście tematyki związanej z założeniami reformy edukacji z 1999 roku, 

należy podkreślić, że system zarządzania oświatą w Polsce, w tym szkolnictwem 

zawodowym, należy do jednego z najbardziej zdecentralizowanych na świecie
36

. 

Zakładanie, prowadzenie i finansowanie szkół zawodowych dla młodzieży zostało 

oddelegowane przede wszystkim na poziom powiatów, a w dalszej kolejności do 

samorządów województw i gmin. Jednostki samorządowe mogą zlecać realizacje zadań 

oświatowych organizacjom pozarządowym, które prowadzą działalność statutową w 

dziedzinie edukacji. W takiej sytuacji niepubliczne placówki oferujące kształcenie 

ustawiczne są finansowane ze środków publicznych. Do obowiązków jednostek 

samorządu terytorialnego (JST) należy również finansowanie szkolnych form 

kształcenia zawodowego dorosłych. 

Udział w dochodach publicznych JST – odpowiednio do przypadających im 

zadań – gwarantuje Konstytucja RP, a najważniejsze postanowienia dotyczące 

finansowania szkół i placówek oświatowych zawierały ustawa o systemie oświaty oraz 

ustawy o dochodach poszczególnych JST. Wydatki z budżetu państwa na oświatę i 

wychowanie, w tym na kształcenie zawodowe, co roku określa ustawa budżetowa. Na 

mocy ustawy szkoły zawodowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach publicznych 

były finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Nauka w 
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 M. Herbst, J. Herczynski, A. Levitas, Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, 

możliwości, Wyd. Scholar, Warszawa 2009, s. 111. 
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szkołach publicznych jest nieodpłatna. Dochodami szkół niepublicznych są opłaty z 

czesnego oraz dofinansowanie z budżetów JST
37

. 

Założenia przyświecające reformie edukacji z 1999 roku, w pewnym stopniu w 

sposób systemowy, zmarginalizowały szkolnictwo zawodowe. Zbiegło się to z wyżem  

demograficznym oraz spowolnieniem gospodarczym w latach 1997–2002 i związaną z 

tym likwidacją wielu miejsc pracy. Upadały zakłady, które utrzymywały szkoły 

zawodowe i zapewniały zatrudnienie absolwentom. W społeczeństwie pojawiło się 

przekonanie, że tylko wykształcenie wyższe, ewentualnie maturalne, gwarantuje godne 

życie. Szkoły zawodowe zaczęły być postrzegane jako miejsca dla uczniów 

najsłabszych, nie mających ambicji edukacyjnych i nie radzących sobie w innych 

formach kształcenia. Traciły prestiż i moc edukacyjną. Absolwenci „zawodówek” 

zarabiali najmniej, bo rynek przesycony był robotnikami i rzemieślnikami. Poszukiwane 

były kwalifikacje potrzebne w warunkach nowoczesnej gospodarki, opartej o wyższe 

technologie oraz w zakresie usług, której dotyczą nowych zjawisk konsumenckich (np. 

mechatronicy, marketingowcy). Wybieraniu liceów sprzyjało obniżenie wymagań 

wobec kandydatów do tego typu szkół, w warunkach zwiększonej konkurencji miedzy 

placówkami w zabieganiu o ucznia. W dużym stopniu wpłynął na to niż demograficzny. 

W latach 2000-2010 liczba uczniów w polskich szkołach podstawowych, gimnazjach i 

szkołach ponadgimnazjalnych zmniejszyła się z 7,05 milionów do 5,21 milionów, co 

oznaczało spadek o 26%
38

. 
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V. Stan polskiego szkolnictwa zawodowego po 

przemianach ustrojowych 

Polskie przemiany systemowe z przełomu lat 80-tych i 90-tych objęły również 

system edukacji, a w szczególności system kształcenia zawodowego. Otwarcie 

gospodarki i zmiana struktury produkcji doprowadziły do bankructwa wielu zakładów 

produkcyjnych, a w konsekwencji do spadku zapotrzebowania na wykwalifikowanych 

pracowników fizycznych. Z drugiej strony transformacja gospodarcza spowodowała 

wzrost popytu na pracę osób dobrze wykształconych i w efekcie coraz lepsze 

wynagradzanie absolwentów studiów wyższych. Rosnące zapotrzebowanie na 

pracowników umysłowych przy ich ograniczonej, choć stopniowo rosnącej, podaży 

przełożyło się na niskie bezrobocie i wyższe wynagrodzenia wśród absolwentów 

uczelni wyższych
39

. 

Opisany wyżej proces potwierdzają preferencje edukacyjne Polaków. Przesunęły 

się one z kształcenia zawodowego na kształcenie ogólne w liceach, a następnie na 

studiach. Dodatkowym katalizatorem zmian były rosnące aspiracje edukacyjne 

polskiego społeczeństwa. Te wszystkie czynniki doprowadziły do boomu 

edukacyjnego, polegającego na rosnącej popularności wyższej edukacji. Wzrostowi 

skolaryzacji na poziomie studiów wyższych towarzyszyło coraz rzadsze decydowanie 

się absolwentów szkół podstawowych, a potem gimnazjalnych, na kontynuację nauki w 

szkołach zasadniczych zawodowych. Jednocześnie, odsetek absolwentów techników 

zmienił się w niewielkim stopniu: między rokiem 1995 a 2013 udział osób z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym zmniejszył się z ponad 30% do 15%, zaś 

absolwentów techników odpowiednio z 25% do 21%. Spadła także liczba szkół 
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zawodowych, z prawie 3 tys. w roku szkolnym 1990/91 do niespełna 1,8 tys. w roku 

2012/13
40

. 

Przekształcenia zachodzące w Polsce były tak znaczące, że wyróżniały się na tle 

międzynarodowym. W Polsce wystąpił największy wśród krajów UE przyrost odsetka 

osób z wykształceniem wyższym – z 15% w 2001 do 42% w 2013 roku w grupie wieku 

25-34 lata, podczas gdy w całej UE27 był to wzrost z 24% do 36%. Dokształcały się 

również osoby starsze, ale nie na tyle żeby istotnie zmniejszyć różnicę 

międzygeneracyjną. Wśród osób starszych, w wieku 55‑65 lat, jedynie 14% posiadało 

dyplom uczelni wyższej. W 2012 roku jedynie 41% osób z w wieku 25-34 lata 

posiadało wykształcenie zawodowe lub policealne zawodowe, podczas gdy w pokoleniu 

ich rodziców – osób w wieku 55-65 lat – było to aż 62%
41

. 

Zmiany następowały również w obrębie kształcenia zawodowego. Zasadnicze 

szkoły zawodowe, które w gospodarce centralnie planowanej kształciły tzw. klasę 

robotniczą, zaczęły ustępować miejsca szkołom nastawionym również na kształcenie 

ogólne, czyli technikom. Odzwierciedleniem tych procesów jest spadek liczby 

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych wśród osób młodszych. O ile wśród 

osób w wieku 35-64 lat wynosi on 33% to wśród osób w wieku 25-34 wynosi jedynie 

15%. Liczba absolwentów techników pozostaje na niezmienionym poziomie w 

granicach 20-25%. Ponadto, uczniowie szkół zasadniczych zawodowych często 

kontynuują naukę w technikach uzupełniających
42

. 

Na spadek znaczenia szkół zawodowych wpłynęło kilka czynników. Po 

pierwsze zmiana gospodarcza wiązała się ze zmianą wynagrodzeń. Robotnicy 

przemysłowi, górnicy oraz sfera budżetowa utraciły swoją względną pozycję kosztem 

specjalistów i managerów z sektora prywatnego W zawodach zyskujących na znaczeniu 

preferowane były umiejętności, których nie dawały szkoły zawodowe, np. znajomość 

języków obcych
43

. Poza tym wyraźna zmiana struktury produkcji doprowadziła do 
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osłabienia lub upadku firm, które najmocniej potrzebowały absolwentów szkół 

zawodowych. Niedopasowanie absolwentów do popytu na pracę zostało jeszcze 

wzmocnione przez zmiany w wymiarze przestrzennym. Dezagraryzacja i naturalna 

skłonność do koncentracji kapitału w innych miejscach niż flagowe inwestycje z okresu 

gospodarki centralnie planowanej, doprowadziły do tego, że miejsca pracy powstawały 

częściej w dużych aglomeracjach, a absolwenci kierunków przemysłowych z małych 

ośrodków nie mogli znaleźć pracy. Jednocześnie likwidacja miejsc pracy koncentrowała 

się na wsi i w mniejszych miastach, odległych od dużych ośrodków. Tam właśnie 

najsilniej wzrosła stopa bezrobocia
44

. 

