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W dniu 22 czerwca 2012r. odbyło się kolejne posie-

dzenie Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. 

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Izby Jerzy Bartnik.  

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia 

oraz sprawozdania z wykonania uchwał Rada zapoznała się    

z treścią czterech projektów wystąpień delegatów WIR na 

Kongres Rzemiosła Polskiego. 

Tradycyjnie obszerne wystąpienie dotyczy spraw 

związanych z oświatą zawodową. W szczególności poruszone 

zostaną takie tematy jak: możliwość kontynuowania szkole-

nia u tego samego pracodawcy, umożliwienie podjęcia 

kształcenia w formie nauki zawodu osobom pełnoletnim, 

które ukończyły przyuczenie, wprowadzenie możliwości pod-

jęcia praktycznej nauki zawodu przez absolwentów gimna-

zjów, którzy ukończyli 18 rok życia. 

Kolejne wystąpienie postuluje zmiany w systemie za-

mówień publicznych. Główne propozycje dotyczą zakazu rea-

lizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonaw-

ców, dokumentowania przez wykonawcę własnego poten-

cjału wytwórczego, który pozwoliłby zamawiającemu na oce-

nę możliwości zrealizowania przedmiotu zamówienia, kar za 

zbyt rażąco niskie ceny zaproponowane przez potencjalnych 

wykonawców i realizację przedmiotu zamówienia przez pod-

wykonawców. 

W związku z trudną sytuacją finansową Związku Rze-

miosła Polskiego – Rada Izby podjęła inicjatywę zgłoszenia na 

forum Kongresu Rzemiosła Polskiego wniosku o dodatkowe 

wpłaty na fundusz samorządowo-organizacyjny ZRP. Wpłata 

powinna obciążać wszystkie zakłady rzemieślnicze zrzeszone 

w cechach, a jej wysokość zależna powinna być od obiektyw-

nie wyliczonego deficytu w budżecie Związku. Omówienie 

Obradowała Rada Izby 

Wiesław Ratajczak 
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powyższej inicjatywy na forum Kongresu 

Rzemiosła Polskiego będzie treścią kolejne-

go wystąpienia. 

Ostatnie wystąpienie poświęcone 

jest problematyce ekonomicznej rzemiosła. 

Dotyczyć będzie takich spraw jak: szersze 

wprowadzanie w życie gospodarcze partner-

stwa publiczno-prawnego, przywrócenie 

niektórych rozwiązań tzw. „pakietu antykry-

zysowego” w zakresie rozwiązań związanych 

z prawem pracy, zreformowanie systemu 

stanowienia prawa w Polsce, tworzenie pra-

wa uwzględniającego specyfikę MŚP, zagwa-

rantowanie w przyszłym okresie programo-

wania 2014-2020  środków na rozwój mikro 

i małych firm rzemieślniczych. 

Następnie Rada Izby podjęła uchwały 

o uzupełnieniu składów komisji egzamina-

cyjnych oraz o powołaniu nowych komisji 

egzaminacyjnych w zawodzie: florysta, mu-

rarz-tynkarz, wędliniarz, monter zabudowy   

i robót wykończeniowych w budownictwie, 

monter sieci instalacji i urządzeń sanitar-

nych.  

W kolejnym punkcie posiedzenia Ra-

da Izby podjęła uchwałę w sprawie nadania 

złotego i srebrnego odznaczenia za zasługi  

w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego rze-

mieślnikom, członkom cechów zrzeszonych 

w WIR. 

W związku z tym, iż przedstawiciele 

Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Pozna-

niu uczestniczą w pracach wielu różnych or-

ganów i instytucji, opiniują projekty różnych 

aktów prawnych, opracowują materiały na 

temat rzemiosła potrzebne są dane staty-

styczne. Zbierane i posiadane materiały licz-

bowe często są niewystarczające. W związ-

ku z powyższym Rada Izby podjęła działania 

na rzecz zbierania z cechów większego za-

kresu danych o zrzeszonych firmach rze-

mieślniczych. Zaproponowano zbieranie ta-

kich danych jak: forma prawna prowadzonej 

firmy, forma opodatkowania, forma własno-

ści lokalu, okres prowadzenia działalności 

gospodarczej, formy korzystania z pomocy 

publicznej, kwalifikacje i wiek właścicieli. 

Zakres zbierania danych po konsultacjach    

z organizacjami rzemieślniczymi zostanie 

przedstawiony Radzie do akceptacji w naj-

bliższych miesiącach. 

W sprawach bieżących poruszono m. in. 

następujące sprawy:  

 braku zasad egzekwowania tantiem    

z tytułu praw autorskich, 

 pomysłu MPiPS obciążania Funduszu 

Pracy dodatkowymi wypłatami m.in. 

dojazdu pracowników do pracy poza 

miejsce zamieszkania, 

 rozszerzenia list refundacyjnych o no-

we zawody, 

 podjęcia działań na rzecz przedłużenia 

systemu refundacji po 2013 roku, 

 zmian w regulaminach ZRP o nadawa-

niu odznaczeń. 

Na zakończenie posiedzenia Rady poru-

szono kilka spraw oświatowych, w tym m. 

in. temat przystępowania do egzaminów 

przed komisjami egzaminacyjnymi Izby 

osób, które pobierały praktyczną naukę za-

wodu u mistrzów, którzy nie są członkami 

cechów. 
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wspaniałego zegarmistrza, namalowanego 

jak na trzylatkę wyjątkowo dojrzale. Pola 

Namerła starsza zaledwie o rok równie pięk-

nie narysowała fryzjerkę i otrzymała II na-

grodę. III miejsce zajął  – Mateusz Owieśny, 

który uczęszcza do przedszkola w Krotoszy-

nie. Wyróżnienie za najpiękniejszy rysunek 

przedstawiający zawód nie związany z rze-

miosłem otrzymała Zuzia Maćkowiak ze Spo-

łecznego Przedszkola  „Z mchu i paproci”    

w Poznaniu. 

 Laureatki dwóch pierwszych miejsc      

z tego samego trzcianeckiego przedszkola? 

To było zaskoczenie nie tylko dla jury oce-

niającego pracę, ale także dla – dla dyrekcji 

przedszkola, rodziców ale także dla Pani Bo-

żeny Pieńkowskiej, która prowadzi zajęcia 
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 Strażak, policjant, fryzjer… to zawody 

najczęściej wybierane przez małych uczest-

ników konkursu plastycznego „Jakie znasz 

zawody?”. 

 Wręczenie nagród laureatom i otwar-

cie pokonkursowej wystawy to zdecydowa-

nie najsympatyczniejsze chwile konkursu. 

Konkursu, którego efekty zdecydowanie 

przerosły nasze oczekiwania.  

To była pierwsza edycja. Zarówno Izba jak     

i współorganizator konkursu Fundacja Spo-

łeczeństwo i Gospodarka nie spodziewały się 

tak dużego zainteresowania – blisko 900 

prac z 90 przedszkoli wielkopolskich. To 

oznacza, że ideą konkursu – pobudzaniem 

zainteresowania maluchów różnymi zawo-

dami - zainteresowało się co dziesiąte przed-

szkole.  

 Przypomnijmy zwyciężyła Kaja Cim-

cioch, która odebrała pierwszą nagrodę za 

Czego… Jaś się nie nauczy Jan nie będzie umiał!  

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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to on zdecydowanie wiedzie wśród rodzeń-

stwa prym w rysowaniu. Na zakończenie 

uroczystości wszystkie dzieci otrzymały upo-

minki . 

 Kolejne wydarzenia konkursowe odby-

ły się 14 czerwca 2012 w siedzibie Izby 

otwarto uroczyście wystawę prac plastycz-

nych – pokazano na niej 60 najlepszych – 

zdaniem jury – prac małych twórców.    

W otwarciu wystawy wzięła udział między 

innymi Pani Elżbieta Walkowiak; Wielkopol-

ski Kurator Oświaty, Członek Zarządu Staro-

stwa Powiatowego Zygmunt Jeżewski, Doro-

ta Pisula; z Biura Karier Uniwersytetu          

plastyczne. Od lat uwrażliwia maluchy na 

kolor, kształt i formę… podkreśla, że takie 

właśnie zajęcia bardzo rozwijają dzieci, 

szczególnie ich zdolności manualne i nawet 

w dobie komputerowych klawiatur nadal są 

bardzo potrzebne. 

 W poniedziałek 5 czerwca odwiedzili-

śmy Gminne Przedszkole nr 2 w Trzciance, 

aby wręczyć nagrody dla zwyciężczyni, lau-

reatki drugiego miejsca i… całego przedszko-

la. Niczym Święci Mikołajowie, obładowani 

prezentami w środku roku w przedszkolu 

pojawili się: Wiceprezes Karol Pufal, Dyrek-

tor Tomasz Wika, Ryszard Woźny Starszy 

Cechu w Trzciance, Iwona Barwik-Bondy-

ra, Katarzyna Rusin-Smolińska i Katarzyna 

Jeleń Pełnomocnik WIR w Pile. 

Wiele radości sprawiły prezenty wręczane 

dzieciom – każdy przedszkolak dostał drob-

ne upominki, a wśród nich kredki i blok. Ma-

my nadzieje, że dzięki temu powstaną kolej-

ne ciekawe prace. Wiele radości sprawił tak-

że prezent dla całego przedszkola - ogromny 

zestaw ekologicznych, drewnianych klocków 

ufundowany przez trzcianecki cech. 

 We wtorek 6 czerwca zawitaliśmy do 

krotoszyńskiego Przedszkola nr 7. W Kroto-

szynie czekał laureat III miejsca – Mateusz 

Owieśny.  Delegacja była nieco mniejsza, ale 

także obładowana prezentami. 

Podobnie jak w Trzciance wręczenie nagro-

dy  odbyło się w obecności wszystkich dzie-

ci. Mateusz, był bardzo wzruszony i… nieco 

stremowany. Malowanie i rysownia to jego 

prawdziwa pasja. Jak opowiadała mama – 

Mateusz ma dwójkę rodzeństwa, chętnie po 

kredki sięga także jego młodsza siostra, ale 
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im. A. Mickiewicza, a także Izabela Bara; wi-

ceprezes zarządu Polskiej Fundacji Promocji 

Kadr.  

