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Wprowadzenie (Bogna Frąszczak) 
 

Celem niniejszej analizy jest próba odpowiedzi na pytanie o rozmiar  

i charakter niedopasowań strukturalnych w zakresie popytu i podaży absolwentów szkół 

zawodowych na terenie aglomeracji poznańskiej. W zamyśle autorów konieczne było 

przedstawienie rozległego kontekstu procesu przejścia na rynek pracy absolwentów szkół 

zawodowych, co umożliwia uzyskanie pełniejszego obrazu złożoności tego wycinka rynku 

pracy. 

W związku z tym w opracowaniu poruszono szereg kwestii teoretycznych, ukazano 

sytuację społeczno-gospodarczą na terenie aglomeracji i skupiono się na analizie 

statystycznej i ekonometrycznej szerokiego spektrum danych zastanych. Dane te pochodziły  

w szczególności ze statystyk gromadzonych przez Urząd Miasta Poznania, Główny Urząd 

Statystyczny w Poznaniu, System Informacji Oświatowych, a także Powiatowy i Wojewódzki 

Urząd Pracy w Poznaniu. Oprócz danych zastanych wykorzystano publikacje naukowe, 

raporty i dokumenty regionalne, które nie tylko pozwoliły na opracowanie ram 

teoretycznych analizy, ale i usystematyzowały i uzupełniły treść opracowania.  

W opracowaniu szczególną uwagę poświęcono analizie danych ukazujących sytuację 

demograficzną aglomeracji poznańskiej. Starzejące się społeczeństwo i procesy migracyjne 

ludności – wciąż zachodzące na tym terytorium, mimo niskiego wskaźnika bezrobocia – oraz 

szybka zmiana technologii w gospodarce wymuszą niebawem konieczność wprowadzenia 

istotnych i przemyślanych zmian w zakresie konstruowania polityki społecznej i oświatowej. 

Zasadniczym celem tych zmian powinno być stworzenie spójnego systemu służącego 

nabywaniu lub doskonaleniu kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych i dostosowującego 

się do aktualnych i prognozowanych potrzeb wszystkich uczestników rynku pracy. 

Mając na uwadze wspomniany cel, autorzy analizy wypracowali szereg szczegółowych 

wniosków, które mogą stać się cennymi wskazówkami dla decydentów wywierających wpływ 

na kształtowanie na terenie aglomeracji poznańskiej zarówno polityki oświatowej w zakresie 

kształcenia zawodowego, jak i polityki społecznej. 

Opracowanie zostało przygotowane przede wszystkim z myślą o wszystkich osobach, 

które mają realny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny aglomeracji poznańskiej. 

Adresatami są zatem przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauczyciele  

i politycy społeczni, a także rodzice i przedstawiciele mediów.  
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1. Kształcenie zawodowe i rynek pracy. Wybrane elementy 

teoretyczne (Marcin Woźniak) 

1.1. Rola kształcenia zawodowego w procesie przejścia na rynek pracy 
 

W dobie dynamicznych przeobrażeń o charakterze ekonomicznym i społecznym, 

badanie koneksji pomiędzy wyborem określonej ścieżki edukacyjnej, a dalszymi losami 

absolwentów danych zawodów czy kierunków, jest niezmiernie istotne. Znaczenie tego typu 

analiz staje się fundamentalne, gdy zachodzi w obszarze badań nad rynkami pracy,  

w szczególności nad dopasowaniem strony podażowej do popytu. Proces samoregulacji jest 

w tym aspekcie niemożliwy, bądź przynajmniej utrudniony, z uwagi na niedoskonałości 

rynków1. W konsekwencji prowadzi to do ustalenia nieefektywnego stanu równowagi  

i nieoptymalnego wykorzystania zasobów ludzkich, produkcyjnych czy kapitału 

ekonomicznego. Straty występują zarówno po stronie poszukujących zatrudnienia jak  

i pracodawców. 

Nieoptymalna równowaga na rynku pracy przejawia się w fakcie współwystępowania 

w tym samym miejscu i czasie licznej grupy zarówno bezrobotnych, jak i wakatów, co więcej 

bezrobotni ci często dysponują kwalifikacjami i kompetencjami pożądanymi przez 

pracodawców. Jest to dowód na istnienie istotnych mankamentów w procesie łączenia 

uczestników na rynku pracy. Defekty te są spowodowane wszechobecnymi na rynku pracy 

frykcjami (tarciami)2 (np. Mortensen, Pissarides 1999). Wśród ich przyczyn wymienia się 

najczęściej brak dostępu do informacji, a także silne zróżnicowanie uczestników pod 

względem kwalifikacji, kompetencji czy predyspozycji osobowościowych (np. Pissarides 

2010). Analiza rynków pracy we frykcyjnym otoczeniu, uwzględniająca powyższe 

niedoskonałości weszła do kanonu współczesnej ekonomii pracy. Umożliwiła odpowiedzi  

na pytania dotyczące skomplikowanych zależności pomiędzy zachowaniem uczestników 

rynku pracy a konkretnymi wskaźnikami ekonomicznymi. 

                                                           
1
 Wśród niedoskonałości rynków pracy wymienia się najczęściej brak racjonalności wśród uczestników, koszty 

transakcyjne, brak możliwości swobodnego dopasowania się płac (Ling 2011). 
2
ang. „frictions”. Odpowiednik tarcia w systemach fizycznych. Analiza rynków pracy we frykcyjnym otoczeniu 

jest jednym z głównych nurtów empirycznych we współczesnej ekonomii pracy, reprezentowanym przede 
wszystkim przez P. Diamonda; D. Mortensena i Ch. Pissardesa. Za wkład do badań nad rynkami pracy jej autorzy 
zostali w 2010 r. uhonorowani nagrodą Banku Szwecji im. A. Nobla z ekonomii. Szerzej na temat można 
przeczytać w np. Ch. Pissarides, Equilibrium Unemployment Theory, MIT 2000. 
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W ciągu kilku ostatnich dekad istotny wpływ na kształt rynku pracy, a co za tym idzie 

na zapotrzebowanie na poszczególne zawody mają takie procesy jak (CEDEFOP 2012):  

 postęp technologiczny, który implikuje wzrost popytu na wykwalifikowanych 

pracowników fizycznych, kosztem tych niewykwalifikowanych, 

 zjawisko globalizacji, które wpływa na organizację procesu produkcji i przenoszenie 

jej do gospodarek rozwijających się. Powoduje to lokalny spadek popytu  

na niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, wzrost następuje w kraju do 

którego przeniesiono produkcję, 

 niekorzystny trend demograficzny, który z jednej strony implikuje szybszą erozję 

umiejętności i konieczność wdrożenia systemów kształcenia ustawicznego, a z drugiej 

wzrost popytu na usługi związane z opieką nad osobami starszymi. 

Do powyższej listy z pewnością warto dodać kwestie związane z przeobrażeniami 

samego pojęcia pracy: następuje znaczący wzrost znaczenia sektora usług, przesunięcie 

zobowiązań pracodawców na umowy krótkoterminowe i tymczasowe (Orczyk 2005). Zmiany 

te w szczególny sposób dotyczą ludzi młodych, wkraczających na rynek pracy.  

W konsekwencji muszą oni wykazać się wyjątkową elastycznością i kreatywnością  

w budowaniu swojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej. Wymagająca i niepewna 

rzeczywistość współczesnych rynków pracy niesie ze sobą również i inne zagrożenia – rośnie 

poziom młodych osób chorujących na depresję i inne zaburzenia psychiczne (Bauman 2009). 

Biorąc pod uwagę powyższe zjawiska, opracowanie systemów usprawniających przejście na 

rynek pracy, adaptację i późniejsze utrzymanie ciągłości zatrudnienia stają się naglącą 

potrzebą i jednocześnie wyzwaniem.  

Proces przejścia na rynek pracy, po zakończeniu kształcenia nosi nazwę tranzycji 

(transition) i odnosi się do wszelkich działań mających na celu przygotowanie i umożliwienie 

czynnego włączenia się w życie zawodowe (Yates 2005). Problem tranzycji na linii edukacja – 

rynek pracy może być rozpatrywany na wszystkich poziomach kształcenia. Podstawową 

kwestią badawczą jest tutaj analiza zależności pomiędzy określonymi wyborami 

edukacyjnymi a transferem na rynek pracy. Analizy dotyczące tematu skupiają się zazwyczaj 

na kwestiach związanych z czasem tranzycji, wysokością pierwszego wynagrodzenia, 

pojawieniem się epizodów bezrobocia (np. Adams 2007).   

Dostępne są opracowania, które skupiają się wyłącznie na badaniu wpływu pomiędzy 

nauką na jednym ze szczebli edukacji a późniejszym podjęciem zatrudnienia. W dalszej części 
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tekstu skupiono się na analizach podejmujących problematykę wpływu wyboru kształcenia 

zawodowego na proces wejścia na rynek pracy. Ich autorzy wskazują na pewne trudności 

metodologiczne, które mogą utrudniać zbadanie realnych powiązań pomiędzy wyborem 

szkół zawodowych przez uczniów, a podjęciem zatrudnienia przez ich absolwentów. Przede 

wszystkim obiektywne porównania procesu tranzycji pomiędzy kształceniem zawodowym,  

a innymi szczeblami edukacyjnymi wymagałoby, aby proces wyboru ścieżki kształcenia był 

losowy, co w praktyce jest niemożliwe3. Członkowie zamożnych, lepiej wykształconych rodzin 

mają lepiej rozbudowane więzi społeczne, co wpływa zarówno na wybory szkół, jak i na 

podjęcie pierwszej pracy, a co za tym idzie przekłada się na wysokość wynagrodzenia innych 

członków rodziny. Kolejną trudnością metodologiczną jest fakt, iż kształcenie zawodowe 

wybierają najczęściej mężczyźni, którzy z reguły szybciej przechodzą na rynek pracy, a ich 

pensje są wyższe (Pellizzari 2010). Zjawisko to może przeszacować zatrudnieniowy efekt 

kształcenia zawodowego. W literaturze podkreśla się również, iż różnorodność systemów 

kształcenia zawodowego (np. niemiecki system dualny vs. polski system opierający się 

głównie na pracowniach i warsztatach szkolnych) jest elementem utrudniającym 

formułowanie jednoznacznych wniosków czy rekomendacji, chociażby na poziomie Unii 

Europejskiej (CEDEFOP 2012). 

Niedawne ustalenia amerykańskich naukowców ekonomistów z Narodowego Biura 

Badań Ekonomicznych wskazują na to, iż dyskusja, która toczy się wokół efektywności 

kształcenia zawodowego w kontekście tranzycji na rynek pracy jest zbyt wąska (Hanushek, 

Woessmann, Zhang 2011). Wskazują oni na pewien istotny związek pomiędzy kształceniem 

zawodowym, a adaptacją do zmieniających się warunków na rynku pracy spowodowanych 

postępem technologicznym. Pomimo, iż kształcenie zawodowe, zgodne z potrzebami rynku 

pracy, przyspiesza w krótkim okresie czasu tranzycje na rynek pracy, to w dłuższym okresie 

czasu zwiększa ono ryzyko wystąpienia bezrobocia i bezrobocia długookresowego. Przyczyną 

są zmieniające się technologie, które powodują erozję dezawuują umiejętności 

wykształconych w określonych realiach pracowników. W Polsce potwierdzeniem tego stanu 

rzeczy może być fakt, iż pomimo sporego zapotrzebowania na wykwalifikowanych 

pracowników fizycznych zgłaszanego przez pracodawców (MANPOWER 2013), jedną  

                                                           
3
 Chodzi o to, aby osoby o różnym statusie materialnym, płci, różnej historii osobistej, różnej strukturze rodzin 

(zmienne te mają wpływ na wybór określonej ścieżki kształcenia) trafiały „równomiernie” na wszelkie szczeble 
edukacji, tak aby w dalszej kolejności można było obiektywnie porównać proces tranzycji. Np. Członkowie 
zamożnych, lepiej wykształconych rodzin mają lepiej rozbudowane sieci społeczne, co wpływa zarówno na 
wybory szkół jak i na podjęcie pierwszej pracy i wysokość wynagrodzenia (Pellizzari (2010)).  
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z największych grup osób bezrobotnych stanowią właśnie wykwalifikowani pracownicy 

fizyczni, zwłaszcza po 40 r.ż. (GUS 2012). 

Badania przeprowadzone przez Guarcello, Rosati, Samorizo (2008) wskazują na 

wpływ wysokiej niepewności na rynku pracy na przedłużanie czasu edukacji, a tym samym 

niechęć do wchodzenia w system kształcenia zawodowego, który przygotowuje do pracy  

w znacznie krótszym terminie niż cykl związany z uzyskaniem wykształcenia wyższego. 

1.2. Regulacje prawne i struktura szkolnictwa zawodowego 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej wskazuje na dostępność prawa do kształcenia dla 

każdego obywatela, precyzuje również obowiązek uczenia się nauczania do czasu uzyskania 

pełnoletności. Ustawa zasadnicza gwarantuje nieodpłatność nauki w szkołach publicznych. 

Obowiązek szkolny rozpoczyna się w roku, w którym dziecko kończy 6 rok życia i trwa do 

ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu gimnazjum (nauka trwa 3 lata), zgodnie  

z założeniami reformy oświaty z 1999 roku, uczniowie mogą kształcić się w następujących 

typach szkół ponadgimnazjalnych: 

 trzyletnim liceum ogólnokształcącym (umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, 

po zdaniu egzaminu maturalnego), 

 czteroletnim technikum (umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego), 

 trzyletniej szkole zawodowej (umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych, a także dalsze kształcenie 

w liceum dla dorosłych). 

Na rysunku 1 przedstawiono organizację systemu kształcenia ponadgimnazjalnego  

w Polsce: po ukończeniu gimnazjum uczeń ma do wyboru jedną z trzech wskazanych typów 

szkół. Dodatkowo, co nie zostało zilustrowane, istnieje możliwość podjęcia nauki  

w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej. Konsekwencje wyboru, a także dalsza, 

potencjalna ścieżka edukacyjna zostały omówione w kolejnej części podrozdziału. 
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Rysunek 1. Schemat organizacji podstawowego systemu kształcenia ponadgimnazjalnego 

 

 

 

Źródło: www.cdzdm.pl 

 

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206), 

kształcenie zawodowe odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach 

policealnych, technikum oraz szkołach specjalnych. Zakres kształcenia w danych typach szkół 

przedstawiono na rysunku.  
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Rysunek 2. Zakres kształcenia w poszczególnych typach szkół kształcących w zawodzie w Polsce 

 

 

Źródło: opracowano na podstawie Dziewulak (2013). 

 

Proces edukacji we wskazanych szkołach kształcących zawodowo odbywa się  

w oparciu o klasyfikację zawodów, określoną w drodze rozporządzenia przez ministra 

właściwego dla spraw oświaty i wychowania.  

W 2012 r. weszła w życie nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego4). Nowe ujęcie zawodów polega przede wszystkim na 

tym, że zostały określone nie tylko zawody i typy szkół, w których może być prowadzone 

kształcenie, ale także wyodrębniono i nazwano kwalifikacje, które można uzyskać w ramach 

nauki danego zawodu. Nowe ujęcie zawodów określa ponadto, czy kształcenie w zakresie 

danej kwalifikacji może być prowadzone w ramach pozaszkolnych form kształcenia,  które są 
                                                           
4
Dz.U. z 3 stycznia 2012 r., poz. 7. 

•przygotowanie do wykonywania zawodu 

•nauka trwa 3 lata 

•praktyczna nauka zawodu (forma zajęć praktycznych w warsztatach lub 
pracowniach szkolnych) 

•egzaminy zewnętrzne (dyplom kwalifikacji zawodowych) 

Zasadnicze 
szkoły 

zawodowe 

•kształcenie ogólne oraz przygotowanie do wykonywania zawodu technika 

•nauka trwa 4 lata 

•egzamin maturalny 

•ezgaminy zewnętrzne (dyplom technika) 

Technika 

•przysposabia do zawodu uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym 
i znacznym 

•nauka trwa 3 lata 

•umożlwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy 

Zasadnicze 
szkoły 

specjalne 

•szkoły dla osób posiadających wykształcenie średnie ogólne 

•przygotowywanie do wykonywania zawodu 

•praktyczna nauka zawodu - tak jak w technikum 

•nauka trwa nie dłużej niż 2,5 roku 

•egzamin zewnętrzny (dyplom technika lub robotnika wykwalifikowanego) 

Szkoły 
policealne 
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realizowane w trybie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (Dziewulak 2013). 

W Polsce nowa klasyfikacja zawodów przewiduje kształcenie w zakresie 200 zawodów 

i wyodrębnionych 251 kwalifikacji5. Poszczególne zawody przypisane są do obszarów 

kształcenia. Na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wyodrębniono następujące 

obszary kształcenia zawodowego (Dziewulak 2013): 

 administracyjno-usługowy 

 budowlany 

 elektryczno-elektroniczny 

 mechaniczny i górniczo-hutniczy 

 rolniczo-leśny z ochroną środowiska 

 turystyczno-gastronomiczny 

 medyczno-społeczny 

 artystyczny.  

Kształcenie w szkołach zawodowych odbywa się w oparciu o dwie podstawy 

programowe. Pierwsza odnosi się do kształcenia ogólnego, a jej zadaniem jest ułatwienie 

uczniom funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego. Nauka skupia się tu 

bardziej na aspekcie wychowawczym niż dydaktycznym. Na realizację podstawy przeznacza 

się około 35% całkowitego czasu nauczania (DSiG 2010). 

Druga podstawa związana jest z kształceniem zawodowym i oparta na pełnej 

realizacji podstaw programowych kształcenia w danym zawodzie na poziomie czeladniczym. 

W tym przypadku szczególnie silny nacisk kładzie się na kształcenie związane z rynkiem 

pracy, a co za tym idzie, z oczekiwaniami pracodawców. Przeznacza się na nie około 65% 

całkowitego czasu nauczania (KOWEZiU 2013).  

Po reformie z 2012 r. zaszły niewielkie zmiany zarówno w podstawie programowej 

dotyczącej kształcenia ogólnego, jak i zawodowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół6). Rozporządzenie 

wprowadza pewne różnice w zakresie kształcenia ogólnego w zależności od typu szkoły,  

a także wyboru przez uczniów preferowanych przedmiotów nauczania. Podstawa 

                                                           
5
 Dnia 8 sierpnia 2014r. została podpisana nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego. Nowelizacja wprowadza do klasyfikacji zawodów 3 nowe zawody. Rozporządzenie weszło w życie 
dnia  22 sierpnia 2014r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
6
Dz. U. z 2012 r. poz. 977. 
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programowa dotycząca kształcenia zawodowego wprowadza z kolei obowiązkowe do 

zrealizowania jego cele i treści. 

Według ustawy o systemie oświaty, praktyczna nauka zawodu może odbywać się  

w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach 

szkolnych, pracowniach szkolnych, u pracodawców, a także w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych. W przypadku szkół zawodowych ma formę zajęć praktycznych,  

a w przypadku techników praktyk zawodowych.  

Ustawa precyzuje dalej, że zajęcia praktyczne organizuje się w celu opanowania 

umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Celem 

realizacji praktyk zawodowych jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy  

i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy (Leszczyńska i in. 2012). 

Istotną zmianą w systemie kształcenia zawodowego wprowadzoną z dniem  

1 września 2012 r. jest możliwość tworzenia centrów kształcenia zawodowego  

i ustawicznego, które mogą powstawać poprzez połączenie techników i zasadniczych szkół 

zawodowych, a także szkół policealnych, z kształceniem osób dorosłych. Celem tworzenia 

tego typu instytucji ma być przede wszystkim możliwość szybkiego i efektywnego 

przygotowania zarówno do egzaminu maturalnego, jak i zdobycia kwalifikacji zawodowych 

np. poprzez prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Do innych zadań centrów 

należy podjęcie współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców, a także 

prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej (Leszczyńska i in. 2012).  

Ponadto w Polsce istotną rolę pełni kształcenie zawodowe prowadzone przez 

rzemiosło. Rzemieślnicy przygotowują swoich uczniów zarówno w zawodach określonych  

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jak i tych należących wyłącznie do 

klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. W przypadku kształcenia  

w zawodach szkolnych realizowane są programy nauczania zgodne z podstawą programową 

kształcenia w zawodach. W przypadku pozostałych zawodów realizowany jest program 

zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach kształcenia. 
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1.3. Stan szkolnictwa zawodowego 
 

Charakterystyczne dla edukacji w Polsce od początku lat 90. jest to, że rozwijała się 

dwutorowo. Destrukcji ulegały zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika, natomiast 

następował gwałtowny przyrost liczebny szkół wyższych, zarówno tych publicznych, jak  

i niepublicznych. W efekcie tych przeobrażeń w 2009 roku w Polsce funkcjonowało 470 

uczelni wyższych, z czego 132 to uczelnie publiczne, a 338 niepubliczne. Rok rocznie ich mury 

opuszcza około 2 miliony studentów, co daje Polsce jeden z najwyższych na świecie 

wskaźników skolaryzacji oraz największą liczbę instytucji szkolnictwa wyższego w Europie 

(GUS 2009). Niestety, pomimo tak dużej liczby uczelni ponad połowa studentów (53%) uczy 

się na zaledwie 5% specjalności. Są to przede wszystkim kierunki społeczne oraz związane  

z edukacją (np. ekonomia, socjologia, pedagogika).  

Z badań wynika (Ernst and Young 2009), że niepubliczne szkoły wyższe powstawały 

tam, gdzie aspiracje edukacyjne młodzieży gwałtownie wzrastały, a szkoły publiczne nie były 

w stanie wchłonąć tak dużej liczby studentów. W Polsce gwałtowne przejście od gospodarki 

centralnie planowanej do wolnorynkowej rozbudziło potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa 

i wskazało na nowe możliwości rozwoju. Zjawisko to dotyczyło wszelkich płaszczyzn życia 

społecznego, w tym, w dużej mierze właśnie aspiracji edukacyjnych. Wśród młodych osób 

wyraźnie wzrosło postrzeganie wykształcenia jako wartości, a zatem i wzrosły też dotyczące 

go ambicje. Było to związane z przekonaniem, że wyższe wykształcenie gwarantuje wysoki 

status społeczno-ekonomiczny. Proces wzrostu liczby szkół niepublicznych nie jest jednak 

jednokierunkowy i po okresie wysycenia, następuje spadek. Przykładem mogą tu być 

rozwinięte kraje Europy Zachodniej, gdzie rola niepublicznego szkolnictwa wyższego jest 

marginalna. W Polsce dodatkowo należy brać jeszcze pod uwagę niekorzystną sytuację 

demograficzną, która z pewnością przyczynia się również do spadku liczby uczelni 

niepublicznych. 

Na obecny stan szkolnictwa zawodowego w Polsce wywarła wpływ przede wszystkim 

jego powolna likwidacja rozpoczęta w latach 90., która w dużym stopniu miała charakter 

żywiołowy i nieprzemyślany. Związana była z procesami rozbudzenia aspiracji edukacyjnych 

społeczeństwa, ale też z innymi zjawiskami. Można tu wymieć chociażby propagandę 

medialną nakierowaną przeciwko szkolnictwu zawodowemu, niski poziom kształcenia  

w szkołach zawodowych, a także negatywny społeczny wizerunek samych szkól 
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zawodowych, ich uczniów i absolwentów (DSiG 2010). Dane wskazują na to, iż szkolnictwo 

zawodowe w Polsce zostało zepchnięte na boczny tor, a wchodzących w system edukacji 

młodych ludzi przejęły licea oraz szkoły wyższe.  

Istotna była tu też likwidacja dużych państwowych zakładów pracy, które z jednej 

strony wspierały lub utrzymywały szkoły zawodowe, z drugiej zaś zapewniały miejsca pracy 

dla ich absolwentów. Zjawiska te przyczyniły się do spadku zainteresowania tym typem 

kształcenia wśród uczniów, co spowodowało powstanie tzw. luki kwalifikacyjnej na rynku 

pracy (Kolbowska, Post, Strobińska, Połe 2011). 

Przekształcenia własnościowe spowodowały też liczne zwolnienia grupowe z przyczyn 

zakładów pracy. Następowała systematyczna zmiana preferencji uczniów, z których coraz 

większa liczba wybierała licea ogólnokształcące lub profilowane. Tym samym następował 

spadek zainteresowania kształceniem w ramach zasadniczych szkół zawodowych. Do dnia 

dzisiejszego absolwenci najchętniej wybieranych liceów ogólnokształcących stanowią 

największy udział w rejestrach osób bezrobotnych w Polsce. Wyjątkowo niepokojącym jest 

fakt, iż dużą grupę bezrobotnych stanowią ludzie młodzi w wieku 20–25 lat z wykształceniem 

średnim. Mimo wysokiej stopy bezrobocia wśród osób kończących szkoły ponadgimnazjalne 

trudno jest znaleźć absolwentów szkół zawodowych o poziomie kwalifikacji wystarczającym 

do podjęcia zatrudnienia (Grodzka i in. 2010). Często przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt,  

iż absolwenci szkół zawodowych posiadają niedostateczne umiejętności praktyczne. 

Praktyczna nauka zawodu jest obligatoryjnym elementem szkolnictwa zawodowego 

wpisanym w programy nauczania, ale bardzo często jej znaczenie dydaktyczne jest znikome 

dla kwalifikacji, jakie uzyskuje absolwent szkoły zawodowej. Dzieje się tak dlatego, że 

wyposażenie szkół w stanowiska do nauki zawodu nie odpowiada współczesnym 

standardom, a także brakuje możliwości nawiązania współpracy z różnymi grupami 

pracodawców (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2010). 

Należy jednak podkreślić, że od pewnego czasu trwają próby naprawy tego stanu 

rzeczy, a szkoły zawodowe powoli zyskują na popularności. W ostatnich latach szkolnictwo 

zasadnicze zawodowe i techniczne wybiera coraz więcej absolwentów gimnazjów (GUS). 

Sytuacja jest jednak wciąż daleka od pożądanej, ponieważ niewielkie wzrosty liczby uczniów, 

obserwowane od kilku lat, nie są w stanie zrekompensować drastycznego załamania z końca 

XX i początków XXI wieku. Spadków tych nie można uzasadnić wyłącznie niżem 

demograficznym, bowiem w przypadku liceów ogólnokształcących i profilowanych był on 
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znacząco mniejszy. Kluczową rolę w rozbiorze polskiego systemu szkolnictwa zawodowego 

odegrała reforma edukacji z 1999 roku. 
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2. Sytuacja ekonomiczna i społeczna aglomeracji poznańskiej   

(Ewelina Szymańska) 

 

2.1. Informacje ogólne o regionie 

 

Wielkopolska to jeden z najlepiej rozwiniętych obszarów w kraju. Położenie 

geograficzne na linii Moskwa – Warszawa – Berlin od wieków wpływało korzystnie na 

koniunkturę regionu. Szlak transportowy łączący zachodnią i wschodnią część Europy oraz 

północ z południem (Gdańsk-Praga) umożliwia i mobilizuje do rozwoju województwa, w tym 

jego stolicy – Poznania. Dzięki temu, od lat miasto, należy do największych w Polsce  

i wyróżnia się na tle innych ośrodków miejskich. Dobrze rozwinięta infrastruktura, szeroka 

oferta edukacyjna,  silnie rozwijający się przemysł i sektor usług, sprawiają, że Wielkopolska, 

a w szczególności Poznań i aglomeracja poznańska stanowią interesujący grunt dla 

inwestorów. Dowodem tego, są inwestycje poczynione w ostatnich latach. Na terenie 

powiatu poznańskiego oddziały swoich firm ulokował między innymi: brytyjski koncern 

farmaceutycznego GlaxoSmithKline, Samsung Electronics, Nivea, Volkswagen, Solaris i MAN.  

Niewątpliwie międzynarodową wizytówką Poznania są Międzynarodowe Targi, które 

każdego roku przyciągają setki wystawców, jak i zwiedzających, promując w ten sposób 

biznesową sferę miasta.  

Poznań, to również znany i ceniony ośrodek akademicki. Oferta edukacyjna uczelni 

wyższych przyciąga ciekawymi kierunkami studiów, konkurencyjną jakością kształcenia oraz 

możliwością rozwoju zawodowego po ukończeniu edukacji. Ponadto stolica Wielkopolski ma 

bogate tradycje rzemieślnicze. Kontynuując je, poznańskie szkoły zawodowe i Wielkopolska 

Izba Rzemieślnicza, często wspólnie kształcą młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.  

Punktem wyjścia do zarysowania tła społeczno-ekonomicznego omawianego obszaru 

będzie przedstawienie definicji i zakresu terytorialnego przedmiotu zainteresowań. 

Aglomeracja to zwarte obszary obejmujące miasto centralne i strefę podmiejską zamieszkałe 

przez co najmniej 200 tysięcy osób i odznaczające się znaczną siłą wewnętrznych powiązań. 

