
 

1 
 

                                                                                                                                                               
 
 

EUROCHEM 

Stosunki pracy i dialog społeczny  
w europejskim przemy śle chemicznym. 
 

Kształcenie ustawiczne 

w trzech regionach chemicznych (Niemcy, Francja, Po lska). 

 

 
 

QFC Issue 5/2008 
 
 
 
 



 

2 
 

Projekt Europejskie wyzwania: „kształcenie ustawiczne” oraz  „wspieranie ochrony 
zdrowia” w regionach chemicznych we Francji, Polsce  i Niemczech  (EUROCHEM)  
realizowany był w okresie 01.12.2007 – 30.11.2008. Projekt finansowany był ze środków Komisji 
Europejskiej – Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, 
linia budżetowa 04030301 „Warunki pracy i dialog społeczny“. Realizatorem projektu było 
Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH w Halle a.S., a partnerami projektu INTERFORA 
Performanens w Lyon i Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo“ we 
Wrocławiu. 
 
Realizację projektu wsparły: 
• Union des Industries chimique Rhônes-Alpes 
• Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie – Bezirk Magdeburg-Halle 
• Arbeitgeberverband Nordostchemie e.V. 
• CFDT SCERAO – Syndicat Chimie Energie Rhônes-Alpes Ouest 
• EMCEF – Federation Européenne des syndicats des mines, de la chimie et de l’energie 
• ECRN – European Chemical Regions Network 
• Zakłady Chemiczne „POLICE“ SA 
• NSZZ Solidarność 
• Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy OPZZ 
• BPM – International Programm Office, Szczecin University of Technology 
• Forum Związków Zawodowych 
 
 
 
Projekt finansowany był przez Komisję Europejską 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imprint 
 
Wydawca: Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH 

2008 
Eisenbahnstraße 3 
06132 Halle/Saale 
 

Partnerzy projektu 

                                 
 
Powielanie tekstów ze stron jest zabronione bez pisemnej zgodą wydawcy. 



 

3 
 

 

Spis tre ści 
 
 
 
 

Portret trzech regionów chemicznych: 

 „Trzy regiony chemiczne w Europie przedstawiają się.” .................................................................. 4 

 

Europejskie wyzwania i działalność partnerów społecznych ............................................................ 8 

 

Porównanie trzech narodowych systemów .................................................................................... 14 

 

Region chemiczny Police – Szczecin.. ........................................................................................... 31 

 

Dolina Chemiczna w sercu regionu Rodan - Alpy.. ......................................................................... 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4 
 

1. Portret trzech regionów 
chemicznych: „Trzy europejskie 
regiony chemiczne przedstawiaj ą się.” 
 
A.  Trójk ąt Chemiczny wokół Halle/Saale 
  we wschodnich Niemczech. 

 
W niniejszej publikacji Niemcy będą 
reprezentowane przez Trójkąt Chemiczny 
wschodnich Niemiec, z miastami takimi jak: 
Leuna, Buna, Wolfen i Bitterfeld.  
 
Miejscowe kombinaty chemiczne z około 82.000 
miejscami pracy w 1989 roku dawały zatrudnienie 
połowie pracowników przemysłu tego regionu.  
 
Wraz z upadkiem Muru Berlińskiego przemysł w 
Trójkącie Chemicznym zagrożony został 
zaprzestaniem produkcji w obliczu zniszczonych 
obiektów, niebezpiecznych i całkowicie 
przestarzałych urządzeń przemysłowych, 
ekstremalnych zagrożeń zdrowia oraz 
zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 
Odbudowa konkurencyjnych przedsiębiorstw była 
utrudniona przez nadmierne możliwości 
produkcyjne rynku. Została ona jednak 
wymuszona politycznie i wsparta przez dotacje.  
 
Dzisiaj, niecałe 20 lat po ponownym zjednoczeniu, 
Trójkąt Chemiczny stanowi pozytywny przykład 
polityczno-przemysłowej restrukturyzacji branży. 
Specjalne działania szkoleniowe i rozwój struktur 
finansujących kształcenie zawodowe i ustawiczne 
odegrały przy tym znaczącą rolę. 
 
