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Sza now ni Pań stwo, 

najbliższe kilka lat to być albo nie być dla polskiej gospodarki. Być albo nie być
w czołówce światowej. Czy zrobimy kolejny cywilizacyjny skok – z gospodarki odtwórczej,
imitującej, przekształcimy się w innowacyjną, konkurencyjną? By stać się konkurencyjną,
polska gospodarka musi wejść na wyższy poziom: zaawansowane technologicznie
produkty i materiały, zmodernizowane procesy, wyspecjalizowane usługi. Są na to środki –
kolejna (ostatnia już) duża pula funduszy europejskich. Są dobre wzory – głównie w go -
spo dar kach zachodnich. Funkcjonują wreszcie instytucje przygotowane do podjęcia
działań. Ale podstawowa potrzeba to odpowiednio przygotowani ludzie! Pracownicy,
którzy będą w stanie sprostać tym wyzwaniom. Pracodawcy, którzy będą ufać pracownikom. 

Teraz przedsiębiorcy rozkładają bezradnie ręce: mimo wysokiego bezrobocia nie mogą
znaleźć pracowników o kompetencjach odpowiadających potrzebom firm (aż 80 proc.
pracodawców prowadzących rekrutację ma ten problem). Absolwenci szkół przeżywają
rozczarowanie: to, czego się nauczyli, nie przydaje się na rynku pracy, ich dyplomy nie
przekładają się na etaty. Uczciwi dyrektorzy szkół i nauczyciele przyznają, że mimo
możliwości tworzenia programów nauczania we współpracy z przedsiębiorcami, pro wa -
dze nia praktyk zawodowych, realizacji egzaminów zawodowych, nie udaje się do sto so -
wać oferty do oczekiwań rynku. Ileż takich historii słyszę każdego dnia! 

Można to zmienić! Szkolnictwo dualne, pozwalające kształcić zawodowo zgodnie
z realnymi potrzebami gospodarki, może stać się polską rzeczywistością. W imieniu
Ministerstwa Gospodarki i spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi 
– zapraszam do współpracy pracodawców, szkoły zawodowe i ośrodki kształcenia usta -
wicz ne go. Przed nami wyzwanie przeszczepienia na nasz grunt systemu szkolnictwa
dualnego, w którym pracodawcy i szkoły wspólnie kształcą przyszłych pracowników. 

Mi ni ster stwo Go spo dar ki we współ pra cy
z Mi ni ster stwem Roz wo ju Re gio nal ne go
bę dzie re ali zo wać pro jekt „Kształ ce nie za -
wo do we dla po trzeb go spo dar ki”, fi nan so -
wa ny z fun du szy unij nych. Part ne rem dla
re sor tu bę dą spół ki za rzą dza ją ce spe cjal -
ny mi stre fa mi eko no micz ny mi. Jest ich 14,
na ich te re nach dzia ła po nad 1700 przed -
się biorstw za trud nia ją cych prze szło 266 tys.
pra cow ni ków – to gi gan tycz ny po ten cjał.
Za mie rza my włą czyć przed się bior stwa
w spe cjal nych stre fach w do sto so wa nie
szkol nic twa do ich po trzeb. Do bre po cząt -
ki już ma my. Wał brzy ska Spe cjal na Stre fa
Eko no micz na „INVEST-PARK” po wo ła ła na -
wet spe cjal ny ze spół zaj mu ją cy się szkol -

Nawet uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego pod nową
fabrykę można wykorzystać
do rozmów o zawodowym
kształceniu przyszłych
pracowników
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nic twem za wo do wym. Być mo że przed się wzię cie współ re ali zo wa ne przez
WSSE „INVEST-PARK” w Wiel ko pol sce bę dzie pierw szym w Pol sce stwo rzo -
nym od pod staw przy kła dem ośrod ka szko le nia za wo do we go ści śle dla po -
trzeb przed się bior ców. Po wsta je spe cjal ne cen trum szko le nio we, któ re
przy go to wy wać bę dzie wy spe cja li zo wa nych pra cow ni ków dla prze my słu mo to -
ry za cyj ne go (na te re nach WSSE we Wrze śni po wsta nie fa bry ka Volks wa ge na
i kil ka na ście in nych za kła dów – wiel ki mo to ry za cyj ny kla ster po trze bo wać 
bę dzie od po wied nio wy kształ co nych pra cow ni ków). To pi lo taż, któ ry bu dzi na -
dzie ję na do bry ciąg dal szy. Kształ ce nie za wo do we dla po trzeb go spo dar ki 
– to prze cież dla nas wszyst kich ogrom na szan sa. Spró buj my jej nie zmar no wać.
Li czę na Pań stwa wspar cie! 

