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Wśród szeregu znamienitych gości 
uczestniczących w spotkaniu warto wy-
mienić Panią Poseł Katarzynę Hall (była 
Minister Edukacji Narodowej w latach 
20072011), Pana Senatora Edmunda 
Wittbrodta (byłego Ministra Edukacji 
Narodowej w latach 20002001), Pana 
Franciszka Potulskiego (byłego Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej w latach 20012005), Pana 
Wojciecha Książka (byłego Podsekre-
tarza Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej w Rządzie Jerzego Buzka), 
przedstawicieli Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Pomorskiego Kuratorium 
Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego , 
przedsiębiorców, szkolnictwa zawodo-
wego i wielu innych chcących wspo-
móc współczesnej oświacie.

W założeniach programowych kon-

ferencji było wypracowanie narzędzi 
współpracy pracodawców ze szkołami 
kształcącymi w zawodach, celem po-
prawy jakości kształcenia, dostosowa-
nie umiejętności dla potrzeb rynku pra-
cy oraz zmniejszenie bezrobocia wśród 
młodzieży. Podczas konferencji miała 
miejsce bardzo merytoryczna dyskusja, 
która wypracowała postulaty  służące 
dalszym pracom w tym zakresie. 

Na dzień dzisiejszy pracodawcy mają 
ograniczony wpływ na kształtowanie 
kierunków kształcenia zawodowego, 
nie uczestnicząc w tworzeniu lokal-
nych strategii rozwoju szkolnictwa 
zawodowego. Trzeba podkreślić, że 
w wielu przypadkach zauważamy brak 
zainteresowania jednostek samorządów 
terytorialnego współpracą z pracodaw-
cami, którzy potrzebują wyszkolonych 

pracowników do swoich zakładów 
pracy. 

Istnieje szczególna potrzeba wspar-
cia poprzez organizacje pracodawcze 
szkolnictwa zawodowego w powiatach 
gdzie nie ma przedsiębiorców mogą-
cych nawiązać współprace ze szkoła-
mi.  Jako organizacja reprezentująca 
przedsiębiorców „Pracodawcy Pomo-
rza” oferuje wsparcie merytoryczne 
w zakresie konsultacji szkolnych pro-
gramów nauczania kształcenia zawo-
dowego jak również programów zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych.

Kolejnym postulatem poruszanym 
podczas konferencji było zagadnie-
nie aktywności pracodawców jako 
uczestników projektu strategii rozwo-
ju edukacji zawodowej. Na dzień dzi-
siejszy brakuje wymiernych korzyści 
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dla pracodawców aby mogli włączyć 
się w proces kształcenia zawodowego 
i udziału w egzaminach potwierdza-
jące kwalifikacje zawodowe. W ten 
proces powinni być również włączeni 
pedagodzy kształcenia zawodowego 
przy wsparciu merytorycznym praco-
dawców lub organizacji pracodawców 
(praktyki i staże) w ramach promowa-
nej zasady „uczenia się przez całe ży-
cie”.  Podczas dyskusji przedsiębiorcy 
podkreślili, że dyplom i świadectwo 
z kwalifikacji zawodowych otwiera 
drogę do zatrudnienia. Jednak rzeczy-
wistość jest bardziej skomplikowana, 
gdyż nie ma przymusu podchodzenia 
do egzaminów. W związku z tym należy 
wypracować mechanizmy w zakresie 
egzekwowania od uczniów przystępo-
wania do egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy 
konferencji wskazali, że należy dążyć 
do budowania wzorcowego przykła-
du dobrej współpracy szkół/placówek 
kształcenia zawodowego z pracodaw-
cami lub organizacjami pracodawców 

ze wskazaniem korzyści z niej wynika-
jącej dla wszystkich stron. 

Konferencja odbyła się dzięki zaanga-
żowaniu „Pracodawców Pomorza” oraz 
przy współudziale Głównego Sponsora 
tego wydarzenia  Pomorskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. a także Grupa 
Energa S.A. z tytułem sponsora konfe-
rencji. W organizacji pomocy udzieliła 
również  „OświataLingwista” Nadbał-
tyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
Pracodawcy Pomorza

Firma JSB Poland to nowy na ryn-
ku doradczym partner dla wszystkich 
firm, które potrzebują wszechstronne-
go wsparcia w rozwiązywaniu proble-
mów pojawiających się w branży lub 
wewnątrz  danego przedsiębiorstwa. 
Oferowane przez Nas usługi  kierujemy 
do obszernego wachlarza firm, z branż 
takich jak: energetyka, motoryzacja, 
rynki finansowe, nieruchomości, teleko-
munikacja, sport, służba zdrowia, sektor 
państwowy.

Doradczy partner Usługi świadczone przez firmę JSB 
Poland dotyczą takich obszarów jak au-
dyt, doradztwo podatkowe, doradztwo 
związane z transakcjami  oraz doradz-
two biznesowe.
Korzystanie z usług naszej firmy daje 
firmom bardzo wymierne korzyści , 
takie jak: 
  usługi księgowe, 
 outsourcing prawny, potrzebującym 
pomoc prawną,
  usługom w zakresie IT, 
 PR zadbaj o wizerunek swojej firmy, 
 finansowanie, dotacje inwestycyjne 
dla poszukujących funduszy na inwe-
stycje w firmie, 
 audyt reorganizacja w firmie, zasoba-
mi jakimi dysponujesz,
 zarządzanie nieruchomościami – zara-
biaj na swoich nieruchomościach, 
 marketing – zwiększ swoje przychody 
dzięki reklamie, 
 szkolenia – zainwestuj 
w pracowników,
 organizacja konferencji, imprez, 
 sport – doradztwo 
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