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1. Metodologia i tło badania

Niniejszy raport służy zaprezentowaniu wyników badania terenowego funk-

cjonowania dualnego schematu szkolnictwa zawodowego w Polsce, w tym 

roli różnych interesariuszy systemu oświaty w jego reformach przeprowa-

dzonych w ostatnich latach oraz w jego bieżącym funkcjonowaniu. W trakcie 

badania przeprowadzono dwadzieścia sześć indywidualnych wywiadów po-

głębionych z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji uczestniczą-

cych w systemie edukacji zawodowej. Wywiady zrealizowano w okresie od 

kwietnia do września 2021 roku. Na liście informatorów znajdują się przed-

stawiciele podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie i funkcjonowanie 

szkolnictwa zawodowego na różnych szczeblach. Już na etapie projektowa-

nia badania wyróżniono trzy analityczne poziomy zarządzania systemem: 

1. polityczno-strategiczny, 2. techniczno-strategiczny, 3. techniczny operacyjny1.

Pierwszy z nich obejmuje interesariuszy zaangażowanych w procesy de-

cyzyjne dotyczące długofalowego rozwoju systemu, wymagające politycznej 

legitymizacji. Instytucjami tego szczebla, z których przedstawicielami prze-

prowadzono wywiady2, są właściwe departamenty Ministerstwa Edukacji 

i Nauki (MEiN) oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także 

trzy ogólnopolskie związki zawodowe (w tym dwa reprezentujące nauczycieli) 

oraz jedna ogólnokrajowa organizacja pracodawców. Drugi poziom – również 

obejmujący długofalowe decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu sy-

stemu, mające umocowanie w wiedzy eksperckiej – reprezentowały w bada-

niu dwie branżowe organizacje pracodawców lub przedsiębiorców oraz jeden 

branżowy związek zawodowy, a także trzy instytucje wspierające system 

edukacji przez dostarczanie wiedzy eksperckiej czy opracowywanie podstaw 

programowych (na przykład instytuty badawcze). Trzeci poziom, obejmujący 

wdrażanie polityk w bieżącym funkcjonowaniu systemu, reprezentowały dwa 

gremia dialogu społecznego na poziomie regionalnym, jedno lokalne stowa-

rzyszenie przedsiębiorców oraz czterech dyrektorów szkół zawodowych i pię-

ciu przedsiębiorców współpracujących z nimi w celu zapewnienia uczniom 

zajęć praktycznych (praktyk zawodowych), a także dwóch przedstawicieli lo-

1 W sprawie wyróżnionych poziomów zarządzania systemem – por.: Streek, Schmitter (1985); 
Emmenegger, Seitzl (2020).
2 Przypisanie konkretnych instytucji i organizacji do poszczególnych poziomów zarządzania 
systemem kształcenia zawodowego nie zawsze było łatwe i jednoznaczne. Na przykład organiza-
cja pracodawców na poziomie krajowym została przypisana do poziomu polityczno-strategicz-
nego, ponieważ uczestniczy bezpośrednio w dialogu z kluczowymi podmiotami odpowiedzial-
nymi za tworzenie polityki na poziomie krajowym. Jednocześnie jednak angażuje się również 
w dialog o charakterze techniczno-strategicznym przez swoje struktury regionalne i sektorowe, 
a także w funkcjonowanie edukacji zawodowej na poziomie lokalnym (na przykład organizacja 
egzaminów zawodowych).
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kalnych władz oświatowych (działy oświaty jednostki samorządu terytorial-

nego).

Wśród aktorów wymienionych na poziomie techniczno-operacyjnym 

część została przebadana w formule trzech ministudiów przypadku. Z za-

łożenia miały one objąć trzy różne szkoły zawodowe wraz z firmami z nimi 

współpracującymi i związkami zawodowymi obecnymi w tych firmach (łącz-

nie trzy wywiady dla każdego ministudium przypadku). Brak lub – w jednym 

wypadku – niedostępność związków zawodowych wykluczył możliwość roz-

mowy z ich przedstawicielami. Studia przypadku objęły trzy szkoły branżowe 

pierwszego stopnia o różnych profilach edukacyjnych i położone w różnych 

lokalizacjach. W ramach dwóch studiów przeprowadzono po dwa wywiady 

z przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących praktyczną naukę zawo-

du w formule dualnego programu kształcenia. Jeden z tych przedsiębiorców 

był jednocześnie przedstawicielem władz cechu rzemieślniczego, będącego 

organem prowadzącym szkołę i jednocześnie sprawującego nadzór nad du-

alnym kształceniem oferowanym przez należące do niego firmy. W ramach 

trzeciego studium przypadku przeprowadzono wywiad z jednym dużym pra-

codawcą prowadzącym klasy patronackie oraz z przedstawicielem lokalnych 

władz oświatowych. Jako uzupełnienie studiów przypadku można uznać wy-

wiad z dyrektorem technikum, stanowiącego rzadki przykład tego typu szko-

ły zapewniającej uczniom edukację dualną, oraz z przedstawicielem lokalnej 

organizacji biznesowej współpracującej z niektórymi szkołami branżowymi 

w obszarze kształcenia dualnego.

Badanie poprzedziła analiza danych zastanych przeprowadzona na prze-

łomie 2020 i 2021 roku, która objęła istniejącą literaturę przedmiotu oraz akty 

prawne regulujące kształcenie zawodowe w Polsce3. Ogólnie badania tereno-

we potwierdziły dużą część wniosków z analizy wstępnej, choć pozwoliły rów-

nież na pewne rozszerzenie zakresu zidentyfikowanych podmiotów i organów 

dialogu społecznego zaangażowanych w reformy i zarządzanie systemem 

edukacji zawodowej oraz lepsze zrozumienie ich roli. Wywiady przyniosły 

ponadto lepsze zrozumienie praktyk związanych ze stosowaniem niektórych 

przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie dualnego kształcenia za-

wodowego.

3 Raport dostępny pod adresem: https://involveproject.eu/wp-content/uploads/2021/06/
INVOLVE_deskresearch.-Poland.pdf [dostęp: 28 marca 2022 roku].
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Miejsce edukacji dualnej w polskim systemie kształcenia 

zawodowego – podstawowe informacje

Badanie empiryczne zostało poprzedzone analizą danych zastanych. W tym 

miejscu zostaną przedstawione główne wnioski z tej a nalizy, aby dostarczyć 

czytelnikowi podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania systemu edu-

kacji zawodowej w Polsce oraz miejsca kształcenia dualnego w obrębie tego 

systemu.

Obecnie, w wyniku reformy systemu edukacji rozpoczętej w 2017 roku, ist-

nieją trzy główne typy szkół zawodowych w Polsce:

 Dwustopniowa szkoła branżowa – wprowadzona w miejsce zasadniczej 

szkoły zawodowej. Do nauki w niej mogą przystąpić absolwenci ośmiolet-

niej szkoły podstawowej. Nauka w ramach pierwszego stopnia trwa trzy 

lata i umożliwia podejście do egzaminu, po zdaniu którego uzyskuje się 

dyplom w zawodzie złożonym z jednej kwalifikacji na poziomie trzecim 

Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Kształcenie w ramach drugiego stopnia 

trwa dwa lata i pozwala na uzyskanie dyplomu w zawodzie na poziomie 

technika, złożonym z dwóch kwalifikacji (poziom czwarty Europejskiej 

Ramy Kwalifikacji), a także podejście do egzaminu maturalnego i kontynu-

ację nauki na studiach wyższych.

 Technikum – do nauki w nim mogą przystąpić absolwenci ośmioletniej 

szkoły podstawowej. Jest to pięcioletnia szkoła przygotowująca do egza-

minu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Absolwent może podejść 

do egzaminu dającego dyplom w zawodzie na poziomie technika (poziom 

czwarty Europejskiej Ramy Kwalifikacji).

 Szkoła policealna – do nauki w niej mogą przystąpić absolwenci szkoły 

średniej (liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej dru-

giego stopnia). W przeciwieństwie do dwóch poprzednich typów szkół 

uczniowie nie uczestniczą w kształceniu w przedmiotach ogólnych. Cykl 

kształcenia jest krótki, trwa od jednego do dwóch i pół roku w zależności 

od kwalifikacji. Absolwent może podejść do egzaminu dającego dyplom 

w zawodzie złożonym z jednej lub dwóch kwalifikacji, na poziomie trzecim 

lub czwartym Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Równolegle istnieją trzy warianty kształcenia dualnego, definiowane-

go na potrzeby niniejszego badania jako kształcenie odbywane w znacznym 

zakresie w rzeczywistym środowisku pracy (u pracodawcy przyjmującego na 

praktyki), naprzemiennie w krótkich cyklach z kształceniem teoretycznym 

w szkole. Warianty te są następujące:



8 Maciej Pańków

 Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych – schemat pole-

gający na zatrudnianiu osoby w wieku od piętnastu do osiemnastu, która 

ukończyła szkołę podstawową, przez pracodawcę, który kieruje ją na teo-

retyczne kształcenie zawodowe i kształcenie ogólne do szkoły branżowej 

pierwszego stopnia. Za jeden z kluczowych aspektów tego rozwiązania na-

leży uznać jego pracowniczy charakter – uczeń jest formalnie opłacanym 

pracownikiem, którego zatrudnienie regulują określone przepisy Kodeksu 

pracy.

 Praktyczna nauka zawodu na podstawie umowy zawartej między dyrek-

torem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę 

zawodu – rozwiązanie to może być wykorzystywane w wypadku uczniów 

techników, szkół branżowych drugiego stopnia oraz szkół policealnych.

 Staż uczniowski – wprowadzony w 2018 roku nowy wariant kształcenia 

dualnego oparty na indywidualnej umowie między pracodawcą a ucz-

niem, niewiążący się z nabyciem przez tego drugiego statusu pracowni-

ka młodocianego. Może on jednak otrzymywać wynagrodzenie. Staż tego 

rodzaju umożliwia elastyczne dopasowanie treści szkolenia praktycznego 

do specyfiki pracy w danej firmie i ich rozszerzenie poza program kształce-

nia. Staż uczniowski ma zastosowanie w szkołach branżowych pierwszego 

stopnia i technikach.
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2. Ogólne poglądy władz publicznych i partnerów

społecznych na dualne kształcenie zawodowe

Ogólnie respondenci byli mocno przekonani, że kształcenie dualne jest nie-

zbędnym schematem kształcenia zawodowego. Panuje co do tego konsensus 

zarówno wśród władz publicznych, jak i wśród przedstawicieli partnerów spo-

łecznych. Ich zdaniem, dualna formuła edukacji – a przynajmniej stała inten-

sywna współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorstwami w zakresie szko-

lenia praktycznego – jest warunkiem koniecznym zapewnienia odpowiedniej 

jakości kształcenia. Część respondentów uznaje zaangażowanie przedsię-

biorstw za rację bytu kształcenia zawodowego. Według rozmówców, tylko 

szkoląc się w realnym środowisku pracy na terenie firmy, uczniowie mogą 

korzystać ze sprzętu obecnie używanego w danej dziedzinie działalności – wy-

posażenie szkolnych warsztatów czy ośrodków szkolenia praktycznego nigdy 

nie nadąży za bieżącymi tendencjami w gospodarce.

Istotną korzyścią dualnego kształcenia zawodowego wskazywaną przez 

respondentów jest możliwość przekazywania wiedzy i umiejętności, które są 

trudne lub wręcz niemożliwe do przekazania na lekcjach w szkole lub do zapi-

sania na kartach podręcznika. Chodzi o wiedzę „milczącą”, zgodnie z koncep-

cją pierwotnie zaproponowaną przez Michaela Polanyiego (Sennett 2010: 51). 

Taka wiedza nie może być bezpośrednio wyjaśniona i opisana, ponieważ skła-

dają się na nią konkretne zdolności manualne, osobiste doświadczenie czy 

intuicja. Wszystkich można szkolić głównie przez powtarzanie określonych 

czynności pod czujnym okiem mistrza.

Istotne jest również nabywanie kompetencji związanych nie bezpośred-

nio z wykonywaniem danego zawodu, ale z obecnością w miejscu pracy, ta-

kich jak dyspozycyjność, odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pra-

cy w zespole oraz znajomość praw i obowiązków pracownika wynikających 

z prawa pracy.

Korzyści wskazywali również pracodawcy, którzy dzięki dualnemu wy-

kształceniu mają możliwość pozyskania pracowników dobrze przygotowa-

nych do wykonywania swoich zadań, uwzględniających potrzeby firm. Co wię-

cej, firmy bezpośrednio zaangażowane w szkolenia praktyczne mogą liczyć 

na obniżenie kosztów pozyskania wartościowego pracownika w porównaniu 

z sytuacją, w której rekrutowany na rynku pracy kandydat byłby przysposabia-

ny do pracy w danej firmie po ukończeniu pełnego cyklu edukacji. Dzieje się 

tak nie tylko dzięki możliwości uzyskania wsparcia ze strony państwa (częścio-

wy zwrot kosztów kształcenia praktycznego), ale – zwłaszcza – dzięki możliwo-



10 Maciej Pańków

ści kształtowania od początku specyficznych umiejętności ucznia pod kątem 

potrzeb danej firmy.

Absolutnie najskuteczniejsza forma kształcenia zawodowego [organi-

zacja pracodawców].

W tamtym czasie [kilka lat temu, kiedy rozmówca zaczynał swoją karie-

rę] nauczyciele rzadko podnosili swoje kompetencje, opierając się na 
utartych schematach lub pożółkłym zeszycie ze scenariuszami. Nauka 
w realnych warunkach wymaga innego tempa, dostosowania do rze-
czywistych warunków panujących w danym zakładzie, który – aby być 
konkurencyjny i rentowny – musi się rozwijać. Chyba że jest to firma 
rzemieślnicza odtwarzająca starą technologię, między innymi zakłady 
jubilerskie czy zegarmistrzowskie, gdzie kontynuowanie tradycji jest 
zaletą [instytucja ekspercka].

Pytanie, które należy sobie zadać, to czy można zrobić szkołę zawodową 
bez współpracy z pracodawcami. Niektórzy myślą, że można. Otóż nie da 
się zrobić szkoły zawodowej bez pracodawców [dyrektor szkoły].

2.1. Normatywne/idealne definicje dualnego kształcenia zawodowego

Proponowane przez rozmówców cechy definiujące kształcenie dualne są 

zgodne z obrazem przyjętym w literaturze. Za kluczowe uważają oni przepro-

wadzenie szkolenia praktycznego w rzeczywistym środowisku pracy w firmie. 

Niektórzy z nich wskazywali również odpowiedni wymiar czasu zajęć prak-

tycznych w odniesieniu do nauki teorii, a także naprzemienność obu elemen-

tów kształcenia, zapewniającą ich wzajemną komplementarność. Jak stwier-

dził jeden z rozmówców, uczeń powinien mieć możliwość natychmiastowego 

przekucia wiedzy teoretycznej w umiejętności praktyczne. Jako przykład po-

żądanych proporcji między nauką teoretyczną a praktyką badani wskazali 

stosunek dwa do trzech (dwa dni w tygodniu w szkole, trzy dni w firmie), co 

wydaje się powszechnym rozwiązaniem w wypadku kształcenia pracowników 

młodocianych w szkołach branżowych pierwszego stopnia. Ewentualnie roz-

mówcy wskazywali ogólną przewagę czasu trwania szkolenia praktycznego 

nad nauczaniem teorii, aby można było mówić o edukacji dualnej.

Należy zauważyć, że respondenci zwykle koncentrowali się na praktycz-

nym przygotowaniu pracowników młodocianych jako jedynym, a w każdym 

razie najważniejszym schemacie kształcenia dualnego w polskim systemie 

szkolnictwa zawodowego. Pogląd ten, podzielany przez przedstawicieli władz 

publicznych i partnerów społecznych różnych szczebli, zdaje się potwierdzać 

doświadczenia badanych szkół w trakcie studiów przypadku. Mimo istnienia 

dwóch innych schematów kształcenia dualnego przewidzianych w prawie 

oświatowym dopiero status pracownika młodocianego daje uczniowi możli-
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wość pracy w dużej mierze poza szkołą przez cały cykl edukacyjny. Rozmów-

cy często podkreślali, że kształcenie dualne pracowników młodocianych było 

praktykowane od wielu dziesięcioleci w zakładach rzemieślniczych, zanim 

idea ta stała się popularna wśród decydentów publicznych, inspirowanych 

doświadczeniami w tej dziedzinie zwłaszcza krajów niemieckojęzycznych.

Nieco zaskakującą, inną, bardziej rygorystyczną definicję dualnego kształ-

cenia zaproponował dyrektor jednej ze szkół objętych studiami przypadku, 

współpracującej z bardzo dużą liczbą przedsiębiorstw zatrudniających pra-

cowników młodocianych. Respondent ten ocenił, że   „prawdziwe” szkolenie 

dualne powinno odbywać się pod jednym dachem w odniesieniu do obu jego 

elementów – szkolenia teoretycznego i praktycznego. Jego zdaniem, szkole-

nie praktyczne powinno następować niezwłocznie po kilku godzinach nauki 

teoretycznej.

Przedstawicielka środowiska rzemieślniczego przedstawiła czynniki, któ-

re zdają się dobrze tłumaczyć uniwersalność schematu opartego na zatrud-

nianiu pracowników młodocianych. Wskazała przede wszystkim jego wyko-

nalność na lokalnych rynkach pracy w Polsce, zwłaszcza w małych i średnich 

miastach oraz na terenach wiejskich. Rynki te charakteryzują się stosunkowo 

niskim zapotrzebowaniem na przedstawicieli poszczególnych zawodów – na 

przykład co roku są dwie lub trzy takie osoby. Dzięki możliwości tworzenia tak 

zwanych klas wielozawodowych, w których kształceni są uczniowie reprezen-

tujący różne zawody, program ten pozwala na bardzo efektywne i elastyczne 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnej gospodarki. Uczniowie 

uczą się w szkole przedmiotów ogólnych (na przykład matematyki, historii), te-

orii w swoim zawodzie uczą się w specjalnych ośrodkach szkoleniowych (trwa 

to zwykle kilka tygodni) oraz odbywają praktyki w firmach współpracujących 

ze szkołą. Są to zazwyczaj stosunkowo niewielkie firmy, często mające status 

przedsiębiorstw rzemieślniczych.

Respondenci wskazywali istotne korzyści wynikające z powszechności 

tego rozwiązania w polskim systemie kształcenia branżowego. Po pierwsze, 

kształcenie pracowników młodocianych w mikro i małych firmach pozwala 

młodym ludziom znaleźć pracę na lokalnych rynkach pracy. Nie muszą mi-

grować do innych regionów kraju, a tym bardziej za granicę, co jest istotną 

kwestią w obliczu dużej skali emigracji zarobkowej, jaka występuje od wej-

ścia Polski do Unii Europejskiej. Jednak ta cecha została oceniona negatywnie 

przez jednego z rozmówców, ponieważ ogranicza mobilność pracowników. 

Drugą ważną okolicznością jest fakt, że oparcie kształcenia pracowników mło-

docianych w dużej mierze na przedsiębiorstwach rzemieślniczych pozwala 

w niektórych wypadkach na transfer unikalnych, rzadkich umiejętności roz-

wijanych przez pokolenia przez daną firmę. Tymczasem duże, często między-

narodowe firmy współpracujące ze szkołami na podstawie umowy z dyrek-

torem i kształcące znaczną liczbę uczniów to w większości zakłady montażu 

podzespołów wyprodukowanych w innych krajach na podstawie gotowych 
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projektów opracowanych w zagranicznych biurach badawczo-rozwojowych. 

Dlatego – jak wskazała przedstawicielka rzemiosła – większość procesów 

związanych z produkcją poznawana jest zarówno przez uczniów, jak i przez 

innych pracowników powierzchownie i bez wglądu w szczegóły stosowanych 

technologii. Alternatywny model kształcenia dualnego, za jaki można uznać 

ten oparty na klasach patronackich realizowanych na podstawie umowy mię-

dzy szkołą a dużą firmą, nie może być powszechny w kraju, gdyż nie ma tak 

wielu dużych przedsiębiorstw zainteresowanych kształceniem uczniów szkół 

zawodowych. Uczniowie, którzy nie znajdą pracy w tych firmach, muszą liczyć 

się z koniecznością migracji w celu znalezienia satysfakcjonującego ich miej-

sca pracy w przedsiębiorstwie o podobnym profilu produkcyjnym.

2.2. Opinie na temat istniejących regulacji dotyczących głównych 
        systemów dualnego kształcenia zawodowego

Ogólnie przedstawiciele władz publicznych i partnerzy społeczni uznają obo-

wiązujące w Polsce przepisy prawa oświatowego za rzeczywiście pozwalające 

na realizację dualnego kształcenia. Jednak – jak już wskazano powyżej – doty-

czy to przede wszystkim przygotowania zawodowego pracowników młodo-

cianych na podstawie indywidualnych umów zawieranych przez nich z pra-

codawcami. Pracodawcy ci kierują następnie pracownika do wybranej szkoły 

branżowej pierwszego stopnia na kształcenie teoretyczne. Znacznie mniejsza 

grupa respondentów wskazywała również inne schematy kształcenia dualne-

go. Jeden z nich, reprezentujący ekspercką instytucję wspierającą edukację 

zawodową, zasugerował wręcz, że znane mu szkoły zawodowe częściej współ-

pracują z firmami na podstawie umowy zawartej między dyrektorem szkoły 

a firmą. Jednak w świetle innych wywiadów opinia ta jest zdecydowanie od-

osobniona.

Z kolei przedstawiciel władz publicznych wskazał trzeci program kształce-

nia dualnego dostępny w Polsce, jakim jest staż uczniowski – innowacja wpro-

wadzona w 2019 roku w Prawie oświatowym. Podkreślił on, że rozwiązanie to 

spełnia wymogi unijnej definicji kształcenia dualnego i wymienił wiele jego 

zalet. Po pierwsze, staż uczniowski może wykraczać poza obowiązkowe treści 

kształcenia i obejmować naukę umiejętności, które pracodawca chce zaofe-

rować uczniom. Może być prowadzony przez cały cykl edukacyjny i zapewnia 

uczniowi spełnienie obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu. Jego rze-

czywisty czas trwania może być elastycznie uzgadniany między osobą szkolo-

ną i pracodawcą. Za staż uczeń może otrzymać wynagrodzenie, chyba że stro-

ny postanowią inaczej. Pracodawca zalicza wynagrodzenie ucznia do kosztów 

uzyskania przychodów. Większość rozmówców nie była jednak dobrze zazna-

jomiona z tym schematem lub badani wskazywali, że   jest za wcześnie, aby 

móc ocenić jego rolę w zapewnianiu dualnego kształcenia zawodowego.
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Ważnym wnioskiem z wywiadów jest również możliwość połączenia 

dwóch rodzajów umów, na podstawie których uczniowie są szkoleni w fir-

mach. Oznacza to, że nawet gdy duża firma zawrze ramową umowę o współ-

pracy z dyrektorem szkoły, uczniowie nadal mogą podpisywać z nią indywidu-

alne umowy, nadające im status pracowników młodocianych.

Wielu respondentów zwraca uwagę na zmiany, jakie zaszły w ostatnich 

latach w zakresie prawa oświatowego w odniesieniu do edukacji zawodowej, 

w tym kształcenia dualnego. Wskazano między innymi na zastąpienie zasad-

niczych szkół zawodowych dwustopniowymi szkołami branżowymi, dającymi 

możliwość kontynuowania nauki na poziomie wyższym, a także zwiększenie 

nacisku na kształcenie praktyczne i wymóg współpracy szkół z pracodawcami 

(między innymi przy wprowadzaniu nowego zawodu do oferty edukacyjnej). 

Część respondentów przywoływała wprowadzenie rozwiązań umożliwiają-

cych organizacjom pracodawców i poszczególnym firmom zgłaszanie nowych 

zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a także zmian 

w podstawach programowych dla kształcenia zawodów istniejących. Wspo-

mnianą w wywiadach zmianą było również wprowadzenie nowej klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podziału zawodów na dwie lub trzy 

kwalifikacje, który następnie zmieniono, zmniejszając liczbę kwalifikacji w za-

wodzie do jednej lub dwóch.