Ilo na An to ni szyn -Klik 
Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki

ILONA ANTONISZYN-KLIK

Stypendystka
Hans-Böckler-Stiftung

w programie doktoranckim 
dla młodzieży uzdolnionej.

Była przewodnicząca Zespołu 
ds. Kobiet przy Wojewódzkiej

Komisji Dialogu Społecznego.
Tytuł magistra ekonomii zdobyła

na Europejskim Uniwersytecie
Viadrina. Ukończyła studia

podyplomowe na Akademii
Dyplomatycznej w Wiedniu. 

Doświadczenie zawodowe
zdobywała m.in. w École

nationale d’administration
w Paryżu. W latach 2008–2010

pracowała w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego, najpierw jako

zastępca dyrektora Departamentu
Rozwoju Regionalnego, następnie

jako zastępca dyrektora
Departamentu Europejskiego

Funduszu Społecznego i Rozwoju
Obszarów Wiejskich. 

Od 8 czerwca 2010 pełniła
funkcję wicewojewody

dolnośląskiego. 24 listopada 2011
została powołana na stanowisko

podsekretarza stanu
w Ministerstwie Gospodarki.

Jej hobby to spacery z psem,
bieganie.
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Wykształcenie zawodowe

Praktyka c ni mistrza

DOBRZE PRZYGOTOWANI

60% całego czasu przeznaczonego 
na naukę w szkołach zawodowych
powinno być poświęcone na kształcenie
praktycznych umiejętności zdobywanych
bezpośrednio u pracodawców.

Pracodawcy 
włączani są 
w proces tworzenia
programów kształcenia
zawodowego.

Współ pra ca z pra co daw ca mi
od by wa się na pod sta wie
umo wy za war tej po mię dzy
szko łą za wo do wą 
a kon kret nym pra co daw cą.

zy

Po ukoń cze niu gim na zjum, ucznio wie chcą cy
kształ cić się za wo do wo mo gą wy bie rać po mię -
dzy:
• trzy let nią szko łą za wo do wą, któ ra umoż li wia

uzy ska nie dy plo mu po twier dza ją ce go kwa li fi -
ka cje za wo do we oraz kon ty nu owa nie na uki
w li ceum ogól no kształ cą cym dla do ro słych 

a
• czte ro let nim tech ni kum, umoż li wia ją cym

uzy ska nie kwa li fi ka cji za wo do wych po twier -
dzo nych dy plo mem oraz da ją cym moż li wość
uzy ska nia świa dec twa doj rza ło ści i kon ty nu -
owa nia na uki na stu diach wyż szych.

Szkol nic two za wo do we w Pol sce umoż li wia
zdo by cie wy kształ ce nia w ra mach 200 za wo -
dów i 252 kwa li fi ka cji za wo do wych w ob rę -
bie 8 ogól nych ob sza rów kształ ce nia:
• ad mi ni stra cyj no -usłu go wym
• bu dow la nym
• elek trycz no -elek tro nicz nym
• me cha nicz nym i gór ni czo -hut ni czym
• rol ni czo -le śnym z ochro ną śro do wi ska
• tu ry stycz no -ga stro no micz nym
• me dycz no -spo łecz nym
• ar ty stycz nym
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Jak to robią inni?
W Niemczech, oprócz tradycyjnych szkół zawodowych i technicznych, popularnym sposobem
zdobywania wykształcenia zawodowego jest nauka w systemie dualnym.

Nauka odbywa się w zakładzie pracy (3–4 dni w tygodniu) i w szkole (1–2 dni w tygodniu).

Uczeń zatrudniony jest na podstawie umowy cywilno-prawnej z firmą oferującą szkolenie. 
Przedsiębiorca ponosi koszty szkolenia oraz wypłaca pensję wynoszącą najczęściej
1/3 wynagrodzenia wykwalifikowanego pracownika.

Nauka w systemie dualnym umożliwia uzyskanie formalnych kwalifikacji 
niezbędnych do podjęcia pracy w jednym z 350 zawodów regulowanych.

Podobny, dualny system kształcenia zawodowego obowiązuje 
m.in. w Szwajcarii, Holandii oraz Austrii.
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System dualny to sposób kształcenia zawodowego, w ramach którego nauka odbywa się zarówno
w szkole, jak i bezpośrednio u pracodawcy.