Odpowiedzią na konieczną w związku z 
restrukturyzacją znaczącą redukcję zatrudnienia 
były subwencjonowane spółki mające za zadanie 
tworzenie miejsc pracy w nowych warunkach. 
Związane z tym były celowo przygotowywane 
przedsięwzięcia kwalifikacyjne skierowane do 
osób dotkniętych restrukturyzacją – finansowane z 
własnego funduszu branży chemicznej. Dla 8 tys. 
zatrudnionych działania zorganizowała powołana 
dla branży spółka - Qualifizierungsförderwerk 
Chemie GmbH (QFC). 

 
Przejęte zostały zachodnioniemieckie struktury 
kształcenia zawodowego oraz ustawicznego i 
wprowadzony dualny system kształcenia 
zawodowego. Teoretyczna część edukacji 
odbywa się dzisiaj w szkołach zawodowych – dla 
zawodów związanych z przemysłem chemicznym 
w Bitterfeld i Leunie. Zakładowe centra 
kształcenia dawnych kombinatów chemicznych 
zostały podzielone i sprywatyzowane. Stały się 
one podmiotami kształcenia praktycznego, które 
– odpowiednio do wymagań zakładów – realizują 
pewne zakresy programu nauczania (np. te, 
których nie są w stanie wykonać same 
przedsiębiorstwa).  

Współczesne cechy regionu:  
 

• do 2000 roku obszary produkcyjne 
stabilizowały się i od roku 2001 odnotowują 
większy wzrost niż w Niemczech zachodnich 

 
• przeważają firmy zatrudniające od 100 do 

300 osób, które są skupione w trzech 
parkach chemicznych, gdzie w sumie 
zatrudnionych jest 22 tys. osób 

 
• istnieje dualny system kształcenia 

zawodowego, który funkcjonuje dzięki 
zakładom, placówkom kształceniowym oraz 
szkołom zawodowym, przy czym takie 
„łączone” kształcenie odzwierciedla 
specyfikę wschodnioniemiecką. 

 
Zmiana ustroju w roku 1989 przyniosła ze sobą 
wnikający głęboko proces dopasowywania i 
nauki. Do tego doszły wymagania europejskie, 
które stawia zjednoczony rynek wewnętrzny i 
które wraz z rozszerzeniem UE na wschód 
nabrały nowej dynamiki.    
Po zmianie ustroju subwencje odgrywały 
decydującą rolę przy osiedlaniu się 
przedsiębiorstw. Innym pozytywnym faktorem 
dla regionu była obecność wykwalifikowanych 
pracowników, jak również ogólna akceptacja dla 
przemysłu chemicznego wśród mieszkańców, 
podczas gdy w zachodnich Niemczech 
walczono ze złym image branży. Zagraniczne 
przedsiębiorstwa – jak amerykański Dow-
Chemikal, francuski Total i włoskie Radici – 
stanowiły swoiste „latarnie morskie” w Trójkącie 
Chemicznym. Za nimi przyszły dalsze firmy z 
Belgii, Francji i Irlandii. Osiadły one w regionie z 
dużym bezrobociem, niskim poziomem 
zarobków (w porównaniu do Niemiec 
zachodnich) i stosunkowo silnym radykalno-
prawicowym nastawieniem społecznym. Wobec 
małych doświadczeń interkulturowych 
społeczeństwa – m.in. z powodu małej liczby 
obcokrajowców (3% mieszkańców) – jest to 
mieszanka wybuchowa, przed którą staje 
kształcenie i doskonalenie zawodowe. 
 
Kształcenie i doskonalenie zawodowe. 
 