Powiązania te wyrażają się przede wszystkim w dojazdach do pracy, a także  

w innego rodzaju związkach o charakterze ekonomiczny7. W myśl powyższej definicji miasto 

                                                           
7
 Definicja według International Meropolitan Observatory, cytat za  P. Swianiewicz, U. Klimska, Społeczne  

i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Studia i Prace 
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centralne stanowi Poznań, które jednocześnie pełni funkcję stolicy województwa, powiatu  

i rdzeń aglomeracji. Sferę podmiejską tworzą gminy wchodzące w skład powiatu 

poznańskiego tj. Buk, Dopiewo, Czerwonak, Kostrzyn, Komorniki, Kleszczewo, Kórnik, 

Mosina, Murowana Goślina, Luboń, Rokietnica, Pobiedziska, Puszczykowo, Stęszew, 

Swarzędz, Tarnowo Podgórne.  

 

2.2. Demografia 

2.2.1. Ludność 

 

Obszar aglomeracji poznańskiej na dzień 31.XII.2013 r. zamieszkiwało 900 423 

obywateli. Poniższy wykres (wykres nr 1) przedstawia liczbę ludności zameldowanej na 

terytorium aglomeracji na przestrzeni ostatniej dekady. Począwszy od 2004 roku liczba ta 

sukcesywnie rośnie. W 2004 roku w powiecie poznańskim oraz mieście Poznań stan ludności 

wynosił 851 702 osób, w 2009 roku 873 479 mieszkańców, a w grudniu 2013 roku 

przekroczyło 900 tysięcy zameldowanych. Dynamika tych zmian nie jest jednak zbyt duża. Na 

przełomie dziesięciu lat przybyło 48 721 mieszkańców, czyli średnio co roku aglomeracja 

poznańska rozrastała się o kolejne 4,9 tys. osób. Rozrastanie świadczy o tym, że obszar 

powiatu poznańskiego i miasta Poznania jest z punktu widzenia członków społeczności 

atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Przyczynia się do tego szereg czynników, między innymi 

bogatsza oferta edukacyjna oraz większy rynek pracy niż w małych ośrodkach miejskich. 

Poznań, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, od kilku lat odnotowuje najniższą stopę 

bezrobocia, co jest dodatkowym atutem do powiększania się jego społeczności.  

  

                                                                                                                                                                                     
Geograficzne, T. 35, Warszawa 2005, str. 50 – źródło internetowe 
http://www.ig.wsiz.edu.pl/ROM/czytelnia/Swianiewicz.pdf, 04.06.2014 r. 

http://www.ig.wsiz.edu.pl/ROM/czytelnia/Swianiewicz.pdf
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Wykres 1. Stan ludność na terenie aglomeracji poznańskiej w latach 2004 – 2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 Prognozy8 na nadchodzące lata nie są jednak optymistyczne (wykres nr 2). Opierając 

się o przewidywany stan ludności dla Wielkopolski przygotowany przez Główny Urząd 

Statystyczny można uznać, że w najbliższym czasie nastąpi znaczący spadek liczebności 

populacji w województwie, co prawdopodobnie odzwierciedli się również w malejącej liczbie 

mieszkańców aglomeracji. Poniższy diagram prezentuje prognozowane wartości na 

przestrzeni najbliższych 20 lat. Spodziewane jest, że w 2015 r. liczba ludności  

w województwie wzrośnie o ok. 40 000 mieszkańców, a w kolejnych pięciu latach przybędzie  

o 22 249 więcej Wielkopolan. Natomiast od 2025 r. liczba zamieszkałych na omawianym 

terytorium będzie się stopniowo zmniejszać. W roku 2035 według prezentowanej prognozy 

liczba ludności zmniejszy się o 47 163 osób.  

 

 

 

  

                                                           
8
Wskaźnik Prognoza stanu ludności została opracowana przez Główny Urząd Statystyczny  to  przewidywana 

przyszła liczba ludności i jej struktury według płci i wieku, na podstawie z góry przyjętych założeń. Założenia te 
dotyczą kierunku przewidywanych zmian w natężeniu urodzeń i zgonów oraz napływów i odpływów 
wędrówkowych (migracji) (definicja GUS). 
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Wykres 2. Prognoza stanu ludności dla województwa wielkopolskiego na lata 2015-2035 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Analizując stan ludności danego terytorium należy wziąć pod uwagę zmienną jaką jest 

płeć. Dane na ostatni dzień 2013 r. wskazują, że aglomerację zamieszkuje 426 811 kobiet  

i 473 612 mężczyzn. Począwszy od 2004 roku obserwuje się znaczną dominację liczby 

mężczyzn w stosunku do liczby kobiet. Przewaga ta oscyluje w przedziale od 45 do 47 tysięcy. 

W 2004 r. aglomerację poznańską zamieszkiwało o 45,32 tys. mężczyzn więcej niż kobiet,  

w 2005 r. liczba wzrosła do 45 550, w 2006 r. różnica wynosiła 45 636 na korzyść mężczyzn, 

w 2007 r. 45 921. W 2008 r. dysproporcja przekroczyła 46 tys. (46 238), w 2009 r. 46 461.  

W 2010 r. mężczyzn przybyło o kolejne 46 815. W 2011 r. zróżnicowanie nieco spadło 

i wyniosło 46 511, by w 2012 r. przekroczyło poziom 47 tys. W 2013 roku przewaga mężczyzn 

nieco zmalała w stosunku do roku poprzedzającego i utrzymała się na poziomie 46 801. 
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Wykres 3. Struktura ludności wg płci w aglomeracji poznańskiej w latach 2004 – 2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Zasadna z punktu widzenia omawianego zagadnienia jest również prezentacja 

współczynnika feminizacji9, który obrazuje zaburzoną równowagę w populacji względem płci. 

W analizowanym przedziale czasowym współczynnik feminizacji utrzymuje się na poziomie 

90. tj. na 100 mężczyzn przypada 90 kobiet.  

Wykres 4. Współczynnik feminizacji na terenie aglomeracji poznańskiej w latach 2004 – 2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Warto zwrócić uwagę na strukturę płci aglomeracji poznańskiej z uwzględnieniem 

podziału obszaru na powiat poznański, w którego skład wchodzą gminy wiejskie i miejsko-

wiejskie oraz miasto Poznań, gdzie zarysowują się różnice w współczynniku feminizacji. 

                                                           
9
 Współczynnik feminizacji – liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn zamieszkujących dany obszar. 

Współczynnik feminizacji został obliczony następującym wzorem wf = liczba kobiet/liczba mężczyzn x 100. 
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W powiecie poznańskim dysproporcja pomiędzy mieszkańcami obu płci jest mniejsza 

niż na terenie aglomeracji poznańskiej. Odwrotną prawidłowość obserwuje się w Poznaniu.  

W powiecie poznańskim na 100 mężczyzn przypada 95 kobiet, a w stolicy Wielkopolski już 

tylko 87 kobiet. Fakt, iż gminy wchodzące w skład powiatu zamieszkuje więcej kobiet niż  

w mieście Poznań, wiąże się z migracją zarobkową mężczyzn do ośrodka miejskiego, który 

jest atrakcyjniejszym rynkiem pracy. 

Wykres 5. Współczynnik feminizacji na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania w latach 2004 – 2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Istotnym elementem demografii jest utrzymanie w strukturze ludności danego 

obszaru równowagi tej cechy. Jej zaburzenie może doprowadzić do szeregu niekorzystnych 

procesów, np. depopulacji, wpływających pośrednio lub bezpośrednio na sytuację 

regionalnego rynku pracy, np. zbyt duża liczba kobiet w danym regionie może spowodować 

brak miejsc pracy w zawodach sfeminizowanych, co w konsekwencji doprowadza do 

zwiększonego bezrobocia wśród kobiet. Należy mieć na uwadze również fakt, że kobiety 

stanowią grupę w większej mierze dotkniętą trwałym bezrobociem oraz tzw. grupę  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do czego przyczyniają się przerwy w aktywności 

zawodowej wynikające z okresu macierzyństwa. Niezbędne jest podejmowanie odgórnych 

działań aktywizacji zawodowej oraz pomocy ponownego wejścia na rynek pracy. Jedną  

z możliwości sprostania bezrobociu jest proces przekwalifikowywania się.  

By stworzyć możliwość zmiany lub podwyższenia kwalifikacji, obligatoryjne są centralne 

mechanizmy umożliwiające podjęcie nauki w każdym wieku.   
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Długotrwała dysproporcja pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn, może również wpłynąć 

na czynniki demograficzne takie jak ujemny przyrost naturalny, który doprowadzi do 

skurczenia się populacji oraz zaburzenia struktury wieku – starzenia się społeczeństwa.  

Przyczyn niższej liczebności kobiet w regionie można dopatrywać się  

w zmaskulinizowanym rynku pracy. Na obszarze aglomeracji poznańskiej prym wiedzie 

przemysł motoryzacyjny, drzewny oraz elektroniczny, w którym zatrudnienie znajdują 

głównie mężczyźni.  

Struktura ludności według ekonomicznych grup wiekowych, to z punktu widzenia 

gospodarki i rynku pracy, kluczowy wskaźnik, którego nie można było pominąć w niniejszym 

opracowaniu. Charakterystyka ludności z uwzględnieniem trzech kategorii wiekowych, tj. 

wiek przedprodukcyjny10, wiek produkcyjny11 oraz wiek poprodukcyjny12pozwala określić 

zasoby populacji aglomeracji poznańskiej z perspektywy aktywności zawodowej. Wskazuje 

również liczebność grup, do których należy kierować ofertę edukacyjną, gdyż obecne 

warunki na rynku pracy niejako zmuszają pracowników do ciągłego dokształcania się  

i podnoszenia kwalifikacji. Maksyma Człowiek uczy się przez całe życie nigdy nie była tak 

dosłowna, jak w dzisiejszych czasach.  

Prezentacja mieszkańców aglomeracji według grup ekonomicznych ma również na 

celu ukazanie obserwowanej zmiany w strukturze wieku ludności. Od kilku lat 

odnotowywane jest niepokojące zjawisko wyrównywania się wieku poprodukcyjnego  

z okresem przedprodukcyjnym. 

  

                                                           
10

Wiek przedprodukcyjny
10

 – Wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy,  
tj. grupa wieku 0 - 17 lat (źródło GUS). 
11

Wiek produkcyjny
11

 – Wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat 
(źródło GUS). 
12

Wiek poprodukcyjny - Wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, 
 tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej (Źródło GUS). 
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Wykres 6. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wiekowych na terenie aglomeracji poznańskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na terenie aglomeracji poznańskiej na dzień 31.XII.2013 r. najliczniejszą grupę 

wiekową stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (573 400). Na przestrzeni lat 2004 - 2013 

populacja ta wzrosła o 5 461. Drugą, co do wielkości kategorią wiekową są osoby w wieku 

poprodukcyjnym tj. 164 999 osób. Dynamika zmian liczebności w tym przedziale wiekowym 

była największa. W ciągu 10 lat udział mieszkańców mających okres aktywności zawodowej 

już za sobą wzrósł o 38 548 i wykazuje tendencję rosnącą. W roku 2013 przewyższył liczbę 

młodych do 18 r.ż. o blisko 3 tysiące. Do 2008 r. odnotowywano spadek ludności w wieku 

przedprodukcyjnym. W 2009 r. zaczęło sukcesywnie przybywać osób młodych i do 2013 r. 

wartość kapitału ludzkiego wzrosła o 4 712. Saldo pomiędzy liczbą ludności w wieku 

przedprodukcyjnym a liczbą ludności opuszczającą rynek pracy jest ujemne. Jest to dowód na 

to, że społeczność zamieszkująca obszar aglomeracji poznańskiej starzeje się.  

W perspektywie kilku następnych lat liczba odchodzących z rynku pracy będzie coraz wyższa, 

gdyż wiek emerytalny będą osiągać osoby, które przyszły na świat podczas powojennego 

wyżu demograficznego. Taka sytuacja zdecydowanie niekorzystnie wpływa na stabilność 

regionalnej gospodarki i rynku pracy. 
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W wielu dziedzinach można będzie doświadczyć konsekwencji starzejącego się 

społeczeństwa. Z roku na rok będzie się zmniejszała liczba osób wchodzących na rynek pracy 

w stosunku do jednostek przechodzących w fazę spoczynku zawodowego. Wymusi to, 

uruchomienie zmian, które państwo będzie zobligowane podjąć, by zachować społeczeństwo 

i gospodarkę w dobrej kondycji. Wydłużenie wieku emerytalnego nie sprosta wszystkim 

problemom, które na tym gruncie powstaną. Już dziś należy zastanowić się nad skutkami 

procesu starzenia się ludności. Niewątpliwie powinno się zwrócić szczególną uwagę na 

system oświaty, służbę zdrowia i rynek pracy. Przynajmniej w tych trzech dziedzinach 

reformy powinny nastąpić najszybciej. Przykładów korelacji między rynkiem pracy  

a starzejącą się populacją jest bardzo wiele, np. popyt na działalność w sferze opieki, 

edukacji i wychowania dzieci zacznie być zastępowany zapotrzebowaniem na usługi 

związane z opieką nad osobami starszymi. W tym celu jednostki pracujące w branżach 

edukacyjnych będą musiały dopasować się do zaistniałej sytuacji z uwagi na deficyt ofert 

pracy w ich dotychczasowej branży. Ponadto konsekwencją niżu demograficznego jest 

malejąca liczba nowych rąk do pracy. Co więcej, niedopasowana kadra na rynku pracy  

i odpływ wykwalifikowanych specjalistów poza granice państwa spowodują dużą lukę  

w sferze zatrudnienia. Taka sytuacja nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw i regionalnej 

gospodarki. Dlatego też, tak ważne jest nie tylko strategiczne myślenie dotyczące  

mechanizmów wyjścia z kryzysu gospodarczego i zażegnania bezrobocia, ale również 

skupienie się na poprawie wskaźników demograficznych, które mogą być fundamentem do 

rozwiązania problemów ekonomicznych. 

Analiza struktury ludności według edukacyjnych grup wiekowych ma na celu 

zobrazowanie populacji, do której kierowana jest oferta edukacyjna placówek oświatowych 

na terenie aglomeracji poznańskiej. Poniższy wykres przedstawia rozkład tej cechy  

w poszczególnych kategoriach wiekowych na przestrzeni minionej dekady. Przedziały 

wiekowe zarysowują podział na etapy nauczania dzieci i młodzieży. Pierwszy próg wiekowy 

3-6 r.ż. to edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Liczebność tej kategorii z roku na rok 

rośnie. W 2004 r. 3-6 - latkowie stanowili najmniej liczną zbiorowość liczącą 30 623 dzieci,  

w 2009 r. 33 517, a w 2013 r. stali się trzecią co do wielkości grupą obejmującą 42 701 osób.  
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 3- 6   lat 30623 30094 30360 30594 31470 33517 35029 39154 41242 42701

7-12   lat 50655 49055 47690 47171 46718 45731 45775 46846 48118 49838

13-15   lat 30837 29704 28288 26967 25819 24889 24145 23552 23128 23147

16-18   lat 35167 33561 32625 31516 30347 28964 27593 26032 24957 24376

19-24   lat 97962 93905 89495 84564 80003 75751 72411 74101 69312 64911
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Wykres 7. Struktura ludności wg edukacyjnych grup wiekowych w aglomeracji poznańskiej w latach  
2004 – 2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Drugi etap to beneficjenci szkół podstawowych, dzieci w wieku 7-12 r.ż. Od początku 

analizowanego okresu utrzymują się na drugim miejscu co do wielkości populacji. W 2004 r. 

grupa ta liczyła 50 655, przez kolejne lata nieco zmalała, w 2009 r. osiągnęła najniższy 

poziom 45 731, by w 2013 r. wzrosnąć do 49 838 dzieci. Trzecią wyszczególnioną kategorią 

wiekową jest młodzież w wieku 13 -15 lat, objęta w ramach obowiązku szkolnego nauką na 

poziomie szkoły gimnazjalnej. Uczniowie w tym przedziale wiekowym należą do najmniej 

licznej społeczności, która począwszy od 2004 r. utrzymuje tendencję spadkową.  

W pierwszym roku analizowanego okresu 13 – 15 – latków było 30 837, w 2009 r. już tylko 

24 889, a w 2013 r. potencjalni gimnazjaliści stanowili najmniej liczną grupę – 23 147 

uczniów. Czwartą wyróżnioną kategorią wśród edukacyjnych grup wiekowych są osoby 

między 16 a 18 r.ż. W 2004 r. tworzyli oni trzecią pod względem wielkości zbiorowość liczącą 

35 167 młodych mieszkańców aglomeracji. W 2005 r. wielkość tej populacji zaczęła maleć, 

utrzymując ten proces do 2013 r. W 2009 r. potencjalnych klientów szkół zawodowych, 

techników i szkół licealnych było 28 964, a w 2013 r. wartość ta zmalała o 4 588, dając sumę 

24 376 uczniów. Zauważa się trend malejący w tej grupie. Ostatni przedział wiekowy to 

osoby od 19 do 24 r.ż., kwalifikowane jako jednostki w wieku produkcyjnym. Począwszy od 

2004 roku stanowiły one najliczniejszą grupę wśród omawianych kategorii. W 2004 r. 



27 
 

przypuszczalnych studentów i słuchaczy szkół policealnych, uczelni wyższych oraz placówek 

kształcenia ustawicznego było 97 962, w 2005 r. 93 905, a w 2013 r. liczba ta spadła do 

64 911.  

Dwie ostatnie grupy wiekowe, tj. 16-18 i 19-24 lata powinny znajdować się  

w najbliższym kręgu zainteresowań z uwagi na temat niniejszego raportu, gdyż są odbiorcami 

usług szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w tym szkół zawodowych i placówek kształcenia 

ustawicznego oraz stanowią grupę docelową działań związanych z rynkiem pracy.  

Prognozy liczebności edukacyjnych grup wiekowych13 sporządzone przez GUS 

przewidują sinusoidalne wzrosty i spadki w poszczególnych grupach wiekowych. W dwóch 

najbardziej interesujących z perspektywy opracowywanego raportu przedziałach, 

tj. 16-18 i 19-24 lat w najbliższych latach będą odnotowywane spadki liczebności.  

W 2015 r. liczba 16-18 – latków ulegnie pomniejszeniu o 23 291, a 18-24 – latków  

o 49 458. Kolejne pięć lat również przyniesie pomniejszenie się tych grup wiekowych. 

 W 2020 r. potencjalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych będzie o 9 865 mniej, a osób  

w wieku 19-24 lata o kolejne 42 733. W połowie dekady lat dwudziestych XXI wieku 

prognozuje się wzrost o 16 396 młodzieży udającej się do szkół ponadgimnazjalnych. Z roku 

na rok młodych mieszkańców aglomeracji rozpoczynających etap studiów, szkół policealnych 

lub wkraczających na rynek pracy będzie ubywać (o 12 517 w stosunku do 2020 r.). Następne 

pięciolecie przyniesie wzrost liczebności obu omawianych grup. O 3 217 zwiększy się liczba 

osób w wieku 16-18 lat, natomiast w najstarszej kategorii wiekowej prognozowany przyrost 

równy będzie 26 808. W roku 2035 r. nastąpi kolejne pomniejszenie się populacji  

w przedostatniej kategorii wiekowej (o 7 825 uczniów) i wzrost w najstarszej grupie  

(o 5 217).  

 

 

  

                                                           
13

Wskaźnik Prognoza stanu ludności została opracowana przez Główny Urząd Statystyczny  to  przewidywana 
przyszła liczba ludności i jej struktury według płci i wieku, na podstawie z góry przyjętych założeń. Założenia te 
dotyczą kierunku przewidywanych zmian w natężeniu urodzeń i zgonów oraz napływów i odpływów 
wędrówkowych (migracji) (definicja GUS). 
 



28 
 

Wykres 8. Prognoza struktury ludności wg edukacyjnych grup wiekowych dla województwa wielkopolskiego 
na lata 2015 - 2035 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

2.2.2. Migracje 

 

Jednym z naturalnych procesów społeczno-demograficznych jest przemieszczanie się 

ludności. Migracje społeczności wpisane są w istotę wspólnot. Wraz z rozwojem cywilizacji 

zmieniają się jedynie kierunki, skala i przyczyny zamian lokalizacji. Głównym, lecz nie 

jedynym, czynnikiem motywującym do wędrówek jest polepszenie sytuacji materialno-

bytowej. Ludność zmieniając miejsce zamieszkania ze względu na możliwość zatrudnienia 

oraz polepszenia warunków życiowych wybiera regiony atrakcyjne ekonomicznie, 

rozwijające się gospodarczo oraz dysponujące atrakcyjną ofertą mieszkaniową. Innym 

czynnikiem motywującym do zmiany zamieszkania są potrzeby edukacyjne, rodzinne czy 

osobiste. Do 1989 r. ruch migracyjny możliwy był jedynie wewnątrz granic państwa. Wraz ze 

zmianą ustroju politycznego nastąpił łatwiejszy przepływ ludności między krajami, co 

poskutkowało pojawieniem się na większą skalę innego typu migracji - zagranicznych. 

Przełomowym momentem dla zjawiska migracji na terenie Polski miało wstąpienie w szeregi 

wspólnoty Unii Europejskiej. Podpisanie porozumień, na mocy których nastąpiło zniesienie 
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granic i sukcesywne otwarcie zagranicznych rynków pracy, spowodowało masową emigrację. 

Główną przyczyną wyjazdów z Polski był brak pracy i perspektyw dla młodych ludzi. 

Zdecydowany odsetek emigrantów stanowi młoda kadra, wśród, której są zarówno 

wykwalifikowani, jak i niewykwalifikowani pracownicy.  

Wykres 9. Saldo migracji na terenie aglomeracji poznańskiej w latach 2004-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Przypatrując się zjawisku migracji na terenie aglomeracji poznańskiej od 2004 r., czyli 

od daty przystąpienia do Unii Europejskiej, odnotowujemy napływ mieszkańców. Saldo 

migracji, czyli bilans pomiędzy liczbą ludności napływającą a odpływającą z terenu powiatu 

poznańskiego i miasta Poznań jest dodatni, co wskazuje, że więcej osób przybywa do regionu 

niż go opuszcza. Do roku 2007 dysproporcja pomiędzy napływem a odpływem ludności rosła, 

- apogeum osiągnęła w 2007 r., kiedy to zameldowanych było o 4 515 osób więcej niż 

wymeldowanych. Następny rok przyniósł spadek wskaźnika. Nieproporcjonalnie spadła 

również liczba osób napływających w stosunku do osób opuszczających terytorium. Najniższe 

saldo migracji odnotowano w 2008 r., wyniosło ono 2 936 osób. W kolejnych latach wartości 

salda traciły a następnego roku przybierały na wartości.  

Od 2004 do 2007 roku stopniowo odnotowywano wzrost zameldowań, po czym rok 

2008 r. (wykres 10) przyniósł gwałtowny spadek przypływu nowych mieszkańców, tj. napływ 

ludności zmalał o 4 205 osób. W 2012 r. wartość napływu osiągnęła wielkość mniejszą niż  

w 2004 r. Do aglomeracji przeprowadziło się 14 0541 osób, tj. o 932 osoby mniej niż w roku 

poprzedzającym.  
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Wykres 10. Napływ migracyjny na terenie aglomeracji poznańskiej w latach 2004 - 2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Biorąc pod uwagę odpływ mieszkańców z obszaru aglomeracji, to rok 2007 okazał się 

czasem największej emigracji mieszkańców (Wykres nr 11). We wspomnianym roku powiat 

poznański i miasto Poznań opuściło 14 747 mieszkańców. 

Wykres 11. Odpływ migracyjny na terenie aglomeracji poznańskiej w latach 2004 - 2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Od 2008 r. liczba wyjeżdżających z aglomeracji zaczęła maleć. W 2008 r. było  

to 12 121 osób, 12 miesięcy później 11 810 osób, w 2010 r. nieco wzrosła do 12 096, by  

w 2012r. zatrzymać się na poziomie 11 310.  

 Obraz migracji wewnątrz aglomeracji poznańskiej (wykres nr 12 i 13) zarysowuje 

charakterystyczny dla dużych ośrodków miejskich fazę suburbanizacji, tj. wyludniania się 

centrum miasta i rozwoju strefy podmiejskiej. Taki też proces obserwujemy na terenie 

powiatu poznańskiego i Poznania.  
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Wykres 12. Odpływ migracyjny z terenu Poznania i powiatu poznańskiego w latach 2004 - 2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Wykres 13. Napływ migracyjny na terenie Poznania i powiatu poznańskiego w latach 2004 - 2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Saldo migracji dla miasta Poznań od 2004 r. jest ujemne (wykres nr 14), natomiast dla 

powiatu poznańskiego dodatnie. Na terenie aglomeracji poznańskiej obserwuje się ruch 

ludności w kierunku małych miast lub wsi. Najwięcej mieszkańców opuściło Poznań w 2008 r. 

Blisko 3 tys. (2 900), wynosiła różnica pomiędzy napływem a odpływem z Poznania. W roku 

następnym wskaźnik ten nieco zmalał i dysproporcja sięgnęła rzędu 2 604. Natomiast  

w 2012r. saldo migracji osiągnęło poziom – 2 103.  
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Wykres 14. Saldo migracji w Poznaniu w latach 2004 - 2012 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Sytuacja w powiecie poznańskim jest wprost przeciwna (wykres nr 15). Saldo migracji 

jest dodatnie, a największa różnica pomiędzy liczbą ludności przybyłej a wymeldowanej  

z obszaru powiatu poznańskiego przypada na rok 2007. Poziom wskaźnika osiągnął wówczas 

7 267, co oznacza, że tego roku w takiej właśnie liczebności napływający przewyższyli 

liczność społeczności opuszczającej powiat poznański. Po tak wysokim poziomie ruchliwości 

osób napływowych, saldo zaczęło maleć - w 2012 r. i wyniosło 5 334.  

Wykres 15. Saldo migracji w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2012 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Zagadnienie migracji jest ważnym tematem z perspektywy demograficznej, 

społecznej jak również ekonomicznej, gdyż głównym typem ruchliwości społeczeństwa jest 

migracja zarobkowa. Na skutek przemieszczania się ludności, lokalny rynek pracy traci i/lub 
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strukturę ludności regionu, gdyż przemieszczają się znacznie częściej ludzie młodzi, którzy 

stanowią cenny zasób i przyszłość regionu.  

Sposobami przeciwdziałania migracji jest właściwa polityka władz odpowiedzialnych 

za kształtowanie rynku pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, podniesienie poziomu jakości 

życia na danym obszarze oraz efektywna gospodarka, która będzie podstawą do rozwoju 

regionu.  

 

2.3. Gospodarka 

2.3.1. Produkt krajowy brutto 

 

Głównym i najważniejszym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego jest wartość PKB – 

Produktu Krajowego Brutto. Stanowi on obraz wszystkich dóbr wyprodukowanych przez 

podmioty gospodarki narodowe14. Zasadniczo wartość PKB podawana jest w dwóch 

wariantach ogółem oraz per capita czyli wartość, która przypada na jednego mieszkańca. 

Tabela 1. Wartości Produktu Krajowego Brutto ogółem i per capita dla miasta Poznania w latach 2009-2011 

Wyszczególnienie 

Wartość ogółem Wartość per capita  

w mln zł  
 

Polska województwo 
w zł  

Polska województwo 

= 100% = 100% = 100% = 100%  

2009 38764 2,9 30,4 69236 198,2 186,3 

2010 40163 2,8 30,5 72141 196,2 188,3 

2011 42058 2,8 29,5 75877 191,3 183,8 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Poznania. 

Dostępne dane z ostatnich lat wskazują na wzrost wartości nominalnej Produktu 

Krajowego Brutto dla miasta Poznania. W 2009 roku, PKB wynosiło 38 764 mln złotych,  

w 2010 40 163 mln zł, a dwanaście miesięcy później 42 058 mln złotych. Jednak PKB dla 

miasta Poznania w skali województwa i kraju maleje. W 2009 r. odnotowano 2,9% udział 

 w narodowym PKB, a w latach kolejnych wskaźnik ten zatrzymał się na wartości 2,8%.  

Udział wartości wszystkich wyprodukowanych dóbr przez gospodarkę na terenie Poznania 

 w odniesieniu do województwa oscylował na poziomie 30,4% w 2009 roku, w 2010 r. wzrósł 

o 0,1 punktu procentowego, a w 2011 roku zmalał o jeden punkt procentowy w stosunku do 

roku poprzedzającego, tym samym osiągnął wartość 29,5 %. Świadczy to o tym, że Poznań 

                                                           
14

 Definicja GUS. 



34 
 

generuje ok. 1/3 wartości PKB dla obszaru Wielkopolski.  Biorąc pod uwagę PKB per capita,  

w 2009 roku dochód na jednego mieszkańca Poznania wyniósł 69 236 zł, rok później – 70 141 

zł, a w 2011 r. 75 877 zł. W odniesieniu do przeciętnego krajowego dochodu na jednego 

mieszkańca, Poznaniacy przewyższają tę wartość prawie dwukrotnie, w 2009 r. wskaźnik ten 

198,2 (dla Polski = 100), w 2010 r. – 196,2, a rok później 191,3. Podobna sytuacja kształtuje 

się w kontekście województwa. Przeciętna wartość PKB na jednego mieszkańca w 2009 r. 

wyniosła 186,3 (dla Wielkopolski =100), rok później wartość nieznacznie wzrosła - 188,3,  

w 2011 r. osiągnęła poziom mniejszy niż w 2009 – utrzymując się na poziomie 183,8.  