Nie oznacza to jednak, że wprowadzane zmiany są zawsze pozytywnie 

oceniane przez respondentów – podobnie jak samo Prawo oświatowe. Na 

przykład przedstawicielka rzemiosła zadeklarowała, że   jej organizacja sprze-

ciwia się wprowadzonym niedawno ułatwieniom dla instruktorów szkolenia 

praktycznego w firmach. Jej zdaniem, uproszczenie i skrócenie czasu trwania 

kursu pedagogicznego dla tych osób z osiemdziesięciu do czterdziestu ośmiu 

godzin ma negatywny wpływ na jakość procesu szkoleniowego.

Opinia ta może być nieco zaskakująca, ponieważ ogólnie, zdaniem wielu 

respondentów (w tym dyrektorów szkół objętych studiami przypadku), Pra-

wo oświatowe jest istotnym obciążeniem dla firm zajmujących się dualnym 

kształceniem. Problemem, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, które nie 

dysponują wystarczającą kadrą administracyjno-prawniczą, jest obszerność 

aktów wykonawczych, ich złożoność i niejasność. Tymczasem, jak ocenił jeden 

z respondentów, przedsiębiorcy często nie są zaznajomieni z najbardziej pod-

stawowymi pojęciami stosowanymi w edukacji, takimi jak podstawa progra-

mowa.

Nawet duzi pracodawcy niechętnie delegują swoich pracowników do 
walki z całym prawem edukacyjnym, z tymi wszystkimi stosami i tona-
mi papierów [dyrektor szkoły, drugie studium przypadku].

Kolejnym istotnym zarzutem wobec kształtu przepisów oświatowych, 

który zgłosiła przedstawicielka rzemiosła, jest brak powszechnego obowiąz-
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ku dla przedsiębiorców włączania się we wspieranie kształcenia zawodowego 

oraz ich przynależności do izb rzemieślniczych, jak to jest na przykład w kra-

jach niemieckojęzycznych. Dlatego, jej zdaniem, nie jest zasadne mówienie 

o „systemie dualnej edukacji zawodowej” w Polsce – możemy mówić tylko 

o „małym systemie”, obejmującym przedsiębiorstwa o statusie zakładów 

rzemieślniczych. Jeżeli takie przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników mło-

docianych, są one na mocy prawa zobowiązane do przynależności do cechu 

rzemieślniczego.

W rozmowie z jednym z dyrektorów szkół wskazano również problem 

krótkowzroczności decydentów publicznych oraz wprowadzania przez nich 

zmian w Prawie oświatowym bez odpowiednich konsultacji i refleksji. Nie ma 

dalekosiężnej wizji rozwoju systemu szkolnictwa zawodowego, a nawet edu-

kacji w ogóle, a kolejne rządy czasami radykalnie zmieniają kierunek zmian. 

Zdaniem tego samego rozmówcy, państwo wprowadza niezbędne korekty do-

piero w wypadku pojawienia się poważnych problemów. Jako przykład skut-

ków nieprzemyślanych zmian respondent wskazał obecny, przejściowy prob-

lem z rozpoczynaniem nauki w szkołach branżowych przez bardzo młodych, 

nawet czternastoletnich uczniów. To wynik nałożenia się dwóch decyzji. Po 

pierwsze, poprzedni rząd obniżył wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawo-

wej do sześciu lat. Kolejny rząd podniósł ten wiek z powrotem do siedmiu lat, 

ale jednocześnie zdecydowano o likwidacji trzyletnich gimnazjów, wydłuża-

jąc czas nauki w szkole podstawowej z sześciu do ośmiu lat, co skutkowało 

skróceniem czasu nauki przed rozpoczęciem kształcenia zawodowego o rok. 

W konsekwencji młode, niedojrzałe emocjonalnie osoby podejmują kształce-

nie zawodowe, co stanowi dodatkową trudność i ryzyko dla pracodawców. 

Niektórzy uczniowie w tym wieku nie mają jeszcze wystarczającego wzrostu, 

aby móc pracować w określonych zawodach lub z określonymi urządzeniami.

Ryzyko dla pracodawców potęgują inne luki w prawie, takie jak brak po-

wszechnego systemu wczesnego doradztwa zawodowego, co skutkuje wy-

sokim odsetkiem uczniów zmieniających zawód w trakcie nauki, a nawet 

przedwcześnie kończących naukę. Z kolei refundacja kosztów kształcenia 

praktycznego dla pracodawców, oceniana przez część respondentów ogólnie 

jako zbyt niska, jest przyznawana dopiero po uzyskaniu przez ucznia dyplomu 

zawodowego.
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3. Zaangażowanie partnerów społecznych w ostatnie reformy
dualnego kształcenia zawodowego

W opinii rozmówców zaangażowanie partnerów społecznych w realizowane 

w ostatnich latach reformy szkolnictwa zawodowego, w tym próby wzmoc-

nienia dualnego kształcenia zawodowego, było raczej ograniczone i niesy-

stematyczne. Jak zostanie to pokazane w rozdziale piątym, nie ma stałych 

trójstronnych gremiów zajmujących się edukacją zawodową, a znaczna część 

relacji między decydentami publicznymi a interesariuszami systemu edukacji 

zawodowej ogranicza się do angażowania się w konsultacje społeczne.

Mając na względzie częsty brak otwartej, systematycznej dyskusji w więk-

szym gronie zrzeszającym partnerów społecznych, można wskazać następu-

jące kwestie poruszane w ostatnich latach w dyskusjach nad podstawowym 

charakterem kształcenia zawodowego:

 Kwestie związane ze szkoleniem praktycznym, między innymi wymagania 

dla instruktorów szkolenia praktycznego w firmach. Zdaniem badanych, 

opinie różnych środowisk w tej sprawie były rozbieżne. Jak wskazano 

w rozdziale drugim, przedstawiciele rzemiosła wspierają utrzymanie sto-

sunkowo wysokich wymagań względem instruktorów, w tym zwłaszcza 

odpowiednio długotrwałego kursu pedagogicznego dla kandydatów. Po-

jawiły się jednak żądania ze strony innych środowisk reprezentujących 

biznes, aby uprościć proces przysposobienia instruktorów zatrudnianych 

przez firmy przyjmujące uczniów. Oprócz niekontrowersyjnego postulatu 

dopuszczenia do pełnienia tej funkcji osób bez wyższego wykształcenia 

pojawiły się również te dotyczące skrócenia i uproszczenia przygotowaw-

czego kursu pedagogicznego skierowanego do instruktorów, który został 

wprowadzony mimo sprzeciwu przedstawicieli rzemiosła, zaniepokojo-

nych obniżeniem jakości procesu szkolenia uczniów. Poruszano również 

kwestię wynagrodzeń nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach. 

Przedstawiciele biznesu i związków zawodowych uważają, że są one zbyt 

niskie, aby przyciągnąć do pracy w szkołach wykwalifikowanych specjali-

stów, którzy mogą liczyć na znacznie wyższe zarobki w swoim zawodzie 

w prywatnych firmach. Kolejną konsultowaną kwestią było wprowadze-

nie stażu uczniowskiego jako nowego schematu kształcenia dualnego. 

Konsultacje objęły również inne aspekty wspierania praktycznej nauki za-

wodu w firmach, takie jak wprowadzenie obowiązku podjęcia przez dyrek-

tora szkoły współpracy z firmą przy planowaniu wprowadzenia nowego 

zawodu do oferty edukacyjnej.
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 Niektóre aspekty organizacji państwowych egzaminów zawodowych. We-

dług przedstawiciela jednego z nauczycielskich związków zawodowych 

dzięki sugestiom związkowców wprowadzono nową, płatną funkcję asy-

stenta technicznego, którego zadaniem jest przygotowanie sali egzamina-

cyjnej dla kandydatów oraz pomoc w trakcie egzaminu.

 Ogólna reforma systemu oświaty, w tym kluczowe zmiany polegające na 

zastąpieniu zasadniczych szkół zawodowych dwustopniowymi szkołami 

branżowymi oraz wydłużeniu czasu trwania nauki w technikach z czte-

rech do pięciu lat. Główne kierunki reformy z 2017 roku zostały jednak 

narzucone przez rząd. Według jednego z respondentów, reprezentującego 

branżowy związek zawodowy, reforma polegająca na zastąpieniu zasadni-

czych szkół zawodowych szkołami branżowymi i wydłużeniu czasu nauki 

w technikach nie była konsultowana z partnerami, została wprowadzona 

„nagle”. W świetle innych wywiadów rzeczywiście się wydaje, że udział 

partnerów społecznych ograniczał się do konsultacji szczegółów refor-

my. Lokalnie organizowano również spotkania informacyjne. Były to tak 

zwane seminaria branżowe, na które zapraszani byli różni interesariusze 

(samorząd, pracodawcy, dyrektorzy szkół). W ich trakcie przedstawiano za-

łożenia reformy.

 Wzmocnienie wsparcia instytucjonalnego szkół zawodowych, w tym 

stworzenie i rozwój systemu wczesnego doradztwa zawodowego dla ucz-

niów wyższych klas szkół podstawowych. Na podstawie wywiadów prze-

prowadzonych z dyrektorami szkół w ramach studiów przypadku należy 

stwierdzić, że nadal brakuje takiego systemu, choć potrzeba wprowadze-

nia poradnictwa na wspólną skalę jest ważnym postulatem partnerów 

społecznych. Został on zawarty w Uchwale nr 48 w sprawie rekomendacji 

zmian w systemie oświaty w zakresie kształcenia zawodowego, przyjętej 

przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego w 2017 roku (patrz: roz-

dział piąty). Przedstawicielka lokalnych władz oświatowych w Warszawie 

zadeklarowała, że   niedawno powstał w tym mieście ośrodek wsparcia po-

radnictwa, co jest ewidentną próbą wypełnienia luki w systemie edukacji 

na poziomie ogólnopolskim. Kolejną kwestią obecną na agendzie konsul-

tacji było stworzenie systemu śledzenia losów absolwentów (taki system 

jest obecnie tworzony przez Instytut Badań Edukacyjnych) czy monitoro-

wanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje (odpowiednie narzędzia 

zostały wprowadzone jakiś czas temu).

 Wczesny etap reform szkolnictwa zawodowego z lat 2012–2015. W tym 

czasie, przy dużym zaangażowaniu części interesariuszy reprezentujących 

biznes, dyskutowano o zmianach w klasyfikacji zawodów w szkolnictwie 

zawodowym. Dodatkowo na agendzie była obecna nowa struktura zawo-

dów z podziałem na kwalifikacje oraz – oceniona przez respondentów 

jako bardzo ważna – możliwość proponowania nowych zawodów przez 

pracodawców lub reprezentujące ich organizacje. Jednocześnie opra-
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cowano nowe standardy opisu zawodów i kwalifikacji z użyciem języka 

efektów uczenia się. Kontynuację tych zmian można uznać za wprowadze-

nie w 2019 roku podziału zawodów na grupy odpowiadające trzydziestu 

dwóm branżom. Jednocześnie powstał Zintegrowany System Kwalifikacji, 

systematyzujący wszystkie kwalifikacje nauczane w szkołach różnych 

typów, a także kwalifikacje rynkowe nadawane przez podmioty niepub-

liczne. System ten wprowadził jednolite standardy opisu kwalifikacji i po-

ziomów w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji (zgodnej z Europejską Ramą 

Kwalifikacji), do której każdy z nich musi być przypisany. Zdaniem części 

respondentów, kwalifikacje rynkowe mogą stanowić uzupełnienie pub-

licznej oferty kształcenia zawodowego.

Należy zauważyć, że niektóre wywiady ujawniły dość znaczne rozbieżno-

ści w podejściu partnerów społecznych do pożądanego kształtu kształcenia 

dualnego. Ich wizja funkcjonowania kształcenia zawodowego i szkolenia 

praktycznego jest w niektórych punktach wyraźnie odmienna. Niektórzy 

przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli, zdaniem reprezentanta 

rzemiosła, chcieliby systemu szkolnego, w którym pracodawcy byliby jedynie 

dostawcami nowoczesnego sprzętu do szkolnych warsztatów4. Przeciwne sta-

nowisko, podkreślające wagę szkolenia praktycznego opartego na obecności 

ucznia w firmie, prezentują przedstawiciele biznesu. Zwolennicy takiego roz-

wiązania podkreślają potrzebę wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców 

w celu zachęcenia ich do angażowania się w edukację dualną, między innymi 

przez uproszczenie przepisów oświatowych, zwiększenie wysokości refunda-

cji kosztów kształcenia czy rozszerzenie katalogu refundowanych wydatków. 

Jednocześnie z wywiadów wynika, że zarówno   związki zawodowe, jak i przed-

stawiciele pracodawców mają wrażenie, że to przeciwna strona dialogu jest 

faworyzowana przez rząd jeśli chodzi o uwzględnianie postulatów i opinii.

Kiedy toczy się dyskusja na temat podziału czasu między nauką prak-
tyczną i teoretyczną, związki zawodowe nauczycieli postrzegają to 
tylko jako odbieranie nauczycielom godzin z podstaw programowych. 
[…] Zawsze panuje dominacja środowiska nauczycielskiego. To osłabia 
nasz głos w Radzie Dialogu Społecznego [organizacja pracodawców].

Ministerstwo działa raczej jednostronnie, a jeśli weźmie się pod uwagę 
jakieś opinie, to raczej pracodawcy [związek zawodowy nauczycieli].

Od 2008 roku przez cały okres funkcjonowania trójstronnego [jednego 

z branżowych] zespołu nie udało się znaleźć [wspólnego] stanowiska. 
Wielokrotnie byliśmy w stanie wypracować wspólne stanowisko pra-
codawców i pracowników. Wygląda to tak, jak na Radzie Dialogu Spo-
łecznego, na przykład w sprawie płacy minimalnej: najpierw jest nego-

4 Należy jednak stwierdzić, że w wywiadach z przedstawicielami związków zawodowych taki 
pogląd się nie pojawił.
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cjowana, potem strony dają swoje propozycje, a potem rząd decyduje 
w inny sposób, bo „towarzystwo” i tak nie może dojść do porozumie-
nia. Tutaj jest podobnie, tylko częściej dogadujemy się z pracodawca-
mi [branżowy związek zawodowy].

Można wytyczyć jeszcze inną linię podziału, mianowicie między firmami 

rzemieślniczymi a dużymi przedsiębiorstwami. Występują tu napięcia, jak 

wskazano powyżej, związane z uproszczeniem kursu pedagogicznego dla in-

struktorów praktycznej nauki zawodu. Zwykle jednak rozbieżności idą w in-

nym kierunku niż w tym wypadku – to zwłaszcza małe firmy mają problemy 

wynikające ze zbyt dużych obciążeń formalno-administracyjnych. Zdaniem 

przedstawiciela rzemiosła, gdyby przepisy zróżnicowały obowiązki ciążące 

z jednej strony na firmach sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

a – z drugiej – na dużych firmach, łatwiej byłoby uzgodnić wspólne stanowisko 

biznesowe wobec proponowanych przez rząd zmian w szkolnictwie zawodo-

wym.

Respondenci ogólnie zgadzali się z tezą, że w obszarze dialogu społecz-

nego nad kształtem kształcenia zawodowego, w tym kształcenia dualnego, 

na poziomie polityczno-strategicznym związki zawodowe są raczej mniej 

aktywne (szczegóły w rozdziale piątym). Są to głównie związki zawodowe na-

uczycieli, które przede wszystkim dążą do zapewnienia godziwych warunków 

zatrudnienia nauczycieli. Organizacje związkowe bardziej aktywne są na po-

ziomie branżowym, który w niniejszej analizie należy przypisać do poziomu 

techniczno-strategicznego (patrz rozdział szósty).
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4. Dualne kształcenie zawodowe a rokowania zbiorowe

Respondenci byli zgodni, że negocjacje zbiorowe nie są obecne na żadnym 

szczeblu zarządzania systemem kształcenia zawodowego, nie tylko w odnie-

sieniu do kwestii edukacji dualnej. W Polsce rokowania zbiorowe mają co do 

zasady zastosowanie jedynie w zakresie negocjowania warunków zatrudnie-

nia. Układy zbiorowe pracy uznaje się za jedno ze źródeł prawa pracy (Her-

mann-Marciniak 2015). Należy zauważyć, że są one zjawiskiem stosunkowo 

rzadkim w polskiej gospodarce. Szacuje się, że obejmują one około 14–25 pro-

cent wszystkich pracowników w Polsce (ETUI). W analizowanym obszarze ro-

kowania zbiorowe potencjalnie mogą być wykorzystywane do ustalania wa-

runków zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli w szkołach zawodowych, 

a także pracowników młodocianych zatrudnianych w przedsiębiorstwach 

prowadzących praktyczną naukę zawodu.

Warunki zatrudnienia, wynagradzania i awansu zawodowego nauczycieli 

nie są przedmiotem negocjacji zbiorowych, a jedynie konsultacji społecznych. 

O przeprowadzeniu takich konsultacji wspominali zwłaszcza przedstawicie-

le związków zawodowych nauczycieli, którzy przyznali, że strona rządowa 

w pewnym stopniu uwzględniła niektóre uwagi ich środowiska, choć uczyniła 

to dość arbitralnie. Na przykład jeden z respondentów zadeklarował, że w ra-

mach rozmów prowadzonych przez Zespół do spraw Statusu Zawodowego 

Pracowników Oświaty5 udało się skłonić decydentów do cofnięcia zmian, któ-

re znacznie wydłużały okres awansu zawodowego nauczycieli – przywrócono 

dotychczasowe rozwiązania.

W odniesieniu do rokowań zbiorowych jako mechanizmu wpływającego 

na warunki zatrudniania pracowników młodocianych uczących się w szko-

łach branżowych pierwszego stopnia można sobie wyobrazić sytuację, 

w której może do nich dochodzić. Jednakże w trakcie badania nie udało się 

zidentyfikować takich sytuacji. Przeprowadzono tylko jedno studium przy-

padku obejmujące dużą firmę prowadzącą klasy patronackie w szkołach 

zawodowych, w której działają związki zawodowe. Mimo licznych prób nie 

nawiązano kontaktu z ich przedstawicielami. Jednocześnie przedstawiciel 

strony pracodawców zadeklarował, że związki zawodowe są jedynie infor-

mowane o działalności firmy w zakresie szkolenia praktycznego uczniów 

i nie uczestniczą w negocjacjach dotyczących jakichkolwiek jej aspektów. 

Ogólnie należy podkreślić, że prawdopodobieństwo wpływania na sytuację 

pracowników młodocianych przez rokowania zbiorowe – w Polsce prowa-

5 Zespół konsultacyjny przy Ministerstwie Edukacji i Nauki, skupiający przedstawicieli różnych 
resortów, samorządu terytorialnego (jako organów prowadzących szkoły publiczne) oraz związ-
ków zawodowych nauczycieli.
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dzonych głównie na poziomie przedsiębiorstwa – jest znikome. Głównym 

powodem jest to, że na polu kształcenia praktycznego dominują małe przed-

siębiorstwa rzemieślnicze. W takich firmach założenie zakładowej organi-

zacji związkowej jest bardzo trudne lub – w wypadku zatrudnienia poniżej 

dziesięciu pracowników – prawnie niemożliwe.
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5. Zarządzanie dualnym kształceniem zawodowym
na poziomie polityczno-strategicznym

Jak już wskazano w rozdziale trzecim, zaangażowanie partnerów społecznych 

w reformy systemu edukacji zawodowej z ostatnich lat było ograniczone 

i niesystematyczne, to samo można powiedzieć o funkcjonowaniu trójstron-

nych gremiów dialogu społecznego na polityczno-strategicznym poziomie 

zarządzania systemem. W Polsce nie ma organu trójstronnego poświęcone-

go wyłącznie szkolnictwu zawodowemu. Jeśli chodzi o dialog na najwyższym 

krajowym szczeblu kształtowania polityki publicznej, prowadzony w Radzie 

Dialogu Społecznego (RDS)6, to nie ma nawet zespołu roboczego zajmującego 

się ogólnie systemem edukacji.

Dwa zespoły Rady Dialogu Społecznego o największym potencjale do 

prowadzenia debaty na temat dualnego kształcenia zawodowego to zespół 

problemowy do spraw usług publicznych oraz zespół problemowy do spraw 

polityki gospodarczej i rynku pracy. Zostaną one szczegółowo opisane poni-

żej. Należy jednak zauważyć, że zmiany w systemie kształcenia zawodowego 

to kwestia podejmowana jedynie doraźnie, przy okazji dużych reform lub 

z inicjatywy partnerów społecznych. Z wywiadów wynika, że   dyskusja w tych 

gremiach mogła odbywać się co najwyżej kilka razy w okresie kilku lat. Dlate-

go nie jest to proces ciągły i systematyczny. Ponadto, zgodnie z deklaracjami 

respondentów, dominującą formą wymiany informacji między resortami od-

powiedzialnymi za szkolnictwo zawodowe – głównie Ministerstwem Edukacji 

i Nauki – a interesariuszami systemu jest pisemne zgłaszanie uwag do projek-

tów aktów prawnych w ramach konsultacji publicznych.

Partnerzy społeczni nie zawsze są zadowoleni z prowadzonych konsultacji 

i stopnia, w jakim ich uwagi są uwzględniane przez stronę rządową. Jak już 

wspomniano powyżej, w wywiadach pojawiły się sugestie, że druga strona 

jest faworyzowana. Kolejnym zastrzeżeniem podniesionym w wywiadach jest 

arbitralność rządu co do tego, które opinie interesariuszy należy uwzględnić. 

Przedstawiciel związku nauczycieli opisał ten problem krótko: nasze opinie są 
brane pod uwagę lub nie.

Dodatkowo należy wskazać, że dialog w formule trójstronnej lub auto-

nomicznej może odbywać się także poza wymienionymi powyżej grupami 

problemowymi. Mogą być w niego również zaangażowane różne zespoły 

branżowe Rady Dialogu Społecznego. W rozmowie z przedstawicielem jedne-

6 Rada Dialogu Społecznego to forum dialogu społecznego dla przedstawicieli pracowników, 
pracodawców i rządu, powołane na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Spo-
łecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zastąpiła ona Komisję Trójstronną do spraw 
Społeczno-Gospodarczych.
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go z branżowych związków zawodowych argumentowano, że kwestia szkole-

nia zawodowego została podniesiona w odpowiednim trójstronnym zespole 

Rady Dialogu Społecznego ze względu na duże braki siły roboczej w sektorze. 

Z kolei przedstawiciel branżowej organizacji pracodawców wskazał sesje ple-

narne Rady Dialogu Społecznego jako forum, na którym odbywał się również 

dialog społeczny na temat kształcenia zawodowego. Co ciekawe, sytuację tę 

należy postrzegać jako dialog na poziomie techniczno-strategicznym. Była to 

część działań organizacji zmierzających do przywrócenia do klasyfikacji zawo-

dów kształcenia branżowego zawodu ważnego dla funkcjonowania pewnego 

sektora, co zostanie szczegółowo opisane w rozdziale szóstym.

Również podczas jednej sesji plenarnej w 2017 roku przyjęto uchwałę nr 48 

ze strony pracowników i pracodawców w sprawie rekomendacji zmian w sy-

stemie oświaty w obszarze szkolnictwa zawodowego. Została ona wcześniej 

opracowana w ramach dialogu autonomicznego przez przedstawicieli strony 

społecznej jednego z omawianych zespołów problemowych (patrz: podroz-

dział 5.1). Jej przyjęcie można uznać za próbę zwrócenia uwagi rządu na po-

trzebę wzmocnienia szkolnictwa zawodowego. Uchwały strony społecznej 

Rady Dialogu Społecznego były w ostatnich latach przyjmowane stosunkowo 

często. Zazwyczaj miały one na celu sprzeciwienie się pewnym decyzjom rzą-

du, jeśli w opinii partnerów społecznych ich stanowisko nie zostało w wystar-

czającym stopniu uwzględnione lub chcieli oni zwrócić uwagę na konieczność 

wprowadzenia istotnych zmian w danym obszarze polityk.