Dodatkowo, nastąpił silny wzrost aspiracji edukacyjnych w całym 

społeczeństwie, a polityka edukacyjna została nakierowana na wzrost umiejętności 

ogólnych i kształcenia ogólnego bardziej niż zawodowego. Zmianie uległ również 

model życia zawodowego. W perspektywie wydłużającej się kariery zawodowej 

pracownicy muszą zmieniać nie tylko pracodawcę, ale często również zawód. W 

związku z tym absolwenci potrzebują umiejętności, które pozwolą im nabywać nowe 

kwalifikacje, niekoniecznie w wąskiej specjalności, którą uzyskują w szkole 

zawodowej
45

. 

Boom edukacyjny spowodował, że szkolnictwo zawodowe dotknięte zostało 

przez szereg negatywnych zjawisk. Po pierwsze, osoby o wyższych wynikach 

egzaminacyjnych częściej wybierały licea lub technika. Po drugie, uczniowie i 

absolwenci szkół zawodowych byli również, często niesłusznie, postrzegani jako słabsi. 

Nastąpiła stygmatyzacja tego typu szkół prowadząca do negatywnego sprzężenia 

zwrotnego. Tożsamość uczniów zasadniczych szkół zawodowych jest umieszczana w 

negatywnej konotacji pracownika fizycznego, a nie fachowca. Wreszcie, 

niesatysfakcjonująco wysokie bezrobocie i niskie zatrudnienie wśród absolwentów 
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zasadniczych szkół zawodowych są skutkami niedopasowania struktury uczonych 

zawodów do potrzeb lokalnych rynków pracy
46

. 

Kolejny problem systemu kształcenia zawodowego wynika m.in. z faktu, że 

oferta szkół jest często pochodną ich możliwości, które ograniczane są między innymi 

przez problemy kadrowe. Kariera w szkolnictwie zawodowym nie jest atrakcyjną 

ścieżką kariery, szczególnie dla nauczycieli zawodów, na które jest popyt na rynku. W 

efekcie, w szkolnictwie zawodowym brakuje personelu, zwłaszcza nauczycieli 

zawodów poszukiwanych na rynku pracy, a ci którzy pracują, często są zaawansowani 

wiekowo. Obecna kadra jest dobrze zmotywowana do pracy z młodzieżą i ma wysokie 

kwalifikacje, ale narastającym problemem jest pozyskanie nowych nauczycieli – 67% 

powiatów w Polsce ma problem ze znalezieniem nauczycieli do szkół zawodowych
47

.  

Innym problemem polskiego szkolnictwa zawodowego jest proces starzenia się 

nauczycieli. Na miejsce osób odchodzących na emeryturę przychodzą pedagodzy o 

niższych kompetencjach. Dyrektorzy szkół wskazują, że osoby lepiej wykwalifikowane 

trudno skłonić do podjęcia pracy z powodu niskich wynagrodzeń. Dane statystyczne nie 

potwierdzają jednak znacznych różnic. Średnie wynagrodzenie brutto nauczycieli 

szkolnictwa zawodowego wyniosło w 2012 roku ok. 4 tys. zł, a techników 

telekomunikacji prawie 4,8 tys. zł
48

. Należy zastrzec, że w przypadku osób 

rozpoczynających pracę ta różnica może być większa. Pomimo wysokiego poziomu 

motywacji do pracy z młodzieżą, nauczyciele wykazują niewielką aktywność w 

podnoszeniu swoich kwalifikacji. W szczególności, znaczna część z nich nie zdobyła 

minimalnej wiedzy i umiejętności z zakresu nowych technologii
49

. 

Czynnikiem utrudniającym uzyskanie wysokiej jakości nauczania przedmiotów 

zawodowych jest również niewystarczające wyposażenie szkół. Brakuje mechanizmów, 

które zachęcałyby pracodawców do przekazywania nowoczesnych technologii do szkół 

– w 2010 roku w Polsce jedynie co piąta szkoła współpracowała z pracodawcami w 
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 K. Szafraniec (red.), Młodzi 2011… op.cit., s. 98. 
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 E. Goźlińska, A. Kruszewski, Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce – Raport, Krajowy 
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 Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012, GUS, Warszawa 2014. 
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celu poprawy użyteczności nauczanych umiejętności. Jest to tym bardziej niepokojące, 

że przedsiębiorcy oceniają umiejętności praktyczne absolwentów jako zbyt teoretyczne 

i oderwane od nowych technologii. Posiadanie pracowni do prowadzenia zajęć 

praktycznych deklaruje jedynie 2/3 szkół, a ponad ¼ uczniów uważa poziom 

wyposażenia pracowni za niski. Co więcej, rynek pracy zmienia się szybciej niż oferta 

edukacyjna oraz dostępna aparatura
50

. Dla przykładu, urzędnicy MEN wskazują, że 

minimalny czas wprowadzenia nowego zawodu do programu szkolnego to 2 lata, przy 

braku problemów w kadrach i infrastrukturze
51

. 

Obecnie głównym wyzwaniem polskiej edukacji jest wyposażenie wszystkich 

uczniów w minimum umiejętności cywilizacyjnych. Jest to zadanie przynajmniej 

równie istotne jak lepsze dopasowanie struktury kształcenia zawodowego do struktury 

rynku pracy. Poprawiająca się pozycja Polski w wynikach badania umiejętności 15-

latków PISA, przeprowadzanego w krajach OECD, pokazuje, że na poziomie szkół 

podstawowych i gimnazjów takie efekty udaje się osiągnąć. Z kolei trudności w 

znalezieniu się na rynku pracy sygnalizują problemy na poziomie szkół średnich, szkół 

zawodowych oraz studiów wyższych. Warto jeszcze raz podkreślić, że to nie spadająca 

liczba uczniów szkół zawodowych jest problemem, ale niska jakość szkół zawodowych, 

zarówno w wymiarze nauczania zawodowego, jak i ogólnego
52

. 

Problemem polskich szkół zawodowych jest niedopasowanie do potrzeb rynku 

pracy. O ofercie edukacyjnej proponowanej przez dyrektorów szkół decydują w 

głównej mierze względy praktyczno-organizacyjne, takie jak zaplecze techniczne oraz 

dostępność wykwalifikowanych nauczycieli. W związku z tym, najwięcej uczniów 

kształcenia zawodowego zdobywa wykształcenie w branży gastronomicznej i 

mechanicznej, a najmniej w obszarach: chemicznym, ceramicznym i szklarskim oraz 

górniczym. Niestety podaż absolwentów najczęściej nauczanych zawodów przewyższa 

popyt zgłaszany przez pracodawców, w związku z czym w branżach mechanicznej i 

gastronomicznej występuje wysokie bezrobocie. Co więcej, w praktykach zawodowych 

w przedsiębiorstwach najczęściej uczestniczą uczniowie szkół o profilach: turystyka i 
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hotelarstwo, transport i gospodarka magazynowa oraz rolno-hodowlanym. Natomiast 

uczniowie zawodów przemysłowych w obszarach takich jak: budownictwo, 

drogownictwo czy mechanika, znacznie częściej odbywali zajęcia praktyczne w 

szkole
53

. 

Chcąc podsumować stan polskiego szkolnictwa zawodowego, warto przywołać 

wnioski z kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku. Zgodnie z jego zapisami: 

„System szkolnictwa zawodowego nie jest w pełni skuteczny. Świadczy o tym zarówno 

wysoki poziom bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych (41%), jak również 

negatywna ocena ich umiejętności ze strony pracodawców”
54

.  

W latach 2012–2014 udział bezrobotnych absolwentów w wieku 15–30 lat, 

którzy w ciągu 12 miesięcy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową, średnią zawodową 

lub szkołę policealną i nie kontynuują nauki, w liczbie ogółem aktywnych zawodowo 

młodych ludzi z wykształceniem zawodowym, wynosił odpowiednio 41,6%, 43,6% i 

38,8%. Analiza danych dotyczących struktury bezrobotnych, zamieszczona w raporcie 

Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Sytuacja na rynku pracy osób 

młodych w 2014 r., wskazuje, że największą grupę bezrobotnych również stanowiły 

osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (504,3 tys.) oraz średnim 

zawodowym i policealnym (401 tys.)
55

. Zgodnie z opinią pokontrolną NIK: „Główną 

przyczyną tego stanu jest niedopasowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb rynku 

pracy, które wynika z niepełnego rozpoznania tych potrzeb i niezadowalających 

warunków do nauki zawodu”
56

. 