Aktualnie największymi wyzwaniami w tym 
zakresie są: 
 
• przezwyciężenie braku miejsc kształcenia, a 
 przez to zmniejszenie bezrobocia wśród 
 młodzieży 
• podjęcie skutecznych działań wobec 

uwarunkowanego demograficznie braku 
wykształconej kadry pracowniczej 

• przeciwdziałanie słabnącej akceptacji dla 
przemysłu chemicznego i coraz mniejszej 



 

5 
 

atrakcyjności zawodów związanych z tym 
przemysłem 

• przekazanie doświadczeń interkulturowych 
oraz intensywniejsza europeizacja 
kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

 

Region Rodan-Alpy mi ędzy przeszło ścią a 
przyszło ścią. 

 
Przygoda z przemysłem chemicznym rozpoczęła 
się w Lyon na początku XIX stulecia rozwojem 
takich produktów jak barwniki, detergenty i kwasy, 
które stosowane były przy produkcji tkanin 
jedwabnych, bawełnianych i wełny.  
 
Rzeczywisty rozwój przemysł przeżył na początku 
XX wieku głównie dzięki przemienieniu się firm 
rodzinnych w duże przemysłowe koncerny, jak np. 
Saint-Gobain i Rhône-Poulenc.  
W latach 60. uruchomienie rafinerii i instalacji 
krakingu parowego w Feyzin wraz z rozwojem 
tworzyw sztucznych i chemii organicznej było 
drugim ważnym punktem zwrotnym w lyońskim 
przemyśle chemicznym. Powstały duże jednostki 
produkcyjne dla ciągłego wytwarzania tzw. 
głównych półproduktów do innych procesów 
produkcyjnych.  
 
Od początku lat 90. sektor chemiczny, po 
problemach z kosztami energetycznymi (kryzysy 
paliwowe), został dotknięty początkami procesów 
globalizacji. Podjęto poszukiwania rozwiązań na 
rzecz poprawy produktywności, odnotowywano 
ograniczenie transakcji i spadek rentowności 
określonych segmentów rynkowych. Region 
Rodan-Alpy przeżył pierwszą falę restrukturyzacji 
dużych koncernów nie bez wpływu na 
zatrudnienie. Koncentracja na kluczowej 
działalności doprowadziła do tego, że koncerny 
zrezygnowały z części swojej dotychczasowej 
aktywności, względnie przekazały ją 
podwykonawcom. W rezultacie nastąpiła redukcja 
miejsc pracy, pomimo że region Rodan-Alpy 
poradził sobie lepiej niż inne francuskie regiony 
chemiczne.  
 
W ciągu ostatnich lat niepewność rynku i 
międzynarodowa konkurencja doprowadziły do 
dalszej restrukturyzacji dużych obszarów 
produkcji chemicznej i zamknięcia kilku zakładów, 
a jednocześnie nabierały znaczenia małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które wkroczyły na rynki 
rozwijające się. Duże centra przemysłu 
chemicznego od tego momentu nie stanowią 
przewagi, a w krajobrazie dominują znacząco 
zakłady małe i średnie. 

 
Sektor chemiczny należy do najważniejszych w 
regionalnym przemyśle. Jako podstawowa gałąź 
produkcyjna zajmuje kluczową pozycję i jest 

niezbędny dla wielu innych branż, jak technologia 
tworzyw sztucznych, sektor samochodowy, 
budownictwo, farmaceutyka i od niedawna także 
nanotechnologia.  
 
Ogólnie dobrą sytuację gospodarczą 
zawdzięczamy rozwijającym się obszarom, 
podczas gdy pewne segmenty rynku, w związku z 
ich dopiero przyszłym rozwojem, obecnie notują 
słabsze wyniki.  