5.1. Najważniejsze instytucje trójstronne istotne dla dualnego 
        kształcenia zawodowego

Zespół Problemowy do spraw Służb Publicznych Rady Dialogu Społecznego

Do zadań tego zespołu należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opi-

nii partnerów w sprawach dotyczących sektora usług publicznych. W skład 

zespołu wchodzą przedstawiciele kilku resortów w randze podsekretarzy 

stanu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych na szczeblu 

krajowym. Przez kilka lat przewodniczącym zespołu był prezes największego 

ogólnopolskiego związku zawodowego nauczycieli. Obecnie funkcję tę pełni 

przedstawiciel jednej z organizacji pracodawców. W opinii przedstawiciela 

jednego ze związków zawodowych zespół omawiał projekty wszystkich naj-

ważniejszych zmian w funkcjonowaniu całego systemu oświaty. Potwierdził 

to również przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki. Należą do nich takie 

kwestie jak reforma z 2016/2017 roku, wprowadzająca szkoły branżowe pierw-

szego i drugiego stopnia, oraz modyfikacja zasad funkcjonowania innych ty-

pów szkół, w tym zawodowych, a także inne mniej fundamentalne zmiany, jak 

wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia dualnego, jaką jest staż uczniowski. 

Według przedstawiciela związku zawodowego, w niektórych wypadkach ze-

spół omawia również, na wniosek strony pracodawcy, uwzględnienie nowych 
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zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (choć istnieje 

formalna ścieżka ubiegania się o włączenie przez wniosek do właściwego mi-

nisterstwa).

Z jednej strony respondenci posiadający wiedzę o zespole7 uznali go za 

ważny z punktu widzenia ich organizacji. Z drugiej strony wskazywali ograni-

czony wpływ partnerów społecznych na podstawowy kształt proponowanych 

przez rząd zmian.

Związek ma wpływ nie tyle na [ogólne] zmiany – resort działa raczej 
jednostronnie, albo bardziej słucha pracodawców – ale raczej na pew-
ne ich korekty. […] To bardzo ważny zespół [dla nas] i udział w nim, 
wszyscy partnerzy są zaproszeni, możemy dyskutować o zmianach: 
Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, wszelkie zmiany dotyczące edu-
kacji, w tym jej części zawodowej... Możemy dyskutować z różnymi 
interesariuszami systemu edukacji, każdy może mieć coś do powiedze-
nia. Wnioski wyciągnięte z pracy tego zespołu są w pewnym momencie 
wiążące dla ministra – nie zawsze, ale są [związek zawodowy nauczy-

cieli].

Zespół Problemowy do spraw Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Dialogu 

Społecznego

Głównym zadaniem zespołu jest wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii 

w sprawach związanych z polityką gospodarczą kraju i rynkiem pracy. Skład 

zespołu jest podobny do omówionego powyżej. Przewodniczący jest liderem 

ogólnopolskiego związku zawodowego reprezentującego maszynistów. Ze-

spół ten był rzadko wymieniany przez respondentów. Najwięcej o jego dzia-

łalności opowiadała przedstawicielka organizacji pracodawców zrzeszającej 

rzemiosło, wspominając, że szkolnictwo zawodowe jest kwestią wtórną w sto-

sunku do głównych omawianych problemów. Punktem wyjścia są pewne fun-

damentalne decyzje dotyczące kierunku polityki gospodarczej i polityki rynku 

pracy, które z kolei pociągają za sobą zmianę struktury popytu na zawody, 

a co za tym idzie – konieczność reform w systemie szkolnictwa zawodowego. 

Przykładem jest redukcja emisji CO
2
, bez której polska gospodarka nie będzie 

konkurencyjna. To z kolei wymaga wprowadzenia nowych zawodów i kwalifi-

kacji. Jako znacznie skromniejszy, a zarazem mniej oczywisty przykład podano 

zmiany w Prawie o ruchu drogowym, które spowodowały konieczność zmiany 

procesu kształcenia diagnostów zatrudnionych w stacjach kontroli pojazdów.

7 Wydaje się, że mniej respondentów ma szczegółową wiedzę na temat pracy zespołu, niż moż-
na było się spodziewać. Może to wynikać ze stosunkowo niewielkiej liczby osób reprezentujących 
interesariuszy systemu oświaty obecnych w zespole, stosunkowo małej częstotliwości porusza-
nia tematów związanych z edukacją oraz koncentrowania się jego członków na zagadnieniach 
związanych z publicznym systemem ochrony zdrowia czy Prawem zamówień publicznych. Na-
wet respondentka posiadająca dużą wiedzę na temat zespołu podczas wywiadu błędnie podała 
jego nazwę, sugerując, że zajmuje się tylko obszarem edukacji. Później w e-mailu sprostowała tę 
informację.
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Okazuje się jednak, że system kształcenia zawodowego, nawet jeśli jest 

drugorzędny w stosunku do głównych zagadnień omawianych przez zespół, 

jest jednak przedmiotem troski partnerów społecznych. To właśnie ten zespół 

problemowy wypracował rekomendacje dla rozwoju szkolnictwa zawodowe-

go, przedstawione we wspomnianej wyżej uchwale nr 48. Dokument na po-

czątku zawiera stwierdzenie dotyczące znaczenia wzmacniania praktycznej 

nauki zawodu w miejscu pracy i powiązania kierunków i treści kształcenia 

z potrzebami rynku pracy. Jednocześnie partnerzy społeczni zadeklarowali go-

towość uczestniczenia w tych zmianach i współodpowiedzialności za kształ-

towanie edukacji dualnej. Następnie przedstawiono wiele postulatów, między 

innymi wzmocnienie wczesnego doradztwa zawodowego w szkołach podsta-

wowych, aby pomóc uczniom w racjonalnym wyborze odpowiedniego zawo-

du, wprowadzenie powszechnego systemu śledzenia losów absolwentów, 

uzależnienie wysokości subwencji oświatowej przekazywanej danej szkole od 

jej współpracy z pracodawcami, faktu przygotowania zawodowego uczniów 

w realnym środowisku pracy oraz rezultatów śledzenia losów absolwentów. 

W dalszej kolejności zaproponowano między innymi zwiększenie wpływu po-

wiatowych i wojewódzkich rad rynku pracy na strukturę lokalnej oferty edu-

kacyjnej (na przykład przez możliwość cofnięcia zgody na szkolenie w zawo-

dzie nadwyżkowym na lokalnym rynku pracy), uczestnictwo przedstawicieli 

partnerów społecznych w egzaminach zawodowych i przygotowywaniu za-

dań egzaminacyjnych czy rozwijaniu lokalnych partnerstw łączących organi-

zacje pracodawców, samorząd i szkoły w celu tworzenia klas patronackich lub 

szkół oferujących kształcenie dualne. Jedną z propozycji było także powołanie 

Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ), który miałby być współzarzą-

dzany przez partnerów społecznych.

Ówczesna minister edukacji narodowej stwierdziła, że 70 procent postu-

latów zawartych w uchwale znalazło się w projektach ustaw i rozporządzeń. 

Choć stwierdzenie to należy traktować raczej jako polityczne niż ukierunko-

wane na precyzyjne przedstawianie faktów, to należy zauważyć, że ogólny kie-

runek zmian w systemie edukacji zawodowej w ostatnich latach w zasadzie 

odpowiada postulatom. Jednak być może najbardziej radykalny z nich, doty-

czący powołania Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej, nie został jeszcze 

zrealizowany.

W wywiadach wymieniono również inne organy dialogu społecznego, 

w tym wspomniane poniżej trójstronne zespoły branżowe Rady Dialogu Spo-

łecznego, które niekiedy mogą zająć się kwestią szkolenia zawodowego dla 

określonych sektorów. Na uwagę zasługuje również Zespół Konsultacyjno-

-Doradczy do spraw Kształcenia Zawodowego przy Ministrze Edukacji Naro-

dowej, który odegrał rolę (w opinii przedstawiciela jednego z nauczycielskich 

związków zawodowych – nawet znaczną) w obszarze informowania partne-

rów społecznych i przeprowadzania z nimi konsultacji we wczesnej fazie re-
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form szkolnictwa zawodowego w latach 2012–2015. Jest on jednak nieaktywny 

od 2016 roku.

Istnieją również organy, które mają wpływ na funkcjonowanie systemu 

oświaty, ale ich zakres kompetencji jest daleki od edukacji zawodowej, nie 

mówiąc już o dualnym kształceniu zawodowym. Można wskazać tu na przy-

kład Zespół do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Edukacji. Z drugiej 

strony w wywiadach wspomniano o takim organie jak Parlamentarny Zespół 

do spraw Rzemiosła i Przedsiębiorczości, który jednak trudno uznać za organ 

trójstronny – składa się głównie z posłów, a partnerzy społeczni zapraszani są 

jako eksperci lub komentatorzy. Inną postać ma niedawno powołany Zespół 

do spraw Kształcenia Zawodowego przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, 

w skład którego wchodzą wyłącznie przedstawiciele resortu oraz jedna orga-

nizacja pracodawców reprezentująca rzemiosło. Wydaje się, że inicjatywa ta 

jest przejawem pewnej tendencji do utrzymywania bilateralnych relacji władz 

publicznych z niektórymi interesariuszami systemu oświaty (innym przeja-

wem jest wspomniana wcześniej dominacja formuły zgłaszania opinii w ra-

mach konsultacji społecznych). Jednocześnie losy tego zespołu są niepewne, 

gdyż niedługo po wywiadzie w resorcie zaszły istotne zmiany kadrowe, wyni-

kające ze stricte politycznych decyzji w ramach koalicji rządzącej.
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6. Zarządzanie dualnym kształceniem zawodowym
na poziomie techniczno-strategicznym

Z przeprowadzonych wywiadów wyłania się stosunkowo pozytywny obraz 

funkcjonowania techniczno-strategicznego poziomu zarządzania systemem 

kształcenia zawodowego pod kątem zaangażowania różnych ważnych ak-

torów – zwłaszcza biznesu wraz z reprezentującymi go organizacjami. Choć 

odnotowano również stanowisko sceptyczne, sugerujące niewielkie rzeczywi-

ste zaangażowanie firm, wydaje się jednak, że w ostatnich latach we współ-

zarządzanie systemem zaangażowała się spora liczba podmiotów, zwłaszcza 

w branżach, w których występują znaczne niedobory siły roboczej. Dotyczy 

to szczególnie wykorzystania mechanizmów umożliwiających wprowadza-

nie nowych kwalifikacji i zawodów do systemu edukacji zawodowej, w tym 

współtworzenia podstaw programowych. W trakcie wywiadów udało się na-

wet zidentyfikować sytuację, którą można śmiało określić jako dobrą praktykę 

w tym obszarze – zostanie ona opisana poniżej.

Rząd i partnerzy społeczni mają wsparcie wielu instytucji, które zapewnia-

ją wiedzę fachową z zakresu funkcjonowania systemu edukacji i rynku pracy 

czy w zakresie metodyki edukacji (na przykład wsparcie w tworzeniu podsta-

wy programowej w jej aspektach pedagogicznych). Działania tych instytucji 

zostaną szczegółowo opisane poniżej, choć należy tu zaznaczyć, że już w ra-

porcie z analizy danych zastanych udało się zidentyfikować większość z nich 

i scharakteryzować ich rolę. Istnieją również ciała dialogu społecznego, które 

zajmują się dostosowywaniem oferty kształcenia i szkolenia zawodowego do 

zapotrzebowania na zawody w poszczególnych sektorach. Są to sektorowe 

rady do spraw kompetencji.

6.1. Instytucje wspierające system edukacji zawodowej

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

Dobrze znana większości respondentów jednostka badawcza podległa Mini-

sterstwu Edukacji i Nauki, należąca do sieci ReferNet. Zaangażowana w wiele 

działań na rzecz szkolnictwa zawodowego, między innymi:

 Prognozowanie popytu na zawody związane z edukacją zawodową. Na 

podstawie różnych statystyk publicznych Instytut Badań Edukacyjnych 

przygotowuje listę dwudziestu czterech zawodów, na które prognozuje 

się szczególnie duże zapotrzebowanie w całym kraju. Listy dla poszczegól-

nych województw (regionów) tworzone są oddzielnie. Szkoły branżowe 

otrzymują wyższą subwencję oświatową na kształcenie w tych zawodach.
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 Rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Instytut Badań Edukacyj-

nych odpowiadał za merytoryczną stronę tworzenia systemu, między in-

nymi za opracowanie standardu opisu kwalifikacji. Obecnie wspiera mini-

sterstwa właściwe dla określonych kwalifikacji rynkowych (nadawanych 

przez instytucje niepubliczne), między innymi w zakresie zewnętrznego 

zapewnienia ich jakości.

 Stworzenie ogólnopolskiego systemu śledzenia losów absolwentów róż-

nych typów szkół, w tym zawodowych. System jest obecnie na etapie 

wdrożenia. Ma być efektywny kosztowo, między innymi dzięki wykorzy-

staniu automatycznych procesów czy przetwarzaniu oficjalnych danych 

pozwalających na ustalenie sytuacji zatrudnienia (na przykład z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych).

Partnerzy społeczni nie są zaangażowani w tę instytucję publiczną. Ich 

kontakty z nią ograniczają się do udziału w niektórych wydarzeniach organi-

zowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych (seminaria, konferencje), ale nie 

obejmują stałej współpracy, na przykład polegającej na prowadzeniu wspól-

nych projektów, nie mówiąc już o zatrudnianiu przedstawicieli partnerów 

społecznych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)

Placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim. Do jej głównych 

zadań należą: szkolenie nauczycieli, realizacja kierunków polityki edukacyjnej 

tworzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, realizacja projektów unij-

nych. Z punktu widzenia tej analizy kluczowym zadaniem Ośrodka Rozwoju 

Edukacji jest udział w opracowaniu podstaw programowych. Odpowiada za to 

osobny dział szkolnictwa zawodowego, któremu zadania zleca Departament 

Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego ministerstwa. Podstawy pro-

gramowe mogą być opracowywane we współpracy z różnymi podmiotami, 

niekiedy wyłonionymi w konkursie, które wnoszą wkład merytoryczny zwią-

zany ze specyfiką danego zawodu. Są to na przykład organizacje biznesowe 

czy instytuty badawcze, takie jak opisany poniżej Instytut Technologii Zrów-

noważonych. Rolą Ośrodka Rozwoju Edukacji jest koordynowanie całego pro-

cesu tworzenia podstawy programowej oraz dbanie o jej aspekty metodyczne 

i pedagogiczne. Poniżej zostanie opisany przykład procesu wprowadzania 

nowego zawodu, w którym wyjaśniona jest rola Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Inną działalnością tego podmiotu jest opracowywanie wzorcowych pro-

gramów edukacyjnych, z których mogą korzystać szkoły zawodowe. Centrum 

prowadzi również szkolenia dla nauczycieli i przedsiębiorców reprezentują-

cych różne typy firm z zasad współpracy szkół z biznesem. Odbiorcy działań 

informacyjnych zdobywają wiedzę na temat najnowszych reform, przepisów 

Prawa oświatowego, a także zapoznają się z dobrymi praktykami w zakresie 

współpracy szkół zawodowych z firmami. Podobnie jak w wypadku Instytutu 
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Badań Edukacyjnych, partnerzy społeczni nie są zaangażowani w funkcjono-

wanie tego podmiotu.

Instytut Technologii Eksploatacji (ITEE)

Jest to państwowa jednostka badawczo-rozwojowa zlokalizowana w Radomiu, 

należąca do sieci badawczej Łukasiewicz. Prowadzi badania zarówno podsta-

wowe, jak i stosowane w zakresie eksploatacji maszyn w przemyśle. Placówka 

ma silny dział zajmujący się obszarem kształcenia zawodowego. Przed refor-

mami systemu zapoczątkowanymi w 2012 roku zajmowała się tworzeniem 

programów kształcenia, obecnie jest jednym z podmiotów, którym zlecono 

tworzenie podstaw programowych. Proces ten koordynuje Ośrodek Rozwo-

ju Edukacji, ale podmioty takie jak Instytut Technologii Eksploatacji wnoszą 

merytoryczny wkład związany ze specyfiką zawodów (choć, jak przyznał re-

spondent, Instytut Technologii Eksploatacji korzysta również z know-how 

odpowiednich firm – eksperci z działu edukacji zawodowej posiadają wiedzę 

głównie z zakresu pedagogiki i andragogiki). Instytut Technologii Eksploatacji 

prowadzi również inne działania związane z zarządzaniem systemem kształ-

cenia zawodowego, między innymi odpowiadał za opracowanie opisów około 

tysiąca zawodów (w tym nauczanych w ramach edukacji zawodowej) dla por-

talu internetowego publicznych służb zatrudnienia. Uczestniczy również we 

współzarządzaniu Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, w roli tak zwanego 

podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) kwalifikacji w tym syste-

mie. Partnerzy społeczni nie są zaangażowani w funkcjonowanie Instytutu 

Technologii Eksploatacji.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS)

Instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-

łecznej, zajmujący się problematyką pracy i polityką społeczną. Respondenci 

rzadko wspominali o tym aktorze, wskazując w najlepszym razie jego ogólną 

rolę w badaniu funkcjonowania rynku pracy, w tym związku między kształ-

ceniem zawodowym a jego potrzebami. Jeden z respondentów wspomniał 

o działalności Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych około 2016 roku, kiedy to 

ukazał się specjalny numer czasopisma naukowego wydawanego przez tę 

jednostkę, poświęcony problematyce szkolnictwa zawodowego, w tym jego 

podwójnej formule (artykuły z tego numeru zostały uwzględnione jako źród-

ła w raporcie z analizy danych zastanych). Rozmówca zauważył jednak, że od 

tego czasu kluczowa reprezentująca Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oso-

ba zainteresowana obszarem dualnego kształcenia zawodowego odeszła na 

emeryturę, a kwestia ta straciła jego zdaniem na znaczeniu – także w szerszym 

dyskursie naukowym w Polsce.
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Sek torowe rady do spraw kompetencji

Wywiady z przedstawicielami branżowych organizacji dialogu społecznego 

umożliwiły zapoznanie się z funkcjonowaniem sektorowych rad do spraw 

kompetencji – ciał dialogu działających w ramach pięcioletniego projektu rea-

lizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Obecnie 

jest ich siedemnaście. W ich skład wchodzą przedstawiciele organizacji pra-

codawców, stowarzyszeń przedsiębiorców, izb gospodarczych i firm, a także 

instytutów badawczych i uczelni. W niektórych radach znajdują się przed-

stawiciele związków zawodowych – tak jest na przykład w Radzie do spraw 

Sektora Budownictwa. Ogólną ideę tego projektu – którego przyszła formuła 

po obecnym okresie finansowania jest teraz dyskutowana – zdaniem respon-

denta, stanowi łączenie edukacji z rynkiem pracy. Odbywa się to przez dysku-

towanie potrzeb kadrowych zgłaszanych przez przedstawicieli biznesu z da-

nego sektora. Rady działają trochę jak „obserwatoria rynku pracy”, jak ujął to 

rozmówca, odnosząc się tym samym do projektów o tej nazwie realizowanych 

przez publiczne służby zatrudnienia na poziomie regionalnym.

W opinii badanych rady wykazują dużą aktywność i inicjatywę w formu-

łowaniu rekomendacji dla resortów właściwych dla zawodów w danych bran-

żach w zakresie wprowadzania nowych zawodów czy modyfikacji podstaw 

programowych. Reprezentujący związek zawodowy rozmówca wyraził opinię, 

że rady mają mocne podstawy prawne – wskazał w tym kontekście ustawę 

o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę o Zintegrowanym Sy-

stemie Kwalifikacji oraz Prawo oświatowe. Dzięki temu, jego zdaniem, stano-

wią one stosunkowo silne narzędzie nacisku na twórców polityk publicznych.

Są to organy zrzeszające organizacje branżowe, związki zawodowe 
oraz podmioty z segmentu edukacji formalnej i pozaformalnej. Aby 
połączyć te dwa światy – edukację z rynkiem pracy – oraz dostarczać 
w miarę aktualnych informacji i raportów, aby móc wprowadzać do sy-
stemu nowe kwalifikacje rynkowe lub modyfikować istniejące podsta-
wy programowe lub wskazywać trendy, w jakim kierunku dana branża 
zmierza [instytucja ekspercka].

Rady sektorowe – przynajmniej niektóre – już zaczynają pełnić funkcję 
obserwatorów rynku pracy. A oto cały zestaw rekomendacji, z który-
mi rząd musi coś zrobić i nie da się ich całkowicie odłożyć do szuflady, 
rada jest dość męcząca w domaganiu się odpowiedzi na swoje pytanie, 
zwłaszcza że są już zakotwiczone w polskich i europejskich projektach 

[branżowy związek zawodowy].

Projekt sektorowych rad do spraw kompetencji realizowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i współfinansowa-

ny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego zakończenie zapla-

nowano na sierpień 2022 roku. Według informacji przekazanych przez respon-
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dentów w trakcie badania rozpoczynała się dyskusja na temat kontynuacji 

projektu i jego kształtu, ale na razie nie są znane żadne szczegóły.

Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), jak wskazano powyżej, traktowany 

jest przez część respondentów jako istotne (potencjalne) uzupełnienie for-

malnego systemu kształcenia zawodowego. Jeden z dyrektorów szkoły zawo-

dowej ma nadzieję, że uczniowie będą mogli w przyszłości zdobywać kwali-

fikacje rynkowe jako dodatkową specjalizację w ramach ścieżki edukacyjnej. 

Rada Interesariuszy tego systemu jest organem doradczym ministra eduka-

cji i nauki jako koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Oprócz 

przedstawicieli rządu w jej skład wchodzą przedstawiciele partnerów społecz-

nych (zarówno związków zawodowych, jak i stowarzyszeń przedsiębiorców/

pracodawców), samorządu terytorialnego, edukacji, środowisk akademickich 

i zawodowych, a także publicznych i komercyjnych instytucji szkoleniowych. 

Rola wszystkich tych członków zarządu ma przede wszystkim charakter do-

radczy. Organ zajmuje się ogólnym funkcjonowaniem systemu, ale także opi-

niuje opisy dodawanych do niego kwalifikacji oraz przypisany im poziom Pol-

skiej Ramy Kwalifikacji.

6.2. Zaangażowanie partnerów społecznych na poziomie 
         techniczno-strategicznym

Choć w opinii respondenta reprezentującego nauczycielski związek zawo-

dowy na palcach jednej ręki można policzyć pracodawców zaangażowanych 
w tworzenie podstaw programowych, należy zauważyć, że zdarzają się takie 

firmy, a ich działalność czasami przynosi wymierne rezultaty. Wywiady poka-

zały, że istnieją branże, w których organizacje biznesowe nauczyły się wyko-

rzystywać wprowadzane od 2012 roku rozwiązania do lepszego dopasowa-

nia oferty kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorstw pod kątem 

zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje. Ogólnie rzecz biorąc, organizacje 

reprezentujące biznes, w tym organizacje pracodawców, mają możliwość za-

proponowania dodania nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego. Mogą również uczestniczyć w kolejnych krokach we wprowa-

dzaniu zawodu, w tym w tworzeniu podstawy programowej. Przedstawiciele 

pracodawców mają również możliwość proponowania zmian w podstawach 

programowych istniejących zawodów, jeśli uznają, że konieczna jest ich ak-

tualizacja. Mogą ponadto uczestniczyć w procesie tworzenia nowego zawo-

du przez opiniowanie w toku konsultacji społecznych. W ostatnich latach 

zachęcano również pracodawców do proponowania nowych zadań egzami-

nacyjnych. W ramach projektu realizowanego przez Centralną Komisję Egza-

minacyjną rozpoczęto tworzenie „banków zadań”, które docelowo mają objąć 

około 80 tysięcy zadań egzaminacyjnych.
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Rola związków zawodowych we wszystkich wymienionych obszarach jest 

raczej ograniczona. Istnieje możliwość włączenia się związków zawodowych 

w proces tworzenia nowych zawodów, co niekiedy odbywa się, jak w poniż-

szym przykładzie, w roli organizacji wspierającej inicjatywy pracodawców. 