W wnioskach pokontrolnych, NIK zwraca także uwagę na fakt, że: „Sposób 

finansowania szkolnictwa zawodowego z budżetu państwa nie uwzględnia faktycznych 

kosztów kształcenia w poszczególnych zawodach, co utrudnia władzom samorządowym 

podjęcie decyzji o uruchomieniu kosztownych, ale atrakcyjnych rynkowo kierunków 

kształcenia. W rezultacie, sytuacja ta utrwala model szkolnictwa zawodowego, w 
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którym o uruchomieniu nowego kierunku kształcenia nie decydują potrzeby uczniów i 

rynku pracy, a głównie posiadane zasoby infrastrukturalne i kadrowe”
57

. Potwierdzili to 

ankietowani przez NIK przedstawiciele władz samorządowych, wskazując, że dostępna 

baza dydaktyczna (68%) oraz kwalifikacje kadry (44%) mają kluczowe znaczenie dla 

decyzji o kierunkach kształcenia
58

. 

Wyniki kontroli wskazują, że 40% samorządów powiatowych21 miało trudności 

z zapewnieniem odpowiednich warunków i infrastruktury do kształcenia zawodowego. 

Dotyczyło to w szczególności dostosowania bazy technologiczno-dydaktycznej do 

wymagań nowej podstawy programowej. W 83% szkół zawodowych stwierdzono 

nieprawidłowości dotyczące warunków kształcenia. Ponad jedna trzecia (37%) 

ankietowanych dyrektorów szkół uznała, że wyposażenie bazy dydaktycznej szkoły jest 

przestarzałe i niewystarczające do realizacji programów nauczania. Czynniki te 

znacząco wpływają na jakość kształcenia i szanse absolwentów na rynku pracy. 

Działania organów prowadzących i dyrektorów szkół kształcących młodzież w 

zawodach na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym: 

rozpoznanie potrzeb rynku pracy, zapewnienie odpowiednich warunków i organizacji 

kształcenia były niewystarczające
59

. 

W wnioskach z kontroli przeprowadzonej przez NIK uznano, że jednym z 

ważniejszych zadań edukacji szkolnej powinno być zapewnienie uczniom szkół 

zawodowych odpowiednich z oczekiwaniami pracodawców kwalifikacji i 

kompetencji
60

. Tymczasem badania ankietowe wśród pracodawców wskazują na 

rozbieżność między wykształceniem absolwentów szkół a zapotrzebowaniem rynku 

pracy, co skutkuje trudnościami z pozyskaniem przez nich odpowiednich pracowników. 

Około 75% pracodawców ma trudności ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy. 

Przy czym trudności te wynikają w głównej mierze z braku kompetencji i doświadczeń 

oczekiwanych przez pracodawców. Stanowiska na które istnieje największy popyt to: 
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wykwalifikowani robotnicy, operatorzy i monterzy oraz sprzedawcy (ze względu na 

dużą rotację pracowników na tych stanowiskach)
61

.  

W wnioskach pokontrolnych NIK zwrócono uwagę, że pytani o pożądane z 

punktu widzenia pracodawcy zmiany w systemie kształcenia zawodowego wskazywali 

m.in. na konieczność zwiększenia liczby godzin zajęć praktycznych odbywanych w 

rzeczywistych warunkach pracy, uwzględnienia potrzeb rynku pracy i zwiększenie 

świadomości tych uwarunkowań już na etapie gimnazjum oraz unowocześnienie 

warsztatów szkolnych
62

. 

Odsetek uczniów w technikach i liceach zawodowych zwiększył się między 

1991 a 2010 rokiem z 34% do 43%, udział uczniów wybierających licea 

ogólnokształcące wzrósł z 23% do 41%, podczas gdy odsetek wybierających zasadnicze 

szkoły zawodowe spadł z 43% do 15%, przy czym w roku 2005/06 było to tylko 13%. 

„Strategia rozwoju edukacji” MENiS na lata 2007-2013 opiera się na danych GUS, 

które mówią, iż w 2003 roku nastąpił spadek liczby osób kształcących się w szkołach 

zawodowych o ok. 75% w porównaniu do roku 1990, a o 34% wzrosła liczba uczniów 

techników, o 69% liceów ogólnokształcących i aż o 145% szkół policealnych
63

.  

Po spadku odsetka uczniów wybierających szkoły zawodowe w okresie 1990–

2005, w ostatnich latach tendencja ta zatrzymała się, co może wskazywać, że szkoły 

zawodowe zaczynają wracać do kręgu zainteresowań młodzieży. Obecnie, po 

ukończeniu gimnazjum, szkoły zawodowe różnych typów wybiera około połowa 

uczniów (ok. 30% technika i blisko 20% zasadnicze szkoły zawodowe). Jednak ze 

względu na zmiany demograficzne w Polsce liczba uczniów w tego typu szkołach 

będzie się zmniejszać
64

. 
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VI. Założenie najnowszej reformy edukacyjnej (w 

zakresie szkolnictwa zawodowego) 

Reforma szkolnictwa zawodowego została zapoczątkowana w roku 2012, wraz z 

zapoczątkowaniem procesu likwidowania liceów profilowanych, które okazały się 

nieudanym eksperymentem edukacyjnym mającym połączyć w sobie istotne elementy 

kształcenia ogólnego na poziomie średnim z elementami kształcenia zawodowego. 

Zasadniczym elementem zmian było uchwalenie nowej ustawy Prawo oświatowe
65

. Ten 

akt prawny obejmuje swym zakresem przedmiotowym część materii regulowanej 

wcześniej przez Ustawę o systemie oświaty. Najważniejszą zmianą zawartą w ustawie 

są rozwiązania dotyczące nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym 

modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. W 

systemie szkolnictwa zawodowego pojawią się 2 nowe typy szkól: szkoły branżowe I 

stopnia i szkoły branżowe II stopnia.  

Jako uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian w systemie szkolnictwa 

zawodowego podkreślono jego niedostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz 

negatywne postrzeganie zasadniczych szkół zawodowych. Ponadto Ministerstwo 

Edukacji Narodowej zwracało uwagę, że celem zmian w systemie kształcenia 

zawodowego jest upowszechnianie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego 

potrzebom gospodarki. Akcentowano także, że wprowadzenie do systemu branżowych 

szkół I i II stopnia zapewni drożność systemu kształcenia zawodowego
66

.  

Ustawodawca wylicza jeszcze inne powody konieczności zmian w systemie 

szkolnictwa zawodowego. Są to
67

: 

a) brak mechanizmów ograniczających rozpoczęcie i kontynuowanie kształcenia w 

zawodach nadwyżkowych, 
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b) brak odpowiedniej oferty dalszego kształcenia dla absolwentów zasadniczych 

szkół zawodowych, 

c) brak skutecznego doradztwa zawodowego, 

d) niewydolność systemu egzaminów zewnętrznych i niska ich jakość,  

e) nieaktualne i niedostosowane treści podstaw programowych do wymogu rynku 

pracy,  

f) zbyt duża liczba kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach,  

g) niedobór kadry dydaktycznej kształcenia zawodowego.  

Wprowadzając system dualny Polska wzorowała się na doświadczeniach 

niemieckich, gdzie praktyczna nauka zawodu u pracodawców funkcjonuje od wielu lat i 

to z dobrym skutkiem. Zdaniem organizacji polskich pracodawców nie da się wprost 

przenieść doświadczeń niemieckich do Polski, bowiem w Niemczech jest wielokrotnie 

więcej niż w Polsce dużych i średnich przedsiębiorstw oraz samorząd gospodarczy 

organizujący i finansujący w pełni kształcenie zawodowe. W Polsce dominują zaś 

mikro i małe przedsiębiorstwa, które takich zadań nie są w stanie spełnić
68

. 

Poza wprowadzeniem szkół branżowych I i II stopnia Ustawa Prawo oświatowe 

wskazuje, że Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze 

rozporządzenia klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawę 

programową kształcenia w zawodach. W marcu 2017 r. minister edukacji podpisała 

rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dokument 

określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie mogło 

być prowadzone od 1 września 2017 r. Rozporządzenie dotyczy nauki w pierwszych 

klasach szkół branżowych I stopnia, klasach pierwszych 4-letniego technikum oraz 

słuchaczy pierwszych semestrów szkół policealnych. W dokumencie uwzględniono 

zawody dotychczas istniejące, jak i zawody nowe
69

.  