System dualny
CO TO?



Dzięki systemowi dualnemu uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności zawodowe
odpowiadające na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców.

System dualny zapobiega powstawaniu bezrobocia. Absolwenci szkół zawodowych mają wiedzę
i umiejętności, których oczekują pracodawcy, a tym samym łatwiej znajdują zatrudnienie. 

Uczniowie dzięki nauce w zakładzie pracy mają dostęp do najnowocześniejszych technologii, 
maszyn i urządzeń, czego nie zapewni nawet najlepsza szkoła.

W systemie dualnym to przedsiębiorca uczy praktycznych umiejętności, czyli de facto kształci
swoich przyszłych pracowników. W interesie przedsiębiorcy leży więc jak najlepsze wyszkolenie
uczniów, na czym zyskują wszyscy: uczniowie, bo otrzymują solidne wykształcenie umożliwiające
im znalezienie pracy oraz pracodawcy, bo otrzymują możliwość zatrudnienia osób dobrze
przygotowanych do wypełniania konkretnych zadań.

System dualny jest korzystny również dla całej gospodarki państwa. 
Poprzez dopasowywanie umiejętności pracowników do zmieniających się potrzeb pracodawców,
system dualny uelastycznia nie tylko szkolnictwo zawodowe, ale przede wszystkim rynek pracy.
Pracownicy łatwiej znajdują zatrudnienie, a pracodawcy łatwiej odpowiednich pracowników. 
Dzięki dopasowywaniu umiejętności zawodowych do potrzeb przedsiębiorców zwiększa się również
poziom produktywności. Pracodawcy nie tracą czasu na doszkalanie nowo zatrudnionych
– zrobili to już wcześniej, w ramach szkolnictwa zawodowego. 

PO CO?
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CZY TO DZIAŁA?

Dualny system szkolnictwa zawodowego obowiązuje m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii,
Holandii, a także w Republice Czeskiej i na Węgrzech.

Analizy makroekonomiczne wskazują, że państwa stosujące taki system szkolnictwa zawodowego
odnotowują:
• niższy poziom bezrobocia, w tym niższy poziom bezrobocia strukturalnego wynikającego

z niedopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców
• wyższy poziom produktywności pracy w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 
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4 strefa w Europie i 22 na świecie (wg FDI 2012/2013)

tereny inwestycyjne w 44 miejscowościach w 4 województwach 
(dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie)

ponad 2,6 tys. hektarów powierzchni 

ponad 170 przedsiębiorstw, które zainwestowały ok. 17,9 mld złotych

39 tys. miejsc pracy

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” TO:

pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych 

atrakcyjne, uzbrojone grunty na terenach o dużej dynamice wzrostu gospodarczego

krótkie i przejrzyste procedury otrzymania zezwolenia na działalność w strefie 

profesjonalne wsparcie na każdym etapie inwestycji 

WSSE „INVEST-PARK” OFERUJE:

korzystne położenie w sąsiedztwie Czech i Niemiec

dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna
(autostrada A4 i A2, międzynarodowe porty lotnicze we Wrocławiu, w Poznaniu i Katowicach)

atrakcyjne, uzbrojone grunty inwestycyjne

nowoczesne, gotowe hale produkcyjne

bliskość ośrodków akademickich, centrów badawczo-wdrożeniowych 
(WSSE „INVEST-PARK” jest m.in. udziałowcem Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki we Wrocławiu)

NASZE ATUTY:
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WSSE „INVEST-PARK” A SZKOLNICTWO DLA GOSPODARKI:

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 

hr@invest-park.com.pl
www.invest-park.com.pl

POLSKA

NIEMCY

RUMUNIA

UKRAINA

AUSTRIA

Wiedeń

Praga

Bratysława
SŁOWACJA

CZECHY

LITWA

BIAŁORUŚ

ŁOTWA
Ryga

Kijów

koordynujemy kontakty między przedsiębiorcami 
a szkołami zawodowymi i ośrodkami kształcenia ustawicznego

przygotowujemy i wdrażamy pilotażowe programy współpracy przedsiębiorstw ze szkołami 

współdziałając z Ministerstwem Gospodarki dla projektu planowanego na lata 2015–2020 
„Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki” monitorujemy potrzeby pracodawców
i możliwości ośrodków edukacyjnych 

sponsorujemy inicjatywy edukacyjne podnoszące atrakcyjność absolwentów szkół na rynku pracy

prowadzimy Klub Menedżera HR Firm WSSE służący wymianie dobrych praktyk i podnoszeniu
kompetencji

organizujemy szkolenia specjalistyczne i spotkania konsultacyjne dla przedsiębiorstw działających
w WSSE
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Wiele przedsiębiorstw działających w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
„INVEST-PARK” podejmuje się praktycznego szkolenia i dokształcania uczniów.

