
Czy spełnia nasze oczekiwania? 





 Na sali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Rozwoju, Ośrodka 

Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciele branży tekstylnej i skórzanej.  

 Organizatorzy prezentują dane na temat obu branż, edukacji zawodowej            

i przyszłości tych gałęzi przemysłu. 

 Słuchamy o pracochłonności naszych branż, o kierunku rozwoju przemysłu         

i o przemyśle 4.0, o zmianach w strukturze handlu. 

 Porównujemy naszą branżę ze średnią przemysłu: średnią płacę (niższa), 

możliwość cyfryzacji i dostosowania do wymagań Przemysłu 4.0 (słaba), 

dynamikę rozwoju (brak), dynamikę eksportu (słaba), rozmiar przedsiębiorstw 

(dominują małe). 

 Dowiadujemy się ile osób rocznie wkracza do zawodów w naszych branżach… 

 



 W ostatnich 5-ciu latach kształcono około 15 (!) adeptów 

zawodów branży skórzanej  rocznie we wszystkich zawodach           

w branży. 

 Jakie to zawody: 

 TECHNIK OBUWNIK 

 OBUWNIK 

 KALETNIK 

 KUŚNIERZ 

 GARBARZ SKÓR (absolwentów: 0) 

 TECHNIK GARBARZ (absolwentów: 0) 

 TECHNIK TECHNOLOGII WYROBÓW SKÓRZANYCH 

 



 MEN reformuje szkolnictwo zawodowe. 

 Jeśli branża chce pozostawić stan spraw w rękach urzędników – jesteśmy na 

właściwej drodze. 

 Jeśli chcemy mieć wpływ na kształt edukacji i wzrost popularności zawodu:  

 

Wejdź w naszą skórę, 
 

… i weź udział w formułowaniu Programu Branży Skórzanej dla edukacji 

zawodowej. 

Pomóż opracować  stanowisko branży wobec problemu. Potrzebne są 
odpowiedzi na poniższe pytania. 



 Jak powinno wyglądać praktyczne przygotowanie do zawodu? W szkole 

czy w zakładzie? 

 Czy i w jaki sposób pracodawcy mogą przygotowywać praktycznie 

uczniów do zawodu?  

 Jakiej pomocy oczekują pracodawcy od państwa w kwestii praktyk 

zawodowych, kształcenia ustawicznego czy innych form kształcenia          

w zawodzie? 



 Jakie są koszty wykształcenia pracownika w zawodzie? Jak je oszacować? 

Ile kosztuje pracodawcę wykształcenie wykwalifikowanego pracownika na 

stanowiskach produkcyjnych?  

 MEN planuje zaoferować pracodawcom dofinansowanie na kształcenie 

praktyczne w zakładach. Pytanie do pracodawców: ile kosztuje uczeń        
w zakładzie produkcyjnym? Ile czasu potrzebuje na opanowanie 

praktycznej nauki zawodu? Jakie są koszty łączne i co powinno być w nich 

uwzględnione? (maszyny, ludzie, czas, zniszczone materiały itp.) 



 Czy przedstawiona przez MEN podstawa programowa (dostępna w biurze 

PIPS) jest zgodna z oczekiwaniami pracodawców? 

 Czy sama szkoła powinna przygotowywać do nabycia uprawnień 
niezbędnych do wykonywania zawodu? 

 Czy powinniśmy mieć tak wiele szkół kształcących w zawodzie w związku 

z brakiem chętnych?  

 Czy może stworzyć jedno (– dwa, trzy) ale porządne „Centrum kształcenia 

zawodowego w zawodach branży skórzanej”? Oczywiście zlokalizowane 

w regionach o silnej reprezentacji branży. 

 Czy w ogóle jest konieczna edukacja zawodowa w obliczu faktów braku 

naboru do zawodu? Czy skoro pracodawcy od lat sami kształcą swoje 

kadry, nie lepiej skoncentrować się na pozaszkolnych formach 

kształcenia? 

 



 Obecna kadra nauczycielska starzeje się. Jak zapewnić i doskonalić kadrę 
nauczycielską kształcenia zawodowego? 

 Jak wygląda egzamin zawodowy i jaka może być rola pracodawców na 

egzaminie? 

 

 



 Czy zawody, w jakich uczymy powinny pozostać przy obecnych nazwach? 

Czy nie warto przemyśleć ich nazw? Czy np. garbarz skór brzmi 

wystarczająco atrakcyjnie dla młodego absolwenta szkoły podstawowej? 

 Czy potrzeba aż tylu zawodów w branży, skoro w niektórych od lat nie 

było ani jednego ucznia? MEN pyta czy nie połączyć niektórych?  

 



 Jaki może być wpływ pracodawców na kształcenie w zawodzie? 

 MEN potrzebuje wybiegnięcia w przód – prognozy jakie zawody będą 
potrzebne za 3-5-8 lat. 

 W jaki sposób należy działać, aby zwiększyć nabór do klas zawodów 

skórzanych? 

 Co powinno w tej kwestii robić Państwo, a co (i czy?) pracodawcy? 

 

Weź udział w dyskusji branżowej – napisz do nas lub zadzwoń:  

+48 42 636-12-21 

e-mail: sekretariat@pips.pl 

 

Polub nas na facebooku (https://www.facebook.com/wejdzwnaszaskore/) 

mailto:sekretariat@pips.pl