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od 1 września 2017 r. wprowadzone 

zostały istotne zmiany w strukturze szkolnictwa, w tym dotyczące szkolnictwa 

zawodowego. Przywrócono 8-letnią szkołę podstawową, 4-letne liceum 
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ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz wprowadzono nowe typy szkół – szkołę 

branżową pierwszego i drugiego stopnia, która zastąpiła zasadniczą szkołę zawodową. 

Docelowa struktura szkolnictwa średniego po zmianach wprowadzonych w 2017 

roku została przedstawiona w sposób schematyczny na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Struktura szkolnictwa średniego po zmianach z roku 2017 

Źródło: opracowanie własne 

Podstawą prawną zmian są następujące dokumenty: 

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
70

;  

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
71

; 
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c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w 

sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
72

; 

d) Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 

marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
73

; 

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w 

sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
74

; 

f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w 

sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
75

. 

Harmonogram wdrażania nowego systemu kształcenia zawodowego został 

rozłożony na kilka lat. Poszczególne etapy to
76

: 

a) Od 1 września 2017 – istniejące 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe 

przekształcono w 3-letnie szkoły branżowe I stopnia (w efekcie od roku szkolnego 

2017/2018 nie jest prowadzony nabór do klas pierwszych zasadniczych szkół 

zawodowych); 

b) Od 1 września 2019 – rozpoczęcie działalności przez 5-letnie technika 

(przyjmujące absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej); 

c) Od 1 września 2020 – pierwszy nabór do klas pierwszych 2-letnich szkół 

branżowych II stopnia. 

W ramach nowowprowadzanego systemu zmianom nie podlega formuła szkoły 

policealnej. W zależności od zawodu okres nauczania w niej nie trwa dłużej niż 2,5 

roku. 

Szkoła branżowa I stopnia realizować ma kształcenie w zakresie jednej 

kwalifikacji. II stopień branżowej szkoły ma funkcjonować w zawodach, które maja 

kontynuację na poziomie technika. Są to na przykład: 
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 Dz.U. 2017 poz. 622. 
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 Dz.U. 2017 poz. 860. 
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 Dz.U. 2017 poz. 703. 
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 Dz.U. 2017 poz. 649. 
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a) mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych, 

b) magazynier i technik logistyk, 

c) mechatronik i technik mechatroniki. 

Technika maja prowadzić kształcenie w zawodach, w przypadku których 

wyodrębniono maksymalnie dwie kwalifikacje. 

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia ma za zadanie zapewnić 

drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta ma umożliwić 

absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. 

Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa 

dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa 

dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych
77

. 

Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły 

I stopnia umożliwi, bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu 

maturalnego. Zarówno uczniowie branżowej szkoły I stopnia, jak i branżowej szkoły II 

stopnia będą objęci działaniami wychowawczymi
78

. 

Osoby dorosłe mogą kontynuować naukę w szkołach dla dorosłych, 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub potwierdzić poziom wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych w drodze egzaminów eksternistycznych
79

. 

W branżowej szkole I stopnia realizowane ma być kształcenie w zakresie jednej 

kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej 

kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także 

i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe
80

. 

II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają 

kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu 

                                                 

77
 Szkoła branżowa, http://reformaedukacji.men.gov.pl (dostęp online z dn. 28.01.2018). 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie 

branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł 

przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może 

kontynuować kształcenie na studiach wyższych
81

. 

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie 

zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub 

wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować 

się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Koncepcja nowej branżowej szkoły oparta jest 

na przekonaniu, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu jak kształcenie 

ogólne powinny dać możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, 

a w dalszej kolejności również wyższym
82

. 

Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia 

otrzymają jedno takie samo świadectwo dojrzałości. Zatem uczeń po branżowej szkole 

II stopnia – podobnie jak jego koleżanki i koledzy kończący inne typy szkół – będzie 

mógł ubiegać się o miejsce na wybranym kierunku studiów wyższych
83

. 

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwenci branżowej szkoły II stopnia 

będą zobowiązani do zdania egzaminu maturalnego. Podobnie, jak w przypadku 

absolwentów liceów ogólnokształcących i techników – z trzech przedmiotów 

obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego). Uczeń po branżowej 

szkole II stopnia dodatkowo w miejsce obowiązkowego przedmiotu dodatkowego 

(z zakresu kształcenia ogólnego) przystąpi także do egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w danym zawodzie. Uzyska on tym samym, oprócz świadectwa 

dojrzałości, także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Warunkiem zdania 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie będzie otrzymanie z każdej 
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części pisemnej egzaminu co najmniej 50 proc. możliwych do uzyskania punktów, zaś 

z każdej części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów
84

. 

W kontekście zmian w szkolnictwie zawodowym, istotne znacznie ma 

rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. W 

klasyfikacji zmieniono symbole obszarów kształcenia oraz numerację zawodów. 

Uwzględniono Polską Klasyfikację Działalności i wyodrębniono 8 obszarów 

kształcenia
85

: 

a) administracyjno-usługowy (AU), 

b) budowlany (BD), 

c) elektryczno-elektroniczny (EE), 

d) mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG), 

e) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL), 

f) turystyczno-gastronomiczny (TG), 

g) medyczno-społeczny (MS), 

h) artystyczny (ST). 

Rozporządzenie obejmuje również kilka nowych zawodów. Są to
86

:  

a) technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiącym kontynuację 

kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;  

b) magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia w zawodzie 

technik logistyk  

Rozporządzenie wyróżnia także pięć zawodów pomocniczych, dedykowanych 

osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim
87

:  

a) pracownik pomocniczy krawca,  

b) pracownik pomocniczy mechanika,  

                                                 

84
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego [Dz.U. 2017 poz. 622]. 
86

 Ibidem. 
87

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r…. op.cit. 
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c) pracownik pomocniczy ślusarza,  

d) pracownik pomocniczy stolarza,  

e) asystent fryzjera. 

Zgodnie z założeniami programów nauczania, w szkole branżowej I stopnia 

przykładowy przebieg nauki wygląda w sposób następujący (może się różnić w 

zależności od konkretnej szkoły i kierunku kształcenia): 

a) w klasie I i II - 3 dni w tygodniu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w 

szkole i 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy, 

b) w klasie III - 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 

3 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy, 

c) w każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs 

przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego. 
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VII. Zasady funkcjonowania modelu kształcenia 

dualnego 

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
88

.  
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Pojęcie dualny system kształcenia jest powszechnie stosowane, jako termin 

zbiorczy, odnoszący się do faktu, że nauczanie i uczenie się w ramach kształcenia i 

szkolenia zawodowego charakteryzuje się dwoistością pod dwoma względami
89

: 

a) dwoistość miejsc uczenia się (szkoły / organizatorzy kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz przedsiębiorstwa prowadzące szkolenie), które są 

współodpowiedzialne za realizowanie szkolenia teoretycznego i praktycznego,  

b) dwoistość podmiotów (podmioty publiczne i prywatne), które wspólnie 

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

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 pracy
90

 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
91

. 

W systemie dualnym szkoła i przedsiębiorstwo to 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 
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ogólną wiedzą, kulturą, zdolnościami własnymi i rozwiniętymi. Dla pracowników 

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
92

.  

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
93

  

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
94

.  
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VIII. Efekty zmian wprowadzanych w polskim 

systemie szkolnictwa zawodowego 

Reforma systemu szkolnictwa zawodowego, oparta o wprowadzenie systemu 

kształcenia dualnego w szkołach branżowych, została zapoczątkowana w roku 

szkolnym 2017/2018. Jest to jednak kolejny etap zmian zapoczątkowanych na początku 

drugiej dekady XXI wieku, w związku z koniecznością dostosowania istniejącego 

wcześniej systemu szkolnictwa zawodowego do wyzwań współczesnej gospodarki. 

W związku z wprowadzanymi zmianami w zakresie funkcjonowania 

szkolnictwa zawodowego, prowadzone były liczne prace badawcze i analityczne, 

dotyczące różnych aspektów działania systemu kształcenia dualnego oraz szkół 

branżowych.  

Interesujące wnioski na temat aktualnego stanu polskiego szkolnictwa 

zawodowego oraz stojących przed nim perspektyw, wynikają z opracowanego przez 

Komisję Europejską dokumentu „Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2017 r. Polska”. 