Możliwy jest jednak również udział związkowców w dyskusji nad merytorycz-

nymi kwestiami dotyczącymi charakterystyki zawodu, opierając się na wiedzy 

związkowców o specyfice pracy w danym sektorze.

Przedstawiciel jednego z branżowych stowarzyszeń przedsiębiorców, ja-

kim jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce 

(należące do ogólnopolskiej organizacji pracodawców Pracodawcy RP), opisał 

proces przywracania zawodu kierowcy mechanika do klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego po wielu latach jego nieobecności w szkołach pub-

licznych. Ta sprawa wydaje się sporym sukcesem. Mówimy o bardzo ważnym 

dla polskiej gospodarki sektorze, jakim jest transport drogowy, który od lat 

boryka się z poważnymi i dokuczliwymi brakami siły roboczej. Tuż po wpro-

wadzeniu przez organizacje biznesowe możliwości proponowania nowych 

zawodów oraz wpływania na treść podstaw programowych na fali reform 

z 2012 roku, omawiana organizacja, we współpracy z innymi stowarzyszenia-

mi branżowymi, podjęła działania na rzecz przywrócenia zawodu. Początkowo 

spotkała się z niechęcią przedstawicieli ówczesnego Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, co w opinii rozmówcy wiązało się prawdopodobnie z przeciw-

stawną działalnością lobbingową komercyjnych ośrodków szkoleniowych 

związanych z tym zawodem. Dodatkowym utrudnieniem było rozdrobnienie 

sektora z dużą liczbą małych i średnich przedsiębiorstw oraz pewną liczbą 

stowarzyszeń branżowych, co pozwalało kwestionować reprezentatywność 

omawianej organizacji. Zmiana nastąpiła od 2015 roku, kiedy władzę objął 

nowy rząd. Urzędnicy resortu edukacji okazali się bardziej przychylni propozy-

cji organizacji, która zdołała zawrzeć wymaganą umowę na wprowadzenie no-

wego zawodu do klasyfikacji. Największy branżowy związek zawodowy, czyli 

Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”, po-

parł organizację na tym etapie, okazując aprobatę dla przywrócenia zawodu, 

włączając się w apele do rządu i uczestnicząc w związanych z tym wspólnych 

wydarzeniach.

Organizacja uczestniczyła następnie w opracowaniu podstawy programo-

wej, podczas gdy Ośrodek Rozwoju Edukacji, który koordynował ten proces, 

dbał o jej aspekty metodyczne – jak przyznał respondent, ekspertom z jego 

organizacji brakowało wiedzy z zakresu pedagogiki. Zapewnili oni jednak 

odpowiednią wiedzę związaną ze specyfiką zawodu. Nie był to koniec wysił-

ków zrzeszenia. Kolejny krok stanowiła kampania informacyjna prowadzona 

w wielu miejscowościach, skierowana do władz oświatowych i dyrektorów 

szkół. Dotychczas skutkiem tych działań było wprowadzenie zawodu w stu 

dwudziestu szkołach branżowych na terenie całego kraju, w których uczy się 

około pięciu tysięcy uczniów.
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Kolejne działania organizacji związane były z niską zdawalnością egzami-

nów zawodowych uczniów kształconych w tym zawodzie. Interwencje w mi-

nisterstwie i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mające na celu dostosowanie 

treści egzaminów do możliwości uczniów szkół branżowych, zakończyły się 

sukcesem. Obecnie wysiłki organizacji skupiają się na prowadzeniu działań in-

formacyjno-promocyjnych skierowanych do uczniów, tak aby po ukończeniu 

nauki pozostawali w zawodzie. Zalety pracy w nim są prezentowane w atrak-

cyjny sposób przez organizację imprez i konkursów. W przyszłości rozważone 

zostanie złożenie wniosku do ministerstwa o zmianę podstawy programo-

wej ze względu na zmiany technologiczne. Zaawansowana wiedza z zakresu 

mechaniki staje się obecnie mniej ważna niż różne kompetencje społeczne. 

Rozmówca wyraził optymizm co do tego, że organizacja znajdzie partnerów 

w tym procesie po stronie władz publicznych.

Powyższa historia jest przykładem długofalowego i starannie prowadzo-

nego procesu, którego celem jest wzmacnianie zasobów ludzkich firm przez 

środowisko biznesowe, które z wyprzedzeniem patrzy na sytuację branży 

i działa systematycznie oraz dalekowzrocznie. Wydaje się, że nie jest to po-

wszechne zjawisko w innych sektorach. Jak wskazują niektórzy respondenci, 

wiele firm w Polsce nie jest zainteresowanych współzarządzaniem systemem 

szkolnictwa zawodowego i doraźnie stara się pozyskiwać wykwalifikowanych 

pracowników. Przykładowo rekrutują ich z innych firm, oferując im korzyst-

niejsze warunki zatrudnienia. Jednocześnie respondent potwierdził, że w opi-

sanym wypadku większość działań odbywała się w ramach kontaktów dwu-

stronnych z ministerstwem, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Centralną Komisją 

Egzaminacyjną. Znaleziono jednak również czas na to, aby omówić problem 

nawet na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego oraz organizo-

wać wspólne konferencje dotyczące tej kwestii we współpracy z branżowymi 

związkami zawodowymi.

Możemy się mocno różnić ze związkami zawodowymi, na przykład 
w kwestii wynagrodzeń kierowców, ale jeśli chodzi o szkolenie kie-
rowców organizowaliśmy nawet wspólnie konferencje prasowe, były 
wspólne oświadczenia i apele do rządu [organizacja pracodawców].

Jesteśmy aktywni i śledzimy sytuację. Zakładamy, że jeśli nie nakręcisz 
tego mechanizmu od czasu do czasu, tej sprężyny, nie będzie działał 
dobrze. Opór materii jest ciągły i trzeba go stale przełamywać [organi-

zacja pracodawców].
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7. Zarządzanie dualnym kształceniem zawodowym
na poziomie technicznym operacyjnym

7.1. Instytucje publiczne i trójstronne

Wywiady potwierdziły wiedzę wyniesioną z analizy danych zastanych na te-

mat kształtu ram instytucjonalnych związanych z realizacją dualnego kształ-

cenia zawodowego i ewaluacją efektów uczenia się. Ogólnie system kształ-

cenia i szkolenia zawodowego w Polsce opiera się na publicznych szkołach 

zawodowych – dwustopniowych szkołach zawodowych i technikach – któ-

rych organami zarządzającymi są jednostki samorządu terytorialnego. Jedno-

cześnie na terenie całego kraju działa około czterdziestu niepublicznych szkół 

branżowych prowadzonych przez cechy rzemieślnicze.

System egzaminacyjny oparty jest na podległej ministrowi edukacji i nauki 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i wspierany przez osiem okręgowych 

komisji egzaminacyjnych (OKE), obejmujących jedno lub kilka województw. 

Absolwenci szkół zawodowych przystępują do zewnętrznych egzaminów za-

wodowych. Równolegle funkcjonuje system egzaminacyjny organizowany 

przez regionalne izby rzemieślnicze. Egzaminy zdawane w tym systemie dają 

tytuł czeladnika lub mistrza i są preferowane przez uczniów. Podejmują je ab-

solwenci, którzy kształcili się jako pracownicy młodociani zatrudnieni w zakła-

dach rzemieślniczych, ale za zgodą pracodawcy mogą je podejmować również 

pracownicy młodociani zatrudnieni przez podmioty niemające statusu przed-

siębiorstwa rzemieślniczego.

System kształcenia zawodowego jest wspierany przez następujące insty-

tucje publiczne i organy dialogu społecznego:

Wojewódzkie rady rynku pracy (WRRP)

Ciało dialogu społecznego składające się z przedstawicieli władz oświato-

wych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, stanowiące forum 

dyskusji o różnych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem regional-

nego rynku pracy, sytuacją zatrudnieniową oraz zapotrzebowaniem na za-

wody i kwalifikacje. Jednym z głównych i – zdaniem respondentów – najbar-

dziej absorbujących zadań rad jest opiniowanie wniosków dyrektorów szkół 

o włączenie nowego zawodu do oferty edukacyjnej szkoły na podstawie za-

potrzebowania na zawody na wojewódzkim i lokalnych rynkach pracy. W opi-

nii jednego z rozmówców jest to stosunkowo rutynowa procedura. Decyzję 

podejmuje się w głosowaniu. Niekiedy w debacie bierze udział dyrektor danej 

szkoły, osobiście uzasadniając potrzebę wprowadzenia nowego zawodu.
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Wojewódzkie urzędy pracy (WUP)

Są to instytucje publicznych służb zatrudnienia na poziomie regionalnym, nie-

związane bezpośrednio z systemem kształcenia zawodowego. Odgrywają jed-

nak ważną rolę wspierającą w co najmniej dwóch obszarach. Po pierwsze, mo-

nitorują popyt na zawody i kwalifikacje na podstawie danych zagregowanych 

z lokalnych jednostek publicznych służb zatrudnienia (powiatowych urzędów 

pracy) oraz badań prowadzonych w ramach projektów takich jak regionalne ba-

rometry rynku pracy czy regionalne obserwatoria rynku pracy. Z danych tych 

korzysta między innymi Instytut Badań Edukacyjnych, definiujący dwadzieścia 

cztery zawody priorytetowe kształcenia zawodowego, kształcenie w których 

wiąże się z wyższą subwencją oświatową. Po drugie, dyrektorzy wojewódzkich 

urzędów pracy – również na podstawie zapotrzebowania na zawody – przygo-

towują corocznie wykaz zawodów, w których mogą być refundowane wynagro-

dzenia pracowników młodocianych w danym województwie.

7.2. Rola związków zawodowych i organizacji pracodawców

Najważniejszym partnerem społecznym zaangażowanym w zarządzanie 

szkolnictwem zawodowym na poziomie technicznym operacyjnym są – 

działające lokalnie – cechy rzemieślnicze należące do regionalnych izb rze-

mieślniczych. Te z kolei należą do organizacji reprezentatywnej na szczeblu 

krajowym, jaką jest Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP). Cechy, przy wsparciu 

izb rzemieślniczych, sprawują nadzór nad zakładami rzemieślniczymi, które 

prowadzą kształcenie zawodowe pracowników młodocianych w ramach dual-

nego kształcenia zawodowego. Wspierają także te firmy, propagują edukację 

zawodową wśród młodych ludzi oraz wspierają uczniów, między innymi fun-

dując im stypendia. Z kolei izby rzemieślnicze, jak wskazano powyżej, organi-

zują egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Podobną rolę, jak cechy rzemieślnicze – czyli koordynowanie współpra-

cy lokalnego biznesu ze szkołami zawodowymi w celu zapewnienia bardziej 

wykwalifikowanej kadry, wspieranie firm i promowanie współpracy – mogą 

odgrywać także inne organizacje reprezentujące biznes. Przykładem zidenty-

fikowanym podczas badania jest izba przemysłowo-handlowa zlokalizowana 

w średniej wielkości mieście, działająca w branży metalowej. Zrzeszone w niej 

firmy stworzyły klaster, który obecnie współpracuje z dwiema szkołami bran-

żowymi w zakresie kształcenia w dwóch zawodach.

Wywiady wykazały, że związki zawodowe praktycznie nie odgrywają 

żadnej roli na analizowanym poziomie zarządzania systemem kształcenia 

zawodowego. Wynika to z uwarunkowań strukturalnych opisanych w rozdzia-

le czwartym: niskiego poziomu uzwiązkowienia, zwłaszcza w przedsiębior-

stwach rzemieślniczych, oraz braku praktyki rokowań zbiorowych. Nauczy-

cielskie związki zawodowe obecne w szkołach zajmują się głównie kwestią 

warunków zatrudnienia nauczycieli. Potencjalnie pewną rolę w zapewnieniu 
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odpowiednich warunków pracy pracownikom młodocianym mogą odegrać 

związki zawodowe w dużych firmach, zwłaszcza z udziałem Skarbu Państwa 

i z kapitałem zagranicznym (najsłabiej uzwiązkowione w Polsce są rodzime 

firmy prywatne bez kapitału zagranicznego). Związki zawodowe odpowiadają 

między innymi za społeczną inspekcję pracy zajmującą się sprawami BHP.

Respondenci ogólnie nie przedstawili godnych uwagi propozycji wzmoc-

nienia roli partnerów społecznych na poziomie technicznym operacyjnym. 

Przedstawiciel związku zawodowego nauczycieli przyznał, że przewodnią 

rolę w zapewnieniu jakości kształcenia dualnego powinny odgrywać organi-

zacje pracodawców. W podobnym tonie wypowiadali się inni przedstawiciele 

związkowi, sugerując, że główne kompetencje w tym zakresie należą do władz 

szkół i pracodawców. Wskazywali oni również, że pewne problemy na pozio-

mie szkoły mogą być przekazywane na wyższe szczeble struktury związkowej, 

których przedstawiciele z kolei mogą angażować się w dyskusje z władzami na 

poziomie krajowym. Jeszcze inny związkowiec przyznał, że związki są mało za-

angażowane w zapewnienie warunków zatrudnienia pracowników młodych 

na poziomie zakładowym. Nie przedstawił jednak sposobu rozwiązania tego 

problemu. Z kolei przedstawiciele organizacji eksperckich wyrażali niekiedy 

wyraźny sceptycyzm co do roli związków zawodowych zarówno w zarządza-

niu systemem kształcenia zawodowego, jak i ogólnie w gospodarce.

Ze strony pracodawców najdalej idącym postulatem wzmocnienia roli 

partnerów społecznych jest prawdopodobnie pogląd przedstawicielki rzemio-

sła dotyczący obowiązkowego członkostwa zakładów rzemieślniczych w re-

prezentujących je organizacjach.
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8. Kształcenie dualne w praktyce
(analiza porównawcza studiów przypadku)

Ministudia przypadków objęły trzy szkoły branżowe pierwszego stopnia o róż-

nej charakterystyce. Jedna z nich znajduje się w stolicy kraju, a dwie pozostałe 

odpowiednio w małym i średnim mieście. Dwie szkoły opierają swoje działanie 

na współpracy z dużą liczbą głównie małych firm (nawet kilkuset podmiotów), 

z których jedna placówka – prowadzona przez cech różnych rzemiosł – głów-

nie z firmami rzemieślniczymi. Z kolei trzecia szkoła, obok małych podmiotów, 

na stałe współpracuje z kilkoma dużymi firmami z kapitałem zagranicznym, 

które patronują w określonych zawodach całym klasom. Wszystkie te szkoły 

realizują dualny system kształcenia oparty na zatrudnianiu pracowników mło-

docianych, choć szkoła prowadząca klasy patronackie opiera jednocześnie 

współpracę na umowach ramowych między dyrektorem a współpracującymi 

z nią pracodawcami. Uzupełnieniem studiów przypadku był wywiad z dyrekto-

rem technikum zlokalizowanego w stolicy kraju, które jako jedna z nielicznych 

tego typu szkół oferuje kształcenie praktyczne częściowo w systemie dual-

nym. Dodatkowo przeprowadzono jeden wywiad z przedstawicielem lokalnej 

organizacji branżowej – izby przemysłowo-handlowej – w średniej wielkości 

mieście, wspierającej lokalne przedsiębiorstwa w prowadzeniu praktycznej 

nauki zawodu.

Kształcenie dualne – główne zalety

Wywiady ujawniły podstawowe zalety podwójnej edukacji z perspektywy 

wszystkich zaangażowanych stron. Szkoły branżowe prowadzące klasy wie-

lozawodowe mogą oferować swoim uczniom głównie kształcenie w przed-

miotach ogólnych (na przykład matematyka, historia), podczas gdy nawet 

teoretyczna część kształcenia zawodowego dla dużej części oferowanych 

zawodów prowadzona jest w zewnętrznych ośrodkach kształcenia, w ramach 

kursu trwającego kilka tygodni. Szkoły zazwyczaj nie posiadają warsztatów 

ani laboratoriów do szkolenia praktycznego, dlatego cały ten obszar scedowa-

ny jest na zaangażowanych we współpracę pracodawców.

Z punktu widzenia pracodawców główną zaletą jest możliwość rekrutacji 

pracowników o kwalifikacjach ściśle dopasowanych do ich potrzeb. Wywiady 

potwierdziły, że część uczniów znajduje później pracę w firmie, w której od-

bywała szkolenie. Dla firm zrzeszonych w badanym cechu konkretne korzyści 

wynikały z faktu, że jego władze powołały własną szkołę branżową. Dało to 

możliwość lepszego dostosowania tygodniowego rozkładu zajęć do potrzeb 

zrzeszonych przedsiębiorstw niż w szkole publicznej. Uczniowie spędzają cały 

tydzień w szkole, a kolejny tydzień w firmie, podczas gdy w szkołach publicz-
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nych powszechnym rozwiązaniem jest podzielenie tygodnia według schema-

tu: dwa dni w szkole, trzy dni w firmie8. Jak wyjaśnił przedstawiciel pracodaw-

ców i zarazem starszy cechu, pozwala to uczniowi na wykonanie pewnych 

procesów produkcyjnych, takich jak wyprodukowanie kompletnego mebla.

Perspektywa uczniów nie była bezpośrednio badana, ale na podstawie 

wywiadów z innymi aktorami można stwierdzić, że dzięki obecności w rze-

czywistym środowisku pracy zdobywają oni ważne kompetencje – zarówno 

zawodowe, jak i „miękkie”. Ponadto czasami spontanicznie uzyskują wsparcie 

w problemach życiowych od pracowników, którzy się nimi opiekują. W pew-

nym sensie miejsce pracy może stać się ich drugim domem.

Główne trudności w organizowaniu dualnego kształcenia zawodowego

W toku studiów przypadku zidentyfikowano wiele trudności, jakie napotykają 

zarówno szkoły, jak i firmy z nimi współpracujące. Nieustannie utrzymującym 

się problemem jest negatywny wizerunek szkół zawodowych – zwłaszcza szkół 

branżowych – i wynikające z tego cechy ich uczniów. Jest to młodzież, która 

na wcześniejszym etapie edukacji osiągnęła przeciętnie gorsze wyniki w na-

uce niż osoby uczące się w liceach ogólnokształcących. Ponadto uczniowie ci 

często obciążeni są negatywnym tłem społecznym, wywodzą się ze środowisk 

defaworyzowanych, doświadczają problemów w życiu rodzinnym i prywat-

nym, takich jak uzależnienie czy konflikt z prawem. Niektórzy z nich mogą być 

objęci nadzorem kuratora. To dodatkowe wyzwanie z pedagogicznego punktu 

widzenia zarówno dla szkół, jak i dla pracodawców. Jeden z przedsiębiorców 

przyznał, że problemy przynoszone przez uczniów na miejsce pracy są czasem 

dodatkowym obciążeniem psychicznym dla innych pracowników. Na ogół re-

spondenci zgłaszali trudności pracowników w pracy z młodymi ludźmi, nawet 

tymi, którzy nie mają problemów. Wymaga ona określonych umiejętności, któ-

rych zdobycie trwa, podczas gdy w polskich firmach występuje stosunkowo 

duża rotacja pracowników. W rezultacie nie każdy pracodawca decyduje się 

na skierowanie pracownika na szkolenie pedagogiczne, ponieważ nie ma pew-

ności, czy wkrótce osoba ta nie zrezygnuje z pracy.

Największy problem, uciążliwość dla każdego pracodawcy […] Nie 
chodzi już o biurokrację, ale o problemy samych dzieci. Ponieważ są 
z nami, są tak wiele godzin, więc zachowują się wobec nas tak, jak za-
chowują się wobec swoich rówieśników. Swobodnie. Słyszymy, co mó-
wią. Skoro spędzają z nami tyle czasu […] Jak się zachowują, jakie mają 
problemy, co robią w prywatnym czasie. Jesteśmy w to automatycznie 
wciągnięci, jeśli są w wieku, o którym wiadomo […] więc nie możemy 

8 Inne schematy nie są zakazane przez prawo, ale organy prowadzące szkoły – jak pokazują nie-
które wywiady – mogą nie mieć wystarczająco elastycznego podejścia do organizacji kształcenia 
dualnego. W opinii przedstawiciela lokalnej organizacji branżowej zaangażowanie firm w szkole-
nia praktyczne jest czasami nie do końca doceniane i ułatwiane.
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udawać, że tego nie słyszymy, przechodzimy obok. Często jesteśmy 
bardzo zaangażowani w ich życie prywatne [pracodawca, drugie stu-

dium przypadku].

Cechą uczniów towarzyszącą wyżej wymienionym jest częsty brak zdecy-

dowania co do kierunku kształcenia, który powinni wybrać. Wciąż niewystar-

czające wczesne poradnictwo zawodowe w połączeniu z częstą niechęcią do 

dalszego uczenia się sprawiają, że   wielu uczniów rozpoczynających kształcenie 

zawodowe nie wie, w jakim zawodzie powinni się kształcić. W opinii jednego 

z dyrektorów tylko około połowa uczniów kończy pełny cykl kształcenia i zdaje 

egzamin zawodowy. Najczęstszą przyczyną przedwczesnego kończenia nauki 

lub zmiany wyuczonego zawodu są właśnie problemy z wyborem odpowiednie-

go zawodu, a w dalszej kolejności pewne problemy życiowe czy zdarzenia, takie 

jak ciąża. Czasami uczeń chce kształcić się w danym zawodzie i ma do niego pre-

dyspozycje, ale wadliwe mechanizmy orzekania w zakresie medycyny pracy (na 

przykład podejmowanie decyzji na podstawie rozmowy z rodzicem) powodują, 

że nawet po dłuższym okresie nauki – przykładowo – ujawnia się alergia na la-

kier do włosów, co uniemożliwia kontynuację kształcenia w zawodzie fryzjera.

Istotną trudnością stron zaangażowanych w edukację dualną, o której 

była już mowa w rozdziale drugim, jest mnogość, obszerność i niejasność 

przepisów oświatowych. Sprawia to trudności zwłaszcza małym firmom, któ-

re nie dysponują rozbudowaną kadrą administracyjną. Jeden z dyrektorów 

zadeklarował, że jego szkoła stara się pomagać współpracującym z nią przed-

siębiorcom. Na przykład na początku roku otrzymują oni tylko wyimki z pod-

stawy programowej dla danego zawodu, aby instruktorzy mogli dokładnie 

się dowiedzieć, jakie są obowiązkowe treści, bez wertowania dziesiątek stron 

przepisów. Współpracy między szkołami i firmami nie ułatwia także niestabil-

ność przepisów, co skutkuje opisanymi w rozdziale drugim sytuacjami, takimi 

jak napływ bardzo młodych uczniów (poniżej piętnastego roku życia, podczas 

gdy pracownik młodociany musi mieć ukończone piętnaście lat). Czasem po-

woduje to również utrudnienia natury praktycznej, na przykład gdy uczniowie 

kształceni na mechaników samochodowych, z powodu nieosiągnięcia dosta-

tecznego wzrostu, nie dosięgają podwozia samochodu, stojąc w kanale w war-

sztacie samochodowym.

Jeśli zaangażowanie firmy w dualną edukację pracowników młodocianych 

traktować jako inwestycję w obszarze zasobów ludzkich, to w świetle powyż-

szych problemów należy ją uznać za inwestycję wysokiego ryzyka. Dzieje się 

tak również dlatego, że firma może uzyskać zwrot kosztów związanych ze 

szkoleniem (8081 złotych za cały trzyletni cykl kształcenia) dopiero po pomyśl-

nym zdaniu przez ucznia egzaminu zawodowego9. Nawet to może być pułapką 

9 Dodatkowo w wybranych zawodach, których lista jest stosunkowo obszerna, refundacja wy-
nagrodzeń uczniów jest wypłacana na bieżąco. Jednak tu także jest ważny warunek: uczeń nie 
może powtarzać roku.
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– jak wskazał dyrektor szkoły, zdarza się, że uczeń „znika” po ukończeniu na-

uki, ponieważ nie miał dobrych relacji z pracodawcą. Szkoła wypracowała już 

procedurę na wypadek takiej sytuacji – wszystkie dyplomy po przysłaniu ich 

przez okręgową komisję egzaminacyjną są od razu kserowane przed przekaza-

niem ich uczniom, a kopie przechowywane w sekretariacie.