 

2.3.2. Poziom płac 

 

Poziom średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto15od 2004 r. wykazuje 

tendencję rosnącą (wykres nr 16). Wartości płac na obszarze kraju, województwa  

i aglomeracji poznańskiej różnią się od siebie. Największą średnią pensję począwszy od  

2004 r. zarabiają osoby zatrudnione na terenie aglomeracji. 

  

                                                           
15

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – to stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, 
honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat  
z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie;  
po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą. 
Wynagrodzenia brutto zawierają wynagrodzenie zasadnicze oraz zaliczki na poczet podatku dochodowego od 
osób fizycznych oraz ze składkami na obowiązkowe świadczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) 
płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. 
Przeciętna liczba zatrudnionych w danym okresie (średnia wielkość zatrudnienia) obliczana jest dla badanego 
okresu (np. roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia, po wyłączeniu osób zatrudnionych  
za granicą i po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnione 
http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg. 
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Wykres 16. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na obszarze Polski, województwa wielkopolskiego  
i aglomeracji poznańskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Drugą wartość stanowi poziom przeciętnego wynagrodzenia dla kraju i najsłabiej na 

tle omawianych obszarów prezentuje się województwo. W 2004 r. osoby pracujące  

w aglomeracji zarabiały średnio 2391,34 zł brutto, w Wielkopolsce 2204,31 zł brutto,  

a średnia dla Polski wyniosła 2409,69 zł brutto. W 2012 r. pensja w aglomeracji wzrosła  

o 1375,42 zł brutto, co stanowi podwyżkę o 56,8% w stosunku do 2004 r., w województwie 

był to wzrost płacy o 1192,94 zł – 54,1%, a w kraju 1334,69 zł – 55,4% w porównaniu do  

2004 r. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto dla aglomeracji  

w odniesieniu do średniej krajowej jest praktycznie na tym samym poziomie, odnotowuje się 

małe wahania. Odchylenie od tej wartości sięga rzędu od 1,5% do kilku dziesiątych procenta. 

W 2004 r. różnica ta wynosiła 0,7% na niekorzyść portfela zatrudnionych, w kolejnych latach 

jeszcze się obniżyła, w 2008 r. wskaźnik ten przewyższył średnią ogólnopolską płacę o 0,6 

punktu procentowego, w 2012 r. była to różnica tylko 0,1 punktu procentowego.  Wartość 

średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto dla zatrudnionych na terenie województwa 

odbiega bardziej od wskaźnika ogólnopolskiego. Różnica ta oscyluje w granicach 10,2- 8,5%. 

W roku 2012 r. kwota średniej pensji na obszarze województwa stanowiła 90,7% średniej 

krajowej. 
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Wykres 17. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) w latach 
2004 - 2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

2.3.3. Bezrobocie 

 

Opisując dane terytorium nie może zabraknąć wskaźnika, którym jest stopa 

bezrobocia16. Udział liczby bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo mieszkańców na 

terenie województwa wielkopolskiego oraz aglomeracji poznańskiej jest stosunkowo niski  

w porównaniu do innych województw i miast. Najnowsze dane GUS17 z kwietnia 2014 r. 

wskazują, że stopa bezrobocia na terenie Wielkopolski kształtowała się na poziomie 9,1%, 

podczas gdy w mazowieckim wynosiła 10,8%. Regionem o najwyższej skali bezrobocia jest 

województwo warmińsko-mazurskie, gdzie procent bezrobocia jest ponad dwukrotnie 

większa niż w Wielkopolsce i wynosi 20,5%. Na tle Polski oraz innych obszarów sytuacja na 

wielkopolskim rynku pracy przedstawia się najkorzystniej. Analizując stopę bezrobocia na 

terenie aglomeracji poznańskiej (wykres nr 18) w szerszej perspektywie czasowej należy 

zauważyć, że udział osób bezrobotnych w stosunku do aktywnych zawodowo mieszkańców 

nie przewyższał ogólnopolskiej i wojewódzkiej wartości procentowej. Największy odsetek 

osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy odnotowano w 2004 r. 

                                                           
16

Stopa bezrobocia - to Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tzn. 
pracującej i bezrobotnej) (GUS). 
17

 Informacja o sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju kwiecień 2014 r. GUS. 
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- 13,1% i 2005 r. – 12,0%. Kolejne trzy lata przyniosły dość gwałtowny spadek tego wskaźnika 

na wszystkich trzech analizowanych płaszczyznach terytorialnych. Niewątpliwie była to 

reakcja na      przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i sukcesywne otwieranie się 

europejskich rynków pracy na polską siłę roboczą. Najniższy jak dotąd odsetek bezrobotnych 

może wiązać się również z wejściem w życie perspektywy finansowej 2007 – 2013 Funduszy 

Unijnych. W ramach konkursów i projektów finansowanych z dotacji unijnych ruszyły 

programy aktywizacji zawodowej, przedsięwzięcia wspierające przedsiębiorczość  

i samozatrudnienie oraz wielu Wielkopolan znalazło zatrudnienie przy organizacji i obsłudze 

projektów. 

W 2009 r. sytuacja nagle zaczęła ulegać zmianie, odsetek bezrobotnych wzrósł 

dwukrotnie na terenie aglomeracji z poziomu 2,6% do 5,1%, w województwie z 6,4% do 9,2% 

oraz z 9,5% do 12,1% dla całego kraju. Tendencja wzrostowa utrzymuje się po dzień 

dzisiejszy.  Jednakże nie są to już tak gwałtowne zmiany. 

 

Wykres 18. Stopa bezrobocia na terenie Polski, województwa wielkopolskiego i aglomeracji poznańskiej w 
latach 2004-2013 oraz  2014 r. (stan na marzec 2014) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Bardziej szczegółowo przyglądając się problemowi bezrobocia należy przybliżyć 

statystyki mówiące o strukturze osób pozostających bez pracy. Na terenie aglomeracji 

poznańskiej udział bezrobotnych kobiet w liczbie osób w wieku produkcyjnym jest 

zdecydowanie mniejszy w porównaniu do statystyk wojewódzkich i krajowych. Najwięcej 
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bezrobotnych kobiet na terenie aglomeracji odnotowano w 2004 r. – 6,40% i w 2005 r. – 

6,10%. Przy czym wskaźnik dla Wielkopolski w 2004 r. kształtował się na poziomie 12,10% 

a dla Polski 13,30%. Podobna sytuacja miała miejsce w 2005 r. dla województwa była to 

wartość 11,4%, i na terenie kraju 12,5%. Proporcjonalnie do spadku stopy bezrobocia obniżał 

się udział bezrobotnych kobiet w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W 2008 r. kobiet 

będących bez zatrudnienia było 1,55%, kolejny rok przyniósł wzrost tego odsetka i wyniósł 

2,65%. W następnych latach udział bezrobotnych kobiet zaczął sukcesywnie wzrastać, do 

poziomu 3,8% w 2012 r.  

Należy zwrócić uwagę na różnice w dysproporcji między odsetkiem bezrobotnych 

kobiet na terenie aglomeracji poznańskiej i Wielkopolski, które wahają się od 3,75%  

(w 2008 r.)  do 5,70% (w 2004 r.). W przypadku ogólnopolskiego wskaźnika odchylenia te są 

większe, od 5,45% (w 2008 r.) do 6,9% (w 2004 r.). W niektórych latach np. w 2008 r. udział 

bezrobotnych kobiet w granicach aglomeracji był 4,5 krotnie niższy niż w województwie. 

Świadczy to, że sytuacja kobiet na rynku pracy aglomeracji poznańskiej jest znacznie 

korzystniejsza niż w województwie i w kraju. Znacząco mniej kobiet w Poznaniu i powiecie 

poznańskim boryka się z problemem braku pracy. Podobny trend obserwuje się w sytuacji 

mężczyzn, choć w tym przypadku porównując udział procentowy bezrobotnych mężczyzn  

w stosunku do liczby populacji w wieku produkcyjnym na obszarze aglomeracji, 

województwa i państwa nie wykazuje tak dużych amplitud. W 2004 r., również jak  

w przypadku kobiet, odnotowano największy procent bezrobotnych mężczyzn – 5,35%  

w aglomeracji, 9,5% w Wielkopolsce i 11,5% na poziomie kraju. Wraz z kolejnym rokiem 

odsetek ten obniżył się do poziomu 4,55% dla powiatu poznańskiego i Poznania oraz 

rozpoczęła się tendencja malejąca tego wskaźnika, która w 2008 r. ukształtowała się na 

poziomie 1,15% dla aglomeracji. Był to najniższy poziom bezrobotnych mężczyzn  

w analizowanym okresie. W późniejszych latach wzrost stopy bezrobocia na ogólnopolskim 

rynku pracy znalazł odzwierciedlenie w statystykach dla omawianego regionu. W 2009 r. 

przybyło bezrobotnych mężczyzn, a ich odsetek w populacji osób w wieku produkcyjnym 

wzrósł do 2,35%, a w 2012 r. 3,25% dla aglomeracji, 5,7% dla województwa i 8% dla kraju. 

Warto zaznaczyć, że różnica wartości wskaźnika na poziomie aglomeracji poznańskiej 

i wojewódzkim oscyluje w granicach 1,95% (w 2008 r.) do 4,15% (w 2004r.). Konfrontacja 

udziału bezrobotnych mężczyzn na rodzimym rynku pracy z ogólnopolską sytuacją wskazuje 
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znaczące różnice na korzyść aglomeracji. Skala zróżnicowana mieści się w przedziale od 

3,85% (w 2008 r. ) do 6,15% (w 2004 r.). 

 

Wykres 19. Udział bezrobotnych kobiet w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Polsce, województwie 
wielkopolskim i aglomeracji poznańskiej w latach 2004 -2012 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wykres 20. Udział bezrobotnych mężczyzn w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Polsce, województwie 
wielkopolskim i aglomeracji poznańskiej w latach 2004 -2012 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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2.3.4. Przedsiębiorczość 

 

W niniejszym podrozdziale tematem przewodnim jest przedsiębiorczość. Podstawą do 

charakteryzacji tego obszaru nie będą statystyki regionalne, ale przykłady inicjatyw 

podejmowanych na obszarze aglomeracji. 

Przedsiębiorczość, rzetelność, oszczędność i poszanowanie pracy to stereotypowe cechy 

Wielkopolan18. Wpływy germańskiej przedsiębiorczości podczas zaborów w XIX wieku 

stanowiły dobry grunt do rozwoju rzemiosła i własnych inicjatyw przedsiębiorczych już 

 w czasach zaborów. Już w tamtym okresie powstało wiele instytucji (na przykład, powołano 

do życia izby rzemieślnicze) wspierających samodzielną organizację miejsc pracy oraz 

lokalnych przedsiębiorców. Tradycje i postawy przedsiębiorcze sprawiły, że Wielkopolska 

stanowiła ostoję dla rzemiosła w okresie komunizmu, również dziś, jest obszarem, gdzie 

własne inicjatywy biznesowe rozkwitają.  

 Impulsem do pobudzenia przedsiębiorczości mieszkańców powiatu poznańskiego 

i Poznania były inicjatywy finansowane z europejskich funduszy. Wraz z wstąpieniem do Unii 

Europejskiej, Polska jako kraj, a także poszczególne regiony stały się beneficjentami 

dofinansowań. Pierwszy zastrzyk gotówki, który dotarł do mieszkańców Wielkopolski 

pochodził z funduszy przedakcesyjnych poprzedzających wstąpienie do wspólnoty krajów 

członkowskich. Kolejne transze pojawiły się wraz z ustanowieniem perspektyw dotacyjnych 

2007-2013 i 2014-2020. W pierwszym okresie programowania w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego obowiązywał Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia, który  wspomagał przedsiębiorcze inicjatywy. 

Wspieranie przedsiębiorczości wśród społeczeństwa nie miało jedynie na celu rozwoju 

lokalnego rynku, czy ożywienia gospodarki, ale również było narzędziem do walki  

z bezrobociem. W tym celu inicjatywę podjął Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, który był 

beneficjentem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach dotacji powołano 

między innymi projekty Lepsze jutro, Lepsze jutro 2013, Lepsze jutro 2014 -  dedykowane do 

osób bezrobotnych, młodzieży do 25 r.ż., osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz  

osób niepełnosprawnych, Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  

                                                           
18

 Analiza możliwości wykorzystania tradycji wielkopolskiego rzemiosła we współczesnym wzornictwie 
przemysłowym  w ramach kształcenia zawodowego, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, Poznań, 2010. 
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w Powiecie Poznańskim – skierowany do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 

oraz Bądź przedsiębiorczy! dla osób bezrobotnych, którzy utracili pracę z przyczyn 

restrukturyzowanego zakładu pracy. Projekty te oferują wsparcie w postaci szkoleń, pomoc 

w pisaniu biznesplanu oraz dotację pieniężną na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Ponadto Instytucją Pośredniczącą w rozdzielaniu środków z EFS powołano Wojewódzki Urząd 

Pracy w Poznaniu, który sukcesywnie ogłaszał konkursy w ramach Priorytetu VI. Według 

informacji WUP w Poznaniu na koniec 2013 r. środki finansowe na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej otrzymało ponad 13 000 osób, w tym około 3 000 w wieku poniżej 

25 roku życia, a blisko 1 100 należało do grupy wiekowej 50-64 lata. Z tej formy wsparcia 

skorzystało też około 450 osób niepełnosprawnych, 3 080 osób długotrwale bezrobotnych 

oraz prawie 5 500 osób z terenów wiejskich19.  

Dodatkowo w ramach Funduszu Strukturalnego na terenie Wielkopolski obowiązuje 

program WRPO20, którego zadaniem jest zminimalizowanie dysproporcji pomiędzy 

regionami w obszarze gospodarki, infrastruktury oraz różnic społecznych.  

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, skierowany został między innymi do 

przedsiębiorców, jednostek otoczenia biznesu, środowisk naukowo-badawczych,  instytucji 

samorządu terytorialnego oraz NGO21. 

Działaniami wspierającymi przedsiębiorcze praktyki jest również inicjatywa JEREMI 

koordynowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako 

pozadotacyjna pomoc powołana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny22. 

Inicjatywa JEREMI, to najprościej ujmując pożyczka, kredyt lub poręczenia dedykowane dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym start-upów, na rozwój działalności  

i wyrównania szans na rynku.  

Do rozwoju firm, postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród społeczności 

aglomeracji poznańskiej zostały powołane liczne instytucje, w tym jednostki samorządowe 

oraz stowarzyszenia działające na rzecz przyszłych przedsiębiorców i małych firm.  

Z inicjatywy samorządowej powstał Poznański Ośrodek Wspierania 

Przedsiębiorczości, który prowadzi usługi informacyjno-doradcze, konsultingowe  

                                                           
19

 http://efs.wup.poznan.pl/strony/2789.php, 05.06.2014 r. 
20

WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny to fundamentalny program służący do zmniejszenia 
różnic gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych pomiędzy Wielkopolską a pozostałymi regionami Unii 
Europejskiej. Źródło http://www.umww.pl/fundusze-europejski, 04.06.2014 r. 
21

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/wrpo-informacje/priorytetyidzialania/priorytet-i, 05.06.2014 r. 
22

 http://www.jeremie.com.pl/wielkopolskie/o-jeremie/ 05.06.2014 r. 

http://efs.wup.poznan.pl/strony/2789.php
http://www.umww.pl/wrpo
http://www.umww.pl/fundusze-europejski
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/wrpo-informacje/priorytetyidzialania/priorytet-i
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i edukacyjne z zakresu tworzenia i rozwoju małych firm. W Ośrodku zainteresowani mogą 

bezpłatnie dowiedzieć się jak wcielić w życie pomysł na własny biznes oraz uzyskają fachową 

poradę specjalistów w rozwiązywaniu problemów, które mogę wystąpić prowadząc 

działalność gospodarczą23.   

Szerszym wachlarzem usług dysponuje jednostka powołana na początku 2012 r.,  

z ramienia Urzędu Miasta Poznania - Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności 

Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Ośrodek działa w trzech obszarach: 

edukacji do przedsiębiorczości, która dedykowana jest dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnej i studentów (program szkoleń i warsztatów), start-up, czyli szkolenia  

i warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców oraz Business growth – specjalistyczny program 

szkoleń i consultingu dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Ponadto jednostka, pełni rolę 

Przewodnika Przedsiębiorcy, udzielając wszelkich informacji na temat procedur związanych  

z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto wspomnieć, że Ośrodek by 

sprawniej i efektywniej realizować swoje cele, współpracuje z innymi instytucjami, dzięki 

temu działania docierają do szerszego grona odbiorców i utrwalają się w świadomości 

mieszkańców. W ramach Edukacji do przedsiębiorczości Ośrodek włączył się między innymi  

w organizację przedsięwzięcia dedykowanego młodzieży, pt.: GPS przedsiębiorczego ucznia, 

realizowanego przez Stowarzyszenie Wielkopolskich Doradców Kariery "WiDoK" i Centrum 

Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Inicjatywa odniosła sukces i cieszyła się dużym 

zainteresowaniem. Partnerami działającymi w obszarze Edukacji do przedsiębiorczości są 

również biura karier poznańskich uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu 

Artystycznego oraz Akademii Muzycznej. Co więcej ODS WDGiR współpracuje z Siecią 

Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia, która zrzesza instytucje otoczenia biznesu24. 

Komórką powołaną oddolnie, przez stowarzyszenie studentów, absolwentów  

i pracowników naukowych rodzimych uczelni jest Poznański Akademicki Inkubator 

Przedsiębiorczości. Jego działania ukierunkowane są na promowanie i wdrażanie  

kreatywnych biznesowych pomysłów. Założyciele Inkubatora są pomysłodawcami wielu 

projektów między innymi Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii25, 

                                                           
23

http://www.powp.poznan.pl/kat/id/161. 05.06.2014 r. 
24

 Źródło: http://www.poznan.pl/mim/msp/o-osrodku,p,22564,22565,22566.html. 
25

„Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii to zupełnie nowy pomysł PAIP. Celem projektu jest 
zweryfikowanie błędów w przepływie wsparcia pomysłów na biznes, jakie dotychczas udzielają IOBy (Instytucje 
Otoczenia Biznesu) zagubionym pomysłodawcom i postawienie na nową, pomijaną dotąd w systemie oświaty 
grupę docelową: studentów i doktorantów” źródło http://www.paip.pl/projekty-
wedlugkategorii/scitt.html?group[2]=7&group[1]=&p=      05.06.2014 r.   

http://www.powp.poznan.pl/kat/id/161.%2005.06.2014
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Startuj z biznesem- III edycja26 oraz Akceleratora Przedsiębiorczości27. Partnerami PAIP  

w przedsięwzięciach jest Politechnika Poznańska, Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego i Portal Pomysłów Wielkich Jutra.  

Opisując przedsiębiorcze praktyki na terenie aglomeracji poznańskiej nie może 

zabraknąć słowa o społeczności start-upowej prężnie rozwijającej się w regionie. Start-up 

Poznań, to inicjatywa, której zadaniem jest promowanie i wspieranie lokalnych, twórczych  

i nowoczesnych przedsiębiorców. Na stronie internetowej startup.poznan.pl znajdują się 

informacje na temat partnerów przedsięwzięcia, opisy działalności firm oraz kalendarz,  

w którym nie brakuje wydarzeń i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjnych 

rozwiązań biznesowych. W ramach Start-up Poznań realizowany jest konkurs pt. Lider Start-

up, który jest nową kategorią w konkursie na Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. 

Konkurs, powołany ze wspólnej inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania, Prezesa 

Międzynarodowych Targów Poznańskich, Starosty Poznańskiego oraz Prezydenta Sejmiku 

Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego ma na celu nagrodzenie i wypromowanie 

wyróżniających się przedsiębiorców MŚP. Dodatkowo rozpowszechnia dobre praktyki, 

motywuje młodych ludzi do realizacji innowacyjnych i twórczych pomysłów na biznes oraz 

wzmacnia więzi lokalnego środowiska gospodarczego28. 

Poznań, od lat słynie z Międzynarodowych Targów Poznańskich, ich sława nie tylko 

nadaje miastu biznesowy charakter, ale również motywuje Władze Miasta do podtrzymania 

tego wizerunku. Mając tak znakomitą bazę lokalową, Miasto Poznań wraz z partnerami 

organizuje Poznańskie Dni Przedsiębiorczości, podczas których odbywa się wiele warsztatów, 

debat i prelekcji promujących i krzepiących ducha przedsiębiorczości wśród mieszkańców  

i odwiedzających. 

 

 

                                                           
26

„Projekt skierowany jest dla młodych ludzi, którzy w momencie przystąpienia do rekrutacji nie przekroczyli 24 
roku życia i nie posiadali zarejestrowanej działalność gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do 
Projektu” źródło http://www.paip.pl/projekty-wedlug-kategorii/szb.html?group[2]=7&group[1]=&p=  
05.06.2014 r. 
27

„Akcelerator Przedsiębiorczości to projekt umożliwiający skorzystanie z wiedzy i pomocy fachowców  
w dziedzinie ekonomii, finansów, marketingu czy zamówień publicznych. W ramach "Preinkubacij” istnieje 
możliwość prowadzenia firmy bez konieczności jej rejestracji, a dzięki usłudze "E-biuro" można skorzystać  
z usługi wirtualnego biura i wirtualnego sekretariatu.http://www.paip.pl/projekty-wedlug-
kategorii/akcelerator-przedsiebiorczosci.html?group[2]=7&group[1]=&p=   05.06.2014 r. 
28

 Źródło: http://www.poznan.pl/mim/lidermsp/poznanski-lider-przedsiebiorczosci,p,9019,9020.html 
09.06.2014 r. 

http://www.poznan.pl/mim/lidermsp/poznanski-lider-przedsiebiorczosci,p,9019,9020.html
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2.3.5. Struktura pracujących 

 

Charakterystyka struktury zatrudnionych w Wielkopolsce oparta jest na wynikach 

badania popytu na pracę przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w ramach 

badań statystycznych statystyki publicznej. Grupa badawcza złożona z podmiotów 

gospodarki narodowej zatrudniających jednego lub więcej pracowników, została dobrana  

w sposób reprezentacyjny. W badaniu posłużono się Klasyfikacją Zawodów i Specjalności,  

a dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, opracowanej 

na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej (NACE 

Rev. 2), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 

251, poz. 1885)29. 

Badanie prowadzone jest z częstotliwością kwartalną, prezentowane dane dotyczą 

ostatniego kwartału 2013 r. Według informacji GUS grupę badawczą stanowiło 59,2 tys. 

podmiotów, głównie małych jednostek – zatrudniających do 9 pracowników, które stanowiły 

prawie 2/3 całej zbiorowości30. Ze względu na rodzaj działalności największy udział  

w badaniu miały podmioty należące do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych 

(31,6%), przetwórstwo przemysłowe (14,2%) oraz budownictwo (12,4%). Większość 

badanych podmiotów (88,7%) należała do sektora prywatnego31. 

Liczba zatrudnionych w zakładach objętych badaniem wyniosła 1 116,5, z czego 76,3% 

pracowało w sektorze prywatnym. Biorąc pod uwagę podział według wielkości zakładów 

pracy, to 56,5% wszystkich pracujących zasilało szeregi dużych firm, o liczbie 50  

i więcej pracujących, ponad ¼ (26,5%) zatrudnionych pracuje w jednostkach średnich tj. od 

10 do 49 pracowników, a pozostałe 17% stanowiły osoby pracujące w małych firmach (do 9 

osób).  

Struktura pracujących według sekcji PKD w Województwie Wielkopolskim na dzień 

31.XII.2013 r. (wykres nr 21) rysuje się następująco: najwięcej osób zatrudniały podmioty 

prowadzące przetwórstwo przemysłowe (27,3% wszystkich pracujących), handel i naprawy 

pojazdów samochodowych (25%) oraz jednostki z branży edukacyjnej (10,5%). Najmniej 

                                                           
29

Popyt na pracę w Województwie Wielkopolskim w 2013r.,  źródło: 
http://form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/Z-05.pdf. 
30

 Dokładnie 66,4% według Popyt na pracę w Województwie Wielkopolskim w 2013r.,  źródło: 
http://form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/Z-05.pdf. 
31

Popyt na pracę w Województwie Wielkopolskim w 2013r.,  źródło: 
http://form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/Z-05.pdf. 
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liczną sekcją zatrudniającą 2% pracowników ujętych w badaniu było administrowanie  

i działalność wspierająca, natomiast działalność profesjonalna, naukowa i techniczna łącznie 

obejmuje 3% pracujących w Wielkopolsce32. 

 

Wykres 21. Struktura pracujących wg sekcji w IV kwartale 2013 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Analizując strukturę zawodową pracujących najsilniejszą grupę stanowili robotnicy 

przemysłowi i rzemieślnicy (206,2 tys., tj. 18,5%), zatrudnieni w większości (54,1%) w dużych 

jednostkach, związanych głównie z przetwórstwem przemysłowym (64,5%) oraz 

budownictwem (16,9%). Drugą grupę pod względem liczebności tworzyli specjaliści  

(199,1 tys., tj. 17,8%), pracujący w sekcji edukacja (40,6%) oraz opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna (14,5%). Pracownicy usług i sprzedawcy zaliczali się do trzeciej największej 

kategorii liczącej 180,2 tys., tj. 16,1% objętych badaniem33. Wśród pracowników usług  

i sprzedawców zatrudnieni w jednostkach dużych stanowili 56,5%, a najczęstszym miejscem 

                                                           
32

 Na podstawie Popyt na pracę w Województwie Wielkopolskim w 2013r.,  źródło: 
http://form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/Z-05.pdf. 
33

 Na podstawie Popyt na pracę w Województwie Wielkopolskim w 2013r.,  źródło: 
http://form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/Z-05.pdf. 
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pracy były dla nich podmioty zajmujące się handlem; naprawą pojazdów samochodowych 

(77,9%).Technicy i inny średni personel skupieni w jednostkach dużych stanowili 63,5% całej 

grupy. Ze względu na rodzaj działalności najwięcej techników pracowało w przetwórstwie 

przemysłowym (24,7%), a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (17,0%) oraz 

handlu; naprawie pojazdów samochodowych (15,6%)34. 

 

2.4. Lokalne rynki pracy 

 

Lokalne rynki pracy w Polsce charakteryzują się znacznymi różnicami dotyczącym ich 

podstawowych parametrów tj. stopa bezrobocia, poziom płac czy poziom produktywności. 

Różnice te są widoczne nie tylko w obrębie poszczególnych województw, ale również 

powiatów i gmin. Charakterystyczne jest również to, iż najwyższe wskaźniki dotyczące np. 

poziomu płac czy też poziomu produktywności są charakterystyczne dla obszarów miejskich. 

To właśnie obszary miejskie wytwarzają większość produktu krajowego, co jest cechą 

charakterystyczną dla większości gospodarek (Moretti 2010). W tym kontekście analiza całej 

gospodarki zdaje się być zbyt daleko idącym uogólnieniem (Casado-Díaz 2002), stąd często 

podejmuje się próby dezagregacji danych dotyczących rynku pracy do poziomu lokalnych, 

spójnych obszarów przestrzennych. Kluczowym czynnikiem determinującym wielkość takiego 

obszaru jest możliwość dojazdu w rozsądnych ramach czasowych do przestrzeni, w której 

wykonywana jest praca. Formalnie lokalne rynki pracy definiuje się zazwyczaj jako spójny 

(zintegrowany) ekonomicznie obszar, w ramach którego zamieszkująca go ludność może bez 

problemu zmieniać miejsce pracy bez zmiany miejsca zamieszkania (Kallioras i in. 2012). 

Badania statystyczne przeprowadzone na terenie Polski wykazały, iż średnio lokalne 

rynki pracy składają się z 14 gmin, jednak 75% z nich składało się tylko z co najmniej 6 gmin,  

a 25% z nich z 16 i więcej gmin. W badaniach, wśród przyczyn tego stanu rzeczy wskazano 

fakt,  iż największe lokalne rynki pracy w znacznym stopniu odstają od mniejszych. Ludność 

zamieszkująca gminy w sąsiedztwie wielkich miast jest w stanie poświecić na dojazd do pracy 

znacznie więcej czasu z uwagi na potencjalny zysk (zarobki, atrakcyjne stanowisko pracy).  

Z kolei ludność zamieszkująca w większym oddaleniu od dużych miast, niekoniecznie 

                                                           
34

Popyt na pracę w Województwie Wielkopolskim w 2013r.,  źródło: 
http://form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/Z-05.pdf. 
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znajduje motywacje, aby dojeżdżać do pracy do innych gmin, które nie są dużymi miastami 

(Grucholak 2012). Wśród największych lokalnych rynków pracy w Polsce, skupionych wokół 

dużych obszarów miejskich wskazano m.in. lokalny rynek pracy Warszawy (128 gmin), 

Białegostoku (96 gmin) i Poznania (95 gmin) (Grucholak 2012).  W dalszej części analizy 

skupiono się na obszarze lokalnego rynku pracy aglomeracji poznańskiej, składającego się  

z 17 gmin. Na wykresach 22 i 23 zilustrowano najważniejsze fakty dotyczące badanej 

przestrzeni. 

 

Wykres 22. Udział procentowy osób bezrobotnych w populacji poszczególnych gmin aglomeracji poznańskiej 
w latach 2004, 2009 i 2014 (stan na dzień 31.12) 

Źródło: Opracowanie własne dane z PUP w Poznaniu. 

Udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w gminie pozwala porównać odsetek 
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jako osoby bezrobotne w stosunku do liczby mieszkańców w 2004 roku odnotowano  

w Gminie Suchy Las, poziom ten był poniżej 3% (dokładnie 2,8%), na drugim miejscu 

uplasowało się Tarnowo Podgórne, z odsetkiem 3,1%. W pierwszej trójce z najniższym 

wskaźnikiem znalazła się Gmina Komorniki odnotowując 3,5% bezrobotnych w liczbie 

populacji mieszkańców.  

W 2009 roku ogólny poziom bezrobocia w kraju i województwie obniżył się  

w stosunku do 2004 r., taką samą tendencję można zauważyć w analizowanych gminach. 

Odsetek bezrobotnych w liczbie ludności w gminach Powiatu Poznańskiego wahał się od 

poziomu 1,1% w gminach Kleszczewo i Komorniki do 1,9% w Kostrzynie i Murowanej 

Goślinie. W 2009 r. w gminach Suchy Las i Tarnowo Podgórne udział liczby osób 

bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców wyniósł 1,3%. W gminach Rokietnica, 

Kórnik i Swarzędz wskaźnik był większy o 0,1 punktu procentowego, równał się 1,4%.  

Najnowsze dane, na ostatni dzień kwietnia 2014 br. wskazują, że problem braku 

pracy w powiecie poznańskim nieco nasilił się. Udział osób posiadających status 

bezrobotnego w 17 gminach wzrósł. Najwyższy poziom omawianego wskaźnika zanotowano 

w Gminie Mosina – 2,6%, Gminie Luboń – 2,5% o 0,1 punktu procentowy mniej tj. 2,4%  

w Gminach Pobiedziska, Puszczykowo i Rokietnica. Gminami, które cechują się takim samym 

udziałem osób bezrobotnych w populacji są gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Suchy Las  

i Tarnowo Podgórne, gdzie udział procentowy stanowił 1,7%.  

Charakteryzując lokalny rynek pracy na terenie powiatu poznańskiego warto 

przybliżyć strukturę jednostek bezrobotnych. Poniższy wykres przedstawia udział 

procentowy kobiet w liczbie osób zarejestrowanych, jako osoby bezrobotne. W gminach 

powiatu poznańskiego zarówno w roku 2004, 2009, jak i w kwietniu 2014 wśród osób 

bezrobotnych w większości gmin przewagę stanowiły kobiety.  
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Wykres 23. Udział procentowy kobiet w liczbie bezrobotnych poszczególnych gmin aglomeracji poznańskiej 
w latach 2004, 2009 i 2014 (stan na dzień 31.12) 

Źródło: Opracowanie własne dane z PUP w Poznaniu. 
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udziale kobiet w liczbie zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne były: Puszczykowo – 

48% kobiet oraz Stęszew 49%, co wskazuje, że w tych dwóch gminach w 2009 r. z problem 

bezrobocia zmierzało się więcej mężczyzn. W gminie Mosina, wartość udziału kobiet bez 

zatrudnienia pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do 2004 r., która wyniosła 

53%.  

Analizując dane z kwietnia 2014 r. nie można jednoznacznie określić trendu udziału 

kobiet w społeczności bezrobotnych, poziom tego wskaźnika zależny jest od danego terenu. 

W gminach Kleszczewo i Suchy Las, sytuacja kobiet na rynku pracy uległa dużej poprawie, 

obecnie stanowią one 49% ogółu bezrobotnych. W gminie Suchy Las w kwietniu 2014 r. 

spadek wskaźnika wyniósł 11% w stosunku do poprzedniego analizowanego okresu. 

Zmniejszenie się odsetka bezrobotnych kobiet miało również miejsce na terenie gmin: 

Pobiedziska (o jeden punkt procentowy), Kostrzyn i Luboń (o dwa punkty procentowe), 

Kórnik, Swarzędz i Tarnowo Podgórne (po trzy punkty procentowe mniej). W dwóch gminach 

Kórnik i Luboń sytuacja kobiet i mężczyzn na ryku pracy jest wyrównana, odsetek 

niepracujących kobiet i mężczyzn – wynosi 50% ogółu bezrobotnych. W 2009 roku Stęszew 

odznaczał się najniższym udziałem kobiet w populacji osób bezrobotnych, w 2014 r. 

okoliczności diametralnie się zmieniły. Obecnie obszar gminy Stęszew odnotowuje najwyższy 

wskaźnik bezrobotnych kobiet, stanowią one 60% wszystkich osób pozostających bez 

zatrudnienia na tym obszarze. Gminy, w których również statystyki wskazują wzrost poziomu 

bezrobotnych kobiet to: Buk, Czerwonak ( o jeden punkt procentowy), Mosina (o dwa punkty 

procentowe),  Komorniki i Rokietnica (o trzy punkty procentowe), Dopiewo (o cztery punkty 

procentowe) oraz Puszczykowo (o pięć punktów procentowych). 
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3. Podaż i popyt na pracowników wykwalifikowanych na terenie 

aglomeracji poznańskiej 

 

3.1. Uczniowie kształcący się w poszczególnych zawodach  

(Joanna Tobys, Ewelina Szymańska) 

 

Poniższa analiza kierunków i popularności kształcenia w szkołach zawodowych35 na 

terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego jest niezbędna z punktu widzenia 

niniejszego opracowania. Wybory dokonywane przez młodych ludzi na etapie szkoły 

ponadgimnazjalnej rzutują w znacznej mierze na dalszą ścieżkę kariery zawodowej 

mieszkańca Aglomeracji Poznańskiej oraz wpływają na kondycję lokalnego rynku pracy. 

Niedopasowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników do oferty pracodawców jest 

problemem, z którym zmagać się będą przez wiele lat lokalne władze. 

 

3.1.1. Miasto Poznań 
 

Na terenie miasta Poznania na dzień 30 września 2013r. funkcjonowało łącznie  

36 placówek: 15 zasadniczych szkół zawodowych, 21 techników, w tym również szkoły 

zawodowe specjalne, dających młodym ludziom możliwość zdobycia zawodu 

w siedemdziesięciu czterech profesjach36. Niniejsza analiza dotyczy liczby uczniów 

kształcących się w zawodach w latach 2011 – 2013. W 2011 roku oferta edukacyjna w obu 

typach szkół przyciągnęła 10 202 uczniów, rok później 9 763, a w 2013 roku liczba ta zmalała  

do 9 42937. Zdecydowana większość młodzieży, stojąc przed wyborem dalszej edukacji 

zawodowej wybiera technika. W Poznaniu, począwszy od roku 2011 obserwuje się znaczącą 

przewagę uczniów zdobywających zawód w technikach w stosunku do osób podejmujących 

edukację w zasadniczych szkołach zawodowych. W 2011 r. wśród 10 202 uczniów uczących 

się w zawodzie, 7 878 z nich uczęszczało do technikum, co stanowiło 77,2% wszystkich 

słuchaczy. Rok później odsetek ten pozostał na takim samym poziomie (77,2% uczniów 
                                                           
35

 Szkolnictwo zawodowe rozumiane  tu jako Technika i  Zasadnicze Szkoły Zawodowe, skupia także  szkoły 
zawodowe specjalne. 
36

 Wykaz szkół zawodowych na terenie miasta Poznania – załącznik nr 1. 
37

 Wszystkie dane zawarte w podrozdziale 3.1.1. i 3.1.2. opracowano na podstawie danych pozyskanych  
z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
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kształcących się w technikach), natomiast w 2013 r. poziom ten zwiększył się o 1,3 punktu 

procentowego. Sytuację tę odzwierciedlają następujące liczby: w 2013 do zasadniczych szkół 

zawodowych  uczęszczało 2 028 uczniów, a do techników 7 401. 

Wykres 24. Liczba uczniów uczących się w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach na terenie miasta 
Poznania w latach 2011-2013 (stan na dzień 30 września każdego roku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SIO. 

 

Poznańskie szkoły zawodowe oferują szeroką gamę profesji. W zasadniczych szkołach 

zawodowych w latach 2011 – 2013 można było  zdobyć między innymi zawód: cukiernika, 

kucharza, piekarza, rzeźnika, sprzedawcy, drukarza, dekarza, ślusarza, stolarza, blacharza, 

lakiernika czy mechanika pojazdów samochodowych. Z kolei technika proponowały między 

innymi zdobycie kwalifikacji w zawodzie: technik informatyk, technik analityk, technik 

agrobiznesu, technik organizacji reklamy, technik geodeta, technik budownictwa, technik 

ekonomista, technik poligraf oraz  technik żywienia i usług gastronomicznych38. 

 Wykres 25 przedstawia wybór kierunków kształcenia wśród uczniów szkół 

zawodowych na terenie Poznania wyrażony w procentach. Diagram jest zestawieniem 

kierunków cieszących się popularnością w latach 2011-2013, których liczebność uczniów   

w danym roku przewyższała 0,5%, tj. ok. 50 uczniów w 2013 r. Serie danych zostały 

uszeregowane według wartości procentowych roku 2013.  

                                                           
38

 Od roku 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy I w niektórych zawodach m. in.: technik 
poligraf, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz 
małej gastronomii, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, posadzkarz, malarz – tapeciarz czy rzeźnik 
– wędliniarz. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia - Zgodnie  
z Rozporządzeniem  MEN z dn. 3 stycznia 2012r., Dz. U. z 2012r., poz.7. 
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Wykres 25. Udział procentowy uczniów kształcących się w poszczególnych zawodach w szkołach 
zawodowych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SIO 
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Analizując listę proponowanych zawodów, w których kształcą się uczniowie, można 

zauważyć, iż od lat w pierwszej piątce najczęściej wybieranych profesji znajduje się zawód 

technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, kucharz, technik organizacji reklamy 

oraz technik hotelarstwa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także takie zawody, jak: 

fryzjer, technik elektronik, technik budownictwa, technik ekonomista, technik żywienia  

i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych, technik architektury 

krajobrazu, technik logistyk, technik mechatronik, technik obsługi turystycznej, technik 

geodeta, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, 

technik elektryk, fototechnik, technik handlowiec. Warto zauważyć, iż popyt na poszczególne 

profesje jest zmienny w stosunku rok do roku.  

Zawód technik informatyk w 2011r. na 15 681 uczniów - 10,22% zdobywało naukę w tej 

profesji, w 2012 r. spośród 15 474 słuchaczy naukę pobierało 11,07%, a w 2013 liczba 

zmalała do 14 859, jednak  procent przyszłych techników informatyków wzrósł do 12,37%. 

Kwalifikacje technika pojazdów samochodowych w 2011 r. zdobywało 6,45% uczniów,  

w 2012 r. 6,44%, a w 2013r. 6,32%. Pierwszą trójkę najpopularniejszych profesji zamyka 

zawód kucharza. W 2011 r. procent przyszłych kucharzy wynosił 4,55% uczniów w szkołach 

zawodowych, w 2012 r. wzrósł do 5,17%, a w 2013 r. odnotowano kolejny wzrost o 0,16 

punktu procentowego, co w danym roku równało się powiększeniem liczby uczniów do 503. 

Kolejnym popularnym zawodem jest technik organizacji reklamy, który od 2011 r. 

odnotowuje sukcesywny wzrost zainteresowanych. W 2011 r. 2,45% uczniów przyuczało się 

w tym fachu, w 2012 r. liczba ta powiększyła się do 3,67%, w następnym roku liczebność tej 

grupy osiągnęła 4,67% wszystkich uczących się w szkołach zawodowych. Odwrotny trend 

można zaobserwować w przypadku zawodu technika hotelarstwa, choć nadal pozostaje 

jedną z najczęściej wybieranych ścieżek edukacyjnych, to odnotowuje tendencję spadkową. 

W 2011 roku był to drugi pod względem popularności kierunek nauczania, 695 uczniów, 

tj.6,81% zdobywało umiejętności i kwalifikacje niezbędne dla technika hotelarstwa, rok 

później odsetek słuchaczy zmalał o 1,3 punktu procentowego, a w 2013 r. wyniósł 4,53%. 

Podobnym przypadkiem jest zawód  fryzjera i technika elektronika. W 2011r. były to 

profesje, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – około 5% wszystkich uczniów 

przyuczało się do tej działalności, natomiast kolejne lata przyniosły stopniowe spadki. 

Ciekawymi przypadkami są zawody, które zostały wprowadzone do podstawy programowej 

obowiązującej od 2012 r., tj. technik żywienia i usług gastronomicznych oraz fototechnik,  
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a od roku 2013 technik weterynarii. Wszystkie te zawody zyskały uznanie już w momencie 

ich wprowadzenia. W 2012 r. ok. 2% uczniów podjęło naukę w zawodzie technika żywienia 

i usług gastronomicznych, a w kolejnym roku grono to powiększyło się o 1,5 punktu 

procentowego. Po wprowadzeniu do oferty edukacyjnej zawodu fototechnik 58 osób  

(tj. 0,59%) wybrało ten kierunek, rok później liczba ta podwoiła się, i kwalifikacje w tym 

zawodzie zdobywało już 135 osób, tj. 1,43% wszystkich uczniów. Równie sporym 

zainteresowaniem cieszyła się oferta nauki w profesji technika weterynarii. W roku szkolnym 

2013/2014 aż 63 osoby, stanowiąc 0,68% ogółu, rozpoczęły kształcenie w tym zawodzie.   

Analizując powyższe wykresy można powiedzieć, że w takich profesjach, jak: mechanik 

pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik logistyk, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik technologii 

żywności, monter instalacji sanitarnych, technik technologii drewna oraz monter-elektronik 

odnotowuje się chwilowe spadki i wzrosty liczebności uczniów. Natomiast liczba osób 

kształcących się w zawodach: monter mechatronik, technik energetyk, cukiernik, technik 

geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji 

rolnictwa, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, kucharz i technik 

informatyk sukcesywne wzrasta. Odwrotny, malejący trend dostrzega się między innymi  

w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, fryzjer, technik 

elektronik, technik budownictwa, technik ekonomista, technik technologii odzieży, technolog 

robót wykończeniowych w budownictwie, technik mechanik czy technik handlowiec. 

Powyżej zostały omówione zawody, których liczba uczniów przekraczała  

w 2013 r. 0,5% (N=9429) wszystkich kształcących się w poznańskich szkołach zawodowych. 

Warto jednak zwrócić uwagę na profesje, które cieszą się najmniejszym zainteresowaniem, 

należą do nich: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik 

poligraf, ślusarz, technik urządzeń sanitarnych, technik drogownictwa, technik procesów 

drukowania, lakiernik, technik mechanik lotniczy, technik agrobiznesu, murarz, drukarz, 

tapicer, malarz, introligator, kelner. Przyczyny takiego stanu można upatrywać  

w planowanym zniesieniu niektórych powyższych profesji. 

Wykres 26 przedstawia liczbę absolwentów kończących naukę w szkołach 

zawodowych w latach 2011 – 2013 na terenie miasta Poznania. W 2011 roku naukę na 

poziomie szkoły zasadniczej zawodowej ukończyło 711 uczniów oraz 1 719 w średnich 

szkołach zawodowych. Rok później liczba osób w obu grupach wzrosła, zasadnicze szkoły 
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zawodowe opuściło 824, a technika 1 738 słuchaczy. W 2013 r. liczba absolwentów w obu 

tych typach szkół zmalała, w zasadniczych szkołach zawodowych edukację zakończyło 719 

uczniów, a w technikach 1601.  

Wykres 26. Liczba absolwentów kończących naukę w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach na 
terenie miasta Poznania w latach 2011-2013 (stan na dzień 30 września każdego roku) 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SIO. 

 

Zasadne jest zwrócenie uwagi na zawody, w których przybywa młodej kadry na terenie 

Poznania. Wykres 27 przedstawia pierwszą piątkę profesji, w których odnotowuje się 

największy odsetek absolwentów. Do tego grona zalicza się zawód technika informatyka, 

kucharza małej gastronomii, technika pojazdów samochodowych, technika hotelarstwa, 

technika ekonomistę, technika elektronika oraz fryzjera. Wartości procentowe  

w poszczególnych profesjach ulegają zmianie w zależności od analizowanego roku. W 2013 r. 

szkoły zawodowe opuściło 7,33% techników informatyków z wszystkich absolwentów, 6,81% 

kucharzy małej gastronomii i 6,21% techników pojazdów samochodowych. W 2012 r. blisko 

11% (tj. 10,97%) przybyło kucharzy małej gastronomii, 8,78% techników informatyków  

oraz 8,74% techników hotelarstwa. Z kolei w 2011 r. najliczniejszym potencjalnym nowym 

kapitałem na rynku pracy byli technicy hotelarstwa (8,52%), w drugiej kolejności technicy 

informatycy (7,98%) oraz do pierwszej trójki zakwalifikowali się technicy ekonomiści (6,46%). 

Pozycje zawodów, w których odnotowuje się najliczniejsze grupy absolwentów zmieniają się 

z  perspektywy lat. Należy zaznaczyć, że w analizowanym okresie profesja technika 

informatyka utrzymuje się na wysokiej pozycji. Jednakże są zawody, które straciły znaczną 
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nieobecny w rankingu, podobnie technik ekonomista – 6,16% w 2011 r.,  

a w 2013 był już poza klasyfikacją. Największy spadek odnotował natomiast zawód technik 

hotelarstwa, który w 2011 r. był liderem pod względem liczby absolwentów, dwa lata później 

nie zakwalifikował się do pierwszej piątki.  

Wykres 27. Udział procentowy absolwentów kształcących się w 5 najbardziej popularnych zawodach  
w szkołach zawodowych 
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3.1.2. Powiat poznański 
 

Powiat poznański na dzień 30 wrześnie 2013r. na swoim terenie skupiał łącznie  

13 placówek szkolnictwa zawodowego: 9 zasadniczych szkół zawodowych oraz 4 technika39. 

W latach 2011 – 2013 (stan na 30 września każdego roku) z oferty edukacyjnej obu typów 

szkół korzystało kolejno 1 926, 2 157 i 2 110 uczniów. Przewaga w wyborze młodzieży 

pomiędzy technikum a zasadniczą szkołą zawodową wahała się w granicach 10 %. W 2011 

roku na 1 926 uczniów zdobywających zawód 1 013 uczniów uczyło się w technikach. Rok 

później obserwuje się niewielki wzrost zainteresowania uczniów nauką zawodu w technikum 

(1 199) w stosunku do zasadniczej szkoły zawodowej (958 uczniów). Natomiast w 2013 r. 
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liczba uczniów uczących się w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych zaczyna się 

wyrównywać.  

Wykres 28. Liczba uczniów uczących się w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach na terenie 
powiatu poznańskiego w latach 2011-2013 (stan na dzień 30 września każdego roku) 
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Oferta edukacyjna, którą proponują szkoły zawodowe jest bogata. Jednakże na terenie 

powiatu poznańskiego niezmiennie przez trzy kolejne lata największą popularnością cieszy 

się zawód technik logistyk (wykres 29). W 2011r. na 1 926 uczniów uczących się w szkołach 

zawodowych  15,4%  osób zdobywało wiedzę z zakresu logistyki, rok później na 2 157 

uczniów już 14,4%, a w 2013 r. na 2 110 uczących się zaobserwowano niewielki spadek 

młodzieży do 13,5%. Drugie miejsce pod względem zainteresowania zawodami zajmuje 

technik informatyk. W 2011r. 11,8% wszystkich uczniów pobierało naukę w tym zawodzie, 

 w 2012r. 12,4% osób, rok później odnotowano spadek uczących się do 10,8%. Na trzecim 

miejscu wśród zawodów cieszących się największym zainteresowaniem jest technik 

hotelarstwa. W 2011 r. odsetek uczniów w danej profesji wynosił 7,5% wszystkich uczących 

się, w 2012r. 8%, a w 2013r. 7,8%. Kolejne miejsce zajmuje zawód mechanik pojazdów 

samochodowych, gdzie w 2011r. na 1 926 uczących się w szkołach zawodowych 7,5% 

pobierało naukę w tym zawodzie, natomiast w 2012r. odnotowano spadek zainteresowania 

do 5,8%, a w 2013r. wzrost o 6 punktów procentowych. Wśród zawodów popularnych 

wysoko plasuje się również profesja kucharza. W 2011r. odnotowano 3,7%, w 2012r. 4,2%, 

 a w 2013r. 6,3%. W opisywanych latach sporym zainteresowaniem cieszą się także takie 
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zawody, jak technik żywienia i usług gastronomicznych, monter mechatronik, fryzjer, 

sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych czy technik architektury 

krajobrazu. 

Warto również zwrócić uwagę na zawody, które nie cieszą się w powiecie poznańskim 

popularnością (wykres 29). W latach 2011 – 2013 najmniejsze zainteresowanie odnotowano  

w zawodzie krawiec, do którego nie przyuczano żadnego ucznia. Ponadto od dwóch lat nikt 

nie zdecydował się na naukę w zawodzie posadzkarz, pracownik pomocy hotelowej, złotnik – 

jubiler oraz technik handlowiec. Profesjami, którymi zainteresowanie w 2013 r. spadło do 

zera są również: dekarz, technik rolnik, rzeźnik-wędliniarz, mechanik – operator maszyn, 

kamieniarz i malarz-tapeciarz. Należy nadmienić, że w przypadku powyższych profesji, 

radykalny spadek w 2013 r. uczniów kształcących się w niektórych kierunkach, może wynikać 

ze zmian w ustawodawstwie. Zmiany te dotyczyły wykreślenia zawodów z klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozkład procentowy zainteresowania poszczególnymi 

kierunkami ilustrują poniższe wykresy.  
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Wykres 29. Udział procentowy uczniów kształcących się w poszczególnych zawodach w szkołach 
zawodowych 
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Każdego roku absolwenci szkół zawodowych zasilają lokalny rynek pracy.  

Wykres 31 prezentuje liczbę absolwentów kończących naukę w szkołach zawodowych na 

terenie powiatu poznańskiego. W latach 2011 – 2013 liczba absolwentów wynosiła kolejno 

490, 570 i 562 uczniów. W roku 2011 technika ukończyło 188 uczniów oraz 302 uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych. Rok 2012 to 243 absolwentów techników i 327 

zasadniczych szkół zawodowych, a kolejne 12 miesięcy później technika ukończyło 270 

absolwentów, a szkoły zasadnicze zawodowe 292. 

Wykres 30. Liczba absolwentów kończących naukę w zasadniczych szkołach zawodowych 
 i technikach na terenie powiatu poznańskiego w latach 2011-2013 (stan na dzień 30 września każdego roku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SIO. 
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w rozkładzie. Wśród uczniów kończących szkoły zawodowe w powiecie poznańskim 

najwięcej młodzieży weszło na rynek z zawodem technik logistyk (13,5%) oraz z tytułem 

technik informatyk (13,2%). Kolejną co do wielkości grupę zawodową stanowiły osoby, które 

zdobyły kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa (8,4%). Warto zwrócić uwagę na 

pozycje profesji, które w perspektywie trzech lat uległy zmianie. Zawód sprzedawcy, 

przodujący w statystykach w 2011 roku, dwa lata później zajmował piąte miejsce pod 

względem liczebności absolwentów. Fach mechanika pojazdów samochodowych  

w 2013 roku nie zakwalifikował się do pierwszej piątki najpopularniejszych zawodów wśród 

kończących szkoły zawodowe. Natomiast zawód technika logistyka z perspektywy uczniów 

wydaje się trafnym wyborem w karierze edukacyjno - zawodowej, gdyż od trzech lat zajmuje 

wysoką pozycję pod względem liczby absolwentów. 

Wykres 31. Udział procentowy absolwentów kształcących się w 5 najbardziej popularnych zawodach  
w szkołach zawodowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SIO. 
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3.2.  Nauczyciele przedmiotów zawodowych (Marcin Woźniak) 
 

W szkołach zawodowych w Polsce wyróżnia się następujące grupy nauczycieli 

(KOWEZiU 2013): 

 nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, tj. języka polskiego, języków obcych, 

historii, matematyki, chemii, fizyki i innych (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego), 

 nauczyciele zawodowych przedmiotów teoretycznych,  

 nauczyciele praktycznej nauki zawodu, 

 instruktorzy praktycznej nauki zawodu (prowadzą zajęcia praktyczne realizowane  

u pracodawców). 

Nauczycieli, którzy uczą (teoretycznie i praktycznie) w ramach przedmiotów 

praktycznej nauki zawodu określa się zwyczajowo mianem nauczycieli kształcenia 

zawodowego. Odnoszą się do nich te same akty prawne, które regulują pracę wszystkich 

innych nauczycieli (przede wszystkim Karta Nauczyciela oraz dodatkowe rozporządzenia) 

(KOWEZiU 2013). 

 

3.2.1. Miasto Poznań 
 

Na terenie miasta Poznania w 2013 roku funkcjonowało 15 zasadniczych szkół 

zawodowych dla młodzieży, a także 21 techników. Kształciło w nich 661 nauczycieli (546  

w technikach i 115 w szkołach zasadniczych). Nauczali oni najczęściej w zawodach takich jak: 

kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik czy sprzedawca (dane SIO).  

Kadra nauczająca przedmiotów zawodowych to istotna część całego systemu 

kształcenia zawodowego. To ona musi przekazać uczniom zarówno teoretyczne, jak  

i praktyczne aspekty wykonywania danego zawodu. Stąd jakość kształcenia zawodowego w 

dużej mierze zależy właśnie od nauczycieli, a także od zaplecza dydaktycznego, którym 

dysponują. Wiele badań wskazuje jednak na trudności w procesie dydaktycznym, których 

źródłem jest kadra nauczycielska. Wymienia się tu przede wszystkim (KOWEZiU 2011, DSiG 

2010): brak fachowców, w szczególności instruktorów praktycznej nauki zawodu, w wielu 

branżach, powiązany z zaawansowanym wiekiem kadry; brak motywacji wśród osób 

młodych do podjęcia nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach z uwagi na niskie 
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wynagrodzenia; słaby system doskonalenia nauczycieli praktycznej nauki zawodu i ich 

niechęć do podnoszenia kwalifikacji; posługiwanie się przestarzałymi podręcznikami.  

Na wykresie 33 przedstawiono liczbę nauczycieli w szkołach zawodowych, a na 

wykresie 34 w technikach i liceach profilowanych w przeliczeniu na etaty w mieście 

Poznaniu. 

 

Wykres 32. Nauczyciele w szkołach zasadniczych zawodowych w przeliczeniu na etaty wg płci na terenie 
miasta Poznania w latach 2011 i 2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 

 

Wykres 33. Nauczyciele w technikach i liceach profilowanych w przeliczeniu na etaty wg płci na terenie 
miasta Poznania w latach 2011 i 2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
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Liczba nauczycieli zarówno w szkołach zasadniczych zawodowych, jak i technikach 

oraz liceach profilowanych na terenie miasta Poznania uległa zmniejszeniu porównując rok 

do roku. I tak w 2011 roku w szkołach zawodowych w arkuszach organizacyjnych 

zatwierdzono 186,2 etatów, z czego 79,4 etatów obsadzali mężczyźni, a 106,8 kobiety. 

W roku 2012 liczba etatów uległa zmniejszeniu do 159,9 etatów – spadek wyniósł więc 26,3 

etatów. Przy czym zatrudnienie wśród mężczyzn zmniejszyło się o 11,5 etatów (do poziomu 

67,83), a wśród kobiet o 14,7 etatów (do poziomu 92,1). Tendencja spadkowa dotyczyła 

również liczby nauczycieli kształcących w technikach i liceach profilowanych. W tym 

przypadku liczba zatrudnionych mężczyzn w przeliczeniu na etaty zmniejszyła się z poziomu 

209,7 etatów do 201,9 etatów (spadek o 8 etatów). Z kolei liczba zatrudnionych kobiet 

w przeliczeniu na etaty zmniejszyła się z 379 do 357 (spadek o 22 etaty). 

Na kolejnym wykresie 35 zestawiono liczbę nauczycieli kształcących 

w poszczególnych przedmiotach zawodowych. 
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Wykres 34. Liczba nauczycieli kształcących w danym przedmiocie na terenie miasta Poznania w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z arkuszy organizacyjnych Wydziału Oświaty. 
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zawodowych. Warto też odnotować, że istnieje duża grupa przedmiotów, która jest 

reprezentowana tylko w technikach. Należy tu przede wszystkim wskazać przedmioty 

hotelarskie, rolnicze i ogrodnicze, logistyczne i spedycyjne, turystyczne, poligraficzne 

i chemiczne. 

 

3.2.2.  Powiat poznański 
 

Analiza dotycząca nauczycieli kształcących w szkołach zawodowych na terenie 

powiatu została skrócona z uwagi na niewielką dostępność informacji. W podrozdziale 

posłużono się danymi z Banku Danych Lokalnych GUS, a także ogólnopolskim badaniem 

przeprowadzonym w 2011 przez firmę badawczą GFK Polonia. Na wykresie 36 

przedstawiono liczbę nauczycieli w szkołach zasadniczych zawodowych w przeliczeniu na 

etaty, a na wykresie 37 liczbę nauczycieli w technikach i liceach profilowanych w przeliczeniu 

na etaty na terenie powiatu poznańskiego.  