Unowocześnianie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wspieranie uczenia się 

dorosłych zostało tu uznane za jeden z najważniejszych celów zmian w polskim 

systemie edukacji. Zgodnie z danymi z dokumentu Komisji Europejskiej, w 2015 r. 

odsetek uczniów szkół średnich w Polsce, uczestniczących w początkowym 

szkolnictwie zawodowym (tzw. IVET), nieznacznie wzrósł do 50,5%, przewyższając 

średnią UE, która wynosi 47,3%. W 2016 r. wskaźnik zatrudnienia niedawnych 

absolwentów IVET wyniósł 74,3% i był nieznacznie niższy od średniej UE wynoszącej 

75%. Przeprowadzona w 2016 r. reforma systemu szkolnictwa zawodowego była 

skutkiem tego, iż sektor ten boryka się z pewnymi kłopotami strukturalnymi (rząd 

polski, 2017). Dotyczą one braku mechanizmów pozwalających na dostosowanie tzw. 

IVET do popytu na rynku pracy; brak elastycznych ścieżek uczenia się; niedostateczne 

poradnictwo i doradztwo zawodowe; niewystarczającej jakości nauczanie; oraz brak 

odpowiednich nakładów finansowych. Problemy te nie zostały uwzględnione w 

dostatecznej mierze, przede wszystkim dlatego, że model finansowania nie został 
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dostosowany do zmian w strukturze i podstawie programowej, wprowadzonych w 

ramach reformy w 2012 r
95

. 

Dokument „Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2017 r. Polska” wskazuje, że 

celem obecnej reformy systemu szkolnictwa zawodowego jest wzmocnienie 

istniejących środków oraz wprowadzenie nowych elementów. Kierunek reformy, która 

jest wdrażana od września 2017 r., jest zgodny z głównymi priorytetami polityki UE. 

Jej celem jest promowanie współpracy pracodawców ze szkołami, zwłaszcza w zakresie 

organizowania nauki zawodu w miejscu wykonywanej praktyki. Reforma obejmuje 

także projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 

które dotyczą konkretnych aspektów takich jak wsparcie współpracy pomiędzy tzw. 

IVET i przedsiębiorcami lub opracowanie praktycznych tematów egzaminów. W 2016 

r. nie podjęto żadnych konkretnych działań w zakresie dalszego kształcenia 

zawodowego osób dorosłych, mimo że sektor ten stoi wobec wyzwań podobnych do 

wyzwań związanych z podstawowym kształceniem zawodowym
96

.  

Interesujące wnioski związane z funkcjonowaniem polskiego systemu 

szkolnictwa zawodowego, wraz z propozycjami wprowadzania w nim konkretnych 

zmian, prezentuje raport „Efektywne szkolnictwo zawodowe, jako kluczowy element 

nowoczesnej gospodarki. Diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce. 

Propozycja modyfikacji modelu”
97

. W kontekście zmian wprowadzonych w ramach 

reformy z roku 2017 kluczowe były tu rekomendacje takie jak
98

: 

 Wprowadzenie efektywnie działającego systemu doradztwa edukacyjno-

zawodowego pozwalającego na diagnozowanie mocnych i słabych stron oraz 

predyspozycji ucznia, a w konsekwencji wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej. 
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 Eurydice, Eurypedia; Ongoing Reforms and Policy Developments in Poland (Trwające 

reformy i rozwój polityki w Polsce), https://webgate.ec.europa.eu [dostęp online z dnia 29.01.2018]. 
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 Wprowadzenie mechanizmów współpracy przedsiębiorców ze szkołami 

zawodowymi na poziomie lokalnym – pozwoli to na poprawę jakości kształcenia i 

polepszy sytuację osób młodych na rynku pracy. Dodatkowo w istotnym stopniu 

wpłynie na rozwój gospodarki, ponieważ na bazie tej współpracy regiony będą szybciej 

bogaciły się, tworząc wyspecjalizowane strefy gospodarcze.  

 Stworzenie systemu dostosowującego rodzaj szkół i prowadzonych kierunków 

kształcenia w danym regionie do rzeczywistych regionalnych potrzeb rynku pracy.  

Wspominany raport zwraca także uwagę na konkretne dane dotyczące rynku 

pracy, wskazujące na konieczność przeprowadzenia zmian w systemie szkolnictwa 

zawodowego. Według danych GUS w 2014 roku bezrobotni mężczyźni, w wieku do 34 

lat, stanowili ok. 40 % wszystkich bezrobotnych mężczyzn ogółem. W przypadku 

kobiet było to już niemal 50 %. Stopa bezrobocia w grupie wiekowej 20–24 wyniosła 

ponad 20 %, a zatem była ok. dwukrotnie wyższa niż stopa bezrobocia ogółem. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać między innymi w niedostosowaniu 

polskiego rynku edukacyjnego – szeroko rozumianego – do potrzeb gospodarki. Na 

przestrzeni ostatnich dwóch dekad znacząco wzrosła też liczba studentów – o ile w roku 

akademickim 1990/1991 było ich w Polsce 400 tysięcy, o tyle w roku 2013/2014 na 

uczelniach kształciło się ponad półtora miliona. Jednocześnie, znacząco wzrósł udział 

osób z wyższym wykształceniem w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych ogółem – w 

2002 roku stanowili niecałe 4 %, natomiast w 2014 było ich już aż 12,4 %
99

.  

Według najnowszej edycji badania „Niedobór talentów”, przeprowadzanego 

przez Manpower Group, obejmującej dane za rok 2015, aż 41 % przedsiębiorców 

wskazuje na problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników
100

. Warto zauważyć, że to odsetek o osiem punktów procentowych 

wyższy niż w badaniu z roku 2014 oraz o trzy punkty procentowe wyższy niż średnia 

globalna. Najtrudniejszym do obsadzenia stanowiskiem okazuje się być – już od ośmiu 
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lat - wykwalifikowany pracownik fizyczny (w skład tej grupy zawodowej wchodzą 

m.in. mechanicy, elektrycy, spawacze, murarze itd.)
101

.  

47% przedsiębiorców jako przyczynę trudności w znalezieniu odpowiednio 

wykwalifikowanego kandydata na ww. stanowiska wymieniło brak umiejętności 

technicznych, a 33% brak kandydatów w ogóle. Nawet brak doświadczenia nie stanowił 

tak częstego problemu – ten czynnik wymieniło 15% przedsiębiorców. Warto 

zaznaczyć, że powyższe szacunki są i tak względnie optymistyczne, ponieważ wg prof. 

Andrzeja Rabczenko aż 75% przedsiębiorców narzeka na brak odpowiednio 

wykwalifikowanych kandydatów
102

. 

Raport „Efektywne szkolnictwo zawodowe, jako kluczowy element 

nowoczesnej gospodarki. Diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce. 

Propozycja modyfikacji modelu” wskazuje, że nie wystarczy proste stwierdzenie, że 

zbyt wiele osób – w stosunku do potrzeb generowanych na rynku pracy – studiuje, a 

zbyt mało wybiera ścieżkę kształcenia zawodowego. Według GUS w 2014 roku ok. 

27% osób bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 

Jest to – przyjmując podział według poziomu wykształcenia – największa grupa. 

Oznaczałoby to, że nie tylko struktura wybieranych ścieżek wykształcenia jest 

niedostosowana do potrzeb gospodarki, ale również że kształcenie zawodowe nie do 

końca funkcjonuje w taki sposób, w jaki powinno oraz nie jest rzeczywistą odpowiedzią 

na potrzeby rynku pracy. Mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której z jednej 

strony pracodawcy wskazują na kłopoty ze znalezieniem pracownika dysponującego 

twardymi umiejętnościami technicznymi, a z drugiej strony ogromny odsetek osób 

kończących szkoły uczące tychże umiejętności pozostaje bezrobotny
103

.  

Bardzo bogatym źródłem informacji, pozwalającym na ocenę stanu kształcenia 

zawodowego, jest raport końcowy z badania funkcjonowania systemu zawodowego w 

Polsce, przeprowadzonego w 2011 roku na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 

w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. O tym, że poziom 
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współpracy między szkołami i Centrami Kształcenia Praktycznego (placówkami 

realizującymi zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu - do ich zadań należy m.in. 

prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych czy organizowanie i 

prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) a przedsiębiorcami 

jest niewielki świadczą dobitnie wyniki badań. Zaledwie 36% szkół zawodowych i 

36%. CKP deklaruje współpracę z pracodawcami w realizacji programu nauczania. 