Po uroczystości goście wzięli udział w Pane-

lu dyskusyjnym: Kadry dla gospodarki. Rze-

miosło i przemysł szansą dla rynku pracy 

Dr Krzysztof Bondyra inicjując dyskusję pod-

kreślił, że przemysł i rzemiosło nadal nie ma 

tak zwanej dobrej prasy. Nadal jeszcze po-

kutuje w społeczeństwie przekonanie, że 

bycie robotnikiem jest synonimem gorszego 

statusu społecznego, a rzemieślnik to bar-

dziej prywaciarz niż przedsiębiorca. Z tymi 

schematami myślowymi trzeba zdecydowa-

nie walczyć jeśli chcemy zapewnić w przy-

szłości kadry dla polskiej gospodarki. Tym-

czasem jak podkreślił w swoim wystąpieniu 

Dyrektor Tomasz Wika to właśnie rzemiosło 

będzie wkrótce decydowało o przyszłości 

gospodarki. Wielkopolskie Rzemiosło kształ-

cąc fachowców jest w ścisłej czołówce kraju 

– statystyka jasno to potwierdza. Dyrektor 

Wika przywołał tu proste porównanie: Wiel-

kopolska kształci tylu młodych fachowców 

ile Lubuskie, całe pomorze i Kujawy razem 

wzięte. To świadczy o prężności Wielkopo-

lan i z pewnością cieszy ale z drugiej strony – 

podkreślał Tomasz Wika – wyniki w odnie-

sieniu do reszty kraju budzą spore obawy.  

 Dyskutanci wielokrotnie przywoływali 

problem właściwej preorientacji zawodowej 

młodzieży. Powołując się na własne do-

świadczenia zawodowe podkreśli, że mło-

dzież wybiera szkołę i dalszą ścieżkę kariery 

pod wpływem kolegów, koleżanek, chwilo-

wego zauroczenia czy też środowiskowej 

mody. Niestety bardzo rzadko idzie to w pa-

rze z rzetelną oceną własnych możliwości 

zdrowotnych czy predyspozycji intelektual-

nych i manualnych. Lekarstwem na ten pro-

blem mogłaby i powinna być solidna preo-

rientacja zawodowa, która wciąż w większo-

ści społeczeństwa odbierana jest jak coś bar-

dzo negatywnego. Ktoś,  kto decyduje się  na 

wizytę w poradni pedagogiczno-psycholo-

gicznej czy też u specjalisty, doradcy zawo-

dowego odbierany jest jak osoba nieradząca 

sobie w życiu. To błędne przekonanie sku-

tecznie powstrzymuje zarówno rodziców jak 

i młodych ludzi przed skorzystaniem z po-

mocy specjalistów. Efektem są frustrujące     

i chybione wybory. Mówił o tym także Zyg-

munt Jeżewski, który teraz ocenia rynek pra-

cy z pozycji Członka Zarządu Starostwa Po-

wiatowego, ale który przez wiele lat kiero-

wał wielkopolskimi strukturami rynku pracy. 

Podkreślał, że niezwykle ważny jest zarówno 

wybór zawodu jak i odpowiednie przygoto-

wanie do niego. Dobre i godne życie bez 
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teczny miernik efektywności nauczania.  

 Wiele ciepłych słów pod adresem rze-

miosła i jego roli w kształceniu młodzieży 

skierowała Elżbieta Walkowiak; Wielkopolski 

Kurator Oświaty. Doceniając ogromną rolę 

rzemiosła w szkolnictwie zawodowym po-

dzieliła się bardziej ogólna i smutną reflek-

sją. Szkoła, zdobywanie wykształcenia i ogól-

nie edukacja w powszechnym odczuciu trak-

towana jest jak zło konieczne. Trzeba przez 

to przejeść jak przez choroby wieku dziecię-

cego – i dlatego ten etap życia jest często 

lekceważony tymczasem to właśnie wtedy 

możemy najwięcej zrobić dla siebie  i swojej 

przyszłej rodziny.  

 Jakie wnioski płyną z tej, krótkiej dys-

kusji? Z pewnością jeden najważniejszy – 

brakuje strategii rynku pracy. I dopóki nie 

będzie opracowana, zintegrowana nadal bę-

dziemy na wielu odcinkach życia gospodar-

czego zachowywać się jak strażak, który        

w czasie wielkiego pożaru biega z małą ga-

śnicą i usiłuje ratować pojedyncze przedmio-

ty! Mocne słowa – ale też sytuacja wymaga 

pilnych działań i to na poziomie rządowym,  

a raczej międzyresortowym. 

 A co z samym konkursem – Jakie znasz 

zawody? Jak widać wywołał spore ożywie-

nie, wiele sympatycznych, spontanicznych 

reakcji działań. Z pewnością zaskoczyła fre-

kwencja i znaczący odzew przedszkoli na na-

szą propozycję. To wszystko skłania nas do 

planowania kolejnej, być może rozszerzonej 

edycji konkursu. Wszystko zgodnie z zasadą, 

że czego… Jaś się nie nauczy Jan nie będzie 

umiał!  

wyższego wykształcenia – być może dla wie-

lu rodziców to hasło jest zbyt radykale, ale 

jak zaznaczył Zygmunt Jeżewski przemawiają 

za tym konkretne dane instytucji rynku pra-

cy.  

 Oberwało się nieco w tym miejscu na-

uczycielom zawodu, którzy jego zdaniem 

bardzo często nie dostrzegają zmian jakie 

wokół nich zachodzą i przez to niewłaściwie 

przygotowują młodych ludzi do wejścia na 

rynek pracy. Idealnym rozwiązaniem jest 

właściwe połączenie edukacji i przedsiębior-

czości – tak by MŚP otrzymywały właściwie 

przygotowane kadry, a szkoły mogłyby 

chwalić się zatrudnionymi absolwentami. 

Nie sztuka wręczyć świadectwo i pozbyć się 

ucznia ze szkoły – trzeba także ocenić sto-

pień jego przygotowania do życia i możliwo-

ści znalezienia przez niego trwałego  zatrud-

nienia. Z resztą zatrudnienie absolwentów 

to zdaniem wielu dyskutantów jedyny sku-
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Jesteśmy teraz teamarbeit  

Marzena Rutkowska-Kalisz 

bardzo intensywnie. Nauka, nauka i tylko 

trochę czasu prywatnego… Ale nie narzeka-

ją… wręcz przeciwnie! Ćwiczą, poznają nowe 

techniki fryzjerskie ale przede  wszystkim 

mają nareszcie okazję popisać się własnymi 

pomysłami… A pomysły mają – jak podkreśla 

Robert Socke – znakomity niemiecki stylista, 

który już drugi raz podjął się opieki zawodo-

wej nad naszymi stażystami. Na co dzień 

prowadzi bardzo cenione atelier fryzjerskie 

w Poczdamie i… co dla wielu stażystów było 

miłym zaskoczeniem – świetnie mówi po 

polsku. To bardzo ułatwia pracę i przynosi 

wymierne efekty. …„Oni mają znakomite 

pomysły, są kreatywni, czasem jeszcze bra-

kuje im konkretnych umiejętności ale mam 

nadzieję, że wszystkie braki zdołamy uzupeł-

nić. Najważniejsze tylko, aby po powrocie do 

Polski mogli dalej się rozwijać. Szkoda by na 

 Wielu podobnych komplementów 

mieliśmy okazję wysłuchać w czasie wizyty 

monitorującej staż w Poczdamie i w dosko-

nale wyposażonym Niemieckim Cen-

trum  Kształcenia w Götz. Z wizytą monito-

rującą do Niemiec wybrali się 19 czerwca 

Dyrektor Tomasz Wika i Anna Borowiak.  

 14 dziewcząt i 2 chłopców to ucznio-

wie lub tegoroczni absolwenci Zespo-

łu  Szkół Odzieżowych. im. Władysława Rey-

monta w Poznaniu. Do Niemiec wyjecha-

li  dzięki naszej współpracy z Izbą Rzemieśl-

niczą w Poczdamie. Jest to projekt realizo-

wany w ramach programu „Uczenie się 

przez całe życie” Leonardo da Vinci  

 Wbrew pozorom nie są to wakacje.     

A trzytygodniowy pobyt wypełniony jest 

 Są zdolni, chętni do nauki, sympatyczni i przede wszystkim bardzo dobrze wychowa-

ni! A do tego to śliczne dziewczyny i przystojni chłopcy oczywiście też… Tak oceniają pol-

skich stażystów niemieccy nauczyciele i opiekunowie.  

(od lewej) Anna Borowiak, Robert Socke, Tomasz Wika 
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trum  Kształcenia w Götz. Mieszkają wpraw-

dzie w centrum Poczdamu, niedaleko dwor-

ca ale codzienna podróż do Götz to jednak 

wyprawa – szczęśliwie tylko w pierwszych 

dniach bardzo trudna – po trzech tygodniach 

rozkład jazdy i przesiadki maja w małym pal-

cu. Uczą się życia w innym mieście – poznają 

kulturę zabytki, język i ludzi… Wielu z nich 

przed wyjazdem nie znało się mimo, iż cho-

dzą do tej samej szkoły. Inny rozkład prak-

tyk, lekcji powodował, że mijali się. Teraz są 

świetnym zgranym zespołem! 

Są odchowani, wykształceni i grzeczni – każ-

dy chce ich tutaj adoptować, ale to nasze 

dzieciaki i ich nie oddamy – śmieje się Pani 

Aleksandra rozdając kolejne kartki z fryzjer-

skim, niemieckim słownictwem… 

 Zostawiamy grupę, która zaczyna wła-

śnie kolejną lekcję niemieckiego. Jest 19.00, 

wolny czas będą mieli około 22.00 – a juto 

pobudka o 5.00 – i tak przez trzy tygodnie. 