 

Wykres 35. Nauczyciele w szkołach zasadniczych zawodowych w przeliczeniu na etaty wg płci na terenie 
powiatu poznańskiego w latach 2011 i 2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
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Wykres 36. Nauczyciele w technikach i liceach profilowanych w przeliczeniu na etaty wg płci na terenie 
powiatu poznańskiego w latach 2011 i 2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
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Wykres 37. Problemy w zatrudnianiu nauczycieli w szkołach zawodowych na terenie powiatów ziemskich  
i grodzkich w 2011 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
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3.3. Potrzeby kadrowe lokalnych pracodawców (Marcin Woźniak) 

 

W niniejszym podrozdziale skupiono się na zobrazowaniu popytu i podaży na pracę na 

terenie aglomeracji poznańskiej. Wykorzystano nie tylko obarczone dużym błędem rankingi 

zawodów nadwyżkowych i deficytowych opracowywane przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Poznaniu, ale również badania społeczne przeprowadzone przez firmy komercyjne.  

W podrozdziale oprócz wskazania zawodów nadwyżkowych i deficytowych podjęto próbę 

wskazania pożądanych przez pracodawców kompetencji i kwalifikacji w oparciu o badania 

zrealizowane na terenie podregionu. 

 

3.3.1. Zawody nadwyżkowe i deficytowe na lokalnym rynku pracy 

3.3.1.1. Badania urzędów pracy 

 

Podstawowym narzędziem, które w optyce lokalnej służy do analiz zapotrzebowania 

na określone kwalifikacje i kompetencje jest tzw. monitoring zawodów deficytowych  

i nadwyżkowych, który dwa razy do roku opracowują powiatowe urzędy pracy. Monitoring 

ten powstaje w oparciu o liczbowe zestawienie struktury zgłaszanych przez pracodawców 

ofert pracy ze strukturą zarejestrowanych  w urzędzie osób bezrobotnych. 

Metodyka takiego sposobu pomiaru jest jednak niedoskonała, z uwagi na pewne 

mankamenty usługi pośrednictwa pracy realizowanej przez Publiczne Służby Zatrudnienia. 

Jak podkreśla Woźniak (2014) są to przede wszystkim: 

 niewielka liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów nie odpowiada realnemu 

popytowi na rynku, 

 zgłaszane oferty należą  do pewnego specyficznego segmentu gospodarki (najczęściej 

są to oferty pracy fizycznej realizowanej w ramach wynagrodzenia minimalnego), 

 nieaktualność ofert utrudnia proces łączenia poszukującego zatrudnienia 

z pracodawcą, 

 niewielki czas poświęcany na obsługę jednego bezrobotnego, który według różnych 

szacunków wynosi od 3-5 minut, 

 rzadkie terminy wizyt. 

Ponadto w literaturze wskazuje się na dodatkowe mankamenty metodologii 

monitoringu, wśród których wyszczególnia się przede wszystkim: fakt, że osoby, które  
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nie zdały egzaminu zawodowego są rejestrowane w kategorii bezrobotnych bez zawodu; 

klasyfikacja zawodów jest zbyt rozbudowana; te same oferty są często zgłaszane po kilka 

razy do urzędu (PUP Kutno 2014). 

W efekcie powyższych zjawisk analizy zawodów nadwyżkowych i deficytowych 

opracowywane przez urzędy pracy nie oddają rzeczywistych ilościowych przemian, jakie na 

rynku pracy zachodzą zarówno po jego stronie podażowej, jak i popytowej. Na ich podstawie 

możemy wypowiadać opinie dotyczące trendów, natomiast trudno o głębszą analizę 

lokalnego rynku pracy.  

Zdając sobie sprawę z ograniczeń badań Publicznych Służb Zatrudnienia, warto jednak 

zaznaczyć, iż są one jedynym systematycznym narzędziem, które gromadzi na poziomie 

lokalnym wykorzystując identyczną metodologię na terenie całego kraju. Analizując rynek 

pracy aglomeracji poznańskiej, nie sposób więc nie wspomnieć o monitoringu realizowanym 

przez Powiatowy Urząd w Poznaniu, gdzie wśród głównych celów jego realizacji wymieniono 

(PUP Poznań 2013): 

 określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-

kwalifikacyjnej na rynku pracy, 

 stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-

kwalifikacyjnych, 

 określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniających większą 

efektywność organizowanych szkoleń, 

 bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz 

oświatowych oraz dyrekcji szkół), 

 usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych 

 i nadwyżkowych, 

 usprawnienie pośrednictwa pracy, 

 ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale 

bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. 

Metodyka pomiaru opiera się na porównaniu zgłaszanych do urzędu ofert pracy  

z kompetencjami i kwalifikacjami zarejestrowanych osób bezrobotnych. Monitoring 

zawodów wprowadza trzy kategorie zawodów. Przedstawiono je na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Definicje zawodów nadwyżkowych, deficytowych i zrównoważonych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych. 

Monitoring jest przygotowywany w oparciu o dane statystyczne opracowywane przez 

urzędy pracy, a zalecenia metodyczne przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

W tabeli 5 przedstawiono syntetyczne dane dotyczące 10 najbardziej nadwyżkowych 

zawodów na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego. W tabeli 6 przedstawiono  

z kolei 10 najbardziej pożądanych zawodów na terenie miasta Poznania i powiatu 

poznańskiego.  

 

zawody 
nadwyżkowe 

• liczba bezrobotnych  
i poszukujących pracy 
jest wyższa niż liczba 
zgłaszanych ofert w 
tych zawodach 

zawody 
deficytowe 

• liczba bezrobotnych  
i poszukujących pracy 
nie zaspokaja potrzeb 
pracodawców 

zawody 
zrównoważone 

• popyt jest równy 
podaży 
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Tabela 2. Zawody nadwyżkowe w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2013 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów PUP w Poznaniu. 

lp Nazwa zawodu 
Średnia 

miesięczna liczba 
ofert pracy 

Średnia 
miesięczna liczba 

bezrobotnych 
Nazwa zawodu 

Średnia 
miesięczna liczba 

ofert pracy 

Średnia 
miesięczna liczba 

bezrobotnych 

1 Pedagog 0,08 21 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 
0,08 16 

2 

Specjalista do spraw 

organizacji usług 

gastronomicznych, 

hotelarskich i turystycznych 

0,08 20 Pedagog 0,16 7 

3 Ekonomista 0,16 22 Cukiernik 0,25 10,5 

4 Technik ekonomista 0,41 30 
Kucharz małej 

gastronomii 
0,16 6,5 

5 Blacharz samochodowy 0,08 6 Malarz budowlany 0,08 3 

6 Inżynier ogrodnictwa 0,08 5 Technik rolnik 0,16 6 

7 
Inżynier technologii 

żywności 
0,08 4,9 Technik budownictwa 0,16 5,75 

8 Prawnik legislator 0,16 9 Logistyk 0,08 2,3 

9 Biolog 0,08 4 Technik geodeta 0,08 2,3 

10 Technik mechanik 0,4 21 Inżynier budownictwa 0,08 2,25 

  MIASTO POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI 
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Tabela 3. Zawody deficytowe w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2013 roku 

lp. Nazwa zawodu 
Średnia 

miesięczna liczba 
ofert pracy 

Średnia miesięczna 
liczba 

bezrobotnych 
Nazwa zawodu 

Średnia 
miesięczna liczba 

ofert pracy 

Średnia miesięczna 
liczba 

bezrobotnych 

1 Hostessa 1 0,16 Pracownik galerii/muzeum 0,25 0,08 

2 Specjalista ds. sprzedaży 4,16 0,6 Kasjer bankowy 0,25 0,08 

3 Przedstawiciel handlowy 19 2,75 

Monter instalacji 

wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

0,25 0,08 

4 Szlifierz metali 2,3 0,3 Galwanizer 0,25 0,08 

5 
Kierowca samochodu 

ciężarowego 
4,7 0,6 

Rewident taboru 

kolejowego 
0,25 0,08 

6 Kurier 2 0,25 Pakowacz 7,3 2,25 

7 Operator myjni 0,7 0,08 
Operator wózków 

jezdniowych 
1,25 0,3 

8 Specjalista ds. szkoleń 0,7 0,08 
Pracownik ochrony bez 

licencji 
1,9 0,5 

9 Tynkarz 1,5 0,16 
Nauczyciel zawodów 

technicznych 
0,3 0,08 

10 Fakturzystka 0,8 0,08 Opiekun klienta 0,3 0,08 

  MIATO POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów PUP w Poznaniu. 



Mając na uwadze wszystkie ograniczenia metodologii monitoringu zawodów 

nadwyżkowych i deficytowych prowadzonych przez urzędy pracy, warto jednak odwołać się 

do tego źródła informacji. Z danych wynika, iż zawodem generującym największe bezrobocie 

na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego był zawód pedagoga  

(w zestawieniu znalazł się on odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu). Na terenie 

miasta, zawodami nadwyżkowymi były również profesje: ekonomista, specjalista  

ds. organizacji usług hotelarskich i gastronomicznych, a także blacharz samochodowy. 

Zawody te zajęły miejsca w czołówce rankingu. Na terenie powiatu poznańskiego, oprócz 

pedagoga, w czołówce rankingu znalazły się takie zawody, jak: mechanik pojazdów 

samochodowych, kucharz, cukiernik czy malarz. Warto zauważyć, że od kilku lat rankingi 

zawodów nadwyżkowych wyglądają podobnie, tzn. znajdują się tam te same zawody, 

zarówno jeśli chodzi o wykształcenie wyższe (pedagog, ekonomista), jak i zawodowe 

(mechanik, kucharz, cukiernik). 

Największe zapotrzebowanie na pracowników na terenie Poznania, zauważyć można 

było w zawodach związanych z handlem (przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży, 

hostessa). Ponadto pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie na kierowców, kurierów  

i szlifierzy metali. Na terenie powiatu poznańskiego z kolei, po wyeliminowaniu nietypowych 

ofert40, można zauważyć zapotrzebowanie na: pakowaczy, operatorów wózków jezdniowych 

oraz pracowników ochrony bez licencji. 

 

3.3.1.2. Badania innych instytucji 

 

Na terenie aglomeracji zostały też zrealizowane inne badania mające na celu 

diagnozę popytu na pracę. Badania realizowały różne instytucje w różnych latach  

z wykorzystaniem różnej metodologii, stąd trudno o porównywalność wyników. Badania 

takie gromadzą dane z szerszego zakresu źródeł, a przez to są bardziej reprezentatywne, 

                                                           
40

 Chodzi o oferty w nietypowych zawodach, w ramach których zarejestrowane są pojedyncze osoby lub wręcz 
wcale nie ma bezrobotnych. W takiej sytuacji, w przypadku zgłoszenia choćby jednej oferty do urzędu, gdy nie 
występuje zarejestrowana osoba bezrobotna, zawód taki jest kategoryzowany jako deficytowy. Wskazany 
sposób pomiaru jest jednak obarczony znacznym błędem, stąd w analizie nie  bierzemy pod uwagę tego typu 
rejestrowanych wakatów.   
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jednak krótki termin gromadzenia danych, a także sezonowość i duża dynamika zjawisk 

zachodzących na rynku pracy utrudnia i w tym przypadku ogólność wnioskowania. 

Badania przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wśród 

przedstawicieli instytucji rynku pracy wskazują, że w ich opinii podregion poznański 

charakteryzuje się wysoką zbieżnością zapotrzebowania na pracę z jej podażą. Informacje 

takie przekazali, m.in. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, z którymi 

zrealizowano 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych. Analizując wyniki badań ustalono, 

że zbieżność, według pracowników urzędów pracy, dotyczy przede wszystkim takich 

kierunków, jak: obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym i obsługa kas fiskalnych. 

Autorzy badania zidentyfikowali ponadto kierunki podnoszenia kwalifikacji, które nie są 

zgodne z potrzebami rynku pracy. I tak ustalono, że w relacji do rzeczywistego 

zapotrzebowania, powinna zostać ograniczona liczba kursów w ramach kwalifikacji: 

magazyniera, hurtownika i fakturzysty. Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia stwierdzili 

ponadto, że warto byłoby kształcić bezrobotnych w ramach następujących kwalifikacji: 

 obsługi specjalistycznych programów komputerowych,  

 spawania  metodą MAG,  

 obsługa komputera i Internetu. 

Główny Urząd Statystyczny prowadzi również diagnozę popytu na pracę, która 

znajduje się w rocznikach statystycznych. Zakres terytorialny badania odnosi się jednak do 

całego województwa. Najważniejsze wnioski z badania GUS, w obszarze dotyczącym 

niniejszego opracowania, przedstawiono na wykresie 38. 
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Wykres 38. Zwolnienia i przyjęcia do pracy wg branż na terenie województwa wielkopolskiego w 2013 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego województwa wielkopolskiego 2013. 

W 2013 roku do trzech branż, w ramach których wskaźniki zwolnień i przyjęć do pracy 

należały do największych były: przemysł, w tym przetwórstwo przemysłowe, a także handel  

i naprawa. Warto zauważyć, iż w ramach tych trzech branż liczba przyjmowanych do pracy 

osób przewyższała liczbę odchodzących z pracy. Oznacza to, że w 2013 roku w ramach 

branży przemysł przybyło 889 miejsc pracy; w przetwórstwie przemysłowym 1 509,  

a w handlu i naprawie pojazdów samochodowych aż 7 564. Przewaga przyjęć do pracy nad 

zwolnieniami cechowała większość branż, wyjątkami były branża edukacyjna, gdzie liczba 

miejsc pracy zmniejszyła się o 593; budownictwo 1 782 miejsca pracy; opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna (178 miejsc pracy). Warto też wskazać na znaczną procentową przewagę 
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zwolnień w sektorze obsługa rynku nieruchomości (17% przy 120 zlikwidowanych 

stanowiskach pracy), co może wskazywać na wciąż jeszcze trudną kondycję tego segmentu 

rynku. 

Z kolei informacje pozyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wskazują,  

że w 2012r. agencje zatrudnienia zapełniły 51 803 spośród zgłoszonych do nich wakatów. 

Świadczy to o rosnącym znaczeniu dla gospodarki zarówno sektora agencji, jak 

i alternatywnych form zatrudnienia, co potwierdzić może fakt, że najdynamiczniejszy rozwój 

przeżywają agencje pracy tymczasowej, które zawarły 36 923 umowy, tj. 71% ogółu umów 

zawartych przez analizowane wielkopolskie agencje.  

Najczęściej kierowano pracowników na stanowiska sklasyfikowane w następujących 

grupach zawodowych (WUP Poznań 2013): 

 magazynierzy i pokrewni - 15 311 osób, 

 monterzy - 3 035 osób, 

 pakowacze - 2 477 osób, 

 pracownicy przy pracach prostych - 1 549 osób, 

 operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna - 1 331 osób, 

 pracownicy sprzedaży i pokrewni - 946 osób, 

 stolarze meblowi i pokrewni - 887 osób, 

 sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) - 777 osób. 

Rozwój rynku pracy tymczasowej potwierdza rosnąca z roku na rok liczba agencji.  

W 2010 roku było ich w Wielkopolsce 142, rok później 157 w końcu 2012 r. 167. Takiej 

sytuacji sprzyja odchodzenie od modelu zatrudnienia etatowego. Coraz częściej pracobiorcy 

doceniają w pracy tymczasowej niezależność, możliwości rozwoju i gromadzenia 

doświadczenia zawodowego. Oczywiście często też podejmują ją w nadziei na pozyskanie 

stałego zatrudnienia. 

Z kolei poprzez agencje pośrednictwa pracy na terenie kraju zatrudnione zostały 

przede wszystkim osoby w zawodach sklasyfikowanych w grupach: 

 operatorzy centrali telefonicznych - 757 osób, 

 programiści aplikacji - 731 osób, 

 pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne - 461 osób, 

 magazynierzy i pokrewni - 428 osób, 
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 pracownicy ochrony osób i mienia - 409 osób, 

 pakowacze - 391 osób, 

 monterzy - 325 osób, 

 inżynierowie mechanicy - 257 osób, 

 pracownicy przy pracach prostych - 247 osób. 

 

3.3.2. Kwalifikacje i kompetencje pożądane na rynku pracy 

 

Warto na początku wskazać na odmienność pojęć kwalifikacji i kompetencji, pomimo, 

iż często zdarza się, że są one używane zamiennie. Orczyk (2009) wskazuje na ewolucję obu 

tych pojęć, co jest związane, m.in. z przeobrażeniami współczesnych rynków pracy. Autor 

zwraca uwagę na to, iż jeśli mowa o pojęciu kwalifikacji to odnosi się ono do nabytych 

w drodze edukacji umiejętności, stanowiących przygotowanie i podstawę do wykonywania 

danej pracy. Z kolei jeśli chodzi o pojęcie kompetencji to kluczowy jest pewien zakres 

zdolności, które to przekładają się na wysoki standard wykonania pracy. Zdolności te 

związane są przede wszystkim z nabytym doświadczeniem zawodowym, wiedzą, a także 

pewnymi umiejętnościami psychologicznymi, które przyczyniają się do lepszego 

wykonywania pracy. W tym kontekście mowa jest często o samodzielności, 

odpowiedzialności czy zaufaniu. 

 Badania dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje na terenie 

aglomeracji poznańskiej nie są zbyt liczne. Jednym z nowszych opracowań zrealizowanych, 

na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, jest raport firmy Biostat. Badania te 

miały charakter jakościowy i ilościowy i objęły całe województwo, jednak analiza 

zapotrzebowania na kwalifikacje dotyczyła również poszczególnych podregionów. 

W przypadku podregionu poznańskiego wyróżniono zapotrzebowania na osoby mające 

podstawy obsługi komputera, a także Internetu, istotne dla pracodawców okazały się 

również uprawnienia spawacza MAG, a także prawo jazdy kat. B. W mieście Poznaniu 

wyróżnić można zapotrzebowania na kwalifikacje magazyniera, pożądana u pracowników 

jest również umiejętność obsługi kasy fiskalnej i wystawiania faktur, podobnie jak 

w pozostałej części regionu pracodawcy cenili sobie fakt posiadania prawa jazdy. Ponadto na 
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terenie miasta wskazano zwiększone zapotrzebowanie na kwalifikacje związane 

z programowaniem i obsługą specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Badania te wskazują również na pożądane przez pracodawców kompetencje  

i kwalifikacje. Przedstawiono je na wykresie 40. 

Wykres 39. Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje na terenie miasta Poznania i podregionu 
poznańskiego w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania firmy BIOSTAT (2013). 

Pracodawców na terenie podregionu poznańskiego, jak i miasta Poznania cechowało 

duże zróżnicowanie w zapotrzebowaniu na kompetencje. Przy czym pracodawcy z terenu 

miasta mieli w większości przypadków wyższe oczekiwania w stosunku do pracowników. 

Najbardziej pożądanymi, w stolicy województwa, u pracowników cechami są: zaangażowanie 

(89% pracodawców), dyspozycyjność (71,6%) i zdolności manualne (68,3%). Na terenie 
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podregionu wymagania dotyczyły najczęściej: odpowiedzialności (51,4% pracodawców), 

zaangażowania (51%) oraz odporności na stres (47,8%). 

 

 

3.4. Ekonometryczny model poszukiwań i dopasowań na rynku pracy 

(Marcin Woźniak) 

 

W ramach podrozdziału podjęto próbę analizy procesu dopasowywania 

pracodawców i poszukujących zatrudnienia bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych 

na rynku pracy. W celu konstrukcji modelu ekonometrycznego wykorzystano matematyczny 

koncept tzw. funkcji dopasowań bazującej na teorii poszukiwań na rynku pracy. Model 

zasilono unikatowymi danymi dotyczącymi m.in. bezrobocia  absolwentów różnych typów 

szkół na ternie aglomeracji poznańskiej. 

 

 

3.4.1. Technologia łączenia uczestników 

 

Duże przepływy pomiędzy poszczególnymi stanami na rynku pracy  

są charakterystyczne dla większości współczesnych gospodarek. Fluktuacje te są związane  

z procesami tworzenia i likwidacji miejsc pracy, które to z kolei łączą się z cyklem 

gospodarczym. Analiza procesu dopasowywania uczestników rynku pracy została znacznie 

bardziej pogłębiona dzięki szeregu badań Mortensena i Pissaridesa (1994, 1999, 2000, 2008, 

2010).  

W szczególności warto zwrócić uwagę na tzw. funkcję dopasowań (matching 

function), która w prostej formie przedstawia skomplikowany sposób łączenia agentów  

na rynku pracy. Dzięki tej matematycznej zależności badacze mogą modelować wynikające, 

m.in. wspomniane już w rozdziale pierwszym, tarcia (frictions). Tarcia są konsekwencją 

niedoskonałej informacji, silnej heterogeniczności, niewielkiej mobilności siły roboczej  

czy w końcu niedoskonałości systemu ubezpieczeń. Modelowanie w sposób bezpośredni 

powyższych zjawisk w modelach makroekonomicznych w znaczący sposób zwiększyłoby ich 
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skomplikowanie, czyniąc bardzo trudnym do rozwiązania. Funkcja dopasowań umożliwia 

zbadanie efektów „tarć” przy relatywnie niewielkiej liczbie zmiennych.  

 

Najprostszą postać funkcji dopasowań można zapisać wzorem41: 

 

   (   )                          ( )  

 

gdzie O oznacza odpływ do zatrudnienia w danym czasie, b oznacza liczbę bezrobotnych  

w danym czasie, a w oznacza liczbę wolnych miejsc pracy. W tym przypadku liczba osób 

podejmujących zatrudnienie jest „produktem” dwóch zmiennych: liczby wakatów i liczby 

bezrobotnych. Im „produktów” więcej, tym więcej podjęć pracy. W literaturze przyjmuje się 

najczęściej, iż funkcja dopasowań przybiera postać tzw. neoklasycznej funkcji produkcji 

Cobba-Douglasa: 

                               ( )  

 

gdzie     to elastyczności funkcji42 dopasowań względem jej poszczególnych argumentów. 

Koncept funkcji dopasowań może być z powodzeniem stosowany również w przypadku 

badania łączenia uczestników rynku pracy z wykształceniem zawodowym z wolnymi 

miejscami pracy dostępnymi w ramach danego sektora gospodarki (Cerdan, Decreuse 2011). 

Analiza dotyczyć może zarówno absolwentów, jak i osób w starszych przedziałach 

wiekowych. W ramach badania procesu łączenia absolwentów szkół zawodowych, biorąc 

pod uwagę dostępność danych zdecydowano się na włączenie do obliczeń następujących 

zmiennych43: 

 liczba bezrobotnych absolwentów ZSZ, 

                                                           
41

 Warto tutaj przybliżyć pewne dodatkowe założenia: 
  

  
   

  

  
   oraz 

   

   
   

   

   
  , co oznacza, że O 

jest funkcją rosnącą względem każdego argumentu, przy czym jej przyrosty są malejące. Jako interpretację 
ekonomiczną przyjmuje się, że im więcej poszukujących pracy i wakatów na rynku, tym większy strumień 
odpływu do zatrudnienia. Ujemny znak pochodnych drugiego rzędu implikuje fakt, iż funkcja dopasowań jest 
wklęsła. Wskazuje nam to, że wspomniany wzrost liczby dopasowań odbywa się w coraz wolniejszym stopniu, 
dążąc do krańcowej produktywności funkcji (Storer 1994). Zerowej wartości jednego z jej składników 
odpowiada zerowy wynik całej zależności:   (   )         (   )   . Kolejnym istotnym 
ekonomicznie założeniem jest jednorodność stopnia pierwszego funkcji dopasowań (Blanchard, Diamond 
1990). Kwestia ta wielokrotnie i z różnym efektem była analizowana w literaturze przedmiotu (Petrolongo, 
Pissarides 2001). 
42

 Elastyczność funkcji dwóch zmiennej f ( x ; y ) stwierdza o ile procent (w przybliżeniu ) wzrośnie lub zmaleje 
wartość tej funkcji, gdy jedna zmienna niezależna ( x lub y ) wzrośnie o 1%. 
43

 Szczegółowe statystki opisowe wykorzystanych danych przedstawiono w kolejnym podpunkcie. 
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 liczba bezrobotnych absolwentów techników, 

 liczba bezrobotnych osób z wykształceniem zawodowym, 

 liczba wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem zawodowym, 

 liczba wolnych miejsc pracy. 

W pierwszym kroku tworzenia modelu, w celu doprowadzenia funkcji do postaci 

liniowej równanie (2) zostało zlogarytmowane stronami: 

                            ( )  

 

W drugim kroku wzbogacono model o logarytmy danych wskazanych w podpunkcie 

3.5.2., a także skorygowano wartości poszczególnych zmiennych, co w konsekwencji 

doprowadziło do opracowania postaci analitycznej równania: 

                      (  )                                     

                                                                                   ( )  

gdzie       to stała,    (  ) to logarytm naturalny ze skorygowanej liczby bezrobotnych44; 

   (  ) to logarytm naturalny ze skorygowanej liczby wakatów45;          to logarytm 

naturalny z liczby bezrobotnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych;        to 

logarytm naturalny z liczby bezrobotnych absolwentów techników;         to logarytm 

naturalny z liczby osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym (bez 

absolwentów);      to logarytm naturalny liczby osób bezrobotnych z wykształceniem 

średnim zawodowym (bez absolwentów);       to logarytm naturalny z liczby wolnych 

miejsc pracy, na które wymagane jest wykształcenie zawodowe;   to tzw. nieobserwowalne 

zaburzenie losowe. Parametr ten przechwytuje wszystkie inne czynniki, które mogą 

oddziaływać na zmienną objaśniającą, a które nie zostały uwzględnione w równaniu regresji. 

W celach porównawczych zdefiniowano jeszcze jeden model regresji liniowej, w którym 

zsumowano zmienne         i      , a także dodano liniowy trend czasowy w celu 

oszacowania efektywności procesu dopasowań w czasie: 

                                                          

                                                                                   ( )  

                                                           
44

 Skorygowana liczba bezrobotnych powstała po odjęciu od liczby bezrobotnych, liczby bezrobotnych 
absolwentów szkół zawodowych, techników oraz liczby bezrobotnych osób z wykształceniem zawodowym 
(średnim i zasadniczym). 
45

 Skorygowana liczba wakatów powstała po odjęciu od liczby wolnych miejsc pracy, liczby wolnych miejsc 
pracy dla osób z wykształceniem zawodowym. 
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3.4.2. Dane 

W celu zbadania udziału bezrobotnych absolwentów w odpływach do bezrobocia  

na terenie aglomeracji poznańskiej posłużono się unikatowym zbiorem danych, który 

powstał w wyniku agregacji zmiennych z różnych źródeł. Z uwagi na dostępność szeregów 

czasowych w obliczeniach wykorzystano roczne dane za okres od 2000 do 2013 roku. Dane 

do obliczeń pozyskano z następujących źródeł: 

 roczne raporty o sytuacji absolwentów z lat 2001-2013, 

 miesięczne tablice statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu za okres 

01.2000 – 01-2014, 

 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego – kategoria Rynek pracy 

– dane za okres 2001 – 2013. 

W przypadku zmiennej odpływy do zatrudnienia ogółem  , dane pozyskano  

z miesięcznych tablic statystycznych publikowanych przez PUP w Poznaniu. W celu 

dopasowania do pozostałych zmiennych, które cechował roczny interwał czasowy, zostały 

one zsumowane w ramach każdego roku. 

Wykres 41 ilustruje ewolucję zasobów bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym, 

bezrobotnych z wykształceniem średnim zawodowym oraz pozostałej grupy bezrobotnych. 

 

Wykres 40. Liczba bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym, średnim zawodowym na tle pozostałej grupy 
osób bezrobotnych na terenie aglomeracji poznańskiej w latach 2000 - 2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych źródeł danych. 

Rozkład wartości badanych szeregów czasowych wskazuje na dużą dynamikę ich 

zmian w przedstawionym okresie czasu. Pomiędzy rokiem 2000 a 2002 odnotowano wzrost 
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liczebności osób bezrobotnych we wszystkich kategoriach. Począwszy od roku 2002 zasób 

bezrobotnych z wykształceniem zawodowym i zasadniczym zaczął się zmniejszać. Spadek  

trwał aż do roku 2008 a jego dynamika była większa w grupie bezrobotnych  

z wykształceniem zasadniczym. Wraz z początkiem Wielkiej Recesji, liczba osób 

bezrobotnych we wszystkich kategoriach zaczęła rosnąć. W zasobie bezrobotnych 

przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym. Na wykresie 42 zilustrowano liczbę 

bezrobotnych absolwentów szkół zasadniczych (ZSZ) oraz techników. 

 

Wykres 41. Liczba bezrobotnych absolwentów szkół zasadniczych i techników na terenie  
aglomeracji poznańskiej w latach 2001 - 2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych źródeł danych. 

 

Liczba bezrobotnych absolwentów szkół zasadniczych oraz techników uległa  

w prezentowanym okresie czasu gwałtownemu spadkowi. Porównując liczbę bezrobotnych 

rok do roku ulegała ona zmniejszeniu, aż do przełomu lat 2008/2009, od kiedy zaczęła powoli 

rosnąć. Dynamika wzrostu była jednak stosunkowo niewielka, a od 2011 możemy odnotować 

łagodny spadek. Przez większość omawianego okresu czasu wśród bezrobotnych 

absolwentów szkół zawodowych przeważali uczniowie kończący technikum. 