79% szkół i 74% CKP nie pozyskuje przedstawicieli pracodawców nie będących 

nauczycielami do pracy w szkole. Jednocześnie, aż 69%. szkół kształcących w 

zawodzie deklaruje problem z pozyskaniem i utrzymaniem wykwalifikowanej kadry. 

Rezultatem jest sytuacja, w której odsetek nauczycieli w wieku emerytalnym jest w 

szkołach zawodowych wyraźnie wyższy niż w liceach ogólnokształcących. W zaledwie 

1% szkół ogólnokształcących większość nauczycieli jest w wieku emerytalnym, w 17%. 

szkół stanowią zauważalną część kadry, ale jednak mniejszość (od 11% do 50%). 

Tymczasem w aż 7% szkół zawodowych większość nauczycieli przedmiotów 

zawodowych jest w wieku emerytalnym, a w 27% szkół stanowią oni mniejszość kadry. 

Jedynie w co piątej szkole i co trzecim CKP podejmuje się działania na rzecz 

podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych, a i tak w obu 

przypadkach większość tych działań nie dotyczy bezpośrednio praktycznej nauki 

zawodu, a np. wykorzystania standardów wymagań egzaminacyjnych. Brak jest zatem 

skutecznych mechanizmów podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej uczącej 

wykonywania zawodu. Aż 28% szkół nie posiada specjalistycznych pracowni lub 

warsztatów, w których prowadzona jest praktyczna nauka zawodu. Zdaniem dyrektorów 

80% szkół i 87% CKP infrastruktura techniczna szkoły wymaga remontu lub 

modernizacji częściowo albo w całości
104

.  

W powyższym akapicie opisano pokrótce główne problemy, z którymi boryka 

się polskie szkolnictwo zawodowe. Można uznać, że składają się na nie:  

a) niewystarczający poziom współpracy z przedsiębiorcami funkcjonującymi na 

lokalnym rynku,  

b) problemy z pozyskaniem i utrzymaniem wykwalifikowanej kadry,  
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c) braki w zapleczu infrastrukturalnym  

d) bariery ekonomiczne. 

Zmiany wprowadzone poprzez wprowadzenie szkół branżowych opartych na 

systemie kształcenia dualnego, mają być odpowiedzią na wskazane wyżej problemy. 

Potwierdzały to wnioski z raportu „Efektywne szkolnictwo zawodowe, jako kluczowy 

element nowoczesnej gospodarki. Diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce. 

Propozycja modyfikacji modelu”, według których „W ramach współpracy z lokalnymi 

przedsiębiorcami należałoby na bieżąco modernizować programy nauczania i 

wykorzystywać możliwości kształcenia dualnego. System dualny polega na 

równoległym kształceniu teoretycznym w szkole i praktycznym w zakładzie pracy, co 

pozwala na bezpośrednie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku. Od 

tychże potrzeb uzależniony powinien być charakter szkół zawodowych – ich sieć 

powinna zależeć od popytu na specjalistów danej dziedziny na rynku pracy”
105

. 

Bardzo ważnym elementem wskazującym na kierunki zmian w systemie 

szkolnictwa zawodowego była kontrola NIK z 2015 roku: „Informacja o wynikach 

kontroli: system szkolnictwa zawodowego”. W efekcie działań kontrolnych wykazano, 

że w latach 2012–2015 działania Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej przyczyniały się do lepszego rozpoznania rynku pracy i stanowiły 

możliwość lepszego dostosowania kształcenia zawodowego dla młodzieży do 

zdiagnozowanych potrzeb. Analizy te nie w pełni jednak przekładały się na profile 

kształcenia, za których wybór w głównej mierze odpowiedzialni są dyrektorzy i organy 

prowadzące. Czynnikiem decydującym o uruchomieniu nowego kierunku kształcenia 

nie były analizy rynku pracy, lecz możliwości infrastrukturalne i kadrowe szkół 

zawodowych. Nadal więc w Polsce funkcjonuje podażowy model kształcenia 

zawodowego, co zdaniem NIK, stwarza ryzyko obniżenia skuteczności kształcenia 

zawodowego. Z badań ankietowych skierowanych przez NIK do 354 organów 

prowadzących wynika, że o wyborze kierunków kształcenia decydują przede 

wszystkim: dostępna baza lokalowa i wyposażenie wymagane do praktycznej nauki 

zawodu (68%) oraz dostępna kadra nauczycielska i jej kwalifikacje (44%). Natomiast 
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mniej niż połowa respondentów decydując o kierunku kształcenia uwzględniała analizę 

sytuacji na rynku pracy (43%). NIK zauważa, że na koszty kształcenia wskazało jedynie 

6% powiatów. Poniższy wykres prezentuje udział wszystkich czynników. W latach 

2010/2011–2014/2015 w prawie wszystkich objętych ankietą powiatach (96%) 

wystąpiła zmiana kierunków kształcenia. Ich głównymi inicjatorami byli dyrektorzy 

szkół (81%) oraz same powiaty (14%)
106

. 

Pokontrolny raport NIK wskazał także na duże problemy z odpowiednim 

dostosowaniem kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Kontrole NIK 

przeprowadzone w powiatach, jako organach prowadzących szkoły kształcące 

w zawodzie wykazały, że działania powiatów na rzecz rozpoznania potrzeb rynku pracy 

oraz dostosowania oferty edukacyjnej do jego wymogów oraz zainteresowań 

zawodowych młodzieży gimnazjalnej były niewystarczające. Nowe kierunki 

kształcenia, zgłaszane do uruchomienia przez dyrektorów szkół, były akceptowane 

przez zarządy powiatów bez rzetelnej weryfikacji wniosków, rozeznania potrzeb w tym 

zakresie i zainteresowań absolwentów gimnazjów, a niekiedy wbrew dysponowanym 

przez powiat negatywnym opiniom powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia lub 

w sytuacji, gdy szkoła nie dysponowała wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną 

i odpowiednią bazą dydaktyczną do nauczania zawodu. Wprowadzanie nowych 

kierunków kształcenia miało również miejsce bez uzgodnienia z zarządem powiatu oraz 

bez zasięgnięcia opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia o zgodności z potrzebami rynku 

pracy, co stanowiło naruszenie art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Brak 

prowadzenia przez powiaty analiz zasadności kształcenia w zawodach nauczanych 

w prowadzonych szkołach oraz niedysponowanie danymi o zawodowych losach 

absolwentów we wszystkich kontrolowanych powiatach skutkował prowadzeniem 

kształcenia w zawodach nadwyżkowych i wzrostem odsetka bezrobotnych absolwentów 

tych szkół
107

.  

Problem związany z niedostosowaniem oferty kształcenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy, potwierdza wynik badań prowadzonych przez kontrolerów NIK, 

zgodnie z którymi podejmując decyzje o nowym kierunku kształcenia zawodowego 
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dyrektorzy kierowali się w szczególności dostępną bazą techno-dydaktyczną 

i posiadaną kadrą nauczycielską, co uzasadniali przede wszystkim brakiem 

konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem nowego 

kierunku. Struktura kształcenia zawodowego uwzględniała również możliwość 

zaoferowania praktyk zawodowych oraz zainteresowanie potencjalnych kandydatów 

nauką danego zawodu. Szkoły zazwyczaj przedstawiały swoją ofertę kształcenia 

w zawodach, a dopiero brak kandydatów powodował nieuruchomienie nowych 

kierunków. W pojedynczych przypadkach decydowano się również na poszerzenie 

oferty edukacyjnej bez zapewnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i bazy 

dydaktycznej oraz oszacowania kosztów utworzenia nowego kierunku
108

. 

Niedostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

potwierdzały także opinie pracodawców. W przeprowadzonej przez NIK ankiecie 

przepytani pracodawcy oczekiwali od kandydata do pracy wykształcenia zasadniczego 

zawodowego lub średniego w ściśle określonym kierunku (32,1%), a za szczególnie 

istotne uważali posiadanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia oraz umiejętności 

pracy zespołowej. Relatywnie nisko oceniali istotność takich cech jak kreatywność 

i innowacyjność. W ankiecie respondenci wskazali również dominujące niedogodności 

w przypadku zatrudniania absolwentów szkół zawodowych. Były nimi przede 

wszystkim: niedostosowanie profilu kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców 

(53,6%), niepełne przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu (32,1%). 