Zaczynają już odliczać dni do wyjazdu, ale 

tylko dlatego bo bardzo żałują, że pobyt na 

stażu już się kończy!  

przykład po powrocie skupiali się tylko na 

mniej ambitnych zajęciach w salonie – Do-

brze by ich szefowie pozwolili im być bardziej 

kreatywni”… apeluje Robert Socke.  

 Zatem upinają, modelują, farbują na-

kręcają… przez wiele godzin dziennie i pod-

kreślają, że to wcale nie jest ciężka praca 

tylko doskonała inwestycja we własne umie-

jętności. Są bardzo świadomi, tego, że za 

chwilę wkroczą w dorosłe zawodowe życie    

i to czego się nauczą na tym stażu będzie 

bardzo przydatne. 

Pewność siebie! – to najważniejsze co zysku-

ją po tym stażu. Ważne też są zajęcia z psy-

chologii. Dobre nawiązanie kontaktu z klien-

tem, rozpoznanie jego oczekiwań – to kon-

kretne i bardzo przydatne umiejętności – 

pan Robert stara się przekazać im praktycz-

ną wiedzę z tego zakresu – mówi ich opie-

kunka Izabela Pilarczyk. Oni bardzo dojrze-

wają zawodowo, otwierają się i zaczynają 

na dobre wierzyć w swoje umiejętności – 

dodaje Aleksandra Pawlak, która uczy ich          

w Poznaniu i tu w Niemczech języka nie-

mieckiego. Ma możliwość obserwowania 

ubiegłorocznych stażystów, którzy jej zda-

niem bardzo się zmienili na korzyść po tym 

wyjeździe. Wyjazd na taki staż to także nie-

zła szkoła pracy zespołowej i test na samo-

dzielność. Sami szykują sobie śniadania i ko-

lacje, sami sprzątają w internacie… Muszą 

też nauczyć się takiej grupowej dyscypliny. 

Sporo czasu zajmuje im dojazd do Cen-
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Dobra, stara receptura na zastosowanie innowacji 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

kontrahentów. Przyjmować  zwroty, borykać 

się z długimi terminami przelewów itd. Dzia-

łamy tak, że klient sam do nas przychodzi. 

Jesteśmy właściwie jedyni w okolicy, którzy 

nie przyjmują zwrotów pieczywa, ale też sys-

tem zmian dostosowaliśmy do takiego spo-

sobu sprzedaży. W dzień prowadzimy małą 

zmianę, która piecze na małych obrotach,     

a dopiero w nocy piekarnia rusza pełną parą. 

Pracujemy takim starym trybem, ale też kie-

rowcy dowożą pieczywo na telefon w pro-

mieniu około 20 kilometrów i uzupełniają 

zamówienia.  

 

Z jednej strony pracujecie zgodnie z trady-

cyjnymi zasadami, ale z drugiej w zakładzie 

wykorzystuje Pan bardzo nowoczesne urzą-

dzenia. Wiele osób mogłoby sądzić, że po-

rwał się Pan z motyką na słońce gdy apliko-

wał Pan o środki unijne. Czy te innowacje 

się sprawdziły? 

Janusz Dudek: Działam w wielu ogólnopol-

skich stowarzyszeniach branżowych, sporo 

 Próżno wyrobów z tej piekarni  szukać w Poznaniu, Szczecinie czy Gorzowie. Znają je  

za to doskonale w Trzciance i po cichu mawiają, że to ich lokalne specjały. Bo do Dudka,  

do „Piekarni Rogalik” powinien zawitać każdy, kto chce poznać smak wybornego pieczy-

wa. Niegdyś podupadająca gminna piekarnia  za sprawą Janusza Dudka  przekształciła się 

w rodzinną firmę, która wkrótce będzie obchodzić dwudziestolecie istnienia. Chleb od 

Dudka znany jest w zasadzie tylko lokalnym odbiorcom, ale aby zapewnić jego najwyższą 

jakość właściciel Piekarni Rogalik myśli o firmie bardzo innowacyjnie. 

Znacie się wszyscy w firmie, znają Was tu-

taj w Trzciance… Jaką Pan przyjął filozofię 

szukania rynku zbytu dla swojej bardzo bo-

gatej oferty.  

Janusz Dudek: Często mówię, że sprzedaje-

my dookoła kościoła w Trzciance. Nie wożę 

pieczywa ani do Poznania, ani do Szczecina 

czy Gorzowa Wlkp. Gdybym szukał dalej ryn-

ków zbytu musiałbym godzić się na warunki 
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jeżdżę po kraju, zwłaszcza gdy po wyborze 

na Piekarza Roku 2007 zasiadam w kapitule   

i odwiedzam różne zakłady – zarówno ma-

leńkie jak i bardzo duże. Często wyjeżdżamy, 

też z przyjaciółmi do Niemiec i podpatruje-

my najnowocześniejsze technologie. To są 

bardzo inspirujące wizyty. No i tak zamarzył 

nam się zestaw silosów magazynujących czy 

też  zautomatyzowana linia do chleba. Z za-

miarem ich kupienia nosiliśmy się już jakiś 

czas, ale zawsze jest to bardzo duży wyda-

tek. Podpowiedział nam więc ich producent, 

że można się starać o dotację na ich zakup. 

Skorzystaliśmy z usług profesjonalnej firmy, 

która przygotowała wnioski. Kupiłbym te 

maszyny tak czy siak, tyle, że na kredyt, ale 

szczęśliwie nasza aplikacja wpisała się w in-

nowacyjny trend wniosków i uzyskaliśmy 

wsparcie. To rzeczywiście są innowacyjne 

rozwiązania i bardzo nowoczesne maszyny.  

Teraz mamy pięć silosów, z których każdy 

pomieści 18 ton mąki i bardzo nowoczesną 

linię produkcyjną. Instalacja dozująco - ma-

gazynująca znacznie odciążyło pracowników 

z pracy fizycznej. 

 

A co to dodatkowo daje? 

Janusz Dudek: Przede wszystkim pewność, 

że każdy kilogram mąki, który trafia do pro-

dukcji jest odpowiednio przesiany, zwiększy-

liśmy też wydajność  bo mąką jest cały czas 

w tych silosach napowietrzana… A efekt –   

w połączeniu z linią do produkcji chleba zy-

skujemy  absolutną  powtarzalność produk-

cji. Dawniej wystarczyło, że któryś z pracow-

ników miał mniej siły lub wprawy by wyrobić 

ciasto i produkt wychodził zróżnicowany… 

Wiadomo – człowiek raz nie dosypie, nie do-

leje – to nie jest to o co nam chodzi. Przy 

tych liniach człowiek jest nadal niezbędny – 

bo to on decyduje jakie dane wprowadzić do 

komputera sterującego podajnikami, ale to 

już komputer pilnuje bezwzględnie wszyst-

kich parametrów. Piekarz przychodzący na 

zmianę pobiera odpowiednie ilości poszcze-

gólnych gatunków mąki i różnych dodatków,  

a komputer sam oblicza ile czego na zapla-

nowaną ilość pieczywa ma  specjalnym sys-

temem rur dostarczyć do kolejnych maszyn.  

 

Rozumiem, że komputer pozwala na stoso-

wanie rodzimych sprawdzonych receptur… 

Janusz Dudek: Tak, bo to piekarz nadal decy-

duje o składzie pieczywa. Komputer  zwalnia 

nas tylko z części fizycznej pracy przy wypie-

ku – jest ogromnym ułatwieniem ale nadal 

na początku tego łańcucha produkcyjnego 

musi być człowiek ze swoją fachową wiedzą. 
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Podobnie jest przy automacie do wypieku, 

tam ludzie pracują tylko w końcowej fazie 

przygotowania pieczywa przed wstawieniem 

do pieców. Na tej bezdotykowej linii liczy się 

higiena! Dodatkowo zwalczyliśmy problem 

zapylenia. Wiadomo – pyły roślinne są bar-

dzo szkodliwe, nie darmo piekarze chorują 

na płuca, a tu ten problem zniknął. Nikt już 

ręcznie nie podsypuje mąki w czasie wyra-

biania bochenków, nie ma przesiewania, 

które zawsze daje zapylenie… nie ma zmiot-

ków i ubytków… Bywało, że w ciągu zmiany  

mieliśmy worek zmiotków, teraz jeśli zdarzy 

się kilogram to już jest bardzo dużo… Ludzie 

też się nie umęczą przy dźwiganiu tych ton 

maki… Wiadomo – cześć ludzi odeszła, bo 

zastąpiły ich maszyny, ale też nie ukrywam, 

że do myślenia o takich udogodnieniach 

zmusiła mnie fakt wyjazdu wielu pracowni-

ków. Uciekali na Zachód, a tu w Polsce nie 

było komu pracować.  W innych piekarniach 

był ten sam problem – braku pracowników – 

i tez wiele zakładów zdecydowało się zain-

westować w zmechanizowane linie. Ludzie 

trzeba mniej a praca jest zdecydowanie lżej-

sza. I jeszcze jedno: trudno porównywać 

pracę piekarza z dwudziestoletnim stażem    

i robotę młodego piekarza czy o wiele słab-

szej fizycznie dziewczyny… ich najlepsze in-

tencje i starania nie wystarczą – zawsze        

z tego powstawała partia gorszego wypieku.  

Teraz wystarczy kilku dobrych technologów, 

którzy znają się na produkcji by wszystko 

dobrze funkcjonowało i aby uzyskać powta-

rzalny produkt bardzo dobrej jakości. 

 

Udało się w ten sposób zlikwidować wiele 

uciążliwości nękających pracowników, ale 

czy również klient coś z tego ma? 

Janusz Dudek: Jak już wspomniałam powta-

rzalność produkcji i gwarancję, że ulubiony 

chleb zawsze będzie smakował tak samo. 

Jest jeszcze skutecznie rozwiązany problem 

higieny. Kontrole sanitarne odbywają się już 

zupełnie inaczej – wiadomo: wypiek odbywa 

się w systemie zamkniętym, ludzie zaanga-

żowani przy produkcji mają zdecydowanie 

mniejszy kontakt z pieczywem. Mamy wdro-

żony System HCCP. Odpowiednia tempera-

tura mąki, wody, czystość przy produkcji  

kwasów i wiele, wiele innych czynników – to 

wszystko składa się na  zapewnienie i utrzy-

manie jakości przez całą produkcję – od ma-

gazynowania mąki począwszy po dystrybu-

cję upieczonego chleba skończywszy.  