Koordynacja kształcenia dualnego na poziomie szkoły

Koordynacja kształcenia dualnego pracowników młodocianych w dwóch 

z trzech badanych szkół, opartego na współpracy z dużą liczbą małych firm10, 

nie jest silnie zinstytucjonalizowana ani sformalizowana. Jak deklarowali dy-

rektorzy podczas wywiadów, współpracę nawiązywano dość spontanicznie. 

Przykładowo uczeń przychodzi do szkoły, wyrażając chęć nauki w określonym 

zawodzie. Szkoła nie współpracowała jednak z żadnym odpowiednim praco-

dawcą, ale taki przedsiębiorca skontaktował się z dyrektorem następnego 

dnia, co świadczy o tym, że uczeń podjął trud znalezienia firmy. Należy jednak 

zaznaczyć, że nie jest to powszechna sytuacja, dlatego szkoły aktywnie poszu-

kują firm chętnych do współpracy i prowadzą listy pracodawców, z którymi 

już współpracowały. Na bardziej zaawansowanym etapie współpracy z danym 

przedsiębiorstwem to raczej szkoła zapytuje o możliwość odbycia praktyki 

w jej siedzibie przez ucznia. Jednocześnie mogą być prowadzone „czarne listy” 

firm, które okazały się zawodne w trakcie kształcenia uczniów. Jeśli na liście 

szkolnej nie ma odpowiedniej firmy, obowiązkiem ucznia i rodziców jest zna-

lezienie takiego przedsiębiorstwa przy wsparciu szkoły.

Uczeń wybiera zawód. Jeśli mamy pracodawcę w tym zawodzie, propo-
nujemy, jeśli nie, to rodzic jest odpowiedzialny za znalezienie miejsca 
praktycznej nauki, ale pomagamy, wspieramy, podpowiadamy. Mamy 
również osoby zajmujące się doradztwem zawodowym. Jeśli czujemy, 
że uczeń nie do końca wie, jakiego zawodu chce się uczyć, lub mamy 
wątpliwości, czy wybrał go właściwie, to od razu kierujemy go do osób, 
które się tym zajmują [dyrektor, drugie studium przypadku].

Jeśli chodzi o koordynację podjętej współpracy, w wypadku angażowania 

małych firm w kształcenie pracowników młodocianych, jej model jest prosty 

i w większości nie obejmuje takich elementów jak negocjowanie treści kształ-

cenia w celu dostosowania programu nauczania do potrzeb firmy. Choć nie 

ma formalnych przyczyn braku współpracy w tym zakresie (podstawy pro-

gramowe mogą być w dość szerokim zakresie uzupełniane), to obu stronom 

zazwyczaj brakuje zasobów (czasu, pracowników) do opracowania progra-

mu nauczania dostosowanego do specyfiki danego przedsiębiorstwa lub lo-

10 W jednym wypadku podjęto próbę współpracy z dużym pracodawcą, ale po kilku latach zo-
stała ona przerwana ze względu na dużą rotację pracowników – nie było możliwości utrzymania 
w firmie instruktorów praktyk.
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kalnego rynku pracy. Mowa tu z jednej strony zazwyczaj o mikro lub małych 

firmach, zatrudniających kilka lub kilkanaście osób i przyjmujących jednego 

lub kilku uczniów, a z drugiej – o szkole współpracującej z kilkudziesięcioma 

takimi firmami. Dlatego częsta i aktywna komunikacja między firmą i szkołą 

nie jest konieczna, a nawet trudna do zrealizowania. Następuje to głównie 

w sytuacjach problemowych, między innymi w wypadku trudności edukacyj-

nych ucznia. Uczniowie rutynowo otrzymują od instruktora w przedsiębior-

stwie comiesięczną ocenę swoich postępów (zgodnie ze szkolną skalą ocen), 

którą następnie przekazują do szkoły. Można zatem stwierdzić, że role obu 

podmiotów są dość silnie rozdzielone, co niewątpliwie jest również spowodo-

wane częstym brakiem bezpośredniego zaangażowania szkoły w teoretyczną 

edukację zawodową w wypadku większości oferowanych zawodów (jak wspo-

mniano wcześniej, są one odpowiedzialne głównie za kształcenie w przedmio-

tach ogólnych).

Przez długi czas mieliśmy wrażenie, że dyrektorzy szkół zawodowych 
nie rozumieją, że to mistrz szkolenia kieruje kształceniem teoretycz-
nym, a nie że szkoła jest głównym dysponentem całego tego cyklu 
kształcenia zawodowego. […] Teoria nie jest czynnikiem wiodącym 

[pracodawca, przedstawiciel cechu rzemieślniczego, pierwsze stu-

dium przypadku].

Bardziej zaawansowana koordynacja współpracy od momentu jej nawią-

zania, w tym negocjowanie programów nauczania, dotyczyła trzeciej z bada-

nych szkół, współpracującej z kilkoma dużymi pracodawcami sponsorującymi 

całe klasy patronackie lub ich dużą część. W tym wypadku treść kształcenia 

była dostosowywana do potrzeb firm – to pracodawca był odpowiedzialny za 

opracowanie programów nauczania, na co wpływ miała odmienna sytuacja, 

w jakiej znajdowała się wówczas szkoła – mówimy o procesie toczącym się 

ponad dziesięć lat temu, kiedy szkoły zawodowe nie były jeszcze odpowied-

nio przygotowane do współpracy z pracodawcami w takim zakresie. Aby lepiej 

przygotować się do udziału we współpracy oraz poznać specyfikę technologii 

stosowanych przez firmę, nauczyciele odbyli w niej bezpłatne praktyki w okre-

sie wakacji poprzedzających rok szkolny, w którym prowadzone były pierw-

sze zajęcia, co należy uznać za dość nietypowe rozwiązanie. Również obecna 

współpraca analizowanej szkoły z pracodawcami jest bardziej złożona i wie-

lowymiarowa niż w przypadkach opisanych powyżej. Główną tego przyczyną 

jest większe zaangażowanie szkoły w kształcenie zawodowe oraz bardziej zło-

żony model kształcenia dualnego. Dopiero w klasie trzeciej uczniowie uczest-

niczą w praktykach prowadzonych na przemian z kształceniem teoretycznym 

(trzy dni w szkole, dwa dni w siedzibie firmy). W pierwszych dwóch klasach 

szkolenia odbywają się głównie w szkolnych laboratoriach wyposażonych 

przez firmę oraz w ramach kilkutygodniowych praktyk.
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W wywiadach nie zgłoszono żadnych szczególnych trudności związanych 

z koordynacją współpracy – źródłem trudności były przede wszystkim wspo-

mniane powyżej okoliczności zewnętrzne (specyfika młodzieży kształcącej się 

w szkołach zawodowych, niejasne prawo). Do tego dochodzi trudność pozy-

skania pracowników z firm współpracujących ze szkołą z klasami patronacki-

mi, którzy chcieliby pracować jako instruktorzy praktycznej nauki zawodu za 

stawki wynagrodzenia oferowane w szkołach – znacznie niższe niż w dużych 

firmach prywatnych. Dlatego nauczyciele zatrudnieni przez szkołę aktualizują 

swoją wiedzę podczas wakacji, kontynuując „praktyki” w firmie.

Wsparcie ze strony instytucji publicznych i organizacji biznesowych

Badane w ramach studiów przypadku szkoły mogły w różnym stopniu liczyć 

na wsparcie organizacji biznesowych. W szkole rzemieślniczej zlokalizowanej 

w średniej wielkości mieście wsparcie to jest udzielane w bardzo dużym stop-

niu. Wynika to z faktu, że organem szkoły jest cech rzemiosł różnych, a duża 

część firm zapewniających praktyczną naukę zawodu to zrzeszone w niej 

przedsiębiorstwa rzemieślnicze. Cech koordynuje współpracę firm ze szkołą 

i wspiera je w wypełnianiu ich formalnych obowiązków związanych z reali-

zacją praktyk. W wypadku szkoły, w której zajęcia są sponsorowane przez du-

żych pracodawców, lokalne cechy rzemieślnicze również wspierają realizację 

kształcenia dualnego, ale dotyczy to tylko klas wielozawodowych, niesponso-

rowanych przez żadną dużą firmę, które również są obecne w szkole. W kla-

sach patronackich wsparcie podczas ich tworzenia, polegające głównie na 

przekazywaniu wiedzy o zagranicznych rozwiązaniach, zapewniła największa 

bilateralna izba przemysłowo-handlowa działająca w Polsce, jaką jest Polsko-

-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Zupełnie niespodziewanie wsparcie ze strony organizacji rzemieślni-

czych praktycznie nie występuje w wypadku szkoły branżowej zlokalizowanej 

w Warszawie. Większość współpracujących z nią pracodawców nie należy do 

cechów, a ci, którzy są ich członkami, w ocenie dyrektora nie otrzymują odczu-

walnego wsparcia – ich członkostwo ma charakter jedynie formalny. Również 

sama szkoła nigdy nie otrzymała żadnego wymiernego wsparcia ze strony ce-

chu – ilekroć proszono o propozycje firm, które zgłaszały zapotrzebowanie na 

pracowników młodocianych, okazywało się, że złożone oferty są nieaktualne 

lub firmy znajdują się na czarnej liście szkoły. W opinii tego samego dyrektora 

organizacje rzemieślnicze aktywnie wspierają szkoły zawodowe w mniejszych 

miejscowościach, gdzie skutecznie pośredniczą w procesie dostosowywania 

oferty edukacyjnej do zapotrzebowania na zawody na lokalnym rynku pracy, 

podając dokładne liczby uczniów, których należy uczyć w poszczególnych za-

wodach w nadchodzącym roku. Inni respondenci sugerowali jednak, że dzia-

łalność cechów zależy nie tyle od wielkości miasta, ile od jego położenia na 

mapie kraju: regiony zachodnie, bardziej rozwinięte gospodarczo i uprzemy-

słowione, o długich tradycjach społeczeństwa obywatelskiego i samorządu 
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gospodarczego, charakteryzują się również większą aktywnością organizacji 

rzemieślniczych.

Instytucją publiczną, która często angażuje się we wspieranie szkół za-

wodowych w kształceniu dualnym, są Ochotnicze Hufce Pracy (OHP). Jest to 

instytucja rynku pracy będąca państwową jednostką budżetową. Specjalizu-

je się w działaniach na rzecz młodzieży, zwłaszcza zagrożonej wykluczeniem 

społecznym, do dwudziestego piątego roku życia. O przyjęcie do Ochotniczych 

Hufców Pracy mogą ubiegać się osoby w wieku od piętnastu do osiemnastu 

lat, o obniżonych szansach życiowych. Usługi tego podmiotu obejmują akty-

wizację społeczną i zawodową, opiekę edukacyjną, reintegrację społeczną, 

praktyczną naukę zawodu, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. 

Obecnie w całym kraju uczy się prawie trzydzieści tysięcy wychowanków 

Ochotniczych Hufców Pracy. Rola tej instytucji została szczególnie podkreś-

lona w wywiadach przeprowadzonych w ramach studium przypadku szkoły 

w Warszawie, w których wskazano jej dwa główne elementy. Wspiera ona ucz-

niów w zakresie doradztwa zawodowego oraz – w razie potrzeby – szeroko 

rozumianej integracji społecznej i wychowania. Jednocześnie pomaga praco-

dawcom współpracującym ze szkołą w formalnościach związanych z kształce-

niem dualnym. Na mocy Prawa oświatowego odpowiada również za podział 

środków przyznawanych w związku z refundacją kosztów wynagrodzenia pra-

cowników młodocianych kształcących się w zawodach priorytetowych.

Rola reprezentacji pracowniczej

Jak wskazano powyżej, w studiach przypadku nie uzyskano opinii bezpośred-

nio od przedstawicieli związków zawodowych. Tylko w jednym wypadku, 

obejmującym współpracę szkoły z dużymi firmami sponsorującymi klasy pa-

tronackie, pojawiła się szansa na kontakt z przedstawicielami pracowników 

ze względu na obecność organizacji zakładowej, ale mimo wielu prób nie do-

szło do jego nawiązania. Z rozmowy z pracodawcą współpracującym ze szkołą 

wynika, że związki zawodowe są regularnie informowane o działaniach w za-

kresie edukacji pracowników młodocianych. Dzieje się tak podczas posiedzeń 

organu informacyjno-konsultacyjnego pod nazwą Komisja Spraw Personal-

nych. W firmie funkcjonuje również społeczna inspekcja pracy, która kontrolu-

je warunki pracy oraz kwestie BHP w odniesieniu do wszystkich pracowników, 

w tym młodocianych.

Ogólna ocena interesariuszy dotycząca głównych korzyści i kosztów dualnego 

kształcenia oraz szkolenia zawodowego

Ogólny bilans korzyści i kosztów uczestnictwa w kształceniu dualnym – w oce-

nie respondentów reprezentujących szkoły i firmy uwzględnione w studiach 

przypadku – jest wyraźnie korzystny. Szczególnie z perspektywy dyrektorów 

szkół branżowych współpraca z przedsiębiorstwami jest warunkiem koniecz-

nym odpowiedniego przygotowania zawodowego uczniów. Bez obecności 
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w rzeczywistym środowisku pracy byliby oni pozbawieni podstawowych 

umiejętności związanych zarówno z wykonywanym zawodem, jak i z rolą pra-

cownika.

W ocenach pracodawców bilans jest również wyraźnie pozytywny, choć 

ich sytuacja jest nieco bardziej złożona. Z jednej strony w obecnych okolicz-

nościach na rynku pracy – której nie zmienił nawet kryzys wywołany pande-

mią COVID-19 – trudno znaleźć wykwalifikowanego pracownika o umiejęt-

nościach dobrze dopasowanych do potrzeb firmy. Niektórzy respondenci 

deklarowali, że znaczna część ich obecnych pracowników była rekrutowana 

spośród uczniów przyjętych na praktyczne przygotowanie zawodowe, choć 

przyznawali także, że niektórzy młodociani pracownicy wybrali inną ścieżkę 

kariery, na przykład emigrując do Niemiec lub innych krajów, gdzie mogli li-

czyć na wyższe zarobki.

Z drugiej strony przedstawiciele biznesu wskazywali znaczne trudności, 

wynikające głównie z obciążeń administracyjnych związanych z realizacją 

praktycznej nauki zawodu. Przedstawiciel rzemiosła wspomniał o niepew-

ności wynikającej z opisanych powyżej zasad refundacji kosztów kształcenia 

oraz o niedogodności związanej z zarządzaniem refundacją przez Ochotnicze 

Hufce Pracy – jego zdaniem, dysponentem tych środków powinien być cech. 

Ocenił również, że obciążenia administracyjne są takie same dla dużych i ma-

łych firm, co stwarza poważne trudności dla tych ostatnich, gdyż nie mają one 

wystarczających zasobów ludzkich do obsługi skomplikowanych procedur. 

Inny przedsiębiorca, nienależący do rzemiosła, powiedział, że procedury te 

nie są aż tak problematyczne i dość szybko można się ich nauczyć. W opinii 

tej osoby największym wyzwaniem dla pracodawców jest wspomniana wyżej 

specyfika młodzieży uczącej się w szkołach branżowych.

Mam bardzo dobre doświadczenie, ponieważ moi obecni pracownicy 
to pracownicy, którzy rozpoczęli u mnie edukację, mają teraz czter-
dzieści lat, ten zakład jest jedynym miejscem pracy od początku ich 
działalności na rynku pracy. Myślę, że takie przygotowanie, edukowa-
nie pracownika, a potem także partnera biznesowego, jest bardzo waż-
ne. Tak więc przeszkolony przez niego pracownik jest zdecydowanie 
lepszy dla mistrza szkolenia niż osoba, którą pozyskuje z rynku pracy 
[pracodawca, przedstawiciel cechu rzemieślniczego, pierwsze stu-

dium przypadku].

Spośród tych czterech moich pracowników trzech kształciło się 
w moim zakładzie [pracodawca, pierwsze studium przypadku].

Technika – krótki komentarz

Osobnego komentarza domagają się technika. Badanie terenowe wykazało, 

że kształcenie dualne ma ograniczone zastosowanie do tego najważniejszego 



 47Projekt INVOLVE: Raport z badania terenowego

typu szkół zawodowych w Polsce. Z wywiadów wynika, że   trudno pogodzić 

je z ich formułą, która zakłada przygotowanie uczniów do zdania egzaminu 

maturalnego i podjęcia studiów wyższych. To z kolei praktycznie uniemożli-

wia kontynuację zatrudnienia w firmie przyjmującej na praktyczną naukę 

zawodu, pozbawiając podwójną formułę istotnej zalety z punktu widzenia 

pracodawców. Istotną przeszkodą wskazywaną przez respondentów jest rów-

nież znacznie większa zawartość podstawy programowej w technikach w po-

równaniu ze szkołami branżowymi, co utrudnia wygospodarowanie czasu 

na praktyczną naukę zawodu na większą skalę poza murami szkoły. Dlatego 

większość techników oferuje swoim uczniom tylko kilkutygodniowe praktyki. 

Wyjątkowe na tym tle jest jedno z warszawskich techników, z którego dyrekto-

rem przeprowadzono dodatkowy wywiad. W szkole uczniowie klasy czwartej 

(w przyszłości, w wyniku niedawnej reformy, piątej) uczestniczą w kształceniu 

dualnym u współpracujących ze szkołą pracodawców. Można tu mówić o zu-

pełnie innym podejściu w porównaniu ze szkołami branżowymi. Większość 

z tych uczniów to osoby dorosłe, a co za tym idzie – niemające statusu pra-

cowników młodocianych. Uczą się oni na przemian w szkole i w realnym śro-

dowisku pracy w ramach różnych specjalności, po uprzednim zrealizowaniu 

podstawy programowej. W wypadku niektórych zawodów zajęcia praktyczne 

odbywają się wyłącznie w laboratoriach szkolnych, odpowiednio wyposażo-

nych w nowoczesny sprzęt dzięki współpracy z pracodawcami. Dyrektor przy-

znał jednak, że szkoła woli prowadzić zajęcia praktyczne na terenie zaangażo-

wanych we współpracę firm.
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9. Wnioski

Badanie terenowe ukazuje złożony obraz dialogu społecznego i zaangażowa-

nia partnerów społecznych w reformy i współzarządzanie systemem edukacji 

zawodowej w Polsce, w tym w schemacie kształcenia dualnego, które trudno 

jednoznacznie ocenić. Na poziomie polityczno-strategicznym zaangażowanie 

partnerów społecznych odpowiada ogólnej charakterystyce instytucji dialo-

gu społecznego w odniesieniu do głównych kierunków kształtowania polityk 

publicznych. Od lat liczni autorzy zwracają uwagę na fasadowy, a nawet po-

zorny charakter dialogu społecznego na poziomie krajowym w Polsce (por. 

Czarzasty 2014: 151). Również w wypadku polityki edukacyjnej mamy do czy-

nienia z niesystematycznym zaangażowaniem partnerów społecznych, które 

zmienia się w czasie w zależności od woli decydentów politycznych oraz siły 

negocjacyjnej – zwykle niezadowalającej – organizacji pracodawców i związ-

ków zawodowych na szczeblu krajowym.

W ostatnich latach dokonano fundamentalnych reform funkcjonowania 

systemu oświaty w Polsce. Obejmowały one także szkoły zawodowe. Dualne 

schematy kształcenia zawodowego zyskały większe uznanie decydentów i zo-

stały wzmocnione ustawowo. Partnerzy społeczni mogli wnieść swoje opinie 

do projektów proponowanych przez rząd, czasami także inicjując debatę na 

temat kluczowych ich aspektów. Jednak ostatnie słowo należy do strony rzą-

dowej, która wysoce arbitralnie decyduje się na uwzględnienie opinii intere-

sariuszy.

Na poziomie techniczno-strategicznym wprowadzono mechanizmy umożli-

wiające partnerom społecznym udział w kształtowaniu oferty edukacyjnej szkół 

zawodowych. Towarzyszyły temu inne zmiany mające na celu uelastycznienie 

systemu pod względem treści kształcenia i jego zdolności do zaspokojenia po-

trzeb rynku pracy, takie jak nowa klasyfikacja zawodów czy standard opisu kwa-

lifikacji. Wszystkie te mechanizmy należy uznać za co najmniej umiarkowany 

sukces, choć wciąż potrzebna jest poprawa otoczenia prawnego systemu edu-

kacji zawodowej i upowszechnianie nowych rozwiązań wśród partnerów spo-

łecznych reprezentujących różne branże. Niewątpliwie do tego sukcesu przy-

czyniła się aktywność nielicznych przedstawicieli środowiska akademickiego, 

a także instytucji publicznych wspierających funkcjonowanie systemu.

Na poziomie technicznym operacyjnym ponownie należy uznać za sto-

sunkowo skuteczne mechanizmy umożliwiające dostosowanie oferty edu-

kacyjnej do potrzeb lokalnych rynków pracy. Poza nimi obecność partnerów 

społecznych na poziomie lokalnym i przedsiębiorstw jest jednak bardzo mała, 

jeśli nie liczyć wieloletniej tradycji angażowania cechów rzemieślniczych we 

wspieranie kształcenia dualnego.
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1. Methodology and background of the study

This report presents the results of a field study of the functioning of the dual 

scheme of vocational education in Poland, taking into consideration the role 

of various stakeholders of the education system in its reforms carried out in 

recent years as well as in its current functioning. During the study, 26 individual 

in-depth interviews were conducted with representatives of various 

institutions and organisations participating in the vocational education 

system. The interviews were conducted between April and September 2021. 

The list of informants includes representatives of entities responsible for 

the shaping and functioning of vocational education at various levels. When 

designing the study, three analytical levels of the system’s governance were 

distinguished: 1) political-strategic, 2) technical-strategic and 3) technical-

operational.1

The first of them encompasses stakeholders involved in decision-making 

processes regarding long-term developments of the system in need of 

political legitimation. The institutions at this level2 whose representatives 

were interviewed are relevant departments of the Ministry of Education 

and Science (MEN) and the Ministry of Development, Labour and Technology 

(MRPiT), as well as three all-Poland trade unions (including two teachers’ 

trade unions) and one nationwide employer organisation. The second level 

– also covering long-term decisions made at the highest level of the system, 

based, however, on expert knowledge – was represented in the study by two 

industry employer or business associations and one sectoral trade union, as 

well as three institutions supporting the educational system by providing 

expertise, developing core curricula, etc. (e.g. research institutes). The third 

level, encompassing policy implementation in the day-to-day functioning of 

the system, was represented by two social dialogue bodies at the regional 

level, one local business association, four vocational school headmasters and 

five entrepreneurs cooperating with them in order to provide students with 

practical training, as well as two representatives of local education authorities 

(education departments of local government units).

1 For the distinguished levels of system governance, see: Streek & Schmitter (1985), Emmenegger 
& Seitzl (2020).
2 Assigning individual institutions and organisations to particular levels of VET system 
governance is not always easy and unambiguous. For example, the national-level employer 
organisation has been assigned to the political-strategic level here as it participates directly in 
the dialogue with key actors responsible for policy making at the national level. At the same time, 
however, it is also involved in a technical-strategic dialogue through its regional and sectoral 
structures as well as in the functioning of VET at the local level (e.g. organisation of vocational 
exams).
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Among the actors listed at the technical-operational level, some were 

examined in a formula of three mini-case studies. In principle, they were 

to cover three different vocational schools with cooperating companies 

and social partners, mainly trade unions present in these companies (three 

interviews for each mini-case study in total). The lack of trade unions – or in 

one case, the unavailability – precluded the possibility of interviewing their 

representatives. The case studies covered three first stage sectoral schools 

with different educational profiles and locations. In two of the case studies, 

two interviews were carried out in each of them with representatives of 

entrepreneurs providing practical vocational training under a dual education 

scheme. In one case, one of these entrepreneurs was at the same time 

a representative of the authorities of the sundry craft guild, which was the 

school’s managing body, and also supervised dual education. In the third case 

study, one large employer running a sponsored class and a representative 

of the local education authority were interviewed. Complementary to the 

case studies, interviews were conducted with the headmaster of a technical 

secondary school, being a rare case of its type providing students with 

dual education, and with a representative of a local business organisation 

cooperating with some sectoral schools in the field of dual education.