 Kolejne kluczowe dane przedstawiono na wykresie 43. Jest to liczba wolnych miejsc 

pracy ogółem oraz liczba wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem zawodowym. 
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Wykres 42. Liczba wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem zawodowym na tle liczby wszystkich 
wolnych miejsc pracy na terenie aglomeracji poznańskiej w latach 2000 - 2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych źródeł danych. 

 

Liczba wolnych miejsc dla osób z wykształceniem zawodowym stanowiła znaczny 

udział wszystkich rejestrowanych przez urząd pracy wakatów (około 50%). Potwierdza to fakt 

notowania przez urzędy pracy niewielkiej liczby ofert pracy, często dla pracowników 

fizycznych i za minimalne wynagrodzenie (np. Woźniak 2011). Liczba wakatów obu rodzajów 

zwiększała się do 2007 roku. Począwszy od 2008 roku nastąpił gwałtowny spadek 

zgłaszanych wolnych miejsc pracy. Średnio w badanym okresie przypadało 2,8 osoby na 

jedno wolne miejsce pracy, a wśród osób z wykształceniem zawodowym 3,3 osoby na jedno 

wolne miejsce dla osób z wykształceniem zawodowym.  

 Tabela 7 przedstawia najważniejsze statystyki opisowe wykorzystanych danych. 

Tabela 8 to z kolei macierz korelacji i autokorelacji wszystkich zmiennych.  
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Tabela 4. Statystyka opisowa wykorzystanych danych 

M oznacza liczbę osób, które podjęły pracę; U_ALL to liczba wszystkich osób bezrobotnych; V_ALL to liczba 

wszystkich wakatów rejestrowanych przez PUP w Poznaniu; UA_Z to liczba bezrobotnych absolwentów szkół 

zasadniczych; UA_T to liczba bezrobotnych absolwentów techników; U_ZSZ to liczba bezrobotnych  

z wykształceniem zasadniczym; U_Z to liczba bezrobotnych z wykształceniem średnim zawodowym, U_ to liczba 

pozostałych bezrobotnych (U_= U_ALL – (UA_Z, UA_T, U_ZSZ, U_Z)); V_Z to liczba wolnych miejsc pracy dla osób 

z wykształceniem zawodowym; V_ to liczba pozostałych wolnych miejsc pracy (V_ = V_ALL-V_Z). 

Źródło: opracowanie własnych na podstawie wskazanych źródeł danych. 

 

Tabela 5. Macierz korelacji i autokorelacji wykorzystanych danych 

M oznacza liczbę osób, które podjęły pracę; U_ALL to liczba wszystkich osób bezrobotnych; V_ALL to liczba 

wszystkich wakatów rejestrowanych przez PUP w Poznaniu; UA_Z to liczba bezrobotnych absolwentów szkół 

zasadniczych; UA_T to liczba bezrobotnych absolwentów techników; U_ZSZ to liczba bezrobotnych  

z wykształceniem zasadniczym; U_Z to liczba bezrobotnych z wykształceniem średnim zawodowym, U_ to liczba 

pozostałych bezrobotnych (U_= U_ALL – (UA_Z, UA_T, U_ZSZ, U_Z)); V_Z to liczba wolnych miejsc pracy dla osób 

z wykształceniem zawodowym; V_ to liczba pozostałych wolnych miejsc pracy (V_ = V_ALL-V_Z); Autocorr to 

współczynnik autokorelacji rzędu 1. 

Źródło: opracowanie własnych na podstawie wskazanych źródeł danych. 

 
M U_ALL V_ALL UA_Z UA_T U_ZSZ U_Z U_ V_Z V_ 

minimum 8181 7942 4416 85 127 1584 1726 4420 1776 2232 

maximum 17432 33323 17480 1044 903 9947 6005 17008 9472 8008 

średnia 13389 21931 10125 398,85 448,31 5656,1 4072,4 11416 4865 5260,3 

odchylenie 3036 8160,3 4073,8 354,76 268,37 2737,9 1206,9 3710,5 2774,7 1672,5 

 

M U_ALL V_ALL UA_Z UA_T U_ZSZ U_Z U_ V_Z V_ 

M 1 

         U_ALL 0,638 1 

        V_ALL 0,267 -0,4126 1 

       UA_Z 0,1608 0,802 -0,6102 1 

      UA_T 0,5631 0,8946 -0,2834 0,7116 1 

     U_ZSZ 0,4903 0,9799 -0,4926 0,8882 0,9019 1 

    U_Z 0,641 0,993 -0,445 0,7863 0,8801 0,9663 1 

   U_ 0,7386 0,9812 -0,3096 0,682 0,8493 0,9262 0,9744 1 

  V_Z 0,137 -0,4506 0,9509 -0,5521 -0,2428 -0,495 -0,4833 -0,3853 1 

 V_ 0,423 -0,2576 0,8581 -0,5703 -0,2874 -0,377 -0,282 -0,1148 0,6571 1 

Autocorr 0,58 0,75 0,68 0,78 0,65 0,79 0,69 0,72 0,63 0,39 
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Prezentowane zmienne cechują się wysokim stopniem fluktuacji, co jest cechą 

charakterystyczną dla rzeczywistości cyklu koniunkturalnego (np. Yashiv 2006). Największym 

fluktuacjom podlegały zmienne liczba bezrobotnych i liczba wakatów, były one ze sobą 

również silnie negatywnie skorelowane. Istnienie tej negatywnej zależności było 

wielokrotnie opisywane w literaturze przedmiotu (np. Blanchard, Diamond 1990). Graficzna 

ilustracja tego faktu nosi nazwę tzw. krzywej Beveridge’a. Pozytywnie skorelowana jest liczba 

osób odpływających do zatrudnienia z liczbą wolnych miejsc pracy i liczbą bezrobotnych. 

Fakt ten jest zbieżny z własnościami funkcji dopasowań, w której wraz ze wzrostem 

nakładów rośnie wynik całej zależności. Wszystkie zmienne cechują się ponadto wysokimi 

współczynnikami autokorelacji. 

 

3.4.3. Wyniki 

 

W pierwszym etapie procedury estymacji, zgodnie z założeniami modelu obliczono 

logarytmy naturalne ze wszystkich wskazanych w tabeli zmiennych. W drugim kroku, w celu 

zbadania stacjonarności każdego z szeregów czasowych posłużono się testem 

Kwiatkowskiego, Phillipsa, Schmidta i Shina (KPSS test). Sformułowano zatem dwie hipotezy: 

H0) Szereg czasowy jest stacjonarny,  

H1) Szereg czasowy posiada pierwiastek jednostkowy (jest niestacjonarny).  

Po przeprowadzaniu testów dla wszystkich badanych zmiennych nie stwierdzono 

podstaw do odrzucenia H046. Ostatecznie oszacowano równania (3), (4) oraz (5) metodą 

najmniejszych kwadratów. Wyniki estymacji przedstawiono w tabeli 9. 

  

                                                           
46

 Wartość testu KPSS dla log(M)=0,10; dla log(U_ALL)=0,22; dla log(V_ALL)=0,19; dla log(UA_Z)=0,38; 
log(UA_T)=0,34;  log(U_ZSZ)=0,28; log(U_Z)=0,2; log(U_)=0,17; log(V_Z)=0,16; log(V)=0,24. Wartość krytyczna, 
na poziomie istotności 5% = 0,49. 
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Tabela 6. Wyniki estymacji modeli III-V klasyczną metodą najmniejszych kwadratów 

Model III IV V 

z. zależna: logM parametr wartość t parametr wartość t parametr wartość t 

const 1,43067 1,25 2,63 1,68 6,044 1,207 

logU_ALL 0,474 6,9 - - 

logV_ALL 0,366 5,11 - - 

logU_ - 1,1859 1,892 2,63 0,63 

logV_ - 0,2128 1,33 0,04 0,08 

logUA_Z - 0,123 1,94 0,097 1,34 

logUA_T - 0,229 2,03 0,248 1,8 

logU_ZSZ - -0,991 -2,66 - 

logU_Z - 0,064 0,08 - 

logZ_sum - - -2,46 -0,61 

logV_Z - -0,012 -0,13 -0,094 -0,33 

time - - -0,026 -0,28 

R2 0,85 0,97 0,96 

Durbin-Watson 1,4 2,1 2,54 

Schwarz (BIC) -19,47 -26,8 -24,32 

Przedrostek log oznacza logarytm naturalny z poszczególnych zmiennych. M oznacza liczbę osób, które podjęły 

pracę; U_ALL to liczba wszystkich osób bezrobotnych; V_ALL to liczba wszystkich wakatów rejestrowanych przez 

PUP w Poznaniu; UA_Z to liczba bezrobotnych absolwentów szkół zasadniczych; UA_T to liczba bezrobotnych 

absolwentów techników; U_ZSZ to liczba bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym; U_Z to liczba 

bezrobotnych z wykształceniem średnim zawodowym, U_ to liczba pozostałych bezrobotnych (U_= U_ALL – 

(UA_Z, UA_T, U_ZSZ, U_Z)); V_Z to liczba wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem zawodowym; V_ to 

liczba pozostałych wolnych miejsc pracy (V_ = V_ALL-V_Z); Z_sum to suma wartości zmiennych U_ZSZ i U_Z. 

Durbin- Watson to test wskazujący na istnienie korelacji w resztach poszczególny modeli. Schwarz to tzw. 

kryterium informacyjne Schwarza  lub Bayesian Information Criterion (BIC).  

Źródło: obliczenia własne. 

 

Tabela powyższa wymaga kilku słów doprecyzowania. W kolumnie pierwszej 

estymowano równanie 3, przedstawiające logarytmiczną postać funkcji dopasowań 

składającą się z dwóch argumentów (wolnych miejsc pracy i bezrobotnych). Wyniki wskazują 

na zwiększony udział bezrobotnych w odpływach do zatrudnienia w stosunku do ofert pracy. 

W kolumnie drugiej estymowano równanie 4, uwzględniające największą liczbę zmiennych. 

Wyniki wskazują na pozytywny udział w odpływach do zatrudnienia zarówno absolwentów 
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szkół zawodowych jak i absolwentów techników. Przy czym absolwenci techników mają 

niemal dwukrotnie wyższy udział w odpływach do zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że 

wraz ze wzrostem całkowitych odpływów do zatrudnienia o 1%, następuje wzrost odpływu 

absolwentów szkół zawodowych o 0,12%, a absolwentów techników o 0,23% (obie grupy 

mają aż 0,35% udziału w każdym wzroście o 1% osób bezrobotnych podejmujących pracę). 

Niestety, odwrotna sytuacja dotyczy pozostałych osób z wykształceniem zawodowym  

(nie będących absolwentami). W tym przypadku - o ile dla osób z wykształceniem średnim 

technicznym wynik jest nieistotny statystycznie, o tyle szansa osób bezrobotnych  

z wykształceniem zawodowym na podjęcie zatrudnienia maleje wraz ze wzrostem odpływów 

do zatrudnienia. I tak wraz ze wzrostem o 1% odpływów do zatrudnienia, udział osób 

bezrobotnych z wykształceniem zawodowym w tym odpływie maleje o 0,99%. Model III  

z ostatniej kolumny, w którym zsumowano zasoby bezrobotnych z wykształceniem 

zasadniczym i średnim zawodowym (nie licząc absolwentów) potwierdza te obliczenia. 

Pozytywny udział absolwentów szkół zawodowych w odpływach do zatrudnienia 

oszacowano na poziomie 0,1% wraz z każdym zwiększeniem się o 1% liczby podejmujących 

pracę. Zwiększenie udziału absolwentów techników wraz z każdym procentem zwiększenia 

odpływu do zatrudnienia wyniosło aż 0,25%. Model wskazuje na jeszcze większy negatywny 

udział w odpływie do zatrudnienia zagregowanej liczby osób bezrobotnych z wykształceniem 

zawodowym: wraz ze wzrostem odpływu do zatrudnienia o 1%, udział w nim osób 

bezrobotnych z wykształceniem zawodowym spada o około 2,5%.  

Podsumowując, o ile sytuacja bezrobotnych absolwentów z wykształceniem 

zawodowym jest dość dobra – zwłaszcza uczniów techników, o tyle w dłuższym okresie 

czasu, osoby bezrobotne z wykształceniem zawodowym – zwłaszcza zasadniczym – mają 

duże trudności w podjęciu zatrudnienia.  

Można się zastanawiać co się dzieje pomiędzy okresem ukończenia szkoły 

zasadniczej, a ewentualnym późniejszym epizodem bezrobocia, że tak diametralnej zmianie 

ulega sytuacja tej samej osoby na rynku pracy. Autor w tym przypadku skłania się ku 

hipotezie omówionej szczegółowo przez Hanusheka, Woessmann i Zhanga (2011), którzy 

wskazują, że kształcenie zawodowe rzeczywiście przyspiesza proces wejścia na rynek pracy, 

ale tylko w stosunku do absolwentów. W dłuższym okresie czasu, zmiany technologiczne, 

utrudniają adaptacyjność pracowników z tym poziomem wykształcenia, ich kwalifikacje się 

dezawuują, co w przypadku wystąpienia epizodu bezrobocia, utrudnia ponowne wejście na 
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rynek pracy. W Polsce hipoteza ta może mieć jeszcze mocniejszy wydźwięk, gdyż odsetek 

osób z wykształceniem zawodowym kształcących się ustawicznie należy do najniższych  

w Europie (Eurostat 2013).  
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4. Kształcenie zawodowe i rynek pracy na świecie – dobre praktyki 

(Joanna Tobys) 

 

Rozwój nauki, powstawanie nowych technologii czy postęp w zakresie przepływu 

informacji w znaczącym stopniu wpłynęły na przemiany ekonomiczno – społeczne niemal na 

całym świecie. Znaczna część krajów nie miała problemów z przystosowaniem się do nowej 

rzeczywistości, inne stanęły przed trudnymi wyzwaniami adaptacyjnymi. Jednym  

z wyznaczników dzisiejszych czasów stała się konieczność zdobywania kwalifikacji 

zawodowych, ciągłego poszerzania i wzbogacania wiedzy odpowiadającej stale rosnącym 

wymaganiom rynku pracy. 

Wymagania te spowodowały pojawienie się nowych kwalifikacji zawodowych.  

W wielu krajach receptą na zmiany okazało się zreformowanie i przekształcenie tradycyjnych 

metod kształcenia zawodowego w celu wyposażenia każdego uczącego się w niezbędne 

kompetencje poszerzające jego możliwości otrzymania zatrudnienia, jaki i utrzymania się na 

rynku pracy.  

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono przykłady trzech krajów: Australii, 

Niemiec i Szwajcarii, dla których priorytetem stała się poprawa wizerunku i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie elastyczności ścieżek kształcenia. Korzystanie  

z doświadczeń, osiągnięć czy też analizy niepowodzeń powyższych państw wydaje się 

zasadne pod warunkiem zachowania umiaru. Dla porównania pokazano próby, jakie 

poczyniono w polskim szkolnictwie zawodowym celem dopasowania kształcenia do potrzeb 

lokalnych rynków pracy. 

 

4.1. Australia 

 

Australia to najmniejszy kontynent świata, kraj wysoce rozwinięty gospodarczo  

z wielokulturowym społeczeństwem. Jego gospodarka skupiona jest na wykorzystywaniu 

zasobów naturalnych oraz na rolnictwie. System edukacji oparty jest w dużej mierze na 

modelu amerykańskim i uznawany za jeden z najlepiej zorganizowanych na świecie 

(www.poland.embassy.gov.au). 

http://www.poland.embassy.gov.au/


95 
 

 Schemat edukacji na poszczególnych szczeblach jest koordynowany i egzekwowany 

przez stanowe władze oświatowe oraz rząd federalny - Department of Education, 

Employment and Workplace Relations. Pomiędzy stanami występują niewielkie różnice 

związane czy to z programem nauczania, czy nazewnictwem świadectw i dyplomów. Jednak 

liczba etapów nauczania w poszczególnych stanach jest taka sama i skupia się na czterech 

podstawowych poziomach (www.pacific-center.net): 

Rysunek 4. System edukacyjny w Australii 

Primaryschool 

                  (szkoła podstawowa) 

                   Wiek:   6 - 12 lat 

Secondary school 

                    (szkoła średnia) 

 

                      High school 

Wiek: 13 – 15 lat 

                   Senior high school 

Wiek: 16 – 17 lat 

 

         

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie IBE Unesco. 

Vocational Education and Training 

VET 

(system kształcenia zawodowego) 

 

 

University 

(Uniwersytety) 

Vocational Colleges 

(zasadnicza szkoła zawodowa) 

 

 

 
Technical  And Further Education 

TAFE 

(technikum/szkoła policealna) 

 

 

http://www.pacific-center.net/
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Pierwsze dwa etapy nauczania są obowiązkowe, co oznacza, iż po 10 latach nauki 

dziecko w wieku 15 lat musi podjąć swoją pierwszą życiową decyzję związaną z dalszą drogą 

edukacyjno - zawodową. W podjęciu tak ważnego wyboru uczeń oprócz rodziców, może 

liczyć na indywidualną pomoc profesjonalnego doradcy. Każda szkoła zatrudnia bowiem 

doradcę, który pomaga uczniom we właściwym doborze przedmiotów, jak też w określeniu 

ich możliwości i zdolności. Uczeń, który zamierza kształcić się na poziomie szkoły wyższej,  

w wieku 15 lat jest zobowiązany do dokonania wyboru przedmiotów maturalnych, których 

będzie się uczył przez kolejne dwa lata szkoły średniej w tzw. Senior High School. 

 Uczniowie, którzy po ukończeniu szkoły średniej (Senior High School) nie zdecydują 

się na studia, tylko na zdobycie zawodu, wybierają specjalne instytucje zwane college’ami 

podlegające pod wyższe szkolnictwo zawodowe, tzw. Technical And Further Education 

(TAFE). Jest to kształcenie na poziomie polskiego technikum bądź szkoły policealnej. 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończenie 12 lat nauki i zdana matura. Tego typu 

placówki kształcą przyszłych pracowników, a zarazem stanowią podstawę dalszej nauki 

akademickiej. Uzyskanie świadectwa Diploma (Dyplom) bądź  Advanced Diploma 

(Zaawansowany Dyplom) umożliwia rozpoczęcie nauki na uniwersytecie. Taki typ kształcenia 

studenci traktują jako dobry początek w zdobywaniu praktyki zawodowej (Gorgosz 2009).  

 Natomiast uczniowie, którzy w wieku 15 lat zamierzają nabyć praktyczne 

umiejętności niezbędne do wykonywania określonego zawodu, mogą skorzystać z oferty 

kursów proponowanych przez system kształcenia zawodowego tzw. Vocational Education 

and Training (VET). Placówki te kształcą na poziomie polskiej zasadniczej szkoły zawodowej. 

Kursy te nie wymagają zdanej matury, dostępne są po 10 latach nauki. Kształcenie oparte 

jest nie tylko na teorii, ale przede wszystkim na zajęciach praktycznych. Nie ma tu 

przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z wyuczanym zawodem. Długość kursu 

uzależniona jest od ambicji samego ucznia. Kurs kończy się nabyciem kwalifikacji 

poświadczonych Certyfikatem I, II, III bądź IV stopnia. Stopnie certyfikatu określają poziom 

nabytych przez ucznia kwalifikacji i uprawnień ( Gorgosz 2009): 

 Certyfikat I    (4-6 miesięcy) – kompetentny operator, 

 Certyfikat II   (6-8 miesięcy) – zaawansowany operator, 

 Certyfikat III  (około 12 miesięcy) – technik, 

 Certyfikat IV  (około 12 – 18 miesięcy) – kierownik. 
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Australia, podobnie jak część krajów europejskich, boryka się z problemem 

negatywnego wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego. Większość uczniów wybiera 

ogólnokształcący tryb nauki, zaś liczba absolwentów szkół zawodowych wynosi poniżej 

średniej unijnej. Aby rozwiązać problem i sprostać wymaganiom rynku pracy, Australia 

wprowadziła program VET-in-school, czyli kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach 

obowiązującego programu szkolnego. Ma on za zadanie zwiększyć elastyczność ścieżek 

kształcenia. W konsekwencji australijski system oświaty zapewnia coraz więcej możliwości 

zmiany ogólnego profilu kształcenia na zawodowy i odwrotnie (CEDEFOP 2012). 

Podejście takie spowodowało poprawę wizerunku kształcenia zawodowego, a tym 

samym zauważalny wzrost zainteresowania nim. Absolwenci szkół wyższych zaczęli 

uczęszczać na kursy zawodowe celem zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy po 

zdobyciu dyplomu. W 2000r. wprowadzono w całości Australijskie Ramy Kwalifikacji (AQF), 

które obejmują wszystkie występujące kwalifikacje zawodowe. Kwalifikacje zostały 

uporządkowane w jedną logiczną całość - ramę. Obejmują kwalifikacje (dyplomy  

i świadectwa) uzyskiwane w szkołach na różnych poziomach, w ramach szkolnictwa 

zawodowego oraz wyższego. Kwalifikacje te zostały oparte na osiągniętych efektach uczenia 

się stwierdzających to, co uczeń wie, co rozumie i co potrafi wykonać (CEDEFOP 2012).  

 Ponadto, w latach 2004 - 2010 Australia przyjęła dokument Shaping our future 

(Nadawanie kształtu naszej przyszłości), który umieścił potrzeby pracodawców  

i pracobiorców w centrum zagadnień związanych z kształceniem zawodowym. Włączył 

problematykę kształcenia zawodowego do tematyki zatrudnienia, zagadnień regionalnych, 

społecznych oraz dotyczących środowiska naturalnego (CEDEFOP 2012). 

Transformacja kształcenia zawodowego dotknęła także jakości kształcenia. Australia 

wprowadziła Australijskie Ramy Jakości Szkolenia (AQTF), które określają  normy i standardy, 

jakie muszą spełniać organizatorzy szkoleń, ubiegający się o rejestrację jako instytucje 

szkoleniowe. Jednostki te podlegają okresowym audytom jakości. W ramach australijskich 

ram jakości przygotowywane są oraz wdrażane normy i standardy dotyczące podmiotów 

zajmujących się akredytacją i kontrolą placówek (CEDEFOP 2012). 

Australijskie rządy stanowe dokonują również analizy przewidywanego wzrostu 

zatrudnienia w rozbiciu na zawody, zmiany na rynku pracy, deficyty, luki. Prowadzą dialog  

z przedstawicielami poszczególnych sektorów gospodarki, społeczności i organizatorów 

szkoleń. Według najnowszych prognoz Ministerstwa Edukacji, Zatrudnienia i Stosunków 



98 
 

Pracy, który corocznie opracowuje dość trafne projekcje zatrudnienia w poszczególnych 

obszarach gospodarki, do 2017r. pojawi się na australijskim rynku pracy 830 tys. nowych 

miejsc pracy. Wakaty powstaną głównie w przemyśle wydobywczym oraz opiece zdrowotnej 

i pomocy społecznej. Badania wskazują, że największe zapotrzebowanie będzie dotyczyło 

wykwalifikowanych pielęgniarek, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, 

elektryków, księgowych i urzędników (Czarnecka 2012). 

 

4.2. Niemcy 

 

Niemcy stanowią gospodarczą siłę europejską. To największe pod względem ludności 

państwo unijne, ma jednocześnie jeden z najniższych wskaźników bezrobocia wśród 

młodzieży. Wśród przyczyn takiego stanu upatruje się stabilny wzrost gospodarczy oraz 

dualny system kształcenia zawodowego (Kwiatkowski 2000).  

Niemiecki system szkolnictwa to skomplikowana struktura i zarazem konsekwencja 

federacyjnego charakteru państwa. Kompetencje w dziedzinie oświaty podzielone zostały 

pomiędzy państwo oraz poszczególne landy. Każdy land posiada swoją niezależność  

w dziedzinie kultury i edukacji, a tym samym ma własne Ministerstwo Oświaty. 

Konsekwencją takiego podziału są znaczne różnice w programach nauczania, czy celach 

kształcenia. Zależnie od landu i rodzaju kształcenia długość obowiązku szkolnego może się 

różnić. Kształcenie w pełnym wymiarze jest obowiązkowe dla uczniów od 6 do 15 bądź 16 

roku życia, a kształcenie w niepełnym wymiarze do 18 roku życia. Struktura szkolnictwa 

obowiązkowego obejmuje następujące szczeble (EURYDICE 2011): 

 

Grundschule 

(szkoła podstawowa) 

Wiek:6-10 lat (6-12 lat Berlin i Brandenburgia) 

 

Szkoły średnie I stopnia 

- Orientierungsstufe (etap „orientacji” )  

   Wiek:10-12 lat 
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- Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Gesamtschule oraz szkoły prowadzące kilka typów        

kształcenia 

    Wiek:10/12-15/16 lat 

Szkoły średnie II stopnia 

- kształcenie ogólne 

(Gymnasium, BeruflichesGymnasium,Fachgymnasium,Gesamtschule) 

- kształcenie zawodowe 

(Berufsfachschule, Fachoberschule, Duales System) 

- kształcenie policealne 

(Berufsfachschule, Fachoberschule, Abendgymnasium, Duales System) 

Wiek:15/16 – 18/19 lat (22 lata) 

 

 Pod koniec szkoły podstawowej rodzice wspólnie z nauczycielami ustalają dalszą 

drogę kształcenia. Szkolnictwo średnie w większości landów opiera się na kształceniu 

ogólnym. Przez pierwsze dwa lata uczniowie przechodzą etap rozpoznawania predyspozycji 

edukacyjno - zawodowych nadający kierunek ich dalszej drodze rozwoju.  

Natomiast szkolnictwo średnie II stopnia wyodrębnia trzy rodzaje kształcenia (EURYDICE 

2011): 

 kształcenie ogólne- wyższy poziom gimnazjum za specjalizacją zawodową, 

 kształcenie zawodowe, podzielone na dwie ścieżki kształcenia – edukacja  

o profilu zawodowym oraz edukacja w systemie dualnym, 

  kształcenie policealne.  

 Do szkół średnich II stopnia zalicza się (Dziewulak 2013): 

 Berufsfachschulen - szkoła zawodowa, 

 Berufsoberschule - szkoła średnia zawodowa, 

 Fachoberschule - szkoła średnia techniczna, 

 BeruflichesGymnasium/Fachgymnasium - wyższy poziom gimnazjum ze specjalizacją 

zawodową. 

Szkoła zawodowa przygotowuje do wykonywania jednego lub kilku zawodów oferując 

wstępne szkolenie zawodowe w zawodach regulowanych lub prowadzi do uzyskania pełnych 

kwalifikacji zawodowych w określonym zawodzie. Listę konkretnych zawodów reguluje prawo 
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federalne. Istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu walidacyjnego przed 

odpowiednim organem i potwierdzenie swoich kwalifikacji oraz ich zgodności z kwalifikacjami 

nabywanymi w systemie dualnym. Nauka w szkole zawodowej trwa od 1 roku do lat 3 

(Dziewulak 2013). 

Szkoła średnia zawodowa istnieje tylko w niektórych landach. Umożliwia uczniom, 

którzy kształcili się w systemie dualnym dostęp do edukacji na poziomie wyższym. Podstawą 

przyjęcia do tej szkoły jest certyfikat uzyskiwany po ukończeniu szkoły średniej pierwszego 

stopnia oraz odbycie 2 lat szkoły zawodowej bądź 5 lat praktyki zawodowej. Nauka trwa  

2 lata i kończy się egzaminem maturalnym (Dziewulak 2013). 

Szkoła średnia techniczna obejmuje kształcenie teoretyczne oraz praktyczne. 

Szkolenie praktyczne odbywa się w pierwszym roku nauki w miejscu pracy związanym 

 z wybraną specjalizacją. Nauka trwa 2 lata (Dziewulak 2013). 

Gimnazjum ze specjalizacją zawodową to ciągły tok nauki od 5 do 12 lub 13 roku 

edukacji. Na poziomie drugiego stopnia nauczania do programu dodawane są przedmioty 

zawodowe, które zdawane są podczas egzaminu końcowego. Przedmioty zawodowe 

realizowane w trybie intensywnym mogą być zdawane podczas egzaminu maturalnego 

(Dziewulak 2013).  

Osoby po 19 roku życia mogą kontynuować szkolnictwo w ramach szkolnictwa 

wyższego, bądź wejść na rynek pracy i korzystać z kształcenia zawodowego ustawicznego.  