 

Jednym słowem – warto było zaryzyko-

wać ? 

Janusz Dudek: Na pewno! 

Dziękuje za rozmowę. 
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Cały smak w jednym  słowie 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

 Naming (z ang. nazewnictwo) to dział marketingu zajmujący się tworzeniem 

nazw firm, usług, produktów. Osoba odpowiedzialna za ten etap brandingu ma za 

zadanie opracować nazwę chwytliwą i łatwą w zapamiętaniu. Fachowe opracowa-

nie nazwy ma na celu zwiększenie sprzedaży jak i lepsze dotarcie i utrwalenie się 

w umyśle konsumenta. Dział ten często kojarzony jest z copywritingiem, choć są 

to dwie oddzielne dziedziny, wykorzystywane jednak w wielu przypadkach w tych 

samych projektach i przez te same osoby.         

 Chrematonimia (gr. chrema, chrematos – rzecz, przedmiot, towar) – nauka, 

której przedmiotem badań są nazwy własne niektórych wytworów przemysło-

wych, rękodzielniczych, jednostkowych i seryjnych, które nie są trwale związane    

z określonym krajobrazem, tzw. chrematonimy. Jest to najbardziej dyskusyjny 

dział onomastyki. 

Chrematonimy oznaczają pojedyncze, mające swoje cechy charakterystyczne wy-

twory ręki ludzkiej. Ich wyróżnikiem jest odniesienie do serii identycznych z zało-

żenia przedmiotów (mnogość jednorodna), a jednocześnie do poszczególnych oka-

zów tej serii.           

 Półki w sklepach uginają się od szynek dziadunia, bułek piastowskich czy ciastek 

weselnych. Czym się różnią – najczęściej jedynie… nazwą producenta. Nazwa własna ni-

czego nam zazwyczaj nie mówi. I próżno szukać nam takiego zespolenia nazwy z produk-

tem jak choćby w przypadku roweru. Słowo oznaczające szacowny  jednoślad  jest spolsz-

czeniem  nazwy znanej firmy produkującej dziś samochody, która w ubiegłych stuleciach 

jako pierwsza oferowała na polskich ziemiach …rowery. Czy nasze produktu mają szansę 

na podobny sukces. Czy można na przykład cały smak zawrzeć w jednym  słowie? O tym 

jak wbrew powszechnej opinii ważne jest nazewnictwo rozmawiam z Promotorem przed-

siębiorczości,  językoznawcą - dr Jarosławem Liberkiem z Uniwersytetu Adama Mickiewi-

cza  w Poznaniu 
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Jak sobie poradzić w takiej sytuacji: mamy 

naprawdę dobry produkt, wszystkie znaki 

na ziemi i niebie wskazują na to , że stanie 

się rynkowym przebojem, połowa sukcesu 

za nami… jest tylko jeden problem – nie 

mamy dla niego nazwy… Gdzie szukać in-

spiracji? Jak tworzyć legendę założycielską 

‒ jak się to ładnie określa ‒ dla takiego 

produktu czy tez usługi? 

Dr Jarosław Liberek: Zanim odpowiem na te 

pytania, to może przypomnę dość smutną 

prawdę o tym, jak to zazwyczaj na polskim 

rynku od wielu lat rozwiązuje się  problem 

wyboru nazwy. Pojawia się nowy produkt     

i jeśli firma jest odpowiednio duża, dyspo-

nuje środkami na sferę marketingu i promo-

cji, to oczywiście zatrudnia profesjonalną 

agencję. Agencja wymyśli nie tylko nazwę, 

ale też  stworzy i przeprowadzi całą kampa-

nię. A w tej agencji, w grupie specjalistów są 

ludzie, którzy w odpowiednim momencie 

idą do pubu na piwo i… wymyślają, jak też 

ten nowy serek czy szampon ma się nazy-

wać. Bywa to niestety dość przypadkowe      

i jest raczej efektem chwili niż przemyślane-

go działania. W Polsce rynek tak zwanego 

naming’u czyli nazywania nowych produk-

tów i usług jest stosunkowo słabo rozbudo-

wany, bo agencje reklamowe zajmują się 

nim przy okazji swojej głównej działalności. 

Wymyślają całą kampanię reklamową, robią 

foldery, banery, spoty reklamowe, a nazwa 

jest w tym wszystkim jedynie dodatkiem       

i nie stanowi głównej części finansowej całe-

go przedsięwzięcia. Natomiast w innych kra-

jach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych 

są agencje wyspecjalizowane wyłącznie       

w wymyślaniu nazw i tam wydanie kilkuset 

tysięcy dolarów na wymyślenie chwytliwej, 

adekwatnej nazwy nikogo nie dziwi ‒ to ele-

ment ceny, jaką trzeba zapłacić za wprowa-

dzenie nowego produktu na rynek, obojęt-

nie czy będzie to długopis, serek czy też jo-

gurt. A w Polsce… no cóż, takich typowych 

agencji namingowych po prostu nie ma…      

i najczęściej mamy do czynienia właściwie     

z działalnością partyzancką. Mam wrażenia, 

że w przypływie natchnienia nazwę wymyśla 

sekretarka szefa, albo sam szef, w dodatku 

kierując się powszechnie przyjętym schema-

tem i konwencją panującą w danym sekto-

rze. Mamy zatem sto pięćdziesiątą „wy-

jątkową” – szynkę dziadunia lub trzechsetny 

chleb staropolski. Odbywa się to w myśl 

przekonania, że skoro znajomemu z sąsied-

niego miasta czy zakładu udało się, to i ja 

odniosę sukces. Tymczasem problem tak 
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zwanych chrematonimów, czyli nazw pro-

duktów przemysłowych jest w sensie komu-

nikacji problemem bardzo ważnym! Aby 

stworzyć dobrą nazwę dla danego produktu 

trzeba  dysponować  specjalistami. Trzeba 

dysponować odpowiednią wiedzą zarówno 

od strony językowej, jak i komunikacyjnej, 

trzeba również znać specyfikę danego rynku. 

Jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik,      

o którym bardzo często zapominamy – to 

gust tłumu.  

 

Z nim w Polsce bywa różnie, ale też o gu-

stach podobno się nie dyskutuje… 

Dr Jarosław Liberek: Tak, bywa różnie, ale 

obojętnie, jak go oceniamy, musimy 

uwzględniać odbiór nazwy przez potencjal-

nych klientów. Ktoś, kto kręci nosem na gust 

tłumu, ignoruje fakty – gust nam się może 

nie podobać, ale tak czy siak musimy go brać 

pod uwagę. Wprowadzenie produktu na ry-

nek zawsze trzeba poprzedzić stosownymi 

badaniami. Niestety, w Polsce nigdy się nie 

robi badań dotyczących nazwy – powodze-

nie produktu jest badane, ale nikt nie próbu-

je poznać wpływu nazwy na ostateczny suk-

ces rynkowy. Wciąż zatem zapominamy, że 

nazwa może budzić określone – dobre czy 

złe ‒ skojarzenia.  W efekcie mamy bardzo 

schematyczne, konwencjonalne  nazewnic-

two i wbrew liczebności wielotysięczny zbiór 

nazw własnych jest stosunkowo ubogi.  

 

Ugrzęźniemy zatem w takiej miałkości na-

zewniczej? 

Dr Jarosław Liberek: Obawiam się, że w naj-

bliższym czasie niczego innowacyjnego w tej 

sferze nie możemy się spodziewać i to jesz-

cze długo… Oczywiście, od czasu do czasu 

zdarzą się perełki,  bo przez przypadek coś 

komuś się uda. Brakuje nam w tej dziedzinie 

fachowców – to po pierwsze, a po drugie 

wśród szefów firm, nawet dużych koncer-

nów panuje powszechne przekonanie, że 

nazwa wcale nie jest tak ważna! Większość 

szefów powie tak: mam tyle i tyle milionów 

na wprowadzenie nowości na rynek, a czy 

ona będzie nazywała się tak czy inaczej ‒ nie 

ma to znaczenia! Stawiają  raczej na bardzo 

silną i agresywną kampanię reklamującą da-

ny produkt lub usługę. Za gigantyczne pie-

niądze będą bombardowali świadomość po-

tencjalnych klientów, stawiając na multime-

dialne kampanie, a tymczasem mogliby za-

oszczędzić znaczne sumy. Wystarczyłoby 

mądrzej wydać pieniądze i zatrudnić fa-

chowca, który wymyśliłby dobrą nazwę. 

Efekty sprzedażowe pojawiłyby się znacznie 

szybciej, niż w przypadku tego typowego 

myślenia.  Zgadzam się – trzeba wiele milio-

nów wydać, aby wprowadzić coś nowego na 

rynek – ale można te pieniądze wydawać     
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o wiele racjonalniej i efektywniej. Z satysfak-

cją odnotowuję, że firmy dbają o szatę gra-

ficzną i stronę wizualną tych kampanii, ale     

z nazewnictwem wciąż jest bardzo krucho… 

 

W efekcie nie możemy się pochwalić po-

wszechnie znanymi w świecie nazwami… 

Dr Jarosław Liberek: Jest ich chyba tylko kil-

ka: parę gatunków piwa, kilka wódek, trochę 

słodyczy, nieliczne kosmetyki… To wciąż bar-

dzo elitarna grupa. 