The study was preceded by desk research analysis conducted at the turn 

of 2020 and 2021 which covered the existing literature on the subject and 

legal acts regulating vocational education in Poland.3 In general, the field 

study confirmed a large part of the desk research conclusions, although it also 

allowed for a certain extension of the scope of identified entities and social 

dialogue bodies involved in reforms and governance of the VET system and 

a better understanding of their role. It also brought a better understanding of 

the practices related to the application of certain legal provisions regulating 

the functioning of dual education.

3 Available from: https://involveproject.eu/wp-content/uploads/2021/06/INVOLVE_
deskresearch.-Poland.pdf.
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The Polish vocational education system and the place

of dual education in it - basic information

The fieldwork was preceded by desk research. The main conclusions of this 

analysis are presented here to provide the reader with basic knowledge about 

the functioning of the vocational education system in Poland and the place of 

dual education within this system.

Currently, as a result of the reform launched in 2017, there are three main 

types of vocational schools in Poland:

 Two-stage sectoral school. Introduced in place of the basic vocational 

school. Graduates of the eight-year primary school can study there. The 

first stage lasts three years and enables the student to take an exam, after  

passing which he/she receives a diploma in an occupation consisting of 

one qualification at level 3 of the European Qualifications Framework. 

The second stage lasts two years and leads to a diploma in an occupation 

at the technician level with two qualifications (level 4 of the European 

Qualifications Framework), as well as passing the secondary-school 

graduation exam (so-called “matura”), and entering tertiary education.

 Technical secondary school. Graduates of the eight-year primary school 

can study there. It is a five-year school which prepares for both the 

secondary-school graduation exam and the vocational exam. The passing 

of the vocational exam leads to a diploma in an occupation at technician 

level with two qualifications (level 4 of the European Qualifications 

Framework).

 Post-secondary school. It is open to the graduates of secondary schools 

(general secondary school, technical secondary school, second-stage 

sectoral school). Contrary to the previous two types of school, students 

do not participate in education in general subjects. The education cycle is 

short, from one to two and a half years depending on the qualification. A 

graduate may take an examination leading to a diploma  in an occupation 

consisting of one or two qualifications at level 3 or 4 of the European 

Qualifications Framework.

In parallel, there are three variants of dual education, defined for the 

purposes of this study as training received to a large extent in a real work 

environment (at the employer hosting the apprenticeship), alternating in short 

cycles with theoretical education at school. These variants are as follows:

 Vocational preparation of juvenile workers. It is a scheme where a 

person aged 15 to 18 who has completed primary education is hired by 
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an employer who directs him/her to theoretical vocational and general 

education to a first-stage sectoral school. A key aspect of this arrangement 

is the employee status of the student: formally  he/she is a paid employee 

whose employment is regulated by specific provisions of the Labour Code.

 Practical vocational training on the basis of a contract concluded 

between the school headmaster and the employer admitting students 

for training. This arrangement can be used in the case of students of 

technical secondary schools, second-stage sectoral schools and post-

secondary schools.

 Student internship. A new variant of dual education introduced in 2018 

based on an individual agreement between the employer and the student 

which does not involve acquiring the status of a juvenile employee. 

However, the student may obtain remuneration. An apprenticeship of 

this kind makes it possible to  flexibly adjust  the content of practical 

training to the specifics of work in a given company and extend it beyond 

the school curriculum. The student internship is applicable  to first-stage 

sectoral schools and technical secondary schools.
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2. General views of authorities and social partners

on dual VET

Generally, the interviewees were strongly convinced that dual education is 

a vital, necessary scheme of vocational education. That was the consensus, 

both among the public authorities and the social partners representatives. 

In their opinion, a dual scheme of education – or at least constant, intensive 

cooperation of the vocational schools with enterprises in the field of providing 

practical training – is a necessary condition for providing practical training of 

sufficient quality. Some respondents considered involvement of enterprises 

in vocational education as its raison d être. According to the interviewees, only 

by training in a real work environment on a company’s premises can students 

use the equipment currently employed in a given field of activity – equipping 

school workshops or practical training centres will never keep up with the 

current trends in the economy.

An important benefit of dual vocational education indicated by the 

respondents is the possibility of transferring knowledge and skills that are 

difficult or even impossible to pass on during classes at school or learned from 

the pages of a textbook. It is about “tacit” knowledge, in accordance with the 

concept originally proposed by M. Polanyi (Sennett 2009: 51). Such knowledge 

cannot be directly explained and described as it consists of specific manual 

skills, personal experience or intuition. They can all be learned mainly by 

repeating certain actions under the watchful eye of a master.

For students, it is also important to acquire competences not directly 

related to a given profession, but to one’s presence in the workplace: 

availability, responsibility, punctuality, ability to work in a team and 

knowledge of the employee’s rights and obligations under labour law.

Benefits were also indicated for employers who, thanks to dual education, 

have the possibility to gain employees who are well prepared to perform their 

tasks, taking into account the needs of companies. What is more, companies 

directly involved in practical training can count on a reduction in the costs of 

acquiring a valuable employee compared to a situation in which a candidate 

recruited on the labour market would be prepared for work in a given company 

after completing the full cycle of education. This is so not only thanks to the 

possibility of obtaining support from the state (partial reimbursement of the 

costs of practical education), but, especially, as the result of the opportunity 

to shape the student’s specific skills in terms of the company’s needs from the 

very beginning.
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An absolutely most efficient form of vocational education. [employer 

organisation]

At that time [several years ago when the interviewee was starting 

his career], teachers rarely improved their competences, based on 
common patterns or a yellowed notebook with scenarios. Learning 
in real conditions requires a different pace, adaptation to the real 
conditions present in a given plant, which – in order to be competitive 
and profitable – must develop. Unless it is a craft company reproducing 
old technology, e.g. jewellery or watchmaking plants, where continuing 
the tradition is an advantage. [expert institution]

The question that needs to be asked is whether it is possible to make 
a vocational school without cooperation with employers. Some people 
think you can. Well, it is impossible to make a vocational school 
without employers. [school headmaster]

2.1. Normative/ideal definitions of dual VET

The features that define dual education proposed by the interlocutors are 

consistent with the image adopted in the literature. They consider it crucial 

to carry out practical training in the real work environment of a company. 

Some of them also pointed to a sufficiently long duration of practical training 

in relation to learning theory, as well as the alternation of both elements of 

education, ensuring their mutual complementarity. As one interviewee stated, 

the student should have the possibility to immediately transform theoretical 

knowledge into practical skills. As an example of the desired proportions 

between theoretical learning and practical training, the interviewees indicated 

the ratio of 2:3 (two days a week at school, three days at the company), which 

seems to be a common solution in the case of educating juvenile employees 

in 1st stage sectoral schools. Alternatively, interviewees pointed to the general 

advantage of the duration of training in practice over teaching theory, so that 

we could talk about dual education.

It should be noted that the respondents usually focused on the practical 

training of juvenile workers as the only and, in any case, the most important 

scheme of dual education in the Polish vocational education system. This 

view, shared by representatives of public authorities and social partners at 

various levels, seems to confirm the experiences of the schools examined in 

the course of the case studies. Despite the existence of two other schemes 

of dual education provided for in the law, only the status of a juvenile worker 

gives the student the opportunity to work to a large extent outside school 

throughout the education cycle. The interlocutors often emphasised that dual 

education of juvenile workers had been implemented for many decades in 

craft companies before this idea became popular among public policy makers, 



 63Involve PROJECT: Fieldwork report

inspired by the experiences of especially German-speaking countries in this 

field.

Somewhat surprisingly, a different, more rigorous definition of dual 

education was proposed by the headmaster of one of the schools covered 

by the case studies cooperating with a very large number of enterprises 

employing juvenile workers. This person assessed that “real” dual training 

should take place under one roof in relation to both of its components – 

theoretical and practical training. In his opinion, practical training should 

follow immediately after several hours of theoretical learning.

A representative of the craft community presented factors that explain 

the universality of the scheme based on employing young workers. She mainly 

pointed to its feasibility on local labour markets in Poland, especially in small 

and medium-sized towns and in rural areas. These markets are characterised 

by a relatively low demand for representatives of particular occupations 

– for example, there are two or three such people each year. Thanks to the 

possibility of creating so-called multi-vocational classes, in which students 

representing various professions are educated, this scheme allows for a very 

effective and flexible adjustment of the educational offer to the needs of the 

local economy. Students learn general subjects (e.g. mathematics, history) 

at school, learn theory in their profession in special training centres (usually 

taking several weeks), and receive practical training in companies cooperating 

with the school. These are usually relatively small companies, often with the 

status of craft enterprises.

The respondents pointed to the significant benefits resulting from the 

universality of this solution in the Polish system of sectoral VET. Firstly, 

educating juvenile workers in micro- and small enterprises allows young 

people to get a job in local labour markets. They do not have to migrate to other 

regions of the country or even abroad, which is an important issue in view of 

the large scale of economic emigration that has taken place since Poland’s 

accession to the European Union. However, this feature was considered 

negative by one interviewee, as it reduces the mobility of employees. The 

second important benefit is the fact that basing the education of juvenile 

workers to a large extent on craft companies allows, in some cases, the 

transfer of unique, rare skills developed over generations by a given company. 

Meanwhile, large, often international companies cooperating with schools on 

the basis of an agreement with the headmaster and educating a significant 

number of students are mostly assemblies of components produced in other 

countries based on ready-made projects developed in R&D offices abroad. 

That is why – as indicated by a representative of craftsmanship – most of the 

processes related to production are learned by students, as well as by other 

employees, in a superficial way and without providing insight into the details 

of the technologies used. An alternative model of dual education based on 

sponsored classes conducted on the basis of a contract between a school and 
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a large company cannot be common in the country, as there are not so many 

large enterprises interested in educating students of vocational schools. 

Students who do not find employment in these companies must take into 

account the necessity to migrate in order to find a job that satisfies them in 

a company with a similar production profile.

2.2. Views on existing regulation on main dual VET schemes

Generally, representatives of public authorities and social partners recognise 

the provisions of the education law in force in Poland as actually allowing for 

the implementation of dual education. However – as already indicated above 

– this primarily concerns the vocational preparation of juvenile employees 

based on individual contracts concluded by them with employers. These 

employers then direct the employee to a chosen 1st stage sectoral school for 

theoretical training. Notably fewer respondents also indicated other schemes 

of dual education. One of them, representing an expert institution supporting 

vocational education, even suggested that vocational schools known to him 

more often cooperate with companies based on an agreement concluded 

between the school headmaster and the company. However, in the light of 

other interviews, this opinion is definitely isolated.

In turn, a representative of the public authorities pointed to a third scheme 

of dual education available in Poland – student internship, an innovation 

introduced in 2019 in the education law. He emphasised that this solution 

meets the EU definition requirements for dual education and indicated many of 

its advantages. Firstly, the student internship may go beyond the compulsory 

education content and include learning the skills that the employer wants 

to offer students. It may be conducted throughout the education cycle and 

allows the student to complete all mandatory practical training. Its actual 

duration can be flexibly agreed between the student and the employer. 

The student may receive remuneration for the internship unless the parties 

agree otherwise. The employer can declare the student’s remuneration as tax 

deductible costs. Most of the interviewees, however, were not well acquainted 

with this scheme or indicated that it was too early to be able to assess its role 

in providing dual vocational education.

An important conclusion from the interviews is also the possibility of 

combining two types of contracts on the basis of which students are trained 

in companies. This means that even when a large company concludes 

a framework cooperation agreement with the school headmaster, students 

can still sign individual contracts with it giving them the status of juvenile 

employees.

Many interviewees noted the changes that have taken place in recent 

years in the field of education law in relation to VET, including dual education. 

Among others, replacing basic vocational schools with two-stage sectoral 
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programmes (schools) was indicated, giving the possibility of continuing 

education at a tertiary level, as well as increasing the emphasis on practical 

education and the requirement for schools to cooperate with employers 

(e.g. when introducing a new occupation to the educational offer). Some 

respondents indicated that solutions have been introduced to enable employer 

organisations and individual companies to propose new occupations to the 

classification of vocational education occupations, as well as changes in the 

curricula of the already existing occupations. Another change mentioned in 

the interviews was the introduction of a new classification of occupations 

for vocational education itself and the division of occupations into two or 

three qualifications, which was then changed by reducing the number of 

qualifications per occupation to one or two.

This does not mean, however, that the introduced changes were always 

assessed positively by the respondents – as well as the law itself. For example, 

a craft representative declared that her organisation opposed the recently 

introduced facilitations for practical training instructors in companies. In her 

opinion, the simplification and reduction of the duration of the pedagogical 

course for these people from 80 to 48 hours has had a negative effect on the 

quality of the training process. 

This opinion may be somewhat surprising because, in general, according 

to a number of respondents (including headmasters of the schools covered 

by case studies), the education law is a significant burden for companies 

involved in dual education. A problem, especially for small enterprises which 

do not have sufficient administrative and legal personnel, is the plenitude 

of executive acts, their complexity and lack of clarity. At the same time, as 

assessed by one of the respondents, entrepreneurs are often unfamiliar with 

the most basic concepts used in education, such as the core curriculum.

Even large employers are reluctant to delegate their employees to struggle 
with the entire education law, with all those piles and tons of papers. 
[school headmaster, case study 2]

Another important objection to the shape of educational regulations, 

which was reported by a representative of the craft industry, is the lack of 

a general obligation to include entrepreneurs in vocational education and 

their membership in craft chambers, as is the case, for example, in German-

speaking countries. Therefore, in her opinion, it is not legitimate to speak of 

a “dual education system” in Poland – we can only speak of a “small system” 

covering enterprises with the status of craft companies. If such enterprises 

employ juvenile workers, they are under the law obliged to belong to a craft 

guild.

In an interview with one of the school headmasters, the problem of the 

short-sightedness of public policy makers was also indicated along with 
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the introduction of changes in education law without proper consultation 

and reflection. There is no far-reaching vision of developing the system 

of vocational education, or even education in general, and successive 

governments sometimes radically change the direction of changes. In the 

opinion of the same interviewee, the state introduces necessary adjustments 

only when serious problems emerge. As an example of the effects of ill-

considered changes, he indicated the current, temporary problem with very 

young 14-year-old students starting education in sectoral schools. This is 

the result of two overlapping decisions. First, the previous government had 

lowered the starting age for primary education to six. The next government 

raised this age back to seven but at the same time abolished three-year lower 

secondary schools while extending the time of study in primary schools from 

six to eight years. This resulted in the reduction of the learning time before 

entering vocational education by one year. As a result, young, emotionally 

immature people are entering vocational education, which poses an additional 

difficulty and risk for employers. Some students at this age are not yet of 

sufficient height to be able to work in certain jobs or with certain devices.

The risk for employers is exacerbated by other “loopholes” in the law, such 

as the lack of a common system of early career counselling resulting in a high 

proportion of students changing their occupation during their education 

or even dropping out. On the other hand, the reimbursement of the costs 

of practical education for employers, in itself assessed as too low by some 

respondents, is granted only after the student has obtained a vocational 

diploma.
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3. Social partners’ involvement in recent dual VET reforms

In the opinion of the interviewees, the involvement of social partners in 

the reforms of vocational education carried out in recent years, including 

attempts to strengthen dual vocational education, was rather limited and not 

systematic. As will be shown in Chapter 5, there are no permanent tripartite 

bodies dedicated to vocational education, and a significant part of the 

relationship between public policy makers and stakeholders in vocational 

education is limited to engaging in public consultations.

Considering the frequent lack of open, systematic discussion in a larger 

body gathering social partners, the following issues can be indicated that 

have been raised in recent years in discussions on the fundamental shape of 

vocational education:

 Practical training issues, e.g. requirements for practical training 

instructors in companies. According to the respondents, the opinions of 

various circles were divergent with regard to this matter. As indicated in 

Chapter 2, representatives of the crafts community support maintaining 

relatively high requirements, including, in particular, a pedagogical course 

for candidates of sufficient duration. However, there were demands from 

other circles representing business to simplify the process of the practical 

training of instructors employed by the companies hosting students. 

Apart from the uncontroversial postulate of allowing people without 

tertiary education to perform this function, there were also demands to 

shorten and simplify the preparatory pedagogical course addressed to 

the instructors, which was introduced despite the objections of the craft 

representatives, concerned about lowering the quality of the students’ 

training process. The issue of remuneration for teachers of practical 

vocational training in schools was also discussed. Representatives of 

business and trade unions are of the opinion that they are too low to 

attract qualified specialists to work in schools, who can count on much 

higher salaries in private companies. Another consulted issue was 

introducing student internship as a new scheme of dual education. The 

consultations also encompassed other aspects of supporting practical 

training in companies, such as introducing the obligation of a school 

headmaster to undertake cooperation with a company when planning to 

introduce a new occupation to the educational offer.

 Certain aspects of the organisation of state vocational examinations. 

According to the representative of one of the teachers’ trade unions, 

thanks to the unionists’ suggestions, a new, paid function of a technical 
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assistant whose role is to prepare the examination room for candidates 

and provide assistance during the examination was introduced.

 General reform of the education system, including major changes such as 

replacing basic vocational schools with two-stage sectoral schools and 

extending the duration of technical secondary schools from four to five 

years. The main directions of the 2017 reform, however, were imposed by 

the government. According to one respondent representing a sectoral 

trade union, the reform consisting in replacing basic vocational schools 

with sectoral programmes and extending the duration of studying in 

technical secondary schools was not consulted with partners; it was 

introduced “suddenly”. In light of other interviews, it seems, indeed, that 

the participation of social partners was limited to consulting the details 

of the reform. Information meetings were also organised locally. These 

were the so-called sectoral seminars to which various stakeholders (local 

government, employers, school principals) were invited during which the 

assumptions of the reform were presented.

 Strengthening the institutional support of vocational schools, including 

the creation and development of a system of early career counselling for 

students of higher grades of primary schools. Based on the interviews 

with the school headmasters as part of the case studies, such a system is 

still missing even though the need to introduce counselling on a common 

scale is an important postulate of social partners. It was included in 

Resolution No. 48 on the recommendation of changes in the education 

system in the field of vocational education adopted by the social side of 

the Social Dialogue Council in 2017 (see: Chapter 5). A representative of 

local educational authorities in Warsaw declared that a centre supporting 

counselling has recently been established in the city – clearly an attempt 

to fill a gap in the education system at the national level. Another issue 

on the consultation agenda was the creation of a system for tracking 

graduates (such a system is currently being developed by the Educational 

Research Institute) or monitoring the demand for professions and 

qualifications (tools for this purpose were introduced some time ago).

 Early stage of vocational education reforms from 2012-2015. At that 

time, with considerable involvement of some stakeholders representing 

business, changes in the classification of professions in vocational 

education were discussed. Additionally, a new structure of professions 

broken down by qualifications was on the agenda as well as the possibility 

– assessed by the respondents as very important – of proposing new 

professions by employers or organisations representing them. At the same 

time, new standards for the description of occupations and qualifications 

in terms of learning outcomes were developed. The 2019 introduction 

of the division of occupations into groups corresponding to 32 sectors 

can be considered a continuation of these changes. At the same time, 
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the Integrated Qualifications System was created, systematising all 

qualifications taught in schools of all types, as well as the so-called market 

qualifications awarded by non-public entities. This system introduced 

uniform standards for the description of qualifications and levels within 

the Polish Qualifications Framework (which is compatible with the EQF) to 

which each of them must be assigned. In the opinion of some respondents, 

market qualifications may complement the public offer of vocational 

education.

It should be noted that some of the interviews revealed quite significant 

divergences in the approach of social partners to the desired shape of dual 

education. Their vision of the functioning of vocational education and practical 

training is fundamentally different in some points. Some representatives of 

teacher trade unions, according to a craft representative, would like a school-

based system where employers would only be suppliers of modern equipment 

for school workshops.4 On the other hand, the opposite position, stressing 

the importance of practical training based in the company, is expressed 

by business representatives. Supporters of such a solution emphasise the 

need to facilitate companies in order to encourage them to engage in dual 

education, for example, by simplifying educational regulations or increasing 

the amount of reimbursement of educati on costs or expanding the catalogue 

of reimbursed expenses. At the same time, the interviews suggest that the 

trade unions and employers’ representatives each get the impression that the 

other side is favoured by the government and that their opinions are taken 

into account to a greater extent.

When there is a discussion about the division of time between practical 
and theoretical learning, teacher unions only see this as taking away 
teachers’ hours from the core curriculum. [...] There is always the 
domination of the teaching environment. This weakens our voice at 
the Social Dialogue Council. [employer organisation]

The ministry acts rather unilaterally, and if it considers some opinions, 
those are rather of employers. [teachers’ trade union]

Since 2008, during the entire period of operation of the tripartite team 
[one of the sectoral ones], no [common] position could be found. It was 
possible to work out the positions of both employers and employees 
many times. It looks like at the Social Dialogue Council, for example, on 
the minimum wage: first it is negotiated, then the parties propose, and 
then the government decides in another way, because «the company» 
cannot come to an agreement anyway. It is similar here, only we get 
along with employers more often. [sectoral trade union]

4 It should be stated, however, that in the interviews with the representatives of trade unions, 
such a view did not appear.
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Yet another dividing line may be drawn between artisanal firms and 

large enterprises. There are tensions here, as indicated above, related to the 

simplification of the pedagogical course for instructors of practical vocational 

training. Usually, however, the discrepancies go in a different direction than 

in the previous case – it is especially small companies that have problems 

resulting from overly high formal and administrative burdens. In the opinion 

of the crafts representative, if the regulations differentiated the obligations 

incumbent on SMEs on one side and on large companies on the other, it 

would be easier to agree on a common business position towards changes in 

vocational education proposed by the government.

The respondents generally agreed with the thesis that in the area of 

social dialogue over the shape of vocational education, including dual 

education, at the political-strategic level, trade unions are rather less active 

(see: Chapter 5 for more details). These are essentially teachers’ unions which, 

first and foremost, strive for fair employment conditions for teachers. These 

organisations are more active at the sectoral level, which in this analysis 

should be assigned to the technical-strategic level (see Chapter 6).
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4. Dual VET and collective bargaining

The respondents agreed that collective bargaining is absent at any level of 

governance of the VET system, and not only with regard to the issue of dual 

education. In Poland, collective bargaining is generally applicable only in 

the area of negotiating employment conditions. Collective agreements are 

considered to be a part of labour law (Hermann-Marciniak 2015). It should be 

noted that they are a relatively rare phenomenon in the Polish economy. It 

is estimated that they cover approximately from 14 to 25% of all employees 

in Poland (ETUI). In the analysed area, collective bargaining could be used 

to determine the terms of employment and remuneration of teachers in 

vocational schools as well as juvenile workers in companies providing 

practical vocational training.

The conditions of the employment, remuneration and professional 

promotions of teachers are not the subject of collective bargaining, but only 

public consultations. Such consultations were mentioned in particular by the 

interviewed representatives of teachers’ trade unions who admitted that the 

government side to some extent took into account some of the comments 

from their circles, although it was a fairly arbitrary issue. For example, one 

of the respondents declared that, as part of talks conducted by the Team for 

the Occupational Status of Education Employees,5 it had been possible to 

persuade public policy makers to undo changes that significantly extended 

the period in which teachers’ professional promotion took place.

With regard to collective bargaining as a mechanism influencing the 

terms of employment of juvenile workers taught in 1st stage sectoral schools, 

one could imagine a situation in which they could be held. Nonetheless, 

identifying such cases during the study was not successful. There was only 

one case study conducted involving a larger company sponsoring classes in 

vocational schools in which trade unions were present. Despite numerous 

attempts, contact with their representatives was not made. At the same 

time, the representative of the employer side declared that trade unions 

are only informed about the company’s activities in the field of practical 

training but do not participate in negotiations concerning any aspects of it. 