Przedsiębiorcy
sami się szkolą

Mahle Polska od kilkudziesięciu lat organizuje praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych,
praktyki dla szkół średnich (w okresie matur) oraz letnie praktyki studenckie i staże absolwenckie. 

Dla uczniów szkoł zawodowych stworzono specjalny etat – tzw. nauczyciel zawodu (jest opiekunem
praktyk, które odbywają się w systemie tygodniowym, tj. kilka dni praktyk i kilka dni nauki).

W przypadku studentów w zależności od kierunku studiów – przydzielany jest odpowiedni pracownik
do opieki nad praktykantem lub stażystą. Część z nich znajduje niejednokrotnie zatrudnienie w firmie
Mahle, szczególnie, że pracują na sprzęcie firmowym i zdobywają konkretne doświadczenie
i umiejętności potrzebne w tej firmie.

Działająca w wałbrzyskiej strefie ekonomicznej Toyota MMP od lat współpracuje z Zespołem Szkół nr 5
im. Hubera w Wałbrzychu.

W ramach umowy zawartej ze szkołą Toyota organizuje 2-tygodniowe praktyki zawodowe dla uczniów
klas trzecich oraz roczne zajęcia specjalizacyjne dla uczniów klas czwartych. 

Praktyki w Toyocie dobrze obrazują mechanizm dostosowywania wykształcenia do potrzeb pracodawcy. 
Do 2012 roku Toyota organizowała praktyki dla uczniów z klas o profilu technik mechanik, po 2012 roku 
dla uczniów z klas o profilu technik mechatronik. Program nauczania dla zawodu jest corocznie
uzgadniany ze szkołą.  

W ramach współpracy Toyota MMP wspomaga również bazę dydaktyczną szkoły, 
przekazując m.in. wyposażenie pracowni i stanowisk do zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych.



JAK TO ZROBIMY?
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i RPO – Regionalne Programy Operacyjne, 
za których pośrednictwem do roku 2020 inwestowane będą unijne środki, 
przewidują finansowanie dostosowania szkolnictwa do gospodarki. 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA POTRZEB GOSPODARKI

CO ZROBIMY?

Ułatwimy współpracę pomiędzy pracodawcami działającymi w specjalnych strefach ekonomicznych
a szkołami zawodowymi, tak by upowszechnić system kształcenia dualnego.

Umożliwimy łatwiejsze kojarzenie partnerów (przedsiębiorstwa–szkoły zawodowe)
oraz ułatwimy przedsiębiorcom:
• organizację praktyk zawodowych
• tworzenie klas patronackich
• zatrudnianie uczniów podczas wakacji
• oferowanie staży dla absolwentów
• współtworzenie programów nauczania
• uczestniczenie w egzaminach zawodowych

POWER 2014–2020 i Regionalne
Programy Operacyjne

Aby możliwe było przetestowanie opracowanych systemów i modeli przewiduje się:

dofinansowanie praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych i staży w przedsiębiorstwach

wynagrodzenie młodocianych pracowników, stypendium dla praktykantów, 
stypendium dla stażystów (absolwentów)

finansowanie kursów zawodowych w centrach kształcenia zawodowego

refundację kosztów dojazdu praktykantów i stażystów

dodatek do wynagrodzenia opiekuna ucznia lub stażysty przydzielonego przez pracodawcę

refundację kosztów odzieży i obuwia roboczego, szkolenia BHP 
oraz środków ochrony indywidualnej uczniów i stażystów

refundację zużytych materiałów

dofinansowanie pracodawcy innych udokumentowanych kosztów kształcenia



Miliony złotych na wsparcie
uczniów, absolwentów 
i pracodawców!
Projekt systemowy „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 

Ministerstwo Gospodarki 
= LIDER PROJEKTU

spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi 
(np. WSSE „INVEST-PARK”) 

= POŚREDNIK/PARTNER PROJEKTU

wybrane szkoły zawodowe
i/lub ośrodki kształcenia ustawicznego 

i pracodawcy współpracujący w kształceniu pracowników 
= ODBIORCY WSPARCIA

uczniowie i pracodawcy

= BENEFICJENCI 

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:
szkolnictwozawodowe@invest-park.com.pl