 

Ale każdy sukces, również ten międzynaro-

dowy, ma swoje początki gdzieś w małej 

firmie… Co mają w takiej sytuacji zrobić 

właśnie małe rodzinne firmy, które mają  

wprawdzie znakomite wyroby, ale nie mają  

zupełnie pieniędzy na zatrudnianie specjali-

stycznych agencji ? W rzemiośle to w zasa-

dzie reguła… 

Dr Jarosław Liberek: Dla mnie naczelną za-

sadą będzie zawsze prostota. Gdy to powta-

rzam specjalistom od obiegu komunikacyj-

nego, PR-u, marketingu, to oni mówią, że 

jest to raczej pobożne życzenie. Wciąż jed-

nak uważam , że nazwa musi być prosta. Nie 

może być skomplikowana formalnie, na 

przykład zbyt długa, albo żeby nie składała 

się ze zbitek spółgłoskowych trudnych do 

wymówienia i odmiany. Nazwa musi się też 

cechować tym, co fachowo nazywamy ade-

kwatnością. Co to znaczy? Słyszymy pierw-

szy raz nazwę produktu i od razu wiemy,      

o co chodzi, w duchu wiemy, że jest dosko-

nale dopasowana do produktu. To jest trud-

ne, bo musi się mieścić w pewnej nazewni-

czej konwencji, a jednocześnie cechować się 

pewną nowością i polotem, bo inaczej nie 

przyciągnie uwagi klienta. Podam negatyw-

ny przykład: pojawił się ostatnio w sklepach 

serek… mierzwiony! Nazw serów żółtych 

mamy mnóstwo, wszystkie schematyczne. 

On się niczym nie różni od innych serów, 

tylko jego plasterki są pozwijane i pewnie 

intencją było wyróżnienie jego struktury.  

Podjęto jednak bardzo ryzykowną decyzję.  

 

Mnie się jednak zdecydowanie źle kojarzy… 

Dr Jarosław Liberek: A właśnie. Adekwat-

ność nazwy jest niezwykle istotna. Mierzwa 

to są nieczystość i wywozi się ją na pola na 

wsi. Ser mierzwiony będzie mi się zatem ko-

jarzył z odorem, brudem i niczym przyjem-

nym czy apetycznym. Tylko to również po-

twierdzenie mojego przekonania o tym, jak 

się w Polsce wymyśla nazwę. Dwóch, trzech 

przy piwie mówi: ten serek nazwiemy… tak    

i tak. Pewnie nawet nie do końca wiedzieli, 

co pierwotnie oznaczają słowa mierzwa, 

zmierzwiony… 
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No i poszło… 

Dr Jarosław Liberek: Poszło! Część ludzi i tak 

ten ser kupuje bez zbędnych skojarzeń, choć  

przyznam, że zrobiłem takie prywatne bada-

nia i 30% moich respondentów zdecydowa-

nie otrząsało się, słysząc taką nazwę. Inspira-

cją ma być zatem prostota, adekwatność,  

ale także tradycje lokalne. Tylko niestety     

w ramach kultywowania tego, co nazywamy 

banalnie „małymi ojczyznami”, doszło do 

spospolitowania tego wszystkiego. To jest 

takie specyficzne myślenie, niegdyś charak-

terystyczne dla wyrobów cepeliowskich: tro-

chę artyzmu, trochę ludowości, trochę regio-

nalności – taki trochę jeleń na rykowisku. 

Niestety, obecnie odwoływanie się do trady-

cji regionalnych trąci trochę tym cepeliow-

skim charakterem i ma z lekka pretensjonal-

ną manierę. Odgrzebuje się wtedy jakaś na-

zwę regionalną  i nie do końca w zgodzie z 

zasadą adekwatności doczepia do danego 

produktu. Co gorsza, nie dba się o jakość sa-

mego produktu. Często mamy sytuację, w 

której  potencjalnych klientów  traktuje się 

jak idiotów. Nie wystarczy nazwać coś staro-

polskim, szlacheckim czy… górskim, aby na-

tychmiast dany produkt stawał się najlepszy! 

Trzeba koniecznie zadbać o jego jakość. Jeśli 

jakiś przedmiot będzie funkcjonalny, albo 

dany produkt smaczny, obroni się sam i nie 

trzeba go będzie „zaklinać” nazwą.  

Mamy oscypki, pierniki toruńskie, rogale 

świętomarcińskie… Niektóre z nich są trud-

ne do wymówienia dla obcokrajowca, ale 

stoi za nimi piękna lokalna legenda. Czy do 

niej też warto sięgać, tworząc nazwę ? 

Dr Jarosław Liberek: Jak najbardziej! Na Za-

chodzie jest to powszechnie przyjęte. Tam 

spotykamy nazwy, które mają podłoże zwią-

zane z kulturą sięgającą kilku wieków. Wy-

starczy tylko przyjrzeć się nazwom win. Każ-

de z nich – obojętnie czy włoskie, czy francu-

skie ma swoją kilkusetletnią legendę założy-

cielską. W Polsce też mieliśmy w dawnej tra-

dycji, zwłaszcza rzemieślniczej, piękne le-

gendy założycielskie. Pogmatwana historia: 

zabory, potem gospodarka socjalistyczna 

skutecznie usunęła je z naszej świadomości. 

Warto do nich wrócić, choć nie jest to łatwe. 

Próbuje się przywracać stare nazwy – osiem-

nasto-, dziewiętnastowieczne, tylko że by-

wają one opakowaniem złych jakościowo 

produktów. To nie sprzyja budowaniu czy 

raczej odnawianiu mitów założycielskich. 

Nie chcę tu podawać konkretów, by nie być 

posądzanym o antyreklamę, ale każdy z nas 

ma pewnie w pamięci takie produkty, na 

które się nabrał. Spożywcza tandeta w połą-

czeniu ze starą nazwą jest bardzo niedobrą 

mieszanką. To w sensie etycznym karygodne 

działanie, a nie wiem, czy nie stanowi to też 
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naruszenia w sensie prawnym. Można się 

dopominać o kultywowanie tradycji i odra-

dzanie marek, ale w dobrym tego słowa zna-

czeniu. Nawet największe miliony włożone 

w odrodzenie marki – jeśli nie będzie za tym 

stała jakość, będą pieniędzmi wyrzuconymi 

w błoto. 

 

Czego trzymać się w nazewnictwie – nawet 

jeśli jest to mała firma, na przykład cukier-

nicza, piekarska? 

Dr Jarosław Liberek: W przypadku znanych 

firm, które mają już ugruntowaną pozycję na 

lokalnym rynku, wskazane jest trzymanie się 

pewnej linii. Jeśli są już w niej produkty lu-

biane przez klientów, to nazwa danej nowo-

ści może być uzupełnieniem już istniejących 

nazw. Na przykład jeśli znana firma cukierni-

cza oferuje torty, których nazwa związana 

jest z miastem szczególnie ważnym dla firmy 

– bo na przykład wygrano tak ważny kon-

kurs ‒ to kolejny tort może upamiętniać na-

stępne miasto… Ale równocześnie może so-

bie pozwolić na najprostszy przymiotnik        

i oferować tort babci czy cioci Marysi… Cóż, 

klientów jakością zdobyła już wcześniej i na 

więcej może sobie pozwolić . A jeśli startuje-

my na danym rynku? Musi tu wystąpić pe-

wien element zaskoczenia, przyciągnięcia 

uwagi. Wszystko jednak musi być – co pod-

kreślam kolejny raz – adekwatne! Nawet 

jeśli jest to rodzaj powakacji, musi się to od-

bywać w granicach dobrego smaku. A zatem 

jeśli nie stoi za nami moc marki, jakość i wie-

loletnia tradycja, to lekka innowacyjność na-

zewnicza jest wskazana. Rozglądajmy się za-

tem dokoła, poznajmy dokładnie naszych  

klientów, zobaczmy, jakie instytucje funkcjo-

nują w sąsiedztwie. Być może pomysł na li-

nie nazewnictwa jest w sąsiedztwie… Potem 

można do głównej linii dodawać kolejne 

przymiotniki w nazwie. Na początek powin-

no być coś oryginalnego, by nie utonąć        

w morzu podobnych produktów.  

 

Piekarnia funkcjonująca w sąsiedztwie sądu 

ma sprzedawać bułki „adwokatki”?  

Dr Jarosław Liberek: Ten żart ma w sobie 

dużo prawdy, choć na początek może nie tak 

dosłownie. Pani przerysowanie niech raczej 

służy ilustracji pewnego kierunku myślenia, 

które jest jak najbardziej wskazane. Najważ-

niejsze, by znaleźć złoty środek między  pro-

wokacją, a dobrym smakiem, który bez-

względnie trzeba zachować. Budzenie pozy-

tywnych, ale i prostych skojarzeń i zasada 

adekwatności zawsze pozostają w mocy. Do-

brze, jeśli jest to jeszcze okraszone lekko-

ścią, dowcipem i polotem. 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 
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 Nawiązując do rozpoczętej prezentacji zawodów rzemieślniczych, dziś pragniemy przedstawić 

Państwu kolejny, nowy zawód, którego nauka będzie możliwa dopiero od 1 września 2012 r. Zawód ten 

powstał z połączenia zawodów: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter instalacji gazowych      

i monter sieci komunalnych. Okres kształcenia wynosi 3 lata. 

 Od osób wykonujących ten zawód będzie wymagać się umiejętności do wykonywania robót 

związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 

oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. Osoby te powinny również posiadać umiejętności do 

wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, 

grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych. 

 Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe 

oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Do wykonywania pracy nie-

zbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna. Wymagana jest ostrość 

wzroku i słuchu, wrażliwość węchowa oraz zmysł równowagi. Montera sieci, instalacji i urządzeń sani-

tarnych powinna cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność oraz umiejętność 

współpracy w zespole. W przypadku pracy z paliwami, parą technologiczną, gorącą wodą lub wodą pod 

wysokim ciśnieniem, niezbędna jest odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz zdolność do pracy   

w szybkim tempie i pod presją. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może być zatrudniony    

w firmach usługowych. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną firmę. 

 Monterzy sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych należą do grupy poszukiwanych pracowników. 

Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych monterów, których wiedza i zaangażowanie przyczyni się do 

podniesienia standardów jakości i bezpieczeństwa infrastruktury podziemnej terenu oraz technicznego 

wyposażenia budowli i budynków. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal 

www.pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar sze-

roko rozumianego rynku usług instalatorstwa sanitarnego. Najwięcej ofert pracy w branży 

„instalatorstwo sanitarne” skierowanych było do wykonawców – monterów instalacji i urządzeń sani-

tarnych oraz, w mniejszym zakresie, do monterów sieci komunalnych. 