In general, it should be emphasised that the probability of influencing the 

situation of juvenile employees by collective bargaining – conducted mainly 

at the company level in Poland – is negligible. The main reason is that small, 

craft enterprises dominate the field of practical training. In such companies, 

5 A consultative team at the Ministry of Education and Science bringing together representa-
tives of various ministries, local government (as the bodies running public schools) and teacher 
trade unions.
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establishing a plant trade union organisation is very difficult or – in the case 

of employing less than 10 employees – legally impossible.
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5. Dual VET governance at the political-strategic level

As already indicated in Chapter 3, the involvement of social partners in changes 

in the VET system is limited and non-systematic, and the same can be stated 

about the functioning of tripartite bodies of social dialogue at the political-

strategic level of the system governance. In Poland, there is no tripartite body 

dedicated exclusively to vocational education. When it comes to the dialogue 

at the highest national level of public policy making conducted in the Social 

Dialogue Council (RDS),6 there is not even a working team dedicated to the 

education system in general.

The two RDS teams with the greatest potential to debate dual VET are the 

Problem Team for Public Services and the Problem Team for Economic Policy 

and Labour Market. They will be described in detail below. It should be noted, 

however, that changes in the VET system is an issue that is only undertaken 

on an ad hoc basis, on the occasion of major reforms or on the initiative 

of social partners. The interviews show that the discussion within these 

bodies could take place, at most, several times over a period of several years. 

Therefore, it is not a continuous and systematic process. Moreover, according 

to the respondents’ declarations, the dominant form of information exchange 

between ministries responsible for vocational education – mainly the Ministry 

of Education and Science – and the stakeholders is the written submission of 

comments on draft legal acts as part of public consultations.

Social partners are not always satisfied with the ongoing consultations 

and the extent to which their comments are taken into account by the 

government side. It has already been indicated above that there were 

suggestions in the interviews that the other side is being favoured. Another 

caveat raised in the interviews is the government’s arbitrariness as to which 

stakeholder comments are taken into consideration. The representative of the 

teachers’ union described this problem tersely: “our opinions are taken into 

account or not”.

Additionally, it should be pointed out that dialogue in a tripartite or 

bipartite formula may also take place outside the above-mentioned problem 

groups. Particular sectoral teams of the RDS also can be involved. In an 

interview with a representative of one of the sectoral trade unions, it was 

argued that the issue of vocational training was raised in the relevant RDS 

tripartite team due to significant labour shortages in the sector. In turn, 

6 The Social Dialogue Council is a social dialogue forum for representatives of employees, 
employers and the government established under the Act of 24 July 2015 on the Social Dialogue 
Council and other social dialogue institutions. It replaced the Tripartite Commission for Socio-
Economic Affairs.



74 Maciej Pańków

a representative of a sectoral employer organisation indicated the RDS 

plenary sessions as a forum where social dialogue on vocational training was 

also held. Interestingly, this case should be seen as a dialogue at the technical-

strategic level. It was a part of the activities of the organisation aimed at 

restoring an occupation important for the functioning of the sector to the 

classification of VET professions, a matter which will be described in detail in 

Chapter 6.

Also, during one plenary session in 2017, “Resolution No. 48 by the 

employees’ and employers’ side on recommendation of changes in the 

education system in the area of vocational education” was adopted. It had 

been previously developed in bipartite dialogue by the representatives of 

a social side of one of the discussed problem teams (see: 5.1). Its adoption can 

be considered an attempt to draw the government’s attention to the need to 

strengthen vocational education. Resolutions of the social side of the RDS 

have been adopted relatively often in recent years. Usually, they were aimed 

at opposing certain decisions of the government if, in the opinion of the social 

partners, their position was not taken into account sufficiently or they wanted 

to draw attention to the need to introduce significant changes in a given area 

of public policy.

5.1. Most important tripartite institutions relevant for dual VET

Problem Team for Public Services of the Social Dialogue Council

The tasks of this team include the development of common positions 

and opinions of the partners on matters relating to the public service 

sector. The team consists of representatives of several ministries in the rank 

of undersecretaries of state (in other words, deputy ministers), employer 

organisations and trade union representatives at the national level. For 

several years, the chairman of the team was the president of the largest 

all-Poland teachers’ trade union. Currently, this function is performed by 

a representative of one of the employer organisations. In the opinion of 

a representative of one of the trade unions, the team discusses projects of all of 

the most important changes in the functioning of the entire education system. 

This was also confirmed by a representative of the Ministry of Education and 

Science. These include issues such as the 2016/17 reform introducing 1st 

and 2nd stage sectoral programmes and modifying the rules of operation 

of other general education schools (including vocational schools), as well 

as other less fundamental changes such as the introduction of a new path 

of dual education which is student internship. According to the trade union 

representative, in some cases, the team also discusses, at the request of the 

employer side, including new occupations in the classification of occupations 

of vocational education (although there is a formal path to apply for inclusion 

through application to a relevant ministry).
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While on the one hand, interviewees having knowledge about the team7 

valued it as important from the perspective of their organisation, on the other 

hand, they indicated the limited influence that the social partners have on the 

fundamental shape of the changes proposed by the government.

The union has influence not so much on the [general] changes – the 
ministry acts rather unilaterally, or it listens more to employers – but 
rather on some corrections of them. [...] This is a very important team 
[for us] and participation in it, all partners are invited, we can discuss 
changes: education law, the Teacher’s Charter, any changes regarding 
education, including its vocational part [...] We can discuss with 
different stakeholders in the education system, everyone can have 
their say. The conclusions drawn from this team are at some point 
binding for the minister – not always, but they are. [teachers’ trade 

union]

Problem Team for Economic Policy and Labour Market of the Social Dialogue 

Council

The main task of the team is to develop common positions and opinions 

on matters related to the economic policy of the country and the labour 

market. The composition of the team is similar to the one discussed above. 

The chairman is the leader of the national trade union representing railway 

engine drivers. This team was rarely mentioned by the respondents. The 

representative of an employer organisation associating the craft industry 

spoke the most about its activities, mentioning the fact that vocational 

education was a secondary issue in relation to the main discussed problems. 

The starting point are some fundamental decisions on the direction of 

economic and labour market policies, which, in turn, entail a change in the 

structure of the demand for occupations, and thus the need for reforms in 

the VET system. An example is the reduction of CO2 emissions, without which 

the Polish economy will not be competitive. This, in turn, requires introducing 

new occupations and qualifications. As a much more modest and, at the same 

time, less obvious example, changes in the road traffic law which made it 

necessary to change the education process of diagnosticians employed at 

vehicle inspection stations were given.

It turns out, however, that the VET system, even if secondary to the main 

issues discussed by the team, is nevertheless a matter of concern for social 

7 It seems that fewer respondents have detailed knowledge of the team’s work than could have 
been expected. This may be due to the relatively small number of people representing the stake-
holders of the education system present in the team, the relatively low frequency of discussing 
topics related to education and its members’ focus on issues related to the public health care 
system or public procurement law. Even a respondent with a lot of knowledge about the team 
incorrectly gave its name during the interview, suggesting that it deals only with the area of edu-
cation. Later, in an e-mail, she corrected this information.
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partners. It was this problem team that developed the recommendations for 

the development of vocational education presented in the above-mentioned 

Resolution No. 48. At the very beginning, the document contained a statement 

regarding the importance of strengthening practical vocational training in the 

workplace and linking the directions and content of education with the needs 

of the labour market. At the same time, social partners declared their readiness 

to participate in these changes and to share responsibility for shaping dual 

VET. Then, a number of postulates were presented, such as strengthening 

early career counselling in primary schools to help students rationally choose 

a proper occupation, implementing a common tracking system of graduates, 

making the amount of the educational subsidy transferred to a given 

school dependent on its cooperation with employers, the fact of vocational 

preparation of students in a real work environment and the results of tracing 

graduates. Subsequently, other proposals included, among others, increasing 

the impact of Poviat and Voivodeship Labour Market Councils on the structure 

of the educational offer (e.g. by the possibility of withdrawing consent 

to training in an occupation that is surplus on the local labour market), 

participation of representatives of social partners in vocational examinations 

and preparation of examination tasks, and developing local partnerships 

connecting employer organisations, local government and schools to set up 

sponsored classes or schools offering dual education. One of the proposals 

was also the establishment of the Vocational Education Development Fund 

(FREZ), which would be co-managed by social partners.

The then-minister of national education stated that 70% of the demands 

contained in the resolution were included in the drafts of acts and regulations. 

Although this statement should be treated as political rather than precisely 

reporting the facts, it should be noted that the general direction of changes in 

the VET system in recent years has generally corresponded to the postulates. 

However, the appointment of FREZ, perhaps the most radical of them, has not 

yet been realised.

Other social dialogue bodies were also mentioned in the interviews – 

including the RDS tripartite sectoral teams mentioned below – which may, 

in some cases, address the issue of vocational training for specific sectors. 

Noteworthy is also the Consultative-advisory Team for Vocational Education 

at the Ministry of National Education, which played a role (in the opinion of 

a representative of one of the teacher trade unions – even a large one) in the 

area of informing and consulting social partners in the early phase of VET 

reforms in the years 2012-2015. However, it has been inactive since 2016.

There are also bodies that have an impact on the functioning of the 

education system but their scope of competences is far from vocational 

education, not to mention dual VET. This includes, for example, the Team 

for the Professional Status of Education Employees. On the other hand, 

interviews mentioned such a body as the Parliamentary Team for Crafts and 
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Entrepreneurship, which, however, can hardly be considered a tripartite body 

as it is mainly composed of MPs, while social partners are invited as experts 

or commentators. Another is the recently established Team for Vocational 

Training at the Ministry of Development and Technology, which consists 

only of representatives of the ministry and one employer organisation 

representing crafts. It seems that this initiative is a manifestation of some 

tendency to maintain bilateral relations between public authorities and 

certain stakeholders of the education system (another manifestation is the 

aforementioned dominance of the formula for submitting opinions as part 

of public consultations). At the same time, the fate of this team is uncertain, 

since shortly after the interview, significant personnel changes took place in 

the Ministry resulting from strictly political decisions within the government 

coalition.
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6. Dual VET governance at the technical-strategic level

The conducted interviews reveal a relatively positive image of the functioning 

of the technical-strategic level of VET system governance in terms of the 

involvement of various important actors – especially business, along with 

organisations representing it. Although a sceptical position was also noted 

suggesting little actual involvement of companies, it seems, however, that 

in recent years a significant number of entities have been persuaded to co-

manage the system, especially in sectors suffering from significant labour 

shortages. This concerns, in particular, the use of mechanisms enabling 

the introduction of new qualifications and occupations to the VET system, 

including the co-creation of core curricula. In the course of the interviews, it 

was even possible to identify a case that can be safely described as a good 

practice in this area and which will be described below.

The government and social partners have the support of a number of 

institutions that provide expertise in the functioning of the education system 

and labour market or in the field of educational methodology (e.g. support in 

creating the core curriculum in its pedagogical aspects). The activities of these 

institutions will be described in detail below, although it should be noted 

here that it was possible to identify most of them and characterise their role 

already in the desk research report. There are also social dialogue bodies for 

adjusting the VET educational offer to the demand for professions in specific 

sectors. These are the Sector Councils for Competences.

6.1. Institutions supporting the VET system

Institute of Educational Research (IBE)

A research unit, well known to the majority of respondents, reporting to 

the Ministry of Education and Science, belonging to the ReferNet network. It is 

involved in a number of activities for vocational education, including:

 Forecasting the demand for professional education professions. Based 

on various public statistics, IBE prepares a list of 24 professions for 

which particularly high demand is forecast across the country. Lists for 

individual voivodeships (regions) are created separately. Sectoral schools 

receive a higher educational subsidy for training in these professions.

 Developing the Integrated Qualifications System. IBE was responsible 

for the substantial (i.e. merits-related) side of creating the system for 

developing qualification description standards, among others. Currently, 

it supports ministries competent for specific market qualifications 
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(awarded by non-public institutions), for instance, in the field of external 

quality assurance.

 Creating a nationwide system of tracking the graduates of various types 

of schools, including vocational ones. The system is currently at the stage 

of implementation. It is to be low-cost thanks to the use of automatic 

processes including processing official data allowing it to determine 

graduates’ employment situations (e.g. from the Social Insurance 

Institution).

Social partners are not involved in this public institution. Their contacts 

with it are limited to participation in some events organised by IBE (seminars, 

conferences), but do not include permanent cooperation such as conducting 

joint projects, not to mention hiring representatives of social partners.

Education Development Centre (ORE)

A teacher training facility with a nationwide range. Its main tasks are 

teacher training, implementation of educational policy directions created by 

the Ministry of Education and Science, and implementation of EU projects. 

From the perspective of this analysis, the key task of ORE is participation in 

developing the core curricula. A separate division of vocational education is 

responsible for this, which is commissioned by the Department of Strategy, 

Qualifications and Vocational Training of the ministry. The core curricula can 

be developed in cooperation with various entities, sometimes selected through 

a competition, that provide substantive input related to the specificity of 

a given profession. These are, for example, business organisations or research 

institutes such as the Institute for Sustainable Technologies described below. 

The role of ORE is to coordinate the entire process of developing the core 

curriculum and to take care of its methodological and pedagogical aspects. 

An example of the process of introducing a new occupation in which the role 

of ORE is explained will be described below.

Another activity of this entity is the development of exemplary education 

programmes that can be used by vocational schools. The centre also conducts 

training for teachers and entrepreneurs representing various types of 

companies on the principles of cooperation between schools and business. 

The recipients of information activities gain knowledge about current reforms 

and education law provisions, and are also acquainted with good practices in 

the field of cooperation between vocational schools and companies. As in the 

case of IBE, social partners are not involved in the functioning of this entity.

Institute for Sustainable Technologies (ITEE)

Located in the medium-sized town of Radom in central Poland, ITEE 

is a state research and development unit belonging to the “Łukasiewicz” 

research network. It conducts both basic and applied research in the field of 

machine operation in industry. The facility has a strong department dealing 
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with the VET area. Before the 2012 reforms of the VET system, it was involved 

in the creation of educational programmes; currently, it is one of the entities 

commissioned to create the core curricula. This process is coordinated by ORE, 

while entities such as ITEE provide substantive input related to the specificity 

of the professions (although, as a respondent admitted, the institute also uses 

the know-how of relevant companies – experts from the vocational education 

department have knowledge mainly in the field of pedagogy and andragogy). 

ITEE also conducts other activities related to the VET system governance. 

For example, it was responsible for the development of descriptions of 

approximately 1,000 occupations (a part of which are VET occupations) for 

the internet portal of public employment services. It also participates in the 

co-management of the Integrated Qualifications System, including the role of 

so-called entities of external quality assurance (PZZJ) of qualifications in this 

system. Social partners are not involved in the functioning of ITEE.

Institute of Labour and Social Affairs (IPiSS)

A research institute supervised by the Ministry of Family and Social Policy 

dealing with labour issues and social policy. The respondents rarely mentioned 

this actor, pointing at best to its general role of studying the functioning of 

the labour market, including the link between VET and its requirements. One 

respondent mentioned the activity of the IPiSS around 2016, when a special 

issue of the scientific journal run by this unit was dedicated to the issue of 

vocational education, including its dual formula (articles from this issue were 

included as sources in the desk research). The interviewee noted, however, 

that since then, a key person representing the institute interested in the area 

of dual VET has retired, and this issue has lost its importance, in his opinion, 

also in the wider scientific discourse in Poland.

Sectoral Councils for Competencies

Interviews with representatives of sectoral social dialogue organisations 

made it possible to get acquainted with the functioning of the Sectoral 

Councils for Competencies – dialogue bodies operating as part of a five-year 

project implemented by the Polish Agency for Enterprise Development (PARP). 

There are currently seventeen of them. They are composed of representatives 

of employers’ organisations, business associations, chambers of commerce 

and companies as well as research institutes and universities. Some councils 

include representatives of trade unions, for example, in the case of the 

Council for the construction sector. The general idea of this project – which 

is currently under discussion as to what form to adopt after the current 

financing period – is, in the respondents’ opinion, to combine education with 

the labour market. This is done by discussing the staffing needs reported by 

business representatives from a given sector. The councils work a bit like 
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“labour market observatories”, as an interviewee put it, referring to projects 

implemented by public employment services at the regional level.

In the opinion of the respondents, the councils show considerable activity 

and initiative in formulating recommendations for ministries relevant to 

professions in a given sector in terms of introducing new occupations or 

modifying the core curricula. An interviewee representing a trade union 

expressed the opinion that the councils have a strong legal basis – he indicated 

the Act on PARP, the Act on the Integrated Qualifications System and the 

Education Law Act. Thanks to this, in his opinion, they constitute a relatively 

strong tool of putting pressure on the authors of public policies.

These are bodies that associate industry organisations, trade unions 
and entities from the formal and non-formal education segment. In 
order to connect these two worlds – education with the labour market 
– and provide relatively up-to-date information and reports, to be 
able to introduce new market qualifications in the system or modify 
the existing core curricula or show trends in which direction a given 
industry is heading. [expert institution]

Sectoral councils – some at least – are already starting to play the 
role of labour market observatories. And here is a whole set of 
recommendations which the government has to do something with 
and cannot be completely put in a drawer; the advice is quite tiring 
in demanding an answer to your question, especially since they are 
already anchored in Polish and European projects. [sectoral trade 

union]

The project of Sectoral Councils for Competences is implemented 

under the Operational Program “Knowledge Education Development” 

(POWER) and is co-financed by the European Social Fund. Its end is 

scheduled for August 2022. According to information provided by the 

respondents, a discussion on the continuation of the project and its 

shape was beginning during the survey, but no details were yet known.

Stakeholder Council of the Integrated Qualifications System

The Integrated Qualifications System (ZSK), as indicated above, is treated 

by some respondents as a significant (potential) supplement to the formal 

VET system. One of the vocational school headmasters hopes that students 

will be able to obtain market qualifications in the future as an additional 

specialisation within the educational path. The stakeholder council of this 

system is an advisory body to the Minister of Education as the ZSK coordinator. 

In addition to government representatives, it includes representatives of 

social partners (both trade union and business/employer associations), local 

government, education, the academic and professional communities, as well 
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as public and commercial training institutions. The role of all these board 

members is primarily of an advisory nature. The body deals with the general 

functioning of the system but also gives opinions on the descriptions of 

qualifications added to it and the level of the Polish Qualifications Framework 

that is assigned to them.

6.2. Involvement of social partners at the technical-strategic level

Although in the opinion of a respondent representing a teachers’ trade union, 

“you can count employers involved in the creation of the core curricula on 

the fingers of one hand”, it should be noted that there are such companies 

and their activity sometimes brings tangible results. The interviews showed 

that there are sectors in which business organisations have learned to use 

the solutions introduced since 2012 to better match the vocational education 

offer to the needs of companies in terms of the demand for professions and 

qualifications. In general, organisations representing business, including 

employer organisations, have the possibility to propose the addition of a new 

profession to the classification of VET occupations. They can also participate 

in the subsequent steps in introducing the profession, including creating 

a core curriculum. Employers’ representatives may also propose changes 

to the core curricula of already existing occupations if they deem that an 

update is needed. They can also participate in the process of creating a new 

profession by giving opinions in the course of public consultations. In recent 

years, employers have also been encouraged to propose new examination 

tasks. As part of the project implemented by the Central Examination Board, 

the creation of so-called “task banks” was initiated, which should ultimately 

cover approximately 80 thousand examination tasks.

The role of trade unions in all of the aforementioned areas is rather limited. 

It is possible for trade unions to join the process of creating a new occupation 

– which sometimes takes place, as in the example below – in the role of an 

organisation supporting the employers’ initiative. However, it is also possible 

for trade unionists to participate in the discussion on substantive issues 

regarding the characteristics of the occupation based on the knowledge of 

trade unionists regarding the specificity of work in a given sector.

A representative of one of the sectoral business associations, the 

Association of International Road Carriers in Poland (ZMPD, affiliated with 

the national-level employer organisation Employers of Poland), described 

the process of restoring the driver-mechanic occupation to the classification 

of VET occupations after many years of its absence from public schools. This 

case seems to be a significant success. We are talking about road transport, 

a sector very important for the Polish economy which has been suffering 

from significant and troublesome labour shortages for years. Shortly after 

the introduction of the possibility for business organisations to propose new 
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occupations and to influence the content of the core curricula on the wave 

of reforms from 2012, the discussed organisation, in cooperation with other 

associations in the sector, took steps to restore the profession. Initially, it 

encountered the reluctance of the representatives of the then-Ministry of 

National Education, which, in the opinion of the interviewee, was probably 

related to the opposing lobbying activities of commercial training centres 

related to this occupation. An additional difficulty was the fragmentation of 

the sector, with a large number of small and medium-sized enterprises and 

a certain number of sectoral associations, which made it possible to question 

the representativeness of the analysed organisation. The change has taken 

place since 2015 when a new government took power. Ministry of Education 

officials turned out to be more sympathetic to the organisation’s proposal, 

which managed to conclude the required agreement to introduce a new 

profession into the classification. The largest sectoral trade union, namely, the 

National Section of Road Transport Workers of NSZZ “Solidarność”, supported 

the organisation at this stage, showing its approval for the restoration of the 

occupation, joining the appeals to the government and participating in joint 

events related to it.

The organisation then participated in the development of the core 

curriculum, although the Education Development Centre, which coordinated 

the process, took care of its methodological aspects since, as the respondent 

admitted, experts of his organisation lacked knowledge in the field of 

pedagogy. However, they ensured that the appropriate knowledge related 

to the specificity of the occupation was covered in the curriculum. This was 

not the end of the association’s efforts. The next step was an information 

campaign addressed to local education authorities and school headmasters 

in numerous localities. So far, its effect has been the introduction of the 

occupation in 120 sectoral schools throughout the country in which about 

5,000 students are taught.

The next activities of the organisation were related to the low pass 

rate of vocational examinations of students educated in this occupation. 

Interventions at the ministry and the Central Examination Commission to 

adapt the content of the exams to the abilities of the sectoral programmes’ 

students were successful. Currently, the efforts of the organisation are focused 

on conducting information and promotion activities aimed at students, so 

that they remain in the occupation after graduation. Its beneficial sides are 

presented in an attractive way through organised events and competitions. 

In the future, consideration will be given to submitting an application to 

the ministry to modify the core curriculum due to technological changes. 

Advanced knowledge of mechanics is now less important than various social 

competences. The interviewee expressed optimism that the organisation 

would have partners in this process on the part of public authorities.
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The above story is an example of a long-term and carefully conducted 

process aimed at strengthening the human resources of companies by 

a business environment that looks at the situation of companies with foresight 

and operates in a systematic and long-term manner. It seems this is not 

a common phenomenon in other sectors. As indicated by some respondents, 

many companies in Poland are not interested in co-managing the vocational 

education system and try to acquire qualified employees on an ad hoc basis. 

For instance, they recruit them from other companies by offering them 

more favourable employment conditions. At the same time, the respondent 

confirmed that most of the activities took place through bilateral contacts 

with the ministry, ORE and the Central Examination Board. On the other hand, 

there was time to discuss the problem even at the plenary meeting of the 

Social Dialogue Council or to organise the abovementioned joint conferences 

with trade unions.

We can differ fiercely with trade unions, for example, regarding drivers’ 
salaries, but when it comes to driver training, we even organised press 
conferences together, there were joint statements and appeals to the 
government. [employer organisation]

We stay active and follow the situation. We assume that if you don’t 
wind up this mechanism from time to time, this spring, it won’t run 
well. The resistance of matter is continuous, and it has to be broken 
over and over again. [employer organisation]
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7. Dual VET governance at the technical-operational level

7.1. State or social partners institutions

The interviews confirmed the knowledge gained from the desk research 

analysis as regards the shape of the institutional framework related to 

the provision of dual vocational education and the evaluation of learning 

outcomes. Basically, the VET system in Poland is based on public vocational 

schools – two-cycle vocational schools and technical secondary schools – 

whose governing bodies are local government units. At the same time, there 

are about 40 non-public sectoral schools run by craft guilds throughout the 

country.

The examination system is based on the Central Examination Commission 

(CKE) reporting to the Minister of Education and supported by eight District 

Examination Boards (OKE) covering one or several voivodeships (regions). 

Graduates of vocational schools take external vocational exams. In parallel, 

there is an examination system organised by regional chambers of crafts. 