 
Dzisiejsze cechy regionu to: 

 
• region Rodan-Alpy jest wiodącym w 

obszarze produkcji chemicznej we Francji 
• znajduje się tu prawie 500 zakładów, w 

których zatrudnionych jest 32 tys. osób 
(poza farmacją) 

• w regionie realizowane są obroty rzędu 9 
miliardów euro i trafia do niego 25% 
narodowych środków na badania 

• 75% zakładów stanowią małe i średnie, 
jak też mikroprzedsiębiorstwa, w których 
razem pracuje 45% zatrudnionych 

• w regionie z jednej strony znaleźć można 
dwa historycznie rozwijające się obszary, 
mianowicie Dolina Chemiczna na 
południe od Lyonu i okolice wokół 
Grenoble z dużymi koncernami RHODIA, 
ARKEMA i TOTAL (Rafineria Feyzin), a z 
drugiej strony trzy młodsze obszary. 
Chodzi tu o Ain-Ebene (na południe od 
Lyon), Dolinę Saône (na północ od Lyon) i 
okolice Saint-Etienne (południowy-wschód 
od Lyon), w których umiejscowione są w 
większości małe i średnie 
przedsiębiorstwa.  

 
W celu wzmocnienia możliwości badawczych 
francuskiego przemysłu oraz podniesienia 
światowej konkurencyjności określonych 
regionów geograficznych państwo wspiera 
różnorodne inicjatywy dla prywatnych i 
publicznych podmiotów w zakresie badań i 
rozwoju. W ten sposób powstało w 2004 roku 
Centrum Kompetencji AXELERA. Jego 
strategicznym zadaniem jest rozwój sektora 
chemicznego, który już od momentu planowania 
działań i produktów uwzględnia kwestie 
ekologiczne. 
 
Kształcenie zawodowe i ustawiczne: 
 
Podczas seminarium dla podmiotów 
regionalnego rynku chemicznego zostały 
sformułowane następujące kwestie odnoszące 
się do uczenia się przez całe życie oraz 
wyzwania do podjęcia w przyszłości: 

• konieczność opracowania innowacyjnych 
działań w celu pozyskania nowych 
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pracowników dla branży, szczególnie ludzi 
młodych 

• odpowiednio wczesny rozwój kadr dla 
„zielonej chemii“ i potrzebnych w tym zakresie 
kompetencji 

• opracowanie innowacyjnych działań, które 
zachęcą pracodawców i pracowników do 
podjęcia inwestycji z uwzględnieniem 
indywidualnych ścieżek edukacji  

 
C.   Region chemiczny okolic Szczecina  

 – zgrupowany wokół wiod ących  
  Zakładów Chemicznych „POLICE” 

SA. 
 

W niniejszej publikacji Polska będzie 
reprezentowana przez chemiczny region Polic, 
położony w północno-zachodniej części kraju, w 
pobliżu Szczecina. Wiodącą rolę w tym regionie 
mają Zakłady Chemiczne „POLICE” SA, które są 
jedną z największych firm chemicznych w Polsce 
zaliczanych do grupy podmiotów tzw. Wielkiej 
Syntezy Chemicznej. W 1995 roku „POLICE” 
zostały przekształcone w jednoosobową spółkę 
Skarbu Państwa.  
W lipcu 2005 roku debiutowały na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. Produkcja 
Zakładów Chemicznych „POLICE” SA w około 
50% sprzedawana jest na rynkach zewnętrznych, 
co stawia firmę w grupie największych polskich 
eksporterów. „POLICE” wyróżnia m.in. unikatowa 
w Polsce instalacja bieli tytanowej, skala produkcji 
amoniaku, kwasów fosforowego i siarkowego oraz 
pozycja w sektorze mineralnych nawozów 
wieloskładnikowych - firma produkuje 50% 
wszystkich wytwarzanych w Polsce nawozów tej 
grupy. Obecnie w spółce zatrudnionych jest ponad 
3 tys. osób. 
 
Od 1999 roku powyżej tysiąca osób pracuje w 
odrębnych podmiotach gospodarczych, takich jak 
zajmująca się opieką zdrowotną „Medika”, czy 
służby utrzymania ruchu – ślusarze, elektrycy, 
automatycy zatrudnieni w wyspecjalizowanych 
branżowych spółkach.  
 