 

 Zatem na czym polega fenomen kształcenia zawodowego w Niemczech? Kształcenie 

zawodowe w Niemczech realizowane jest w systemie dualnym opartym na łączeniu lekcji 

teoretycznych w szkole zawodowej z praktyczną nauką zawodu w zakładzie pracy. Okres 

nauki w zależności od zawodu trwa średnio 3 lata. Zdecydowana większość (70%) niemieckiej 

młodzieży wybiera kształcenie zawodowe w systemie dualnym (Rodak 2001). Celem systemu 

dualnego jest umożliwienie zdobycia umiejętności, wiedzy i kwalifikacji zawodowych 

niezbędnych do wykonywania określonego zawodu w zmieniających się warunkach na rynku 

pracy. System umożliwia zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, a podział zadań 

pomiędzy szkołą i zakładem pracy odgrywa ogromną rolę. Uczeń kończąc naukę w systemie 

dualnym uzyskuje kwalifikacje w jednym z 350 regulowanych zawodów uznawanych zarówno 

na terenie całych Niemiec, jak i w krajach Unii Europejskiej. Osoba podejmująca szkolenie 

zawodowe w tym systemie jest zatrudniona na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej 
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pomiędzy nią a zakładem pracy. Nauka w zakładzie pracy trwa trzy do czterech dni  

w tygodniu, a pozostały czas uczeń spędza w szkole. Kształcenie w firmie odbywa się podczas 

wykonywania konkretnych zadań produkcyjnych na stanowiskach pracy wyposażonych  

w maszyny i urządzenia odpowiadające aktualnemu stanowi techniki danej branży. Dużą rolę 

przypisuje się instruktorom szkolącym uczniów w zakładzie pracy, którzy jednocześnie są 

pracownikami danej firmy. To oni na bieżąco są konfrontowani z nowymi wymaganiami 

wynikającymi z wdrażania nowoczesnych rozwiązań i to oni mogą te rozwiązania natychmiast 

przedstawiać uczniom. Szczegółowe cele szkolenia w miejscu pracy dla każdego ucznia 

określa przedsiębiorca w dokumencie będącym indywidualnym planem szkoleniowym. 

Natomiast szczegółowe dane dotyczące kształcenia zawodowego, dostępne są w corocznym 

raporcie na temat edukacji i szkolenia zawodowego publikowanym przez Federalne 

Ministerstwo Edukacji i Badań- BMBF (Dziewulak 2013). 

 Szkolenia zawodowe odbywają się głównie w przedsiębiorstwach związanych  

z przemysłem, handlem oraz z sektorem usług. Monitoring i kontrolę standardów kształcenia 

prowadzą lokalne izby przedsiębiorców. Jeśli firma szkoląca nie może zapewnić wszystkich 

treści nauczania określonych prawem, praktyką jest łączenie się z innymi 

przedsiębiorstwami. W ten sposób zakłady pracy tworzą sieć, czy też między firmowe centra 

szkoleniowe oferujące dodatkowe specjalistyczne elementy kształcenia, których nie mogą 

zapewnić firmy mniejsze (Dziewulak 2013). Ponadto izby przemysłowo - handlowe czy 

rzemieślnicze opracowują i przeprowadzają egzaminy zawodowe, powołując komisje 

składające się z pracowników izby, przedstawicieli szkół i zakładów pracy. Izby sprawują 

także funkcję pośredniczącą pomiędzy studentami i zakładami pracy oraz funkcję 

szkoleniową na terenie szkól. Organizują szkolenia dla uczniów z zakresu sporządzania 

dokumentów aplikacyjnych i przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej. System 

niemiecki zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców do zrzeszania się w lokalnych izbach, ale 

nie zobowiązuje do przyjmowania uczniów na praktyki. Przyjmowanie to, wynika raczej  

z kulturowego uwarunkowania oraz podejścia do praktycznej nauki zawodu historycznie  

i tradycyjnie zakorzenionej w rzemiośle tego kraju. Oprócz praktycznej nauki zawodu system 

dualny pełni zawoalowaną rolę wychowawczą w stosunku do młodych osób zmuszając ich do 

usamodzielnienia się, ucząc odpowiedzialności za własne wybory i decyzje. Nauka  

w systemie dualnym stanowi konfrontację planów zawodowych uczniów z aktualną podażą 

na rynku pracy (Rodak 2001). 



102 
 

 Niemiecki system dualny nie jest systemem idealnym. Zmiany na rynku pracy 

związane z rozwojem techniki, wymusiły jednocześnie zmiany i w tym systemie.  

W odpowiedzi na te zjawiska, pojawiły się rozwiązania opisane poniżej.  

 W krajach związkowych stworzono Berufsakademie (akademie zawodowe). Szkoły 

te łączą kształcenie akademickie w tzw. Studiumakademie z praktycznym kształceniem 

zawodowym w zakładzie pracy zgodnie z zasadą systemu dualnego. Kandydaci, którzy zdali 

pozytywnie egzaminy maturalne mogą podpisać umowę z wybranym przedsiębiorstwem  

o praktycznej nauce zawodu i jednocześnie rozpocząć studia w jednej z finansowanych przez 

państwo akademii zawodowych. Akademia wyposaża ucznia w wiedzę z zakresu informatyki 

inżynieryjnej, ekonomii, usług finansowych czy turystyki. Nauka trwa 3 lata. Absolwent 

akademii oprócz wiedzy teoretycznej, może pochwalić się doświadczeniem w danej branży 

(Kwiatkiewicz 2006). 

 Kolejne rozwiązanie dotyczy nauki w instytucjach zwanych Fachschulen 

(specjalistyczna szkoła zawodowa). Szkoły te klasyfikowane są jako instytucje kształcące na 

poziomie szkolnictwa wyższego, umożliwiają kontynuację kształcenia zawodowego. 

Przyjmują kandydatów, którzy ukończyli okres kształcenia formalnego w danym zawodzie,  

a następnie podjęli pracę. Nauka trwa 2 lata i głównie dotyczy zawodów zawiązanych  

z sektorem służby zdrowia, ze służbą socjalną, opieką nad osobami starszymi czy z pracą  

w charakterze asystentki lub sekretarki (EURYDICE 2011). 

 Władze oświatowe, przedsiębiorstwa, związki zawodowe w Niemczech zgodnie 

potwierdzają, że kształcenie fachowców stanowi inwestycję na przyszłość. Polityka 

edukacyjna jest zdeterminowana faktem, iż wykształcenie młodego człowieka musi 

odpowiadać wymogom pracodawców (Kwiatkiewicz 2006). 

 

4.3. Szwajcaria 

 

Szwajcaria jest krajem wysoce rozwiniętym gospodarczo. Swój dobrobyt zawdzięcza 

wykorzystywaniu najnowszych technologii w przemyśle oraz przedsiębiorstwom 

chemicznym, farmaceutycznym, a także sektorowi finansowemu (EURES 2013). 
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Jest państwem federacyjnym składającym się z 26 kantonów47 posiadających szeroką 

autonomię. Każdy kanton ma własną konstytucję, własny parlament, lokalny rząd, sądy, 

prokuraturę i policję oraz własny system edukacyjny, jednakże ogólna struktura 

szwajcarskiego systemu jest jednolita (KOWEZIU 2012): 

Primarstufe 

(szkoła podstawowa) 

Wiek:6-10/12 

Sekundarstufe I 

(szkoły średnie I stopnia) 

Wiek: 10/12 – 13/15/16) 

Sekundarstufe II 

(szkoły średnie II stopnia) 

Gymnasium, Fachmittelschule, Berufslehre 

 

 Dwa pierwsze etapy szkolnictwa są obowiązkowe. Po szkole podstawowej uczeń 

przechodzi do Sekundarstufe I ( szkoła średniej I stopnia), która jest odpowiednikiem polskiej 

szkoły gimnazjalnej. Jej zadaniem jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowym oraz 

przygotowanie uczniów do dalszej nauki na poziomie szkoły średniej II stopnia  

w Sekundarstufe II . Szkoła ta wyodrębnia dwa rodzaje kształcenia (EURES 2013): 

-   kształcenie ogólnokształcące - (Gymnasium), 

- kształcenie zawodowe (Vocational Education and Training – VET) - (Fachmittelschule, 

Berufslehre). 

 Większość  młodzieży rozpoczyna naukę w szkołach zawodowych VET 

(Swisseducation 2013). Nauka w zakresie podstawowym zawodowym trwa 2 lat,  

a absolwenci uzyskują federalny atest zawodowy. Jest to odpowiednik polskiej zasadniczej 

szkoły zawodowej.  Program szkolenia VET zapewnia przygotowanie do pracy oraz umożliwia 

kontynuowanie nauki na wyższym poziomie nauki zawodowej w 3 lub 4 letniej szkole 

                                                           
47

 Kanton – podstawowa jednostka administracyjna Szwajcarii. Do pierwszej połowy XIX w. każdy kanton był 
osobnym małym państwem, tworząc luźną federację państewek. W 1849r. przekształcono je w scentralizowane 
państwo federacyjne, posiadające konieczne instytucje centralne (EURES, 2013). 
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średniej zawodowej Fachmittelschulen - odpowiednik polskiego technikum. Szkoły te 

zapewniają zdobycie średniego wykształcenia zawodowego z uzyskaniem tzw. federalnego 

świadectwa matury zawodowej i umożliwiają kontynuację nauki na wyższych uczelniach 

zawodowych. Uczniowie mają do wyboru około 230 zawodów (Swisseducation 2013). Szkoły 

zawodowe oparte są na systemie naprzemiennym, dualnym. W zależności od regionu 

szkolenie w miejscu pracy pobiera 70,9% do 88,1% osób (Obserwatorium CMSIKO 2010). 

Z systemem dualnym związanych jest 30% przedsiębiorstw z sektora publicznego,  

jak i prywatnego. Zaangażowanie sektora prywatnego oparte jest na rachunku 

ekonomicznym, a nie na prawnych uwarunkowaniach. Przedsiębiorstwa gotowe są na 

szkolenie praktykantów, wtedy gdy ich koszt nie przekracza wartości produkcji wytworzonej 

przez ucznia, albo gdy nie przekracza kosztów związanych z zatrudnieniem 

wykwalifikowanego pracownika. Cel ten został osiągnięty, a szwajcarski system dualny 

umożliwia praktykantom wysoki poziom produktywności (Obserwatorium CMSIKO 2010). 

Synchronizację systemu dualnego dodatkowo zapewniają biura kształcenia zawodowego 

(Vocational Education and Training/Professional Education and Training  Offices).  

Ich zadaniem jest zbieranie informacji o dostępnych praktykach, udzielanie pomocy osobom 

poszukującym praktyk czy finansowe wspieranie przedsiębiorstw, dla których prowadzenie 

praktyk byłoby nieopłacalne (Obserwatorium CMSIKO 2010). Praktyki zawodowe w systemie 

dualnym oparte są na zajęciach warsztatowych odbywających się przez 3-4 dni w tygodniu w 

zakładzie pracy. W pozostałe 1-2 dni uczniowie  uzupełniają wiedzę teoretyczną w szkole. 

Dobrą praktyką systemu dualnego jest udział uczniów w dodatkowych szkoleniach 

organizowanych w zakładzie pracy poprawiających umiejętności praktyczne. Kształcenie 

zawodowe VET może być też realizowane w pełnym wymiarze czasu tylko w szkole. Po 

ukończeniu nauki w szkole średniej II stopnia i otrzymaniu dyplomu dojrzałości uczniowie 

mogą kontynuować naukę na uniwersytetach, w państwowych politechnikach, bądź  

w wyższych szkołach zawodowych zwanych Professional Education and Training PET  

(EURES 2013). 

Szkolnictwo zawodowe w Szwajcarii odgrywa bardzo ważną część systemu 

edukacyjnego. Blisko 90% uczniów zdobywa kwalifikacje zawodowe w zasadniczych szkołach 

zawodowych lub w szkołach technicznych. Jednocześnie odnotowuje się najniższą stopę 

bezrobocia wśród młodzieży europejskiej (Lechman 2012). Szwajcarski system edukacji 

stawia na specjalistyczne kształcenie, a nie na wiedzę ogólną. Wiele kwalifikacji uzyskuje się 
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podczas nauki w szkole ponadgimnazjalnej, podczas gdy w innych krajach te same 

kwalifikacje uzyskiwane są na poziomie szkolnictwa wyższego (Swisseducation 2013).  

System edukacji jest elastyczny, pozwala manewrować pomiędzy edukacją wyższego 

szczebla a edukacją zawodową. W efekcie młodzi Szwajcarzy wybierają naukę w szkolnictwie 

zawodowym ze względu na możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia zawodowego  

i usamodzielnienia się, a studia traktują jako pasję. 

 

4.4. Przykłady z Polski 

 

 Od 1 września 2012r. nastąpiła istotna zmiana w kształceniu zawodowym. Weszła  

w życie nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Określa ona kwalifikacje 

wyodrębnione i nazwane dla wskazanych zawodów na poziomie szkół zawodowych 

(Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. poz.7): 

 zasadniczej szkoły zawodowej, 

 technikum, 

 szkoły policealnej. 

 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje kwalifikacje 

wyodrębnione w ramach zawodów, dla których istnieje możliwość prowadzenia kształcenia 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) oraz kwalifikacje dla których nie 

przewidziano takich możliwości. Szczegółowa klasyfikacja właściwa została zamieszczona  

w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2012r., poz.7). Dokument 

przewiduje kształcenie w zakresie 200 zawodów oraz 251 kwalifikacji wyodrębnionych  

w ramach zawodów48. Profesje wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to 

zawody jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne oraz trójkwalifikacyjne. Każda kwalifikacja 

została oznaczona odpowiednio symbolami K1, K2 i K3. Podział ten spowodował zmiany  

w egzaminach zawodowych. Zdobycie zawodu nadal związane jest z otrzymaniem dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ale tylko w momencie zdania wszystkich 

                                                           
48

 Dnia 8 sierpnia 2014r. została podpisana nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. Nowelizacja wprowadza do klasyfikacji zawodów 3 nowe zawody. Rozporządzenie weszło w życie 
dnia 22 sierpnia 2014r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
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egzaminów dotyczących każdej kwalifikacji składającej się na dany zawód. Istotą podziału 

jest umożliwienie uczniom dopasowania swoich kwalifikacji do rzeczywistych potrzeb  

i oczekiwań pracodawców. W obrębie pokrewnych zawodów nierzadko występują te same 

kwalifikacje, co oznacza że zdobycie przez ucznia kilku pokrewnych kwalifikacji umożliwi mu 

wykonywanie więcej niż jednego zawodu (Rozporządzenie MEN z dn. 23 12. 2011r.).  

 

Rysunek 5. Przykład pokrewnych zawodów w ramach Krajowej Ramy Kwalifikacji 

FOTOGRAF (zsz)   K1: REJESTRACJA I OBRÓBKA OBRAZU  

 

FOTOTECHNIK (technikum)  K1: REJESTRACJA I OBRÓBKA OBRAZU 

K2:WYKONYWANIE I REJESTRACJA 

PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH 

Źródło: Opracowanie CDZDM. 

  

 Uczeń, który uzyska kwalifikację K1 w zasadniczej szkole zawodowej, kolejno 

uzupełni wykształcenie średnie w liceum dla dorosłych oraz zdobędzie kwalifikację K2  

w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), zwiększy swoje szanse zawodowe na 

rynku pracy. 

 Podział zawodów na kwalifikacje ma za zadanie zapewnić elastyczność ścieżek 

kształcenia. Nowy system kwalifikacji jest ściśle związany z Polską Ramą Kwalifikacyjną 

(PRK). Polska Rama Kwalifikacji stanowi opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisanych do 

zintegrowanego rejestru kwalifikacji w Polsce (IBE 2013). Polska Rama Kwalifikacji jest  

istotnym narzędziem odpowiadającym współczesnym wyzwaniom rynku pracy. Prace nad 

Polską Ramą Kwalifikacyjną zostały powierzone grupie ekspertów z Instytutu Badań 

Edukacyjnych w ramach projektu systemowego. Celem PRK jest uporządkowanie w sposób 

harmonijny i spójny wyników kształcenia uzyskiwanych w rozmaitych obszarach edukacji 

(ogólnej, wyższej i zawodowej). Umożliwia to dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb  

i oczekiwań pracodawców. Istnieje prawdopodobieństwo, że wdrażając ją zmniejszy się 

poziom bezrobocia, a tym samym zwiększy się mobilność pracowników zarówno na 

krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy. Prace nad PRK stanowią część procesu, który 

obejmuje całą Unię Europejską. Polska Rama Kwalifikacyjna i jej powiązanie z Europejską 

Ramą Kwalifikacyjną umożliwia proces sprawdzenia poziomu polskiego dyplomu  
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np. z dyplomem Brytyjczyka. Europejskie Ramy Kwalifikacyjne dają możliwość obiektywnego 

porównania dyplomów z 27 państw, co pozwala na powstanie jednego, spójnego unijnego 

rynku pracy (IBE 2013). Krajowe Ramy Kwalifikacji już od dawna funkcjonują we Francji  

i Wielkiej Brytanii.  

 Wszystkie te zmiany mają służyć zwiększeniu możliwości zmiany zawodu oraz 

nowoczesnej organizacji pracy. Wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) 

ma poprawić dopasowanie kwalifikacji uczniów do rynku pracy. Pracodawcy będą mogli 

zlecać szkołom przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla swoich 

pracowników, jak i dla kandydatów na pracowników. W efekcie szkoły będą uczyć wiedzy  

i umiejętności, które faktycznie są potrzebne na rynku pracy. Nowością jest możliwość 

łączenia szkół zawodowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.  

 Z punktu widzenia aglomeracji poznańskiej warto wskazać na możliwość utworzenia 

jednego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. Centrum to bazowałoby  

na współpracy ze szkołami zawodowymi miasta Poznania i powiatu poznańskiego  

oraz z pracodawcami. Wydaję się, iż szkolnictwo zawodowe jest dużym wyzwaniem dla 

Wielkopolski. Rosnąca liczba inwestorów i firm rodzinnych potrzebuje coraz większej liczby 

wykwalifikowanej kadry. Odpowiedzią na ich potrzeby może stać się Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Poznaniu. 

 Polska Rama Kwalifikacji może okazać się cennym źródłem w procesie planowania 

kariery zawodowej, ale niekoniecznie wystarczającym. Przeobrażająca się rzeczywistość 

budzi w społeczeństwie niepokój, zagubienie i zdezorientowanie. Konieczne wydaje się 

odpowiednie i szybkie wsparcie przez profesjonalnych doradców zawodowych. Zasadniczą 

cechą efektywnej tranzycji młodzieży na rynek pracy jest dobrze zorganizowana informacja 

zawodowa i doradztwo zawodowe. Witold Woźniak - wicedyrektor Krajowego Ośrodka 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej stwierdził: Niezwykle ważne jest doradztwo 

zawodowe. Przed nim stoją dodatkowe wyzwania. Zarówno uczniowie, jak  

i osoby dorosłe wymagają wsparcia w takich obszarach jak bilansowanie swoich kompetencji 

czy korzystanie z instrumentów polityki life-long learning. Muszą także móc uzyskać wiedzę  

o możliwościach kształcenia zawodowego. Tymczasem w Polsce, co trzeci absolwent szkoły 

ponadgimnazjalnej uważa, że nie został przygotowany przez szkołę do wyboru zawodu. 

Polskie szkoły stawiają bowiem na rozwój ogólnokształcącej wiedzy, zaś w niewielkim 

stopniu przygotowują do wejścia na rynek pracy (Lenart 2008). Zakres i liczba godzin 
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szkolnego przedmiotu przedsiębiorczość są niewystarczające, aby uczeń mógł się zapoznać  

z rynkiem pracy, a szkolni doradcy zawodowi - obarczeni rozwiązywaniem innych problemów 

pedagogicznych, nie potrafią efektywnie wprowadzić go w nowy świat zawodów.  

W aglomeracji poznańskiej usługi doradztwa zawodowego dla młodzieży świadczą takie 

instytucje jak: 

 poradnie psychologiczno – pedagogiczne – ich pomoc skierowana jest do uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do rodziców dzieci, 

 Ochotnicze Hufce Pracy – nastawione na wspieranie młodzieży do 25 roku życia, 

 Powiatowe Urzędy Pracy – realizujące zadania doradcze dla młodzieży bezrobotnej 

od 18 roku życia. 

Oprócz wymienionych instytucji uczniowie mogą zgłosić się po pomoc do profesjonalnych 

doradców zawodowych z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. 

 Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży jest jednostką budżetową Miasta 

Poznania działającą na rzecz uczniów poznańskich szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych. Oferta Centrum skierowana jest również do rodziców i nauczycieli. 

Uczniowie mogą liczyć na indywidualne konsultacje, podczas których doradca zawodowy 

pomaga uczniowi w określeniu jego predyspozycji osobowościowych jaki i preferencji 

zawodowych. Klienci mogą także uzyskać informacje niezbędne w planowaniu ścieżki 

edukacyjno - zawodowej. Centrum współpracuje z dyrektorami szkół gimnazjalnych  

i nauczycielami w zakresie rozwoju doradztwa zawodowego. Wspólnie wypracowano 

obowiązujące w poznańskich szkołach gimnazjalnych dokumenty Wewnątrzszkolny System 

Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz Standardy Doradztwa Zawodowego.  

W dokumentach tych zgromadzono i opisano ogół działań podejmowanych przez szkołę  

w celu przygotowania młodzieży gimnazjalnej do planowania kariery edukacyjno – 

zawodowej. W szkołach, oprócz seminariów, doradcy zawodowi Centrum prowadzą 

warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty dotyczące samopoznania, rynku pracy i świata 

zawodów. Ogromną rolę odgrywa współpraca Centrum z pracodawcami oraz z Wielkopolską 

Izbą Rzemieślniczą. Cyklicznie pracownicy Centrum prowadzą dla uczniów wycieczki 

zawodoznawcze do zakładów pracy oraz organizują różnorodne przedsięwzięcia promujące 

postawy przedsiębiorcze, m.in. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  

czy Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Centrum wraz ze Stowarzyszeniem Wielkopolskich 

Doradców Kariery „WiDoK” oraz z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu 
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miasta Poznania zrealizowało także trzy edycje programu GPS przedsiębiorczego ucznia. 

Przeznaczonego dla młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedsiębiorczości. Celem 

programu były (Sprawozdanie  merytoryczne 2013): 

 wzbogacenie zasobu pojęciowego, jakim dysponują uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych Miasta Poznania w wiedzę niezbędną na rynku pracy, 

 przygotowanie uczniów do samodzielnego obserwowania zmian na rynku pracy, 

 zapoznanie uczniów z procedurami zakładania własnej działalności gospodarczej. 

Beneficjentem bezpośrednim byli uczniowie poznańskich szkół ponadgimnazjalnych, 

beneficjentem pośrednim - nauczyciele, pedagodzy oraz dyrektorzy szkół. Program ten jest 

nadal kontynuowany w ramach Klubu Alumnów Programu GPS przedsiębiorczego ucznia. 

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży jest jedyną taka jednostką w aglomeracji 

poznańskiej, która swoją ofertą przykuwa uwagę coraz to większej rzeszy uczniów, rodziców  

i pracodawców. 

5. Kluczowe wnioski z analizy (Bogna Frąszczak, Marcin Woźniak) 
 

Z punktu widzenia sytuacji na lokalnym rynku pracy aglomeracji poznańskiej, 

problematyka tranzycji na rynek pracy absolwentów szkół zawodowych wydaje się 

szczególnie istotna. Po pierwsze, widoczne są tu tendencje do wzrostu zapotrzebowania  

na grupę osób z wykształceniem zawodowym. Po drugie, aglomeracja poznańska to obszar 

uprzemysłowiony, cechujący się dużym napływem kapitału zagranicznego, również w branży 

przemysłowej. Po trzecie, wiele faktów wskazuje na ulokowanie w najbliższej przyszłości, na 

terenie aglomeracji, dużych zakładów z branży logistycznej i produkcyjnej. Po czwarte,  

w końcu nie bez znaczenia będą przeobrażenia zachodzące na rynku pracy związane m.in.  

z procesem globalizacji, o których wspomniano w pierwszym rozdziale analizy. Wpływ 

wywierać one będą na wszystkie gałęzie gospodarki na terenie aglomeracji. 

Obecnie, czynniki destabilizujące sprawne dopasowywanie się strony popytowej  

do podażowej, występują zarówno po stronie szkół zawodowych i pracodawców,  

jak i otoczenia instytucjonalnego rozumianego w szerszym kontekście (np. Powiatowy Urząd 

Pracy). Po analizie treści niniejszego opracowania wyodrębniono pięć sfer, w ramach których 

wyszczególniono najważniejsze wnioski (tabela 10). 
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Tabela 7. Główne wnioski z analizy 

1) Sfera instytucji: 

a) oferta urzędów pracy w zakresie aktywizacji zawodowej absolwentów szkół 

zawodowych i pozostałych osób bezrobotnych z wykształceniem zawodowym 

jest niewystarczająca – przeważają szkolenia, których efektywność 

zatrudnieniowa jest niewielka, oferowane kursy powtarzają się na przestrzeni lat, 

zapewne z braku bieżącej analizy i rzeczywistego osadzenia oferty szkoleniowej 

w potrzebach rynku pracy, 

b) niewystarczające środki finansowe są przeznaczane na najefektywniejsze 

programy aktywnej polityki rynku pracy – subsydia, 

c) niewielka efektywność usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego 

realizowanych przez urząd pracy, 

d) brak spójnych kampanii społecznych promującej szkolnictwo zawodowe  

i kształcenie ustawiczne. 

2) Sfera edukacji zawodowej: 

a) szkoły zawodowe od lat kształcą w zawodach uznawanych za nadwyżkowe – jest 

to często spowodowane względami politycznymi, a także przyczynami 

związanymi z popularnością danego kierunku kształcenia wśród uczniów czy ich 

rodziców, a nie realnymi potrzebami rynku pracy,  

b) brak wykwalifikowanych nauczycieli praktycznej nauki zawodu – obecni 

pedagodzy kształcą często w oparciu o nieaktualne podręczniki, a sami nie 

uzupełniają niezbędnych kwalifikacji, 

c) nieodpowiednie wyposażenie szkolnych pracowni kształcenia praktycznego 

(narzędzia i maszyny są często przestarzałe), 

d) niski poziom merytoryczny praktyk u pracodawców i przedmiotowe traktowanie 

uczniów, 

e) dane dotyczące uczniów kształcących się w poszczególnych zawodach wynikają  

z Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego, natomiast niektóre opracowania dotyczące rynku 

pracy uwzględniają zawody zawarte w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 12 listopada 

2012r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności, co może powodować 
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nieścisłości w interpretacji danych dotyczących podaży i popytu na rynku pracy, 

f) niski poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie przedsiębiorczości, w tym 

słabe przygotowanie do pracy w zespole, 

g) niski poziom w zakresie posługiwania się fachowymi językami obcymi,  

w szczególności w zakresie j. niemieckiego i rosyjskiego, 

h) zły wizerunek szkolnictwa zawodowego na terenie aglomeracji, zarówno wśród 

młodzieży jak i rodziców. 

3) Sfera absolwentów: 

a) sytuacja absolwentów szkół zawodowych (zasadniczych oraz techników)  

na rynku pracy jest dobra – mają oni zwiększony udział w odpływach  

do zatrudnienia, 

b) prawdopodobieństwo odpływu do zatrudnienia jest niemal dwukrotnie wyższe 

wśród absolwentów techników w porównaniu do absolwentów szkół 

zasadniczych, 

c) zawody nadwyżkowe, rejestrowane przez urząd pracy, to w dużej mierze 

zawody, w których od lat kształcą szkoły zawodowe (cukiernik, piekarz) – co 

świadczy o braku dopasowania podaży i popytu na pracę, 

d) niewielka wiedza dotycząca rynku pracy, metod poszukiwania zatrudnienia czy 

budowania ścieżki kariery zawodowej wśród absolwentów. 

4) Sfera pracodawców: 

a) wymagania pracodawców w stosunku do pracowników nie są wygórowane, choć 

wyższe na terenie miasta Poznania, niż w pozostałej części aglomeracji,  

b) wśród najczęściej wymaganych kwalifikacji pojawia się umiejętność obsługi 

komputera i Internetu, 

c) wiele wskazuje na to, że liczba wolnych miejsc pracy, otwieranych przez 

pracodawców, w najbliższych latach na terenie aglomeracji będzie rosnąć – 

przybędzie zwłaszcza wolnych miejsc pracy w sektorze usług, 

d) brak zaangażowania pracodawców w problem aktywizacji zawodowej 

absolwentów szkół zawodowych,  

e) wśród najczęściej wymaganych kompetencji, pracodawcy wskazują: uczciwość, 

odpowiedzialność, motywację do pracy. 



