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Minister Zalewska chce zmieniać szkolnictwo zawodowe z
pracodawcami
- To pracodawcy mają decydować, czego oczekują od edukacji. Należy odejść od sztywnego
zarządzania szkolnictwem zawodowym, szkoła branżowa musi być elastyczna. Chcemy
doprowadzić do takiej sytuacji, że to pracodawcy sami będą pisać podstawy programowe
– powiedziała Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, w czasie konferencji „Praca
4.0. Rynek pracy 2018 – rozwiązania dla biznesu”, której organizatorem jest Konfederacja
Lewiatan.
Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan otwierając konferencję podkreśliła, że
rynek pracy zmienia się w ogromnym tempie. Znikają stare zawody, a pojawiają się nowe, o
których jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał.
– Dzisiaj, z jednej strony dociera do nas coraz więcej sygnałów, że na rynku pracy zaczyna
brakować pracowników, nie tylko do prostych prac, ale także wysokiej klasy specjalistów. Z
drugiej zaś strony w wielu raportach dotyczących przyszłości pracy zawarte są ostrzeżenia,
że pracy będzie mniej, bo ludzi zastępują nowe technologie, roboty. Moim zdaniem prawda
leży pośrodku – powiedziała szefowa Lewiatana.
Minister Anna Zalewska zadeklarowała pełną współpracę z branżami przemysłowymi w
odbudowie szkolnictwa zawodowego. - Zmiany przepisów podatkowych, czy ustawy o
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swobodzie działalności gospodarczej mają ułatwić otwieranie szkół branżowych i współpracę
z biznesem – dodała.
Uczestniczący w konferencji Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, stwierdził, że obecnie mamy bardzo dobrą sytuację na rynku
pracy, niskie bezrobocie, dużo ofert pracy, rosnące wynagrodzenia. Ale zaczyna też brakować
pracowników, co odczuwa już wiele firm.
- Aby temu zapobiec, chcemy wprowadzić zmiany w przepisach, ale to wymaga czasu. Chodzi
m.in. o politykę migracyjną, integrację cudzoziemców na rynku pracy, uznawanie ich
kwalifikacji, ocenę funkcjonowania ustawy o pracy tymczasowej czy reformę szkolnictwa
zawodowego – powiedział Stanisław Szwed.
Na konieczność zmian w ustawie o pracy tymczasowej wskazywała Anna Wicha, prezes
Polskiego Forum HR. Z kolei Krystyna Boczkowska, prezes Robert Bosch Polska przekonywała,
że szkolnictwo zawodowe jest podstawą wszystkich nowoczesnych gospodarek. – Dlatego –
dodała - tak ważne jest promowanie szkolnictwa zawodowego, zmiana jego wizerunku i
pozyskanie pracodawców do edukacji zawodowej.
W dwudniowej konferencji „Praca 4.0” bierze udział prawie 200 osób, w tym przedstawiciele
ministerstw, przedsiębiorcy, samorządowcy, naukowcy.

Konfederacja Lewiatan

-2-

-3-