Zakłady Chemiczne „POLICE” SA dysponują 
własnym zespołem portowym, w którego skład 
wchodzą: Port Morski, Port Barkowy oraz 
stanowisko do przeładunku płynnych produktów 
chemicznych tzw. „Mijanka”, a także własną 
bocznicą kolejową. 

 
W procesie prywatyzacji zakładu ważną datę 
stanowi 14 lipca 2005 roku, kiedy to firma 
debiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Akcjonariuszem większościowym 
jest Skarb Państwa, który posiada ponad 59% 
udziałów. Ponad 8% akcji polickiej spółki 
dysponuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Akcjonariat powyżej 5% reprezentowany jest 
przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota 
Jesień" oraz ING TFI S.A. Nieco ponad 20% to 
akcjonariat rozproszony, który reprezentowany 
jest w znacznej części także przez pracowników 
firmy.  

Police znajdują się na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, jednego z 16 jednostek 
administracyjnych Polski. W regionie w branży 
chemicznej zatrudnionych jest około 8,5 tys. osób 
w 300 firmach. Do tego dochodzi około 250 firm 
działających w obszarze okołochemicznym. W 
województwie zachodniopomorskim przemysł 
koncentruje się głównie w dwóch miastach: 
Policach i Szczecinie. Natomiast w Koszalinie i w 
Szczecinie znajdują się jedyne w regionie szkoły 
wyższe.  

We wrześniu 2007 roku na terenie województwa 
powstał Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”, 
utworzony przez zachodniopomorskie firmy 
chemiczne, lokalne władze i instytucje naukowo-
badawcze. Jego celem jest zrzeszenie 
zainteresowanych podmiotów, zdefiniowanie 
celów branży i jej reprezentowanie na zewnątrz. 
Działalność klastra kierunkuje się między innymi 
na poprawę wizerunku branży chemicznej, 
zapewnienie wykwalifikowanych kadr, rozwój 
innowacyjnych produktów, poprawę wsparcia 
inwestycyjnego i ogólnych warunków działania 
branży. 

Region chemiczny przechodzi zmiany, które mają 
duże znaczenie także dla jakości branży i 
przemysłu. „POLICE” znajdują się w istotnym, 
choć jeszcze nie zakończonym procesie 
przemian zachodzących w całym kraju – 
największym z nowo przyjętych państw Unii 
Europejskiej od 1995 roku. Dwa czynniki 
odgrywają przy tym znaczącą rolę – 
restrukturyzacja branży od 1999 roku (po okresie 
socjalizmu) oraz przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 roku. 

 

Współczesne cechy regionu: 

 

• Zakłady Chemiczne „POLICE” SA, z 
uwagi na wyniki finansowe, wielkość 
zatrudnienia, wdrożone systemy 
zarządzania, przejęły wiodącą funkcję 
oraz dodatkowo z powodzeniem 
uczestniczą w rynku krajowym i 
europejskim 

• restrukturyzacja Zakładów przebiega 
 dotychczas bardzo pomyślnie i jest 
 częścią długiego procesu 
• w przedsiębiorstwie działają różne 
 związki zawodowe, które odgrywają 
 ważną rolę jako partner negocjacyjny 
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• w wielu firmach w znacznym stopniu 
 nastąpiła redukcja personelu, przez co 
 bezrobocie stanowi duży problem w  
 regionie, kwalifikacje zwalnianych osób 
 są często specjalistyczne i przestarzałe.  