Pracodawcy zakładali również, że nowo przyjęty pracownik będzie przechodził pełne 

szkolenie związane z wewnętrznymi wymaganiami, aczkolwiek 42,9% respondentów 

wskazało niewielki zakres szkolenia. Najczęściej wybieraną przez ankietowanych formą 

zatrudnienia była umowa na pełny etat na czas określony (82,1%). Najistotniejsze 

z punktu widzenia pracodawcy zmiany jakie należy wprowadzić do procesu kształcenia 

zawodowego to: zwiększenie liczby godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 

w rzeczywistych warunkach, kształcenie w zawodach dla których brakuje specjalistów 

na rynku pracy, tworzenie klas wielozawodowych zamiast kształcących w jednym 

zawodzie, doinwestowanie i unowocześnienie warsztatów szkolnych służących 
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praktycznej nauce zawodu, aby nie kształcić w archaicznych technologiach lub 

teoretycznie, zwiększenie znajomości potrzeb rynku pracy na poziomie gimnazjum
109

. 

Efekty zmian wprowadzanych w systemie szkolnictwa zawodowego widać na 

podstawie badania „Analiza sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie 

łódzkim” przeprowadzonego w 2017 roku.  Opracowanie to dotyczy województwa 

łódzkiego, jednak na jego przykładzie można zaobserwować tendencje o charakterze 

ogólnopolskim. W części dotyczącej planów szkół i CKZIU w odniesieniu do potrzeb 

rynku pracy wykazano, że: „w ciągu najbliższych 3 lat ponad połowa szkół 

zawodowych planuje otworzyć nowe kierunki kształcenia zawodowego. Wygaszenie 

zawodów przewidywane jest tylko w 10 szkołach, zaś w pozostałych nie zajdą żadne 

zmiany. Ponadto w 5 szkołach zostaną zarówno wygaszone, jak i uruchomione nowe 

kierunki kształcenia. Rozpatrując planowane zmiany oferty kształcenia w podziale na 

poszczególne typy placówek należy odnotować, że największe zmiany zajdą w szkołach 

policealnych, gdyż tam zostanie uruchomionych i zamkniętych najwięcej zawodów. 

Natomiast najmniej nowych kierunków powstanie w zasadniczych szkołach 

zawodowych”
110

. 

Badania przeprowadzone w 2017 roku w województwie łódzkim wskazały, że 

łącznie szkoły z regionu wymieniły 133 nowe kierunki kształcenia, chociaż wiele szkół 

podało, że planuje otworzyć nowe kierunki kształcenia, nie precyzowano jednak jakie, 

często uzależniając to od wyników przeprowadzanej reformy edukacji. Spośród nich, 

najwięcej pojawiło się kierunków kształcenia w zawodach elektrycznych i 

mechanicznych, także samochodowych. Aż 10 szkół planuje kształcić w zakresie 

logistyki, zaś 5 szkół w zakresie techników urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej. Wielokrotnie pojawiały się także kierunki kształcenia na potrzeby 

tradycyjnych zawodów, takie jak fryzjer, krawiec, cukiernik, stolarz czy ślusarz. W 

technikach coraz częściej oferowane są kierunki wymagające dobrego posługiwania się 

nowymi technologiami – takie jak grafik, programista czy informatyk. Nowością jest 

również technik przemysłu mody, a także technik tekstronik, czyli zawód łączący w 

sobie wiedzę z zakresu włókiennictwa, elektroniki i mechaniki, dzięki czemu m.in. 
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powstają inteligentne materiały. W szkołach policealnych natomiast będą tworzone 

zawody medyczne, takie jak: masażysta, ortopeda, optyk czy opiekun medyczny. 

Podobna sytuacja w przypadku zmian w ofercie kształcenia zawodowego przedstawia 

się w CKZiU. Nowe kierunki powstaną w 15 placówkach, m.in. z obszaru medyczno-

społecznego (np. technik elektroradiolog, technik masażysta) czy nowoczesnych 

technologii (tekstronik, autotronik, hydrotronik, z zakresu fotowoltaiki)
111

. 

Badanie sytuacji w województwie łódzkim wskazuje także na rosnący zakres 

współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami. Zdecydowana większość szkół 

(93%) wskazuje na różne formy współpracy z przedsiębiorcami w celu praktycznej 

nauki zawodu przez uczniów. Jedynie 15 szkół nie podjęło takiej współpracy, 

wskazując na brak zainteresowania ze strony uczniów bądź przedsiębiorców, zaś jedna 

ze szkół specjalnych wskazała, że niepełnosprawna młodzież nie odnajduje się na 

otwartym rynku pracy. Najczęstszą formą współpracy z pracodawcami jest organizacja 

staży i praktyk realizowana przez szkoły (193) oraz kursów, zajęć i szkoleń u 

pracodawców (111). Pod wpływem opinii pracodawców szkoły często dostosowują 

swoją ofertę edukacyjną do ich potrzeb, np. poprzez otwarcie nowego kierunku w 

odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców (110), a także konsultują 

się w zakresie unowocześniania wyposażenia pracowni i warsztatów (70). Nierzadko 

zdarza się również, że przedsiębiorstwa oferują wsparcie materialne dla szkół w postaci 

urządzeń, materiałów dydaktycznych czy oprogramowania (69), bądź też stypendiów 

dla najzdolniejszej młodzieży (11). Natomiast poza podaną kafeterią pojawiły się 

odpowiedzi, że przedstawiciele pracodawców są członkami rady pedagogicznej szkoły, 

zorganizowane zostało centrum egzaminacyjne na terenie zakładu pracy, a firmy są 

promowane na terenie szkoły, na targach edukacyjnych oraz podczas spotkań z 

gimnazjalistami
112

. 

Istotnym obszarem zmian w szkolnictwie zawodowym (zapoczątkowanym 

jeszcze przed wprowadzeniem szkół branżowych i systemu kształcenia dualnego), jest 

kwestia programów nauczania. Efekty zmian w latach 2012-2015 podsumowano w 

dokumencie „Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego monitorowanie procesu 
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wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2013-2015”
113

. 

Przeprowadzone badanie wskazało, że największy wpływ na zmianę oferty kształcenia 

miała Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Było to widoczne głównie w 

pierwszym roku wdrażania zmian. W kolejnych latach głównymi powodami zmian w 

ofercie edukacyjnej szkół były potrzeby rynku pracy, brak zainteresowania 

kształceniem w danym zawodzie absolwentów gimnazjów oraz brak ofert pracy. 

Między 2012 a 2015 rokiem wzrosła liczba szkół (z 9% do 25%), które zrezygnowały z 

kształcenia w wybranych zawodach. Jednak, zdecydowanie większa część 

uczestniczących w badaniu szkół uruchomiła kształcenie w nowych zawodach, aniżeli 

musiała wstrzymywać nabór. Można więc mówić o sporym zainteresowaniu 

absolwentów gimnazjów kształceniem zawodowym. Wskazują na to także informacje 

dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych – odsetek gimnazjalistów 

wybierających kształcenie zawodowe wzrósł z 47% w roku 2006 do 54,65% w roku 

2014
114

. 

Kolejna istotną kwestią było wdrażanie Podstawy Programowej Kształcenia w 

Zawodach. Mimo innowacyjnej struktury podstawy programowej kształcenia w 

zawodach, zdecydowana większość szkół nie zgłosiła trudności w jej wdrażaniu. Tylko 

około jedna piąta techników wskazała, że ma trudności we wdrażaniu PPKZ. Może to 

być związane z koniecznością powiązania kształcenia zawodowego i ogólnego, a w 

szczególności z realizacją przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym i 

przygotowaniem uczniów do matury. Wśród trudności związanych z realizacją PPKZ 

badani dyrektorzy i nauczyciele najczęściej wskazywali niedogodności związane z 

wyposażeniem pracowni. Sygnalizowano także kłopoty ze zbyt małą liczbą pracowni 

oraz liczbą stanowisk. Trudności związane z wyposażeniem dotyczą zarówno 

niewystarczającej bazy techno-dydaktycznej, jak i jej aktualności. Sytuację tę, 

dodatkowo, utrudniają wymagania związane z egzaminem potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie (w szczególności z liczbą odpowiednio wyposażonych, 
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stanowisk egzaminacyjnych). Sytuacja ta powinna ulec poprawie po realizacji 

projektów dotyczących doposażenia, które będą realizowane w ramach PO WER
115

. 