112 
 

5) Sfera rynku pracy: 

a) trudna sytuacja osób bezrobotnych z wykształceniem zawodowym na rynku – 

osoby te mają znacznie utrudnione wejście na rynek pracy w porównaniu do 

absolwentów szkół zawodowych rejestrujących się po raz pierwszy. Przyczyną 

mogą być: erozja kwalifikacji i kompetencji zawodowych spowodowana 

postępem technologicznym oraz brak oferty dotyczącej kształcenia ustawicznego 

dla tej grupy osób, 

b) niesłabnącą popularnością na rynku pracy cieszą się wysoce wykwalifikowani 

specjaliści z branży IT – zatrudnienie w tej grupie osób rośnie stale od początku 

lat 2000, a wzrost jest niewrażliwy na szoki gospodarcze, 

c) na lokalnym rynku pracy jest stały popyt na pracowników fizycznych np.  

w branży logistycznej, budowlanej czy kierowców, 

d) zmieniająca się struktura demograficzna powoduje deficyt kadry w branży usług 

geriatrycznych, opieki medycznej i pomocy społecznej, 

e) migracje wewnątrz aglomeracji powodują pustoszenie centrum miasta. Młodzi 

ludzie coraz częściej wybierają podmiejskie gminy do osiedlenia się. W centrum 

miasta zostają osoby starsze. Generuje to specyficzną sytuację związaną  

z dojazdami do pracy na terenie aglomeracji. 
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 W wykazie nie zamieszczono techników uzupełniających, które ulegają wygaszeniu z momentem zakończenia cyklu kształcenia oraz zawodów, na które od roku szkolnego 
2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów (Rozporządzenie MEN z dn.23 grudnia 2011r., Dz. U. z 2012r., poz.7) 
 

Nazwa organizacji Nazwa Adres Zawód 

Zespół Szkół Budowlanych 
Technikum Architektury 
Krajobrazu-Budowlane 

Grunwaldzka 152  
60-309 Poznań 

 Technik architektury krajobrazu 

 Technik budownictwa 

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 Technikum Budowlane 
Rybaki 17 

61-883 Poznań 
 Technik budownictwa 

 Technik renowacji elementów architektury 

Zespół Szkół Budowlano-
Drzewnych 

Technikum Budowlano-
Drzewne 

Raszyńska 48 
60-135 Poznań 

 Technik architektury krajobrazu 

 Technik urządzeń sanitarnych 

 Technik technologii drewna 

 Technik budownictwa 

Zespół Szkół Ekonomicznych 
Technikum Ekonomiczno-

Administracyjne Nr 1 
Marszałkowska 40  

60-327 Poznań 

 Technik ekonomista 

 Technik organizacji reklamy 

 Technik obsługi turystycznej 

 Technik informatyk 

Zespół Szkół Handlowych 
Technikum Ekonomiczno-

Handlowe 
Śniadeckich 54/58 

60-774 Poznań 

 Technik ekonomista 

 Technik spedytor 

 Technik organizacji reklamy 

 Technik obsługi turystycznej 

 Technik logistyk 

  Technik hotelarstwa 

  Technik handlowiec 

  Technik eksploatacji portów i terminali 
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Poznańskie Centrum Edukacji 
Ustawicznej i Praktycznej 

Technikum Elektroniczno-
Mechaniczne 

Jawornicka 1   
 60-161 Poznań 

 Technik mechanik 

 Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

 Technik mechatronik 

  Technik mechanik lotniczy 

Zespół Szkół Elektrycznych  
Nr 2 

Technikum Elektryczno-
Elektroniczne 

Świt 25              
 60 - 375 Poznań 

 Technik elektronik 

 Technik informatyk 

 Technik energetyk 

 Technik elektryk 

Zespół Szkół Elektrycznych  
Nr 1 

Technikum Energetyczne 
Dąbrowskiego 163 

60-594 Poznań 

 Technik elektronik 

 Technik energetyk 

 Technik elektryk 

Zespół Szkół Gastronomicznych Technikum Gastronomiczne 
Podkomorska 49  
60-326 Poznań 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Zespół Szkół Geodezyjno-
Drogowych 

Technikum Geodezyjno-
Drogowe 

Szamotulska 33  
60-365 Poznań 

 Technik drogownictwa 

 Technik pojazdów samochodowych, 

 Technik geodeta 

Technikum Inżynierii 
Środowiska i Agrobiznesu 

Technikum Inżynierii 
Środowiska i Agrobiznesu 

Golęcińska 9 
60-626 Poznań 

 Technik agrobiznesu 

 Technik weterynarii 

 Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

 Technik mechanizacji rolnictwa 

Zespół Szkół Komunikacji Technikum Komunikacji 
Fredry 13 

61-701 Poznań 
 Technik elektronik 

 Technik informatyk 

Zespół Szkół Łączności Technikum Łączności 
Przełajowa 4 

61-622 Poznań 

 Fototechnik 

 Technik teleinformatyk 

 Technik informatyk 

 Technik elektronik 
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Zespół Szkół Mechanicznych Technikum Mechaniczne 
Świerkowa 8 

61-472 Poznań 

 Technik mechanik 

 Technik optyk 

  Technik mechatronik 

Zespół Szkół Licealno-
Technicznych 

Technikum Nr 19 
28 Czerwca 1956 r.  

352/360 
61-441 Poznań 

 Technik analityk 

 Technik informatyk 

Zespół Szkół Zawodowych 
 Nr 1 

Technikum Nr 6 
Św. Floriana 3 
60-536 Poznań 

 Fototechnik 

 Technik organizacji reklamy 

  Technik logistyk 

 Technik elektronik 

Zespół Szkół Odzieżowych 
Technikum Odzieżowo-

Usługowe 
Kazimierza Wielkiego 17 

61-863 Poznań 
 Technik technologii odzieży 

 Technik usług fryzjerskich 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 
Technikum Poligraficzno-

Administracyjne 
Działyńskich 4/5  
61-727 Poznań 

 Technik cyfrowych procesów graficznych 

 Technik procesów introligatorskich 

 Technik procesów drukowania 

 Technik organizacji reklamy 

 Technik logistyk 

Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego 

Technikum Przemysłu 
Spożywczego 

Warzywna 19 
61-658 Poznań 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych 

  Technik technologii żywności 

  Technik hotelarstwa 

Zespół Szkół Samochodowych Technikum Samochodowe 
Zamenhofa 142  
61-139 Poznań 

 Technik pojazdów samochodowych 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci 

Niesłyszących 
Technikum Specjalne 

Bydgoska 4a 
61-127 Poznań 

 Technik  w danym zawodzie 

Zespół Szkół Budowlanych Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Grunwaldzka 152  

60-309 Poznań 

 Blacharz samochodowy 

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie 

 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

 Mechanik pojazdów samochodowych 



124 
 

 Lakiernik 

 Elektromechanik pojazdów samochodowych 

 Dekarz 

Zespół Szkół Zawodowych  
nr 2 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
nr 2 

Żniwna 1 
61-663 Poznań 

 Blacharz samochodowy 

 Ślusarz 

 Sprzedawca 

 Piekarz 

 Ogrodnik 

 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

 Mechanik pojazdów samochodowych 

 Lakiernik 

 Kucharz 

 Krawiec 

 Fryzjer 

 Cukiernik 

Zespół Szkół Gastronomicznych 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Nr 3 
Podkomorska 49  
60-326 Poznań 

 Kucharz 

Zespół Szkół Handlowych 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Nr 4 
Śniadeckich 54/58 

60-774 Poznań 
 Sprzedawca 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Nr 6 
Św. Floriana 3 
60-536 Poznań 

 Mechanik pojazdów samochodowych 

 Monter-elektronik 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Nr 7 
Działyńskich 4/5  
61-727 Poznań 

 Drukarz 

 Introligator 

Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Nr 8 

Warzywna 19 
61-658 Poznań 

 Cukiernik 

 Kucharz 

 Piekarz 

Zespół Szkół Samochodowych 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Nr 9 
Zamenhofa 142 
 61-139 Poznań 

 Elektromechanik pojazdów samochodowych 

 Mechanik pojazdów samochodowych 

Zespół Szkół Odzieżowych 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Nr 23 
Kazimierza Wielkiego 17 

61-863 Poznań 
 Fryzjer 
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Zespół Szkół Elektrycznych 
 Nr 2 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Nr 27 

Świt 25 
60 - 375 Poznań 

 Elektryk 

Zespół Szkół Budowlano-
Drzewnych 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Nr 28 

Raszyńska 48 
60-135 Poznań 

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie 

 Ślusarz 

 Stolarz 

 Murarz-tynkarz 

 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

 Dekarz 

 Tapicer 

Zespół Szkół Mechanicznych 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Nr 29 
Świerkowa 8 

61-472 Poznań 
 Elektryk 

 Monter mechatronik 

Zespół Szkół Łączności 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Nr 34 
Przełajowa 4 

61-622 Poznań 
 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 

Zespół Szkół Zawodowych  
nr 2 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna nr 1 

Żniwna 1 
61-663 Poznań 

 Cukiernik, 

 Ślusarz 

 Sprzedawca 

 Piekarz 

 Ogrodnik 

 Mechanik pojazdów samochodowych 

 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

  Lakiernik 

  Kucharz małej gastronomii 

  Krawiec 

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Specjalna nr 2 
Przełajowa 6 

61-622 Poznań 
 Kucharz 

 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci 

Niesłyszących 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna Nr 3 

Bydgoska 4a 
61-127 Poznań 

 Cukiernik 

  Kucharz 

 Ogrodnik 
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Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci i 

Młodzieży Niepełnosprawnej 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna nr 4 

Szamarzewskiego 78/82 
60-569 Poznań 

 Eksperymentalny 

 Monter-elektronik 

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Specjalna nr 5 
Swoboda 41 

60-389 Poznań 
 Sprzedawca 
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Załącznik nr 2. Wykaz szkół zawodowych na terenie powiatu poznańskiego – stan na 30 września 2013r.50 
 

Nazwa organizacji Nazwa Ulica Zawód 

Zespół Szkół Nr 1 Technikum 
Mielżyńskiego 5a 
 62-020 Swarzędz 

 Technik logistyk 

 Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

 Technik spedytor 

 Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

 Technik mechatronik 

 Technik mechanik 

 Technik ekonomista 

 Technik hotelarstwa 

 Technik informatyk 

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie 

 

Technikum w Bolechowie 
Obornicka 1  

62-005 Bolechowo 

 Technik logistyk 

 Technik mechanik 

 Technik informatyk 

Technikum w Murowanej Goślinie 
Szkolna 1  

62-095 Murowana Goślina 

 Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

 Technik hotelarstwa 

                                                           
50

 W wykazie nie zamieszczono techników uzupełniających, które ulegają wygaszeniu z momentem zakończenia cyklu kształcenia oraz zawodów, na które od roku szkolnego 
2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów (Rozporządzenie MEN z dn.23 grudnia 2011r., Dz. U. z 2012r., poz.7) 
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Zespół Szkół w Kórniku Technikum w Kórniku 
Poznańska 2  

62-035 Kórnik 
 Technik logistyk 

 
 
 

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy 

 
 
 

Technikum w Poznaniu 
 Rubież 20 

61-612 Poznań 

 Technik architektury krajobrazu 

  Technik ogrodnik 

 Technik informatyk 

Technikum w Rokietnicy 
Szamotulska 24  

62-090 Rokietnica 

 Technik hotelarstwa 

 Technik informatyk 

 Technik architektury krajobrazu 

 
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki 

 
Technikum 

Topolowa 2  
62-050 Mosina 

 

 Technik hotelarstwa 

 Technik logistyk 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Buku 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku 
Dworcowa 44  

64-320 Buk 

 Blacharz samochodowy 

 Monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych 

 Mechanik pojazdów 
samochodowych 

 Fryzjer 

 Elektryk 

 Rolnik 

 Murarz-tynkarz 

 Elektromechanik 

 Lakiernik 

 Sprzedawca 

 Piekarz 

 Stolarz 

 Kucharz 
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 Cukiernik 

 Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

 Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

 Ślusarz 

Zespół Szkół Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Mielżyńskiego 5a  
62-020 Swarzędz 

 Tapicer 

 Sprzedawca 

 Lakiernik 

 Złotnik-jubiler 

 Drukarz 

 Stolarz 

 Kucharz 

 Cukiernik 

 Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

 Fotograf 

 Mechanik automatyki 
przemysłowej i urządzeń 
precyzyjnych 

 Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

 Ogrodnik 

 Ślusarz 

 Blacharz samochodowy 

 Cieśla 

 Operator obrabiarek skrawających 

 Mechanik pojazdów 
samochodowych 
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 Fryzjer 

 Monter mechatronik 

 Elektryk 

 Operator maszyn i urządzeń 
odlewniczych 

 Elektromechanik 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 
Mielżyńskiego 5a 
 62-020 Swarzędz 

 Tapicer 

 
 

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie 

 

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

w Murowanej Goślinie 

 
Szkolna 1  

62-095 Murowana Goślina 

 Ślusarz 

 Blacharz samochodowy 

 Kamieniarz 

 Mechanik pojazdów 
samochodowych 

 Monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych 

 Monter mechatronik 

 Elektryk 

 Fryzjer 

 Lakiernik 

  Sprzedawca 

 Drukarz 

 Stolarz 

 Cukiernik 

 Kucharz 

 Krawiec 

 Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 

 Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 
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Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy 

 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  
w Rokietnicy 

Szamotulska 24  
62-090 Rokietnica 

 Fryzjer 

 Piekarz 

 Sprzedawca 

 Drukarz 

 Cukiernik 

 Kucharz 

 Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

 Ogrodnik 

 Ślusarz 

 Blacharz samochodowy 

 Mechanik pojazdów 
samochodowych 

 
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki 

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 

Topolowa 2  
62-050 Mosina 

 Ogrodnik 

 Ślusarz 

 Blacharz samochodowy 

 Fotograf 

 Mechanik pojazdów 
samochodowych 

 Monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych 

 Elektryk 

 Fryzjer 

 Rolnik 

 Murarz-tynkarz 

 Piekarz 

 Lakiernik 

  Sprzedawca 

 Stolarz 
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 Drukarz 

 Mechanik-operator pojazdów i 
maszyn rolniczych 

 Cukiernik 

 Kucharz 

 Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 

 Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Janusza 

Korczaka w Mosinie 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 
nr 2 w Mosinie 

Kościelna 2           
62-050 Mosina 

 Mechanik pojazdów 
samochodowych 

 Sprzedawca 

 Piekarz 

 Kucharz 

 Cukiernik 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci 

Niewidomych 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Pl. Przemysława 9  
62-005 Owińska 

 Koszykarz-plecionkarz 

 Kucharz 

 Tapicer 
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Załącznik nr 3. Branżowy wykaz obszarów kształcenia w szkołach zawodowych miasta Poznania i powiatu 

poznańskiego – oferta szkół- stan na 30 czerwca 2014r.51 
 

OBSZAR ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWY 

 

Zawody Nazwa i adres szkoły 

Drukarz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  7  ul. Działyńskich 4/5 61- 727 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1   ul. Topolowa 2   62-050 Mosina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietnicy  ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Mielżyńskiego 5a 62-020 Swarzędz 

Fotograf 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr  3  ul. Bydgoska 4a  61-127 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1   ul. Topolowa 2   62-050 Mosina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Mielżyńskiego 5a 62-020 Swarzędz 

Fototechnik 
 Technikum Łączności      ul. Przełajowa 4  61-622 Poznań 

 Technikum Nr 6     ul. Św. Floriana 3 60-536 Poznań 

 Technikum Specjalne    ul. Bydgoska 4a  61-127 Poznań 
 

                                                           
51

 W wykazie uwzględniono wszystkie nowe kierunki kształcenia na rok szkolny 2014/2015 zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (Rozporządzeniem MEN 
z dn.23 grudnia 2011r., Dz. U. z  2012r., poz.7), www.nabor.pcss/poznan/ 
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Fryzjer 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 23  ul. K. Wielkiego 17  61-863 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa    ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietnicy  ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa    ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1   ul. Topolowa 2   62-050 Mosina 

Introligator  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  7  ul. Działyńskich 4/5 61- 727 Poznań 

Koszykarz - plecionkarz  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Pl. Przemysława 9  62-005 Owińska 

Krawiec 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr  3  ul. Bydgoska 4a  61-127 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

Sprzedawca 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 ul. Śniadeckich 54/58   60-774 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  5  ul. Swoboda 41  60-389 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku   ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietnicy ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 ul. Kościelna 2  62-050 Mosina 
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Stolarz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28   ul. Raszyńska 48  60-135 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2   62-050 Mosina 

Tapicer 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28   ul. Raszyńska 48  60-135 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   Pl. Przemysława 9  62-005 Owińska 

Technik analityk  Technikum Nr 19     ul. 28 Czerwca 1956 r. 61-441 Poznań 
                 352/360 

Technik cyfrowych procesów 
graficznych 

 Technikum Poligraficzno -  Administracyjne ul. Działyńskich 4/5 61-727 Poznań  

 Technikum Specjalne    ul. Bydgoska 4a  61-127 Poznań 
 

Technik ekonomista 

 Technikum Ekonomiczno-Administracyjne Nr 1 ul. Marszałkowska 40  60-327 Poznań 

 Technikum Ekonomiczno-Handlowe  ul. Śniadeckich 54/58 60-774 Poznań  

 Technikum     ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Technikum w Kórniku    ul. Poznańska 2  62-035 Kórnik 

Technik eksploatacji portów  
i terminali 

 Technikum Ekonomiczno-Handlowe   ul. Śniadeckich 54/58 60-774 Poznań 
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Technik handlowiec  Technikum Ekonomiczno-Handlowe   ul. Śniadeckich 54/58 60-774 Poznań 

Technik księgarstwa  Technikum Ekonomiczno-Handlowe   ul. Śniadeckich 54/58 60-774 Poznań 

Technik logistyk 

 Technikum Ekonomiczno-Handlowe   ul. Śniadeckich 54/58 60-774 Poznań 

 Technikum Nr 6     ul. Św. Floriana 3 60-536 Poznań 

 Technikum Poligraficzno -  Administracyjne ul. Działyńskich 4/5 61-727 Poznań 

 Technikum     ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Technikum w Bolechowie   ul. Obornicka 1  62-005 Bolechowo 

 Technikum w Kórniku    ul. Poznańska 2  62-035 Kórnik 

 Technikum     ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

Technik organizacji reklamy 

 Technikum Ekonomiczno-Administracyjne Nr 1 ul. Marszałkowska 40  60-327 Poznań 

 Technikum Ekonomiczno-Handlowe   ul. Śniadeckich 54/58 60-774 Poznań 

 Technikum Nr 6     ul. Św. Floriana 3 60-536 Poznań 

 Technikum Poligraficzno -  Administracyjne ul. Działyńskich 4/5 61-727 Poznań 

 Technikum w Poznaniu    ul. Rubież 20  61-612 Poznań 

Technik procesów drukowania  Technikum Poligraficzno -  Administracyjne ul. Działyńskich 4/5 61- 727 Poznań 

Technik procesów 
introligatorskich 

 Technikum Poligraficzno -  Administracyjne ul. Działyńskich 4/5 61- 727 Poznań 
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Technik spedytor 
 Technikum Ekonomiczno-Handlowe   ul. Śniadeckich 54/58 60-774 Poznań 

 Technikum w Bolechowie   ul. Obornicka 1  62-005 Bolechowo 

Technik technologii chemicznej  Technikum Nr 19     ul. 28 Czerwca 1956 r.  61-441 Poznań 
                 352/360 

Technik technologii drewna  Technikum Budowlano – Drzewne   ul. Raszyńska 48 60-135 Poznań  
 

Technik technologii odzieży 
 Technikum Odzieżowo – Usługowe ul. K. Wielkiego 17  61-863 Poznań 

 Technikum Specjalne     ul. Bydgoska 4a  61-127 Poznań 
 

Technik technologii 
włókienniczych wyrobów 

dekoracyjnych 

 Technikum Odzieżowo – Usługowe ul. K. Wielkiego 17  61-863 Poznań 
 

Technik usług fryzjerskich  Technikum Odzieżowo – Usługowe ul. K. Wielkiego 17  61-863 Poznań 
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OBSZAR BUDOWLANY 

 

Zawody Nazwa i adres szkoły 

Betoniarz - Zbrojarz  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28   ul. Raszyńska 48  60-135 Poznań 

Cieśla 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28   ul. Raszyńska 48  60-135 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

Dekarz 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28   ul. Raszyńska 48  60-135 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

Kamieniarz 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28   ul. Raszyńska 48  60-135 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

Kominiarz  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28   ul. Raszyńska 48  60-135 Poznań 

Mechanik maszyn i urządzeń 
drogowych 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

Monter izolacji budownictwa  Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 
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Monter konstrukcji 
budowlanych 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

Monter sieci, instalacji 
 i urządzeń sanitarnych 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28   ul. Raszyńska 48  60-135 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28   ul. Raszyńska 48  60-135 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietnicy ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

Murarz - tynkarz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28   ul. Raszyńska 48  60-135 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 
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Technik budownictwa 

 Technikum Architektury  
Krajobrazu - Budowlane    ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Technikum Budowlane    ul. Rybaki 17  61-883 Poznań 

 Technikum Budowlano – Drzewne  ul. Raszyńska 48 60-135 Poznań  
 

Technik drogownictwa  Technikum Geodezyjno-Drogowe  ul. Szamotulska 33  60-365 Poznań 

Technik geodeta  Technikum Geodezyjno-Drogowe  ul. Szamotulska 33  60-365 Poznań 

Technik renowacji elementów 
architektury 

 Technikum Architektury  
Krajobrazu - Budowlane    ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Technikum Budowlane    ul. Rybaki 17  61-883 Poznań 

Technik urządzeń sanitarnych 
 Technikum Architektury  

Krajobrazu - Budowlane    ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Technikum Budowlano – Drzewne   ul. Raszyńska 48 60-135 Poznań  

Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

 Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu ul. Golęcińska 9  60-626 Poznań 

 Technikum Elektroniczno – Mechaniczne ul. Jawornicka 1 60-161 Poznań 

 Technikum     ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Technikum     ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

Zdun  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28   ul. Raszyńska 48  60-135 Poznań 
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OBSZAR ELEKTYCZNO – ELEKTRONICZNY 

 

Zawody Nazwa i adres szkoły 

Elektromechanik 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  5  ul. Swoboda 41  60-389 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

Elektryk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 27  ul. Świt 25  60-375 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29   ul. Świerkowa 8  61-472 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

Monter elektronik 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 34   ul. Przełajowa 4  61-622 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6  ul. Św. Floriana 3 60-536 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Swoboda 41  60-389 Poznań 
Specjalna  Nr  5 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa    ul. Szamarzewskiego  60-569 Poznań 
Specjalna  Nr  4     78/82 

Monter mechatronik 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29   ul. Świerkowa 8  61-472 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 
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Monter sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 34   ul. Przełajowa 4  61-622 Poznań 
 

Technik elektroenergetyk 
transportu szynowego 

 Technikum Komunikacji   ul. Fredry 13  61-701 Poznań 

Technik elektronik 

 Technikum Elektryczno – Elektroniczne  ul. Świt 25  60 -375 Poznań 

 Technikum Energetyczne   ul. Dąbrowskiego 163 60-594 Poznań 

 Technikum Komunikacji   ul. Fredry 13  61-701 Poznań 

 Technikum Łączności    ul. Przełajowa 4  61-622 Poznań 
 

Technik elektryk 
 Technikum Elektryczno – Elektroniczne  ul. Świt 25  60-375 Poznań 

 Technikum Energetyczne   ul. Dąbrowskiego 163 60-594 Poznań 

Technik energetyk 
 Technikum Elektryczno – Elektroniczne  ul. Świt 25  60-375 Poznań 

 Technikum Energetyczne   ul. Dąbrowskiego 163 60-594 Poznań 

Technik informatyk 

 Technikum Ekonomiczno-Administracyjne Nr 1 ul. Marszałkowska 40  60-327 Poznań 

 Technikum Elektryczno – Elektroniczne  ul. Świt 25  60-375 Poznań 

 Technikum Komunikacji   ul. Fredry 13  61-701 Poznań 

 Technikum Łączności    ul. Przełajowa 4  61-622 Poznań 

 Technikum Nr 19     ul. 28 Czerwca 1956 r. 61-441 Poznań 
                 352/360 

 Technikum Specjalne    ul. Bydgoska 4a  61-127 Poznań 

 Technikum     ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Technikum w Bolechowie   ul. Obornicka 1  62-005 Bolechowo 

 Technikum w Poznaniu    ul. Rubież 20  61-612 Poznań 



143 
 

 Technikum w Rokietnicy    ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

Technik mechatronik 
 Technikum Elektroniczno – Mechaniczne ul. Jawornicka 1 60-161 Poznań 

 Technikum Mechaniczne   ul. Świerkowa 8  61-472 Poznań 

 Technikum     ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 
 

Technik teleinformatyk  Technikum Łączności    ul. Przełajowa 4  61-622 Poznań 

 

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO – HUTNICZY 

 

Zawody Nazwa i adres szkoły 

Blacharz  Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

Blacharz samochodowy 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 18   ul. Szamotulska 33  60-365 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietnicy ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 
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Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9  ul. Zamenhofa 142 61-139 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

Lakiernik 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 18   ul. Szamotulska 33  60-365 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

Mechanik automatyki 
przemysłowej i urządzeń 

precyzyjnych 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1   ul. Jawornicka 1  60-161 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

Mechanik -  monter maszyn 
 i urządzeń 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1   ul. Jawornicka 1  60-161 Poznań 

Mechanik – operator pojazdów 
i maszyn rolniczych 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa     ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 18   ul. Szamotulska 33  60-365 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6  ul. Św. Floriana 3 60-536 Poznań 
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 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9  ul. Zamenhofa 142 61-139 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietnicy ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr  2 ul. Kościelna 2  62-050 Mosina 

Mechanik precyzyjny  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1   ul. Jawornicka 1  60-161 Poznań 

Operator maszyn i urządzeń 
odlewniczych 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

Operator obrabiarek 
skrawających 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1   ul. Jawornicka 1  60-161 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

Ślusarz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28   ul. Raszyńska 48  60-135 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietnicy ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 
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Technik mechanik 
 Technikum Elektroniczno – Mechaniczne ul. Jawornicka 1 60-161 Poznań 

 Technikum Mechaniczne   ul. Świerkowa 8  61-472 Poznań 

Technik mechanik lotniczy  Technikum Elektroniczno – Mechaniczne ul. Jawornicka 1 60-161 Poznań 

Technik mechanizacji rolnictwa  Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu ul. Golęcińska 9  60-626 Poznań 

Technik optyk  Technikum Mechaniczne   ul. Świerkowa 8  61-472 Poznań 

Technik pojazdów 
samochodowych 

 Technikum Geodezyjno-Drogowe  ul. Szamotulska 33  60-365 Poznań 

 Technikum Samochodowe   ul. Zamenhofa 142  61-139 Poznań 
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OBSZAR ROLNICZO – LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

 

Zawody Nazwa i adres szkoły 

Ogrodnik 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr  3  ul. Bydgoska 4a  61-127 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietnicy ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

Rolnik  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

Technik agrobiznesu  Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu ul. Golęcińska 9  60-626 Poznań 

Technik architektury 
krajobrazu 

 Technikum Architektury  
Krajobrazu - Budowlane    ul. Grunwaldzka 152  60-309 Poznań 

 Technikum Budowlano – Drzewne  ul. Raszyńska 48 60-135 Poznań  

 Technikum w Poznaniu    ul. Rubież 20  61-612 Poznań 

 Technikum w Rokietnicy    ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

Technik inżynierii środowiska  
i melioracji 

 Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu ul. Golęcińska 9  60-626 Poznań 
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Technik ochrony środowiska  Technikum Nr 19     ul. 28 Czerwca 1956 r.  61-441 Poznań 
                 352/360 

Technik ogrodnik  Technikum w Poznaniu    ul. Rubież 20  61-612 Poznań 

Technik weterynarii  Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu ul. Golęcińska 9  60-626 Poznań 
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OBSZAR TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNY 

 

Zawody Nazwa i adres szkoły 

Cukiernik 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8  ul. Warzywna 19 61-658 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr  3  ul. Bydgoska 4a  61-127 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietnicy ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr  2 ul. Kościelna 2  62-050 Mosina 

Kelner  Technikum Ekonomiczno-Handlowe   ul. Śniadeckich 54/58 60-774 Poznań 

Kucharz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3   ul. Podkomorska 49 60-326 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8  ul. Warzywna 19 61-658 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  2  ul. Przełajowa 6  61-622 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr  3  ul. Bydgoska 4a  61-127 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   Pl. Przemysława 9  62-005 Owińska 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietnicy ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 
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 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr  2 ul. Kościelna 2  62-050 Mosina 

Piekarz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2   ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8  ul. Warzywna 19 61-658 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  1  ul. Żniwna 1   61-663 Poznań 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku  ul. Dworcowa 44  64-320 Buk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietnicy ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1  ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr  2 ul. Kościelna 2  62-050 Mosina 

Pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr  2  ul. Przełajowa 6  61-622 Poznań 

Technik hotelarstwa 

 Technikum Ekonomiczno-Handlowe   ul. Śniadeckich 54/58 60-774 Poznań 

 Technikum Przemysłu Spożywczego  ul. Warzywna 19 61-658 Poznań 

 Technikum     ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Technikum w Rokietnicy    ul. Szamotulska 24  62-090 Rokietnica 

 Technikum     ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

 Technikum     ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

Technik obsługi turystycznej 
 Technikum Ekonomiczno-Administracyjne Nr 1 ul. Marszałkowska 40  60-327 Poznań 

 Technikum Ekonomiczno-Handlowe   ul. Śniadeckich 54/58 60-774 Poznań 

 Technikum     ul. Topolowa 2  62-050 Mosina 

Technik technologii żywności  Technikum Przemysłu Spożywczego  ul. Warzywna 19 61-658 Poznań 
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Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

 Technikum Gastronomiczne   ul. Podkomorska 49 60-326 Poznań 

 Technikum Przemysłu Spożywczego  ul. Warzywna 19 61-658 Poznań 

 Technikum Specjalne    ul. Bydgoska 4a  61-127 Poznań 

 Technikum     ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 Technikum     ul. Szkolna 1   62-095 Murowana Goślina 

Wędliniarz  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8  ul. Warzywna 19 61-658 Poznań 

 

 

OBSZAR ARTYSTYCZNY 

 

Zawody Nazwa i adres szkoły 

Złotnik - jubiler  Zasadnicza Szkoła Zawodowa   ul. Mielżyńskiego 5a  62-020 Swarzędz 

 

 

 