 

Kształcenie zawodowe i ustawiczne: 

Podczas warsztatów zorganizowanych w 
Zakładach Chemicznych „Police“ w kwietniu 
2008 roku specjaliści z zakresu kształcenia kadr 
oraz przedstawiciele związków zawodowych 
dyskutowali na temat idei uczenia się przez całe 
życie. Zostały wówczas sformułowane 
następujące kwestie, którymi należy zająć się w 
przyszłości:   

• rozwinięcie systemu, który miałby na 
 celu przekazywanie w zakładzie prak-
 tycznych umiejętności starszych pra-
 cowników młodszym 
• poprawa świadomości pracowników w 
 zakresie korzyści płynących z doskona- 
 lenia zawodowego i idei uczenia się 
 przez całe życie 
• uwzględnienie wymagań rynku oraz 
 norm europejskich w systemie kształce-
 nia zawodowego 
• kształcenie kadr dla branży chemicznej. 
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2.  Europejskie wyzwania i 
działalno ść  europejskich partnerów 
społecznych.  
 
W „Układzie z Maastricht”, którego 
postanowienia weszły w życie 1 listopada 1993 
roku, zostało postanowione, że Wspólnota 
będzie dążyła do „rozwoju kształcenia na 
wysokim poziomie” przez wspieranie 
współpracy miedzy członkami UE. Choć zasięg 
Wykonanie wzorów rękodzięłaunijnej polityki 
kształceniowej ograniczony jest przez założenie 
subsydiarności i zakaz harmonizacji, znaczenie 
współpracy europejskiej na obszarze 
kształcenia w ostatnich latach sukcesywnie 
rosło. 
Wobec sięgających głęboko zmian, które niosą 
ze sobą globalizacja i społeczeństwo oparte na 
wiedzy, w roku 2000 Rada Europejska ogłosiła 
tzw. „Strategię Lizbońską” i przez o wyznaczyła 
drogę do powiązania narodowych systemów 
kształcenia i kształcenia zawodowego z nowymi 
wymaganiami europejskimi. Strategia Lizbońska 
wyznacza jako cel stworzenie z Unii najbardziej 
konkurencyjnej i dynamicznej, bazującej na 
wiedzy przestrzeni gospodarczej na świecie. 
Rada Ministrów Edukacji oraz Komisja ustaliły w 
związku z tym zaplanowany do roku 2010 
program działań, który ma podnieść jakość, 
skuteczność oraz zwiększyć przenikalność 
systemów kształceniowych i zapewnić łatwiejszy 
dostęp do kształcenia ogólnego i zawodowego. 
Dwa decydujące punkty tego programu tworzą 
wprowadzenie dwustopniowego systemu 
studiów z dyplomami ukończenia uznawanymi w 
całej Europie (Bacherlor i Master, odpowiedniki 
polskiego stopnia licencjata i magistra) oraz 
wprowadzenie systemu transferu i akumulacji 
punktów ECTS (European Credit Transfer 
System), który ma na celu zbieranie i 
„przenoszenie” kompetencji nabywanych 
podczas studiów w kraju i za granicą. Od roku 
2004 kraje członkowskie co dwa lata zdają 
sprawozdanie z osiągniętych postępów. 
Wraz z postanowieniami uzgodnionymi 30 
listopada 2002 roku w Kopenhadze 
wprowadzona została nowa faza współpracy. 
Głównymi założeniami procesu kopenhaskiego 
są m.in. dobrowolność współpracy, jak również 
aktywne zaangażowanie partnerów 
społecznych. Obok gremium koordynującego 
powołane zostały trzy grupy robocze 
opracowujące tematy: „Transparentność”, 
„Zapewnienie jakości” i „System transferu i 
akumulacji punktów”. Grupy robocze dostarczyły 
w roku 2005 konkretne wyniki, wśród nich: 

 

•  wspólne założenia walidacji edukacji 
formalnej i nieformalnej 

•  wspólne założenia systemu transferu i 
akumulacji punktów w kształceniu 
zawodowym (ECVET) 

•  jednolite ramy transparentności 
kwalifikacji i kompetencji (EUROPASS) 

•  wspólny europejski system odniesienia 
w celu zapewnienia jakości. 

