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Przedsiębiorcy a edukacja zawodowa 

Wyznaczane kalendarzem granice skłaniają do refleksji nad 
tym, co nas czeka. To dogodny moment na podsumowania, 
bilanse i wybieganie myślą w przód. Wiedza o tym, co 

będzie jutro, pozwala nam rozważniej działać dzisiaj. Często 
odwołujemy się do naukowych metod, to znów rzucając w kąt 
uczone opracowania, udajemy się do wróżki. Stara kryształo-
wa kula jest tak samo precyzyjna jak metody naukowe, a nasza 
przyszłość zdaje się nieprzenikniona – niezmiennie intryguje 
i budzi zainteresowanie, jest pokarmem naszej wyobraźni, ale 
dopóki pozostaje przyszłością, dopóty nie odsłania do końca 
swych tajemnic. Niektóre prognozy nie tracą swej wagi nawet, 
gdy się nie spełnią. Informacje o malejącej warstwie ozonu mają 
zapobiec katastrofie, a nie spełniać rolę przepowiedni. Niewiele 
w tej kwestii zmieniło się od czasów Cycerona, który tłumaczył, 
że złe wróżby nie są wcale groźbą, ale ostrzeżeniem przed zagro-
żeniem i pozwalają w porę zaradzić nieszczęściu. 
Wierzymy, że koniczynka przynosi szczęście. A niezwykłe okazy 
roślin od wieków uznawano za czarodziejskie. Według legendy, 
czterolistna koniczynka była jedyną osłoną skromności Ewy, 
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Z cyklu: dobry obyczaj ]

Grudniowe życzenia
gdy pierwszych ludzi wypędzono z raju. Nic dziwnego, 
że czwórka była dawniej uważana za symbol świata żeń-
skiego, za liczbę człowieka powstałego z prochu ziemi, stąd 
np. cztery pory roku, cztery strony świata, cztery żywioły, 
cztery cnoty kardynalne. Cztery listki porównywano też do 
czterech ramion krzyża, a roślinkę święcono i ukrywano 
w medalionach lub pierścieniach. Poza tym zwykła, trój-
listna koniczynka jest symbolem Trójcy Świętej, a dodatkowy 
czwarty listek był uważany za oznakę łaski bożej. Znalezienie 
czterolistnej koniczynki traktowano więc jako błogosławień-
stwo. Niektórzy dodają, że czterolistne koniczynki znajdują 
ludzie wybrani, o czystych myślach, pełni dobroci, przyjaźni 
i pozbawieni cech zła. 
W wigilijny, świąteczny i noworoczny dzień szukajmy przyjaciół 
wyłącznie z czystym sercem, dobrymi intencjami i współczującą 
przyjaźnią, która jak echo do nas wróci, wówczas gdy nią obda-
rujemy innych. Zło złem się odbije, a dobroć dobremu wynagro-
dzi, o czym przy tych pięknych uroczystościach należy pamiętać, 
czego Państwu z serca życzę w Nowym Roku.  

Pracodawcy Pomorza od wielu lat aktywnie działają na polu współpracy biznesu ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym, 
a szczególnie zawodowym. Jednym z kroków do osiągnięcia tego celu była konferencja „Przedsiębiorcy – szkoły zawodowe. 
Przegląd wybranych problemów w edukacji zawodowej”, zorganizowana 4 grudnia w siedzibie Pracodawców Pomorza.

Wśród szeregu znamienitych gości uczestniczących w spotkaniu warto 
wymienić poseł Katarzynę Hall (minister edukacji narodowej w latach 
2007–2011), senatora Edmunda Wittbrodta (ministra edukacji narodowej 

w latach 2000–2001), Franciszka Potulskiego (sekretarza stanu w minister-
stwie edukacji narodowej w latach 2001–2005), Wojciecha Książka (podse-
kretarza stanu w ministerstwie edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka), 
przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratorium 
Oświaty, Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, przedsiębiorców, przed-
stawicieli szkolnictwa zawodowego i wielu innych chcących wspomóc współ-
czesną oświatę.
W założeniach programowych konferencji było wypracowanie narzędzi współpra-
cy pracodawców ze szkołami kształcącymi w zawodach, celem poprawy jakości 
kształcenia, dostosowanie umiejętności dla potrzeb rynku pracy oraz zmniejsze-
nie bezrobocia wśród młodzieży. Podczas konferencji odbyła się merytoryczna 
dyskusja, która wypracowała postulaty służące dalszym pracom w tym zakre-
sie. Obecnie pracodawcy mają ograniczony wpływ na kształtowanie kierunków 
kształcenia zawodowego, nie uczestnicząc w tworzeniu lokalnych strategii roz-
woju szkolnictwa zawodowego. Trzeba podkreślić, że w wielu przypadkach moż-
na zauważyć brak zainteresowania jednostek samorządów terytorialnego współ-
pracą z pracodawcami, którzy potrzebują wyszkolonych pracowników. Istnieje 
szczególna potrzeba wsparcia poprzez organizacje pracodawcze szkolnictwa 
zawodowego w powiatach, gdzie nie ma przedsiębiorców mogących nawiązać 
współpracę ze szkołami. Jako organizacja reprezentująca przedsiębiorców, „Pra-
codawcy Pomorza” oferują wsparcie merytoryczne w zakresie konsultacji szkol-
nych programów nauczania kształcenia zawodowego, jak również programów 
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
Kolejnym postulatem poruszanym podczas konferencji było zagadnienie aktyw-
ności pracodawców jako uczestników projektu strategii rozwoju edukacji zawo-
dowej. Dzisiaj brakuje wymiernych korzyści dla pracodawców, aby mogli włączyć 
się w proces kształcenia zawodowego i udziału w egzaminach potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe. W ten proces powinni być również włączeni pedagodzy 
kształcenia zawodowego przy wsparciu merytorycznym pracodawców lub orga-

nizacji pracodawców (praktyki i staże) w ramach promowanej zasady „uczenia 
się przez całe życie”. Podczas dyskusji przedsiębiorcy podkreślili, że dyplom 
i świadectwo z kwalifikacji zawodowych otwiera drogę do zatrudnienia. Jednak 
rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, gdyż nie ma przymusu podchodze-
nia do egzaminów. W związku z tym należy wypracować mechanizmy w zakre-
sie egzekwowania od uczniów przystępowania do egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy konferencji wskazali, że należy dążyć do bu-
dowania wzorcowego przykładu dobrej współpracy placówek kształcenia zawo-
dowego z pracodawcami lub organizacjami pracodawców. 
Konferencja odbyła się dzięki zaangażowaniu „Pracodawców Pomorza” oraz przy 
współudziale głównego sponsora tego wydarzenia – Pomorskiej Spółki Gazownictwa  
Sp. z o.o. a także Grupy Energa S.A. z tytułem sponsora konferencji. W orga-
nizacji pomocy udzieliła również „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum 
Edukacji Sp. z o.o. 
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