W ramach przygotowania dokumentu „Budowanie zaufania do kształcenia 

zawodowego monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w 

zawodach 2013-2015” dokonano analizy danych jakościowych: wypowiedzi 

dyrektorów oraz dyskusji w trakcie seminariów branżowych. Wskazała ona na fakt, że 

warto dokonać przeglądu PPKZ pod kątem
116

:   

a) większej spójności i przejrzystości, a w efekcie zmniejszenia liczby efektów,  

aktualizacji zakresu treści zawodu oraz zadań zawodowych,   

b) zmniejszenia liczby kwalifikacji wyodrębnionych w niektórych zawodach,   

c) sprofilowania niektórych kwalifikacji wspólnych dla kilku zawodów, na każdy 

zawód osobno,   

d) zmiany proporcji godzin zapisanych w części III rozporządzenia w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach,   

e) zmiany czasu trwania praktyk zawodowych. 

Powyższe wnioski zostały w dużej mierze uwzględnione w ramach zmian 

wprowadzonych w systemie kształcenia zawodowego od roku szkolnego 2017/2018. 

Odnosząc się do odbioru społecznego reformy szkolnictwa zawodowego, należy 

zauważyć, że jest on lepszy niż pozostałych elementów reformy oświatowej 

wprowadzonej w roku 2017. Potwierdzają to dane CBOS z lutego 2017 roku. Niemal 

trzy czwarte badanych (72%) popiera zastąpienie zasadniczej szkoły zawodowej 

dwustopniową szkołą branżową, w sytuacji gdy trzyletnia szkoła branżowa I stopnia 

umożliwiałaby uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego, a jej absolwenci 

byliby przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w 

dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która z kolei kończyłaby się maturą oraz 

egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie. Krytyczny wobec takiej 

zmiany jest jedynie co dziesiąty respondent (10%), a niemal co piąty (18%) nie ma o 
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niej wyrobionej opinii. Poglądy rodziców dzieci w wieku szkolnym na temat 

wprowadzenia dwustopniowej szkoły branżowej w miejsce zasadniczej szkoły 

zawodowej nie różnią się znacząco w stosunku do wyrażanych przez ogół badanych
117

. 

Na poniższym wykresie zaprezentowano odpowiedzi respondentów 

przebadanych przez CBOS, w odpowiedzi na pytanie: „Inna zmiana, która ma zostać 

wprowadzona, to zastąpienie zasadniczej szkoły zawodowej dwustopniową szkołą 

branżową. Trzyletnia szkoła branżowa I stopnia umożliwiałaby uzyskanie 

wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci byliby przygotowani zarówno 

do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w dwuletniej branżowej szkole II 

stopnia, która kończyłaby się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w 

danym zawodzie. Czy uważa Pan(i) wprowadzenie dwustopniowej szkoły branżowej za 

dobre rozwiązanie czy też złe?”. 

 

Wykres 1. Odbiór społeczny reformy szkolnictwa zawodowego z 2017 roku 

 Źródło: Komunikat z badań: Polacy o reformie systemu edukacji,  Centrum Badania 

Opinii Społecznej, Warszawa 2017, s. 12. 
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Badanie przeprowadzone przez CBOS wskazuje na fakt, że większość 

ankietowanych sądzi, że wprowadzenie dwustopniowych szkół branżowych umożliwi 

dostosowanie kształcenia w szkołach do potrzeb rynku pracy, wpłynie na poprawę 

jakości kształcenia oraz stworzy możliwość pełnej realizacji programu nauczania.  



 

57 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Bibliografia 

Adamski W., Baethge M., Bertrand O., Grootgings P., Józefowicz A., Edukacja w 

okresie transformacji. Analiza porównawcza i propozycje modernizacji kształcenia 

zawodowego w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1993. 

Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2011 

Bhuiyan A., Dualny system kształcenia zawodowego inwestycją w rozwój gospodarczy, 

SGH, Warszawa 2017. 

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do 

uczącego się społeczeństwa, Komisja Europejska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 

Warszawa 1997. 

Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2006 – Produktywność dla Pracy, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007. 

Drogosz-Zabłocka E., Z perspektywy siedmiu lat. Zmiany w kształceniu, „Szkoła 

zawodowa” 1997, nr 10. 

Efektywne szkolnictwo zawodowe, jako kluczowy element nowoczesnej gospodarki. 

Diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Propozycja modyfikacji modelu, 

Fundacja Warsaw Enterprise Institute, Warszawa 2016 

Fedorowicz M., Wojciuk A., Kontynuacja przemian. Raport o stanie edukacji 2011, 

Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012. 

Goźlińska E., Kruszewski A., Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce – Raport, 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2013. 

Goźlińska E., Szlosek F., Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, 

Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1997. 

Górecka H., Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom VI, Wydawnictwo 

Akademickie Żak, Warszawa 2007. 



 

58 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Herbst, M. Herczynski J., Levitas A., Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, 

dylematy, możliwości, Wyd. Scholar, Warszawa 2009. 

Informacja o wynikach kontroli: system szkolnictwa zawodowego, Najwyższa Izba 

Kontroli, Warszawa 2015. 

Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w 

Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004. 

Kocór M., Niedopasowanie kompetencyjne, [w:] J. Górniak, Polski rynek pracy – 

wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–

2015, PARP, Kraków-Warszawa 2015. 

Komunikat z badań: Polacy o reformie systemu edukacji,  Centrum Badania Opinii 

Społecznej, Warszawa 2017 

Kwiatkowski S. M., Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy, Wyd. 

Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2008. 

Lis M., Miazga A., Czas na jakość w szkolnictwie zawodowym, „IBS Policy Paper” 

2014, nr 03/2014. 

Makowska M. (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013. 

Mazik-Gorzelańczyk M., Kształcenie zawodowe w Polsce w perspektywie zmian i 

potrzeb gospodarki, Friedrich-Ebert-Stiftung, Warszawa 2016. 

Miąso J., Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918–1939, Wydawnictwo Polskiej 

Akademii Nauk, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław 1988. 

Monitor edukacji i kształcenia 2017. Kształcenie i szkolenie. Polska, Komisja 

Europejska, Bruksela 2017 

Nogueira A. M., Dualny system kształcenia: rozwiązanie na trudne czasy? Parlament 

Europejski, Bruksela 2014. 

Pfeiffer A., Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego monitorowanie procesu 

wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2013-2015, Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2015 



 

59 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Reforma systemu edukacji. Projekt, Ministerstwo Edukacji Narodowej - Wydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.  

Sadowska K., Sadowski T. (red.), Edukacja zawodowa – wybrane problemy i konteksty, 

Wydawnictwo Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B. Solfy w 

Żarach, Żary 2014. 

Schroeder J., Badania Marketingowe Rynków Zagranicznych, Akademia Ekonomiczna 

w Poznaniu, Poznań 1997. 

Siwiński Cz., Zmiany strukturalno–organizacyjne w szkolnictwie zawodowym PRL, 

Wyd. UAM, Poznań 1981. 

Sondergaard L., Murthi M., Abu-Ghaida D., Bodewig Ch., Rutkowski J., Skills, not just 

Diplomas. Managing Education for Results in Eastern Europe and Central Asia, The 

World Bank, Waszyngton 2012. 

Stasiak J., System edukacji wobec wyzwań rynku pracy w Polsce „Acta Universitatis 

Lodziensis, Folia Oeconomica” 2011, nr 248. 

Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej i 

Sportu, Warszawa 2005. 

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012, GUS, Warszawa 2014. 

Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2014 r., Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Warszawa 2015. 

Szafraniec K. (red.), Młodzi 2011, KPRM, Warszawa 2011. 

Szymańska A. (red.), Analiza sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie 

łódzkim, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego, Łódź 

2017. 

Światowe tendencje w zatrudnianiu ludzi młodych w 2013 roku, Zagrożone pokolenie, 

Międzynarodowa Organizacja Pracy, Genewa, 2013. 

Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej, t. 2, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996. 

 

 



 

60 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Źródła Internetowe: 

Egzamin kończący branżową szkołę, http://reformaedukacji.men.gov.pl (dostęp online z 

dn. 28.01.2018). 

Eurydice, Eurypedia; Ongoing Reforms and Policy Developments in Poland (Trwające 

reformy i rozwój polityki w Polsce), https://webgate.ec.europa.eu [dostęp online z dnia 

29.01.2018]. 

Harmonogram uruchamiania nowego typu szkół, www.wsip.pl (dostęp online z dn. 

28.01.2018). 

Szkoła branżowa, http://reformaedukacji.men.gov.pl (dostęp online z dn. 28.01.2018). 

Uzasadnienie do ustawy Prawo oświatowe, legislacja.rcl.gov.pl, s. 1-2 [dostęp online z 

dn. 28.01.2018]. 

Akty prawne: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego [Dz.U. 2017 poz. 622]. 

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59). 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425]. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/