The examinations taken under this system lead to the title of journeyman or 

master and are preferred by students. They are taken by graduates who were 

educated as juvenile workers employed by craft companies, but with the 

consent of the employer, they can also be taken by juvenile workers employed 

by entities that do not have the status of a craft company.

The VET system is supported by public institutions and social dialogue 

bodies such as:

Voivodeship Labour Market Councils (WRRP)

A body of social dialogue composed of representatives of educational 

authorities, trade unions and employer organisations, discussing various 

issues related to the functioning of the regional labour market, employment 

situation and the demand for professions and qualifications. One of the 

main – and in the opinion of the respondents, the most absorbing – tasks of 

the councils is to issue opinions on the applications of school headmasters 

to include a new profession in the school’s educational offer based on the 

demand for professions in the regional and local labour markets. In the 

opinion of one of the respondents, this is a relatively routine procedure. The 

decision is made by voting, and sometimes the headmaster takes part in the 

debate, justifying the need to introduce a new profession.

Voivodeship Labour Offices (WUP)
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These are institutions of public employment services at the regional 

level, not directly related to the VET system. However, they play an important 

supporting role in at least two areas. Firstly, they monitor the demand for 

professions and qualifications on the basis of aggregated data from local 

units of public employment services (Poviat Labour Offices) and research 

conducted as part of projects such as regional labour market barometers or 

regional labour market observatories. These data are used, among others, by 
the Educational Research Institute in defining 24 priority VET professions, 
education in which is associated with a higher educational subsidy. Secondly, 

WUP directors – also based on the demand for professions – annually prepare 

a list of professions for which remuneration of juvenile employees may be 

reimbursed in a given voivodeship.

7.2. The role of trade unions and employer organisations

At the local level, the most important social partners involved in the 

governance of vocational education at the technical-operational level are 

the guilds of crafts that belong to regional chambers of crafts, subject to an 

organisation representative at the national level which is the Polish Craft 

Association (ZRP). Guilds, with the support of chambers of crafts, supervise 

craft companies that provide professional training for juvenile workers under 

the dual scheme of vocational training. They also provide support to these 

companies, promote vocational education among young people and support 

students, for example, by funding scholarships. Craft chambers, in turn, as 

indicated above, organise journeyman and master exams.

A role similar to that of craft guilds – that is, coordinating the cooperation 

of local business with vocational schools in order to provide more qualified 

staff, supporting companies and promoting their cooperation – can also be 

played by other organisations representing business. An example identified 

during the study is a chamber of industry and commerce located in a medium-

sized city operating in the metal sector. The companies associated in it have 

created a cluster that currently cooperates with two sectoral schools in the 

area of training two occupations.

The interviews showed that trade unions play practically no role at the 

analysed level of VET governance. This is due to the structural conditions 

described in Chapter 4 – the low level of unionisation, especially in craft 

companies, and a lack of collective bargaining practice. Teachers’ unions in 

schools mainly deal with the issue of employment conditions for teachers. 

Potentially, trade unions in large companies, especially those with the 

participation of the state treasury and with foreign capital (domestic private 

companies are the least unionised), may play a certain role in ensuring proper 

working conditions for juvenile workers. The trade unions are responsible for, 
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among others, the so-called social labour inspection dealing with health and 

safety issues.

Respondents generally failed to make remarkable proposals to 

strengthen the role of the social partners at the technical-operational level. 

The representative of the teachers’ trade union admitted that the leading 

role in ensuring the quality of dual education should belong to the employer 

organisations. Other union representatives spoke in a similar vein, suggesting 

that the main competences in this regard lie with the governing bodies of 

schools and employers. But they also found that certain problems at the 

school level can be communicated to higher levels of the union structure, 

whose representatives, in turn, can engage in discussions with the authorities 

at the national level. Yet another trade unionist admitted that unions are 

little involved in ensuring employment conditions for young workers at the 

workplace level. However, he did not present a way to remedy this problem. 

In turn, representatives of expert organisations sometimes expressed a clear 

scepticism about the role of trade unions both in VET governance and in the 

economy in general.

On the employers’ side, the most far-reaching postulate of strengthening 

the role of social partners is probably the view of a craftswoman’s 

representative on the benefits that would result from the obligatory 

membership of craft companies in organisations representing them.
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8. Dual VET in practice (cross-case study analysis)

The mini-case studies covered three 1st stage sectoral schools with different 

characteristics. One of them is located in the country’s capital, while the 

other two are located in a small and medium-sized town. Two schools base 

their practical training on cooperation with a large number of mainly small 

companies (even several hundred entities), mainly with craft companies. In 

turn, the third school, besides small entities, permanently cooperates with 

several large companies with foreign capital which sponsor entire classes 

in specific professions. All these schools provide a dual education scheme 

based on the employment of juvenile workers, although the school running 

sponsored classes at the same time bases cooperation on framework 

agreements between the school headmaster and the cooperating employers. 

The case studies were supplemented by an interview with the headmaster of 

a technical secondary school located in the capital of the country, which, like 

few schools of this type, offers practical training partly in a dual scheme. In 

addition, one interview was conducted with a representative of a local sectoral 

organisation – a chamber of commerce and industry – in a medium-sized town 

supporting local businesses in providing practical vocational training.

Dual VET – main advantages

The interviews reveal the fundamental advantages of dual education 

from the perspective of all parties involved. Sectoral schools running multi-

vocational classes can offer their students mainly general education (e.g. 

mathematics, history), while even the theoretical part of vocational education 

for a large part of the offered occupations is conducted in external training 

centres as part of a course lasting several weeks. Schools usually do not have 

workshops or laboratories for practical training, and therefore all of this area 

is devoted to the employers involved.

From the employers’ perspective, the main advantage is the possibility of 

recruiting employees with qualifications strictly matching their needs. The 

interviews confirmed that some of the students later find employment in the 

company where they were trained. For companies associated in the studied 

guild, specific benefits resulted from the fact that its authorities established 

its own sectoral school. It gave the possibility to adjust the weekly schedule to 

the needs of associated enterprises better than in the case of a public school. 

Students spend one whole week at school and the next week at the company, 

while in public schools, the common solution is to split the week: two days at 
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school, three days at the company.8 As the representative of the employers 

and the chairman of the guild explained, this allows the student to complete 

certain production processes, such as producing a complete piece of furniture.

The perspective of students has not been directly studied, but based on 

interviews with other actors, it can be concluded that they gain important 

competences – both professional and “soft” – thanks to their presence in 

a real work environment. In addition, sometimes they spontaneously gain 

support in life problems from the employees who take care of them. In a way, 

the workplace may become their second home.

Main difficulties in organising dual VET

In the course of the case studies, a number of difficulties encountered both 

by schools and the companies cooperating with them have been identified. 

A persistent problem is the negative image of vocational schools – especially 

sectoral programmes – and the characteristics of students resulting from 

it. It is a stereotype of youth who at the earlier stage of education achieved 

average or worse learning outcomes than people who are studying in 

general high schools. In addition, these students often have a “negative” 

social background, coming from disadvantaged communities, experiencing 

problems in family and private life such as addiction or conflict with the law. 

Some of them may be covered by the supervision of a probation officer. This is 

an additional challenge from the pedagogical point of view, both for schools 

and employers. An interviewed entrepreneur admitted that the problems that 

students bring to the place of work are sometimes an additional mental load 

for other employees. In general, the interviewees reported the difficulty of the 

employees to work with young people, even those not experiencing problems. 

It requires specific skills that must be acquired over a certain period of time, 

while in Polish companies, there is a relatively high employee turnover. As 

a result, not every employer decides to send their employee to pedagogical 

training, since it is not sure they will remain with the company.

The biggest problem, a nuisance for every employer [...] it’s not about 
bureaucracy anymore, but the problems of these children themselves. 
Because they are with us, they are for so many hours. So, they behave 
with us as they do with their peers. Freely. We hear what they say. If 
they spend so much time with us […] how do they behave, what are 
their problems, what do they do in private time. We are automatically 
involved in it, drawn into it, if they are of the age known to be […] so, 

8 Other schemes are not prohibited by law, but school-running bodies – as some interviews 
show – may not have a sufficiently flexible approach to the way dual education is organised. In 
the opinion of the representative of the local sector organisation, the involvement of companies 
in practical training is sometimes not fully appreciated and facilitated.
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we cannot pretend that we do not hear it, pass by indifferently. We are 
often very involved in their private lives. [employer, case study 2]

A feature of students accompanying those previously mentioned is 

a frequent confusion as to the direction of education that they should choose. 

Insufficient early professional counselling, as well as an often-occurring 

reluctance for further learning, leaves many students starting professional 

education unaware of what profession they should choose. In the opinion of 

one of the headmasters, only about half of the students finish the full cycle 

of education and pass a professional exam. The most common cause of early 

school leaving or changing the occupation learned are the problems with 

choosing the right occupation, and in the further order, some life problems 

or events such as pregnancy. Sometimes the student wants to learn a given 

profession and may even have a gift for it, but a defective mechanism in 

issuing an occupational medicine certification (e.g. a decision based on an 

interview with a parent) can result in the late discovery, even after a longer 

period of education, for example, of an allergy to hairspray, which prevents 

continuing education in the occupation of a hairdresser.

A significant difficulty of the parties involved in dual education, 

already mentioned in Chapter 2, is the multitude, extensiveness and lack 

of clarity of educational regulations. This especially causes difficulties for 

small companies that do not have extensive administrative staff. One of 

the headmasters declared that his school is trying to help companies. For 

instance, at the beginning of the year, they are only given excerpts from the 

core curriculum for a given occupation so that instructors can learn precisely 

what the compulsory content is without browsing through dozens of pages 

of regulations. Cooperation between schools and companies is also not 

facilitated by the instability of regulations, which results in situations such 

as the influx of very young students (under the age of 15) described in Chapter 

2. This creates difficulties of both a formal nature (a juvenile worker must 

be 15 years old) and sometimes a practical one, for instance, when students 

trained as car mechanics cannot reach the car’s chassis while standing in the 

pit in a car repair shop.

If one is to treat the company’s involvement in the dual education of 

juvenile workers as an investment in the area of HR, in the light of the above-

mentioned problems, it should be considered a high-risk investment. This is 

the case also because the company can obtain a refund of its costs related 

to providing training (about 1800 EUR for an entire three-year education 

cycle) only when the student passes a professional exam.9 Even this can be 

something of a trap. As a school headmaster indicated, it happens in some 

9 In addition, for selected occupations which list is relatively extensive, the reimbursement of 
students’ remuneration is paid on a regular basis. However, there is also an important condition: 
the student cannot repeat a year.



94 Maciej Pańków

cases that the student “disappears” after graduation because they did not 

have a good relationship with the employer. The school has already developed 

a procedure in the event of such a situation: All diplomas are immediately 

photocopied before handing them over to students, and copies are stored in 
the secretary’s office.

Coordination of dual education at the school level

Coordination of dual education of juvenile workers in two of the three 

surveyed schools, based on cooperation with a large number of small 

companies,10 is neither strongly institutionalised nor formalised. As the 

headmasters declared during the interviews, cooperation can be established 

quite spontaneously. For example, a student comes to school expressing 

a desire to learn in a specific occupation. The school, however, does not 

cooperate with any relevant employer, although when such an employer 

contacts the headmaster the next day, it proves that the student has made 

an effort to find a company. It should be noted, nevertheless, that this is 

not a common situation, which is why schools are active in the search for 

companies willing to cooperate with them and keep lists of employers with 

whom they have already cooperated. At a more advanced stage of cooperation 

with a given enterprise, it is rather the school that makes inquiries about the 

possibility of the student taking up practical training at its premises. At the 

same time, “blacklists” of companies that turned out to be unreliable in the 

course of educating students may be also kept. If there is no relevant company 

on the school’s list, it is an obligation of the student and their parents to find 

such an enterprise with support of the school.

The student chooses an occupation. If we have an employer in this 
profession, we propose, if not, then the parent is responsible for finding an 
internship, but we help, support, suggest. We also have people who deal 
with career counselling. If we feel that the student does not fully know 
what profession he or she wants to learn, or we have doubts as to whether 
he chose it correctly, then we immediately refer him to the people who 
deal with it. [headmaster, case study 2]

With regard to the coordination of already undertaken cooperation, in the 

case of involving small companies in the training of juvenile workers, its model 

is simple and, in most cases, does not include such elements as negotiating 

the content of education in order of adapt the curriculum to the company’s 

needs. Although there are no formal reasons for the lack of cooperation in 

this area (the core curricula can be supplemented to a fairly wide extent), both 

10 An attempt was made in one case to cooperate with a large employer, but it was discontinued 
after a few years due to high employee turnover – it was not possible to keep apprenticeship 
instructors in the company.
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sides usually lack the resources (time, employees) to develop a curriculum 

tailored to the specificity of a given enterprise or local labour market. We 

are talking here about usually micro or small companies employing a few 

or a dozen people and admitting one or several students on the one hand, 

and about a school cooperating with several dozen of such companies, 

on the other. Therefore, frequent and active communication between the 

company and the school is not necessary and would even be difficult to 

implement. It takes place mainly in problematic situations, for instance, in 

the event of educational difficulties of the student. Routinely, the students 

receive a monthly assessment of their training from the company instructor 

(in accordance with the Polish grading scale) which they then submit to the 

school. It can therefore be concluded that the roles of both entities are quite 

strongly separated, which is undoubtedly also caused by the frequent lack 

of direct involvement of the school in theoretical professional education in 

the case of most of the occupations offered (as stated before, they are mostly 

involved in providing general education).

For a long time, we had the impression that the heads of vocational 
schools did not understand the fact that it is the training master 
who directs theoretical training, and not that the school is the main 
disposer of this entire cycle of vocational education. […] The theory is 
not a leading factor. [employer, craft guild representative, case study 

1]

A more advanced coordination of the cooperation since its establishing, 

including negotiating curricula, concerned the third of the schools surveyed, 

cooperating with several large employers sponsoring entire classes or 

large parts of them. In this case, the content of education was adapted to 

the needs of the companies – it was the employer who was responsible for 

developing the curricula, which was influenced by the different situation in 

which the school was this time – we are speaking about a process that took 

place more than 10 years ago, when vocational schools were not yet properly 

prepared for cooperation with employers to such an extent. In order to better 

prepare for participation in cooperation and to learn about the specifics of 

the technologies used by the company, teachers completed free internships 

during the holidays preceding the school year in which the first classes 

were run, which should be considered a rather unusual solution. The current 

cooperation of the analysed school with employers is more complex and 

multidimensional than in the cases described above. The main reason for 

this is the greater involvement of the school in vocational training and the 

more complex pattern of dual training. Only in the third grade do students 

participate in practical training conducted alternately with theoretical 

education (three days at school, two days at the company’s premises). In the 
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first two classes, training takes place mainly in school laboratories equipped 

by the company and within apprenticeships lasting several weeks.

During the interviews, no specific difficulties related to the coordination 

of cooperation were reported – the sources of difficulties were mainly the 

above-mentioned external circumstances (the specificity of young people 

educated in vocational schools, unclear law). To this can be added the difficulty 

of recruiting employees from companies, such as those cooperating with 

a school with sponsored classes, who would like to work as apprenticeship 

teachers for the salary rates offered in schools – much lower than in big 

private companies. Therefore, it is the teachers employed by the school who 

update their knowledge during the summer holidays, continuing their own 

“internships” in the company.

Support from public bodies and business organisations

The schools surveyed as part of the case studies could count on the support 

of business organisations to a varying degree. In the case of a craft industry 

school located in a medium-sized city, this support is provided to a very large 

extent. This is due to the fact that the governing body of the school is a guild 

of sundry crafts, and a large part of the companies providing practical training 

are craft enterprises associated in it. The guild coordinates the cooperation of 

companies with the school and supports companies in fulfilling their formal 

obligations related to the implementation of practical training. In the case 

of a school with classes sponsored by large employers, local guilds of crafts 

also support the implementation of dual education, but this only applies to 

multi-occupational classes not sponsored by any large company which are 

also present in the school. In the case of sponsored classes, support during 

their creation, consisting mainly in the transfer of knowledge about foreign 

solutions, was provided by the largest bilateral chamber of industry and 

commerce operating in Poland – the Polish-German Chamber of Industry and 

Commerce.

Quite unexpectedly, support from the side of craft organisations is 

practically absent in the case of the sectoral school located in Warsaw. Most 

of the employers cooperating with it are not covered by the local guilds, and 

those which are, in the headmaster’s opinion, do not receive any tangible 

support – their membership is only formal. The school has never received 

any tangible support from the guild either; whenever it asked for proposals 

from companies that reported a need for juvenile workers, it turned out that 

the offers provided were out of date or the companies were on the school’s 

blacklist. In the opinion of the same headmaster, craft organisations actively 

support vocational schools in smaller towns, where they effectively mediate in 

the process of adjusting the educational offer to the demand for professions 

on the local labour market by giving exact numbers of students that should 

be taught in particular occupations in the coming year. However, other 
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respondents suggested that the activity of guilds depends not so much on 

the size of the town, but on its location on the country map: western regions, 

more economically developed and industrialised, with long traditions of civil 

society and economic self-government, are also characterised by greater 

activity of craft organisations.

A public institution which is often involved in supporting vocational 

schools in providing dual education is the Voluntary Labour Corps (OHP). It 

is a labour market institution which is a state budget unit. It specialises in 

activities for the benefit of young people, especially those at risk of social 

exclusion, up to the age of 25. People aged 15 to 18 with reduced life chances 

can apply for admission to the OHP. Its services include social and professional 

activation, educational care, rehabilitation and correction of social deficits, 

practical vocational training, job placement and career counselling. Currently, 

there are nearly 30,000 pupils of the OHP throughout the country. The role of 

this institution was particularly emphasised in the interviews conducted as 

part of the case study of the school in Warsaw, where its two main elements 

were indicated. It supports students in the field of career counselling and, 

if necessary, broadly understood social integration and upbringing. At the 

same time, it helps employers cooperating with the school in the formalities 

related to dual education. Under the educational law, it is also responsible for 

the distribution of funds awarded in connection with the reimbursement of 

employment costs of students educated in priority occupations.

The role of workers’ representatives

As indicated above, the case studies failed to obtain views directly from 

trade union representatives. Only in one case, involving cooperation of the 

school with large companies sponsoring classes, was there a chance to contact 

employee representatives due to the presence of a company organisation, 

but it was not established despite many attempts. The interview with the 

employer cooperating with the school shows that trade unions are regularly 

informed about activities regarding educating young workers. This happens 

during the meetings of the information and consultation body called the 

Personnel Affairs Committee. The company also has a social labour inspection 

that is responsible for controlling working conditions and health and safety 

issues with regard to all employees, including juvenile workers.

Overall assessment of the stakeholders on the main benefits and costs of dual VET

The overall balance of benefits and costs of participating in dual 

education as assessed by the respondents representing the schools and 

companies included in the case studies is clearly favourable. Particularly 

from the perspective of the headmasters of sectoral schools, cooperation 

with enterprises is a necessary condition to ensure the proper vocational 

preparation of students. Without being present in a real work environment, 
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they would be deprived of basic skills related to both the particular occupation 

and the role of an employee.

In the employers’ assessments, the balance is also clearly positive, although 

their situation is slightly more complex. On the one hand, in the current labour 

market situation – which even the crisis caused by the Covid-19 pandemic has 

not changed – it is difficult to find a qualified worker with skills well suited 

to a company’s needs. Some respondents declared that a significant part of 

their current employees had been recruited from among students admitted 

to practical vocational training, although they also admitted that some 

juvenile employees chose a different career path, for instance, by emigrating 

to Germany or other countries where they could count on higher salaries.

On the other hand, business representatives indicated significant 

difficulties, mainly resulting from the administrative burdens related to 

the provision of practical vocational training. The representative of the 

craft industry mentioned the uncertainty resulting from the principles of 

reimbursement of education costs described above and the inconvenience 

related to the reimbursement of management by OHP. In his opinion, the 

administrator of these funds should be the guild. He also assessed that the 

administrative burden is the same for large and small companies, which 

creates serious difficulties for the latter, which do not have sufficient human 

resources to handle complex procedures.

Another entrepreneur, not belonging to the crafts, said that these 

procedures are not that problematic and can be learned quite quickly. In the 

opinion of this person, the greatest challenge for employers is the above-

mentioned specificity of young people studying in sectoral schools.

I have a very good experience, because my current employees are 
employees who started their education with me; they are now 40 years 
old, this plant is the only workplace since the beginning of their 
activity on the labour market. I think that such preparation, educating 
an employee, and then also a business partner, is very important. So, 
the employee who has been trained by him is definitely better for the 
training master than the person he acquires from the labour market. 
[employer, craft guild representative, case study 1]

Of these four of my employees, three were educated at my plant. 
[employer, case study 1]

Technical secondary schools – a short comment

Technical secondary schools demand a separate comment. The field study 

revealed that dual education has limited application to this most important 

type of vocational school in Poland. The interviews show that it is difficult 

to reconcile with their formula, which is assumed to prepare students to 
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pass the secondary-school graduation exam (so-called “matura”) and enter 

tertiary education. This, in turn, makes it practically impossible to continue 

employment in the host company for practical training, depriving the dual 

formula of a significant advantage from the perspective of employers. 

A significant obstacle indicated by the respondents is also the much greater 

content of the core curriculum in the case of technical secondary schools 

compared to sectoral programmes, which makes it difficult to find time for 

training on a larger scale outside the school walls. That is why the majority 

of technical secondary schools offer their students only a few weeks of 

internship. Against this background, one of the technical secondary schools 

located in Warsaw, with the headmaster with whom an additional interview 

was conducted, is quite unique. In the school, students of fourth grade (in 

the future, as a result of the recent reform, the fifth grade) participate in dual 

education on the premises of employers cooperating with the school. One can 

speak of a significantly different approach here compared to sectoral schools. 

Most of these students are adults and do not have the status of juvenile 

workers. They learn alternately at school and in a real work environment 

within various specialisations after completing the core curriculum. For some 

occupations, practical classes take place only in school laboratories that are 

adequately equipped with modern equipment thanks to cooperation with 

employers. However, the headmaster admitted that the school prefers to 

conduct practical classes on the premises of the involved companies.



100 Maciej Pańków



 101Involve PROJECT: Fieldwork report
9. Conclusions

The field study reveals a complex picture of the social dialogue and 

involvement of social partners in reforms and co-governing of the VET 

system in Poland, including the schemes of dual education, which is difficult 

to unambiguously assess. At the political-strategic level, the involvement of 

social partners corresponds to the general characteristics of social dialogue 

institutions in relation to the main directions of shaping public policies. For 

years, numerous authors have pointed to the façade or even false nature 

of social dialogue at the national level in Poland (cf.: Czarzasty 2014: 151). 

In the case of education policy, we are also dealing with an unsystematic 

involvement of social partners, which varies over time depending on the will 

of political decision makers and the negotiating power – which is usually 

unsatisfactory – of national-level employer organisations and trade unions. In 

recent years, fundamental reforms have been introduced for the functioning 

of the education system in Poland. They also encompassed vocational 

schools. Dual vocational training schemes have been better recognised by 

policy makers and statutorily reinforced. Social partners have been able to 

contribute their views to the government-proposed projects, sometimes 

also initiating a debate on key issues. However, the last word belongs to the 

government side, which in a highly arbitrary manner takes into account the 

opinions of stakeholders.

At the technical-strategic level, mechanisms have been introduced allowing 

social partners to participate in shaping the educational offer of vocational 

schools. This was accompanied by other changes aimed at making the system 

more flexible in terms of the content of education and its ability to meet the 

needs of the labour market, such as a new classification of occupations or 

a standard for the description of qualifications. All these mechanisms should 

be considered at least a moderate success, although improvement of the 

legislative environment of VET is still needed along with the promotion of new 

solutions among social partners representing various sectors. Undoubtedly, 

the activity of rather few representatives of the academic community as well 

as public institutions supporting the functioning of the system contributed 

to the success.

At the technical-operational level, again, the mechanisms which make it 

possible to adjust the educational offer to the needs of local labour markets 

should be considered relatively successful. Otherwise, the presence of social 

partners at the local and company level is, however, very small apart from the 

long-standing tradition of engaging craft guilds in supporting dual education.
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