 Pracodawcy zainteresowani przyjęciem pracowników młodocianych i prowadzeniem przygoto-

wania zawodowego w tym zawodzie są obowiązani posiadać kwalifikacje do szkolenia zgodnie z rozpo-

rządzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz 

zapewnić warunki do realizacji programu praktycznej nauki 

zawodu. Warunki do jej realizacji będą spełnione, jeśli zakład 

wykonuje usługi obejmujące wykonywanie robót związanych  

z budową i remontem sieci komunalnych oraz wykonywanie 

robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitar-

nych. 

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia w tym zawo-

dzie można uzyskać na stronie www.koweziu.edu.pl 

http://www.koweziu.edu.pl
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 15 czerwca 2012 uczniowie ostatnich 

klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej zgroma-

dzili się w auli Wyższej Szkoły Humanistycz-

nej w Lesznie na zakończeniu roku szkolne-

go. W uroczystości wzięła udział m. in. Dy-

rektor Maria Koroniak, nauczyciele zapro-

szeni rzemieślnicy i przedstawiciele Wielko-

polskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.  

 Prawie każdy z nich pamięta dzień kie-

dy po raz pierwszy przekroczył próg szkoły 

zawodowej oraz zakładu rzemieślniczego.  

W zdobywaniu wiedzy pomagali rzemieślni-

czy i nauczyciele. Próbowali oni rozbudzić 

głód wiedzy i ciekawość. Starali się pogłę-

biać wiedzę z każdej dziedziny. Nie zabrakło 

wspomnień, podziękowań i serdecznych gra-

tulacji. Wszyscy Absolwenci odebrali świa-

dectwa, a wyróżnieni nagrody książkowe, 

dyplomy, medale za sukcesy sportowe, sty-

pendia motywacyjne. Chwila tego spotkania, 

a zamyka pewien rozdział w życiu uczniów, 

ale jeszcze przed nimi egzamin czeladniczy. 

Zakończenie roku szkolnego ZSZ w Lesznie 

Monika Lewandowska 
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 Dialog społeczny stanowi integralną część modelu społecznego UE od samego początku istnienia 

wspólnotowych struktur europejskich. Pod auspicjami Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w roku 

1952 (ECSC), pracodawcy i pracobiorcy byli informowani i konsultowani w trzech różnych płaszczy-

znach. W roku 1985, w okresie prezydentury Jacque Delors’a, między partnerami społecznymi zaczął 

nawiązywać się dialog dwustronny. Ostatecznie, począwszy od roku 1991 (wraz z Protokołem z 

Maastricht poświęconym dialogowi społecznemu), europejscy partnerzy społeczni uzyskali narzędzie 

by bezpośrednio negocjować umowy ramowe, które następnie były przekształcane w dyrektywy przez 

Radę UE lub też implementowane autonomicznie przez samych partnerów krajowych. Traktatowe za-

pisy stwarzające podstawę do tego by Europejski Dialog Społeczny działał jako siła napędową wspiera-

jąca procesy społeczne Europy, wzbudziły wielkie nadzieje, tak że w drugiej połowie lat 90-tych, za-

równo w branżach produkcyjnych, jak i w sektorach pozaprodukcyjnych europejski dialog społeczny 

znacznie się rozwinął.  

Można to postrzegać jako sprawę jak najbardziej naturalną: partnerzy społeczni to ci którzy posiadają 

doświadczenie i wiedzę o realiach związanych z zatrudnieniem i sytuacją społeczną „tu i teraz”.  Moż-

na powiedzieć, że dialog społeczny jest dla nich „raison d’être”. Dialog Europejski uzupełnia i wnosi 

dodatkowe wartości do dialogu toczącego się w poszczególnych krajach, poprzez stawianie nowych 

zagadnień i priorytetów do dyskusji. Dzisiaj ocenia się, że 60 proc. ustaw i regulacji na szczeblu krajo-

wym inicjowane jest przez UE. Tym samym ustalenia Dialogu Europejskiego oddziałują na codzienne 

funkcjonowanie przedsiębiorstw, z których wg. definicji UE, 99 proc. to małe i średnie przedsiębior-

stwa oraz zatrudnieni w tym sektorze pracownicy. Należy jednak podkreślić, że dia-

log międzybranżowy przechodzi obecnie bardzo trudny okres. Aktualna sytuacja -

finansowa, gospodarcza, społeczna i polityczna nie sprzyjają rozwojowi europejskiej legislacji społecz-

nej nastawionej na rozwój dialogu wewnętrznego na poziomie międzybranżowym. O ile instytucjonal-

ne, europejskie wystąpienia, materiały i źródła uznają i podkreślają wagę dialogu społecznego, o tyle – 

usprawiedliwiając się kryzysem budżetowym - Komisja Europejska oraz Trojka raz po raz publikują tre-

ści zmniejszające  rolę tego dialogu na szczeblu krajowym. Podobną zresztą tendencję dostrzec można, 

gdy obserwuje się działania rządów krajów członkowskich. Europejska Konfederacja Związków Zawo-

dowych (ETUC) stanowczo sprzeciwia się interwencji Komisji w autonomię krajowego dialogu społecz-

nego. Rozwoju europejskiego modelu społecznego na wszystkich szczeblach (niezależnie czy jest to 

dialog przewidziany literą prawa, czy podejmowany wskutek wspólnych uzgodnień), nie można rozpa-

trywać w kategoriach “konkurencyjnej przewagi”, wręcz przeciwnie, dialog taki stanowi podstawę spo-

łecznej gospodarki rynkowej, obecnie uświęcony Traktatem stanowiącym jednocześnie gwarancję po-

koju społecznego, dającym motywację do pracy i produktywnego podejścia przez pracowników. Na-

wet duży biznes uznaje tą okoliczność.  

MŚP a Europejski Dialog Społeczny  

z perspektywy związku zawodowego  
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Światowe Forum Gospodarcze w Davos rokrocznie publikuje Globalny Raport nt. konkurencyjności, 

odzwierciedlający otoczenie działalności dla biznesu i konkurencyjności w odniesieniu do ponad 140 

gospodarek na świecie. Raport pokazuje także dominację krajów północnej i zachodniej Europy w gru-

pie wymienionych w nim 10 najbardziej rozwiniętych krajów świata – obecne wysokie pozycje w Ra-

porcie zajmują odpowiednio Szwecja (3), Finlandia (4), Niemcy (6), Holandia (7) i Dania (8): wszystkie 

wymienione są krajami z wysokimi wynagrodzeniami za pracę, dobrymi zasadami ochrony społecznej, 

wysokim współczynnikiem uzwiązkowienia i korzystnie rozwijającym się dialogiem społecznym.  

Wykorzystując właściwe im zdolności negocjacyjne oraz umiejętność szybkiego dochodzenia do poro-

zumienia nad ambitnym, choć wyważonych Programem Pracy na lata 2012-2014, UEAPME, CEEP, BU-

SINESSEUROPE i ETUC zademonstrowały, że są zdolne wziąć na siebie swą część odpowiedzialności, 

odegrać powierzone im role i przyczynić się do przezwyciężenia poważnych problemów przed którymi 

stoi Unia Europejska. Taki stan mógł być osiągnięty, gdyż partnerzy unikali dogmatycznego podejścia i 

ideologicznych postaw, stawiając raczej na realny, konstruktywny dialog. Rzecz jasna program ten sku-

pia się na ośmiu priorytetowych obszarach, wymagających jeszcze przełożenia na język bardziej kon-

kretnych działań, co stanowić będzie wielkie wyzwanie. 

Odnotować należy, iż w styczniu tego roku stopa bezrobocia w UE sięgnęła 10.1% – co jest najwyższym 

wskaźnikiem od 15 lat i przekłada się na 24,3 miliona bezrobotnych. Dane te – w szczególności bezro-

bocie młodych (22.4 proc.) – stanowi powszechnie uznany, główny priorytet i wyzwanie, przyjmując 

nawet okoliczność, że partnerzy społeczni mają różne spojrzenie na to jakie narzędzia powinno się w 

tym przypadku zastosować. ETUC wyraża zdecydowane przekonanie, że – zgodnie z tym, na co wska-

zują dowody – strukturalne reformy rynku pracy same w sobie problemów nie rozwiążą. 

W sprawie nowych środków na poziomie europejskim (euro-obligacje lub obligacje na realizację okre-

ślonych projektów, opodatkowanie operacji finansowych), należy najpierw porozumieć się, tak by in-

strumenty te mogły sfinansować zasadniczy zrównoważony program inwestycyjny dla uzyskania więk-

szej ilości lepszych miejsc pracy oraz - z myślą o przyszłości - podnieść na wyższy poziom produkcję 

przemysłową, usługi i infrastrukturę Unii. ŚMP są w tym aspekcie ważnym interesariuszem, zapewnia-

jąc dwa na trzy miejsca pracy w sektorze prywatnym. 

Doszkalanie, podnoszenie umiejętności i kompetencji – włączając w to umiejętności rozwoju gospo-

darczego przy poszanowaniu wymogów ochrony środowiska naturalnego oraz nabywanie dodatko-

wych umiejętności przez starzejących się pracowników - stanowi kolejne kluczowe zagadnienie 

(łącznie z działaniami innowacyjnymi, R&D, kreatywnością) przyjmując, że UE zamierza wyjść z kryzysu 

posuwając się skokowo do przodu, miast wikłać się w problematykę wysokości wynagrodzeń czy de-

speracko starając się konkurować w zakresie produktów podstawowego użytku, powiedzmy z China-

mi. By posłużyć się przykładem, produkcja prostych T-shirtów w Europie, nie ma już sensu; UE musi 

inwestować w produkty o wartości dodanej, co wymaga lepszego szkolenia i edukacji lecz także lep-

szego przewidywania odnośnie zapotrzebowania na nowe umiejętności i miejsca pracy. 

Trzecim priorytetem jest wzmocnienie autorytetu organizacji partnerów społecznych, by były szano-

wane i cieszyły się posłuchem wśród publicznych autorytetów, ale także by w należyty sposób mogły 

reprezentować pracodawców i pracowników. 
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Dialog społeczny w Chorwacji 

 Zgodnie ze sprawozdaniami Komisji Europejskiej z 2009 r. trójpartyjny dialog społeczny jest w 

Chorwacji stosunkowo dobrze rozwinięty. Zwiększa się jego wpływ na procesy decyzyjne oraz kształto-

wanie polityki państwa. Z drugiej strony Komisja Europejska skrytykowała fakt, że kryteria reprezenta-

cji, gdy mowa o uczestnictwie związków zawodowych w wielostronnych sporach, nie zostały jeszcze 

przyjęte, i że dwustronny dialog społeczny jest nadal słabo dostrzegalny.  

Dialog społeczny w Chorwacji formalnie zaczął rozwijać się od roku 1994, choć wówczas nie miał on 

jeszcze większego wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy. Prawdziwy rozwój nastąpił wraz z usta-

nowieniem Rady Gospodarczo-Społecznej w roku 2011, w której koncentruje się rzeczywisty dialog 

społeczny na zasadach partnerskich. 

 Zważywszy na to, że Chorwacja szczyci się dobrze ugruntowaną pozycją związków zawodowych, 

w obradach Rady uczestniczy pięć centralnych organizacji związkowych. Ze strony pracodawców jedy-

ną organizacją spełniającą wcześniej ustanowione kryteria reprezentacji było Chorwackie Stowarzy-

szenie Pracodawców (HUP) i ono pozostaje jedynym partnerem dialogu. 

W roku 2010, dialog społeczny w Chorwacji przechodził kryzys, a na początku roku 2011 faktycznie 

przestał funkcjonować. W czasie kryzysu gospodarczego, ówczesny rząd zaproponował poprawki do 

ustawy Prawo Pracy, które przewidywały rozluźnienie w obowiązywaniu porozumień zbiorowych.. Po-

rozumienia, które normalnie obejmowały sektory publiczne i prywatne, a były zawarte przed kryzy-

sem, nie mogły być utrzymane przez Państwo, z powodu zbyt drogiej administracji. Odnotować jedno-

cześnie należy, iż sektor publiczny był w czasie kryzysu najmniej dotknięty, gdy tymczasem w realnej 

gospodarce doszło do utraty ok. 100 tysięcy miejsc pracy. Związki zawodowe sprzeciwiły się propono-

wanym reformom i zorganizowały zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum. Zebrano ok. 800 

tys. podpisów i projekt nowej ustawy Prawo Pracy został wykluczony z dalszych prac w parlamencie. 

Przypuszczalnie główna przyczyna problemów odnośnie dialogu społecznego w Chorwacji leży w tym, 

że wszystkie działania Rady Społeczno-Gospodarczej sprowadzały się do prac nad zmianami legislacyj-

nymi. Tymczasem w tym samym czasie lekceważono niezwykle ważne zagadnienia ekonomiczne i inne 

kwestie o życiowym znaczeniu dla niektórych firm. Dodatkowe problemy w pracy Rady stwarza proces 

decyzyjny, w którym partnerzy społeczni są przegłosowywani na sesjach Rady, a także stosowanie bar-

dzo krótkich terminów przy przedkładaniu odpowiednich dokumentów.  

Dialog społeczny reaktywowano ponownie w marcu 2011 r., gdy rząd porozumiał się ze związkami za-

wodowymi i z HUP w celu usprawnienia pracy Rady. Uzgodniono że Rada zajmować się będzie jedynie 

zagadnieniami o znaczeniu strategicznym i wyznaczała cele do osiągnięcia, gdy wszelkie inne kwestie, 

zwłaszcza zagadnienia prawne będą rozwiązywane na posiedzeniach wspólnych  grup i komitetów ro-

boczych. Rząd powziął zobowiązanie by przedkładać materiały członkom Rady na co najmniej 7 dni 

przed jej posiedzeniem. Porzucono też procedurę umożliwiającą przegłosowywanie partnerów spo-

łecznych. W przypadkach sporów, strony mogą przedkładać przeciwstawne opinie dotyczące kwestii 

prawnych. Nadto osiągnięto porozumienie w sprawie powołania Rady Usprawnienia Trójstronnego 
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Dialogu Społecznego. Ostatecznie porozumiano się w sprawie ustawy o reprezentacji związków zawo-

dowych i pracodawców. Prace nad ustawą nie zostały jeszcze ukończone, spodziewa się, że nastąpi to 

wkrótce. Ustawa w jasny i transparentny sposób definiuje, które stowarzyszenia pracodawców i 

związków zawodowych mogą uczestniczyć w trójstronnym dialogu społecznym, co jest istotne mając 

na uwadze dużą ilość związków zawodowych i ich relatywnie niewielkie członkostwo.  

Warto odnotować, że w końcu roku 2011 w Chorwacji miały miejsce wybory parlamentarne, które 

doprowadziły do wyłonienia nowego rządu. Wiązało się to z wysokimi oczekiwaniami na wprowadze-

nie szybkich reform. W pewnym sensie dialog społeczny znalazł się w niekorzystnej sytuacji, gdyż 

skrócono już i tak krótkie terminy dla partnerów społecznych na zgłaszanie opinii do proponowanych 

zmian prawa. W takiej sytuacji nie było realnej możliwości wysłuchania dwóch przeciwstawnych opi-

nii, argumentacji i poszukiwania najlepszych rozwiązań i osiągania kompromisów. 
 

Anny Brusić - Dyrektor 

HUP – Chorwackie Stowarzyszenie Pracodawców Stowarzyszenie MŚP 

Partnerzy społeczni dyskutują w Sofii nad  

wdrażaniem porozumień ws. dialogu społecznego 

 W kontekście wspólnego projektu, 11 i 12 kwietnia w Sofii, europejscy partnerzy społeczni 

UEAPME, BUSINESSEUROPE, CEEP i ETUC zorganizowali pierwsze z serii czterech seminariów w 

sprawie wdrażania tekstów i instrumentów Europejskiego Dialogu Społecznego.  

 W seminarium uczestniczyły trzy kraje, to jest  Bułgaria, Rumunia i Słowacja. W szczególności 

skoncentrowano się na wyzwaniach związanych z wdrażaniem autonomicznych porozumień  dotyczą-

cych ograniczaniu niekorzystnych zjawisk związanych z zatrudnieniem, takich jak stres, presja psy-

chiczna i przemoc w pracy.      

Po powitaniu uczestników przez partnerów Europejskiego Dialogu Społecznego, pierwszego dnia ob-

rad przywołano główny cel seminarium - usprawnienie procesu wdrażania Dialogu Społecznego UE 

mając na uwadze, że od tego dialogu zależy wiarygodność partnerów zarówno na szczeblu krajowym, 

jak i na szczeblu UE, podkreślono również wagę różnych czynników pozytywnych we wdrażaniu narzę-

dzi dialogu na szczeblu krajowym, wymieniając duży potencjał krajowych partnerów społecznych, 

określanie najbardziej właściwej metodologii dla wdrażania i interpretacji przepisów, jak również 

ustalanie w jaki sposób najlepiej wzbogacać krajowe agendy. 

W trakcie roboczych warsztatów nawiązały się oddzielne dyskusje między pracodawcami i związkami 

zawodowymi dotyczące wyzwań związanych z wdrażaniem dialogu, w czasie sesji plenarnej omawia-

no także różne praktyczne aspekty i doświadczenia w tym zakresie innych krajów europejskich. Oka-
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zało się, że brak jest właściwej wiedzy nt. standardów sprawozdawczych z poziomu krajowego do or-

ganów UE i że zbiorowe spory oraz system relacji w branżach produkcyjnych podlegały niedawno w 

uczestniczących w seminarium krajach zasadniczym zmianom, co miało bezpośredni wpływ na nie 

wdrożenie europejskich porozumień. Pani van Embden z holenderskiej organizacji pracodawców VNO

-MKB i Pan Dedieu z francuskiego Związku Zawodowego CFDT, zaprezentowali odpowiednio ich syste-

my rozwoju dialogu społecznego i zachęcające przykłady dobrych praktyk pokazujące, że pomimo róż-

nic w podejściu na szczeblu krajowym, kluczowa rola dialogu społecznego została zachowana. W rze-

czy samej oboje wymienieni podkreślali, że Europejski Dialog Społeczny odnosi się także do agendy 

krajowej, zwłaszcza gdy mowa o warunkach pracy i że w związku z tym dialog ten powinno się trato-

wać bardzo poważnie.  

 Drugi dzień obrad poświęcony był zasadniczo kolejnym krokom, które powinno się podjąć by 

uzyskać namacalne rezultaty w odniesieniu do sytuacji krajowej. Bardziej konkretnie, takie podejście 

wiąże się z planami wspólnych działań przez krajowe reprezentacje związków zawodowych i praco-

dawców w celu kontynuacji i/lub finalizowania wdrażania autonomicznych porozumień, które nie były 

jeszcze przełożone na język praktyczny. Plany wspólnych działań powinny być dostępne publicznie, 

tak by mogły wpływać inspirująco na działania innych krajowych parterów społecznych. 

Konkludując, wszyscy czterej europejscy partnerzy ocenili ustalenia seminarium jako  przede wszyst-

kim pozytywne, podkreślając zalety otwartego dialogu i przydatną wymianę doświadczeń z uwzględ-

nieniem przykładów wziętych z praktyki, ale także potrzebę podejmowania dalszych działań i monito-

rowania prezentowanych planów w celu ochrony autonomii Europejskiego Dialogu Społecznego.  

Następne seminaria obejmujące łącznie 12 krajów, odbędą się w 4-5 października 2012 w Nikozji. 

Informacje o projekcie PEGASE 
 

Celem projektu jest stworzenie ścisłej współpracy pomiędzy 11 przedsiębiorstwami rzemieślniczymi 
i MŚP pochodzącymi z 7 Nowych członków UE oraz 2 kandydatów do uczestnictwa w Europejskim 

Dialogu Społecznym. 
 

Główne cele do osiągnięcia: 
a) Pełne zrozumienie procedur i procesów podejmowania decyzji w Dialogu Społecznym UE przez  

krajowe organizacje, 
b) Szycie na miarę: informacji dla mikro I małych przedsiębiorstw, 

c) Wyższa zdolność do formułowania interesów małych i mikro przedsiębiorstw w porządku obrad 
Europejskiego Dialogu Społecznego. 

Projekty PEGASE jest realizowany przez UEAPME w partnerstwie z Academy Avignon.  
Okres realizacji to 28 listopada 2011 do grudnia 2012 I trwa 13 miesięcy. 

 
 

  

Projekt organizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. 
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Natalia Krzyżan 

System szkolnictwa i praktyk zawodowych w UE 

 Prace nad wspólną polityką szkolenia 

zawodowego młodych europejczyków 

znacznie przyspieszyły po przyjęciu strategii 

„Europa 2020” - inicjatywy przewodniej UE 

ukierunkowanej na wzrost gospodarczy          

i zatrudnienie. Państwa członkowskie UE       

i Komisja Europejska zacieśniły ponadto 

współpracę w tym zakresie poprzez kolejną 

strategię „Edukacja i szkolenie 2020”. 

 W perspektywie do 2020 roku zostało 

nakreślonych sześć celów strategicznych 

kształcenia zawodowego, a mianowicie: 

1. Uczynienie z kształcenia i szkolenia zawo-

dowego (ang. VET – Vocational Education 

and Trainning) atrakcyjnej opcji edukacyjnej. 

Władze krajowe powinny wspierać działania 

zwiększające atrakcyjność kształcenia i szko-

lenia zawodowego, a także działania umożli-

wiające uczniom zapoznanie się z różnymi 

branżami i oferowanymi możliwościami ka-

riery zawodowej. 

2. Dbanie o wysoki poziom i jakość kształce-

nia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. 

W latach 2011–2014 państwa członkowskie 

powinny stworzyć krajowe ramy zapewnia-

nia tejże jakości. Powinna być również 

wzmacniana współpraca między organizato-

rami kształcenia i szkolenia zawodowego      

a przedsiębiorstwami, w szczególności po-

przez organizowanie praktyk zawodowych 

dla nauczycieli. Organizatorzy kształcenia       

i szkolenia zawodowego powinni otrzymy-

wać informacje zwrotne dotyczące szans ich 

absolwentów na zatrudnienie.  

3. Tworzenie elastycznego dostępu do szko-

leń i kwalifikacji. Na poziomie krajowym w 

perspektywie krótkoterminowej konieczne 

będzie dokonanie przeglądu stosowania za-

chęt do uczestnictwa w kształceniu i szkole-

niu zawodowym oraz przegląd praw i obo-

wiązków stron. 

4. Promowanie międzynarodowej mobilno-

ści w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Do 

programów powinna zostać włączona nauka 

języków obcych. 

5. Promowanie innowacyjności, kreatywno-

 W Unii Europejskiej decyzje dotyczące polityki kształcenia i edukacji, w tym 

szkolnictwa zawodowego, podejmowane są przez poszczególne państwa członkowskie. 

Unia Europejska (UE) pełni w tych obszarach jedynie wspierającą rolę. W końcu niektóre 

wyzwania, przed którymi stoją systemy edukacji państw członkowskich, są wspólne – sta-

rzejące się społeczeństwa, zbyt niskie kwalifikacje siły roboczej czy globalna konkurencja 

stanowią wyzwania dla całej Europy. Stawienie im czoła wymaga zatem wspólnych dzia-

łań, współpracy pomiędzy państwami i uczenia się od siebie nawzajem. 
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ści i przedsiębiorczości, jak również wyko-

rzystania nowych technologii. Na poziomie 

krajowym należy zachęcać do tworzenia 

partnerstw między instytucjami kształcenia i 

szkolenia zawodowego, instytucjami szkol-

nictwa wyższego oraz ośrodkami projekto-

wymi, badawczymi i innowacyjnymi. Organi-

zatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego 

powinni dysponować niezbędnym wyposa-

żeniem i korzystać z nowych technologii. 

Powinno się także wspierać promocję przed-

siębiorczości. 

6. Udostępnianie możliwości kształcenia        

i szkolenia zawodowego wszystkim, w szcze-

gólności poprzez wkład w walkę z przed-

wczesnym porzucaniem nauki.  

 

Powyższym celom strategicznym towarzyszą 

cele krótkoterminowe (na lata 2011–2014), 

które należy realizować na poziomie krajo-

wym. Te z kolei są następujące: 

 współpraca z firmami umożliwiająca zi-

dentyfikowanie obszarów, w których braku-

je wykwalifikowanej siły roboczej; 

 otwarcie większej liczby szkół zawodo-

wych; 

 strategie na rzecz szkolenia za granicą; 

 uświadamianie społeczeństwu korzyści 

związanych z kształceniem zawodowym; 

 tworzenie wspólnych norm w zakresie 

kształcenia zawodowego w UE; 

 rozważenie sposobów popularyzacji 

kształcenia zawodowego. 

 

Dwadzieścia cztery kraje członkowskie po-

siadają programy i systemy kształcenia za-

wodowego, spośród których większość moż-

na zakwalifikować, jako „firmowe”, tj. takie, 

w których ponad połowa czasu szkolenia to 

czas spędzany przez ucznia na praktyce        

w firmie. Ponadto w większości krajów pro-

gramy takie koegzystują z programami 

„szkolnymi”. 

 W całej Unii Europejskiej około 3,7 mln 

uczniów korzysta ze szkolnictwa zawodowe-

go sensu stricto (dane z 2009 roku). W su-

mie europejskie przedsiębiorstwa zapewniły 

9,4 mln miejsc pracy przeznaczonych na 

szkolenie zawodowe. Uczniowie uczestniczą-

cy w szkoleniach zawodowych stanowią 40,5 

% wszystkich uczniów z 27 państw człon-

kowskich Unii Europejskiej. Kraje z najwięk-

szą liczbą uczniów w systemie kształcenia      

i szkolenia zawodowego to największe kraje 

Unii Europejskiej, takie jak: Niemcy, Włochy 

czy Francja. 

Analiza systemów edukacji zawodowej 

wskazuje także na obecność istotnych różnic 

pomiędzy systemami szkolnictwa zawodo-

wego krajów członkowskich, szczególnie, 

jeśli chodzi o: główne podmioty zaangażo-

wane w projektowanie programów szkole-

nia, rolę, jaką w zapewnieniu zawodowych 

kwalifikacji i umiejętności odgrywają firmy, 

nierówne proporcje pomiędzy szkoleniem 

praktycznym, a szkoleniem teoretycznym, 

zróżnicowane kryteria decydujące o przyję-

ciu uczniów na szkolenie, kwestię istnienia 

różnego rodzaju umów o pracę oraz od-

mienne mechanizmy oceny jakości i finanso-

wania.  

 Komisja Europejska w maju 2012 roku 

przedstawiła w raport „System praktyk za-

wodowych w państwach UE”. Dokument ten 
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przedstawia systemy praktyk zawodowych 

w państwach członkowskich UE, skuteczność 

tych systemów w podnoszeniu zatrudnienia 

oraz dostosowania ich do przemian na rynku 

pracy. Ponadto, badanie dostarcza szereg 

zaleceń dla poprawy funkcjonowania i wy-

dajności tego typu programów szkolenia. 

Niniejsza publikacja jest dostępna w formie 

elektronicznej w języku angielskim na  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1 

 

W raporcie, Komisja Europejska zawarła re-

komendacje dotyczących dalszych działań 

politycznych w zakresie kształcenia zawodo-

wego. Wśród najważniejszych sugestii znala-

zły się zalecenia dotyczące poprawy ogólne-

go wizerunku szkoleń zawodowych/

szkolnictwa zawodowego, zapewnienie od-

powiedniej równowagi pomiędzy naucza-

niem umiejętności zawodowych a umiejęt-

ności ogólnych, dostosowanie systemów i  

programów szkolenia do rzeczywistych po-

trzeb przedsiębiorstw, zapewnienie jedna-

kowych standardów jakości w szkoleniu za-

wodowym (szczególnie w wymiarze prak-

tycznym) oraz zadbanie o dostateczną liczbę 

miejsc na praktykach.  

 

Sporo miejsca poświecono rozważaniom 

nad ulepszeniem systemów edukacji, tak, by 

promowały one powiązania między szkole-

niami zawodowymi a innymi rodzajami edu-

kacji; zapewniały uczestnikom systemu edu-

kacji zawodowej możliwości dalszego ucze-

nia; wspierały nauczycieli zawodów w pod-

noszeniu ich kwalifikacji, wspierały współ-

pracę przedstawicieli różnych grup interesu 

w projektowaniu i zarządzaniu projektami 

szkoleń zawodowych; wspierały wczesne 

doradztwo w sprawach kariery. 

 

Bardzo pomocny i  szczególnie polecany oso-

bom zajmującym się szkolnictwem zawodo-

wym jest zamieszczony w raporcie wykaz 

literatury i źródeł dotyczących powyższego 

tematu (w języku polskim, s.403). Ponadto 

więcej informacji o: 

 systemach edukacji w innych krajach 

członkowskich UE znajdziecie Państwo na 

http://eacea.ec.europa.eu/education/

eurydice/index_en.php oraz  

http://ec.europa.eu/ploteus/ 

 projektach staży zagranicznych Progra-

mu Leonardo da Vinci na stronie  

http://leonardo.org.pl oraz w Punkcie Kon-

taktowym dla Programu Leonardo da Vinci   

i Inicjatywy Komisji Europejskiej Europass w 

Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Pozna-

niu  

http://www.irpoznan.com.pl/frse/frse.php 

 szkolnictwie zawodowym w Unii Europej-

skiej w czerwcowym biuletynie Punktu Infor-

macyjnego Europe Direct – Poznań na stro-

nie www.europe-direct.poznan.pl w zakład-

ce „Biuletyny”. Zapraszamy! 
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