 

Rozwój tych instrumentów mających przyczynić 
się do europeizacji kształcenia i doskonalenia 
zawodowego doprowadził do tego, że istniejące 
programy europejskie mające na celu 
wspieranie mobilności międzynarodowej jak 
COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA 
VINCI i SOKRATES w roku 2007 zostały 
połączone. Wymiana osób uczących się i 
nauczających we wszystkich grupach 
wiekowych oraz współpraca europejska 
instytucji kształceniowych zostały wsparte 
budżetem niemalże 7 miliardów euro w latach 
2007-2013 – w ramach unijnego programu 
„Uczenie się przez całe życie”. 

Ostatecznie w kwietniu 2008 r. zostały 
ustanowione przez Parlament i Radę 
Europejską „Europejskie ramy kwalifikacji (EQF) 
dla uczenia się przez całe życie”. W czerwcu 
2008 r. w ramach konferencji Komisji 
Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i 
Kultury), CEDEFOP i Agencji Wykonawczej ds. 
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 
dano sygnał do rozpoczęcia praktycznej 
realizacji tych postanowień. 

 

Na tle przedstawionych faktów europejscy i 
narodowi partnerzy społeczni przemysłu 
chemicznego oraz specjaliści z poszczególnych 
krajów stoją przed trzema zadaniami:  

• udoskonalanie, dalszy rozwój i przetesto- 
 wanie wymienionych instrumentów eu-
 ropejskich 

• dalszy rozwój narodowych instytucji 
kształcenia i doskonalenia zawodowego 
oraz utworzenie transnarodowych treści 
kształceniowych i instrumentów oceny 

• zaangażowanie przy realizacji projektów 
europejskich dotyczących kształcenia 
ustawicznego, które umożliwiają osobom 
zatrudnionym i uczącym się zawodu 
nabycie doświadczeń w ramach 
europejskiej mobilności i europejskiej 
wymiany. 

 

W ostatnich 5 latach partnerzy społeczni w 
przemyśle chemicznym zwiększyli wysiłki, by 
podnieść rangę swego głosu w Europie. 
Centralnymi organizacjami europejskich 
partnerów społecznych przemysłu chemicznego 
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są: po stronie pracowniczej EMCEF (European 
Mine, Chemical  and Energy Worker’s 
Federation), po stronie pracodawców ECEG  
(European Chemical Employers Group), jak 
również CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie 
Chimique) - związek gospodarczy europejskiego 
przemysłu chemicznego, który reprezentuje 
polityczne interesy przemysłu chemicznego na 
poziomie europejskim. 

 

W wspólnym piśmie EMCEF i ECEG z roku 
2004 ostrzega się przed grożącym brakiem 
wykwalifikowanych pracowników, jak też 
stwierdza, że są oni od lat coraz lepiej 
wykwalifikowani i taki kierunek będzie się 
rozwijał. Szczególnie zmiany technologiczne i 
elastyczniejsza struktura pracy warunkują 
wyższe wymagania wobec pracowników. Z tych 
powodów, aby przemysł chemiczny mógł 
osiągnąć sukces, konieczne jest pozytywne 
nastawienie zatrudnionych do procesów 
kształcenia ustawicznego. Partnerzy społeczni 
przemysłu chemicznego są więc dlatego też 
zainteresowani wymianą dobrych praktyk w 
kształceniu i doskonaleniu zawodowym. W roku 
2005 zaczęli oni wzbogacać dyskusję o dobrych 
i najlepszych umiejętnościach praktycznych 
analizami, ekspertyzami oraz sondami i nadal 
pracują nad tymi kwestiami. 

Od partnerów społecznych wychodzą dalsze 
inicjatywy, które zorientowane są na ideę 
współpracy w sieci europejskiej. Do nich należy 
Europejska Sieć Współpracy Regionów 
Chemicznych ECRN oraz Sieć Współpracy 
Młodzieżówek Związków Zawodowych w 
European Chemical (ECC, www.ecc.li). 

Na płaszczyźnie europejskiej funkcjonuje też 
instytucja, która opracowuje tematy ważne dla 
kształcenia zawodowego i ustawicznego. Jest to 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (http://www.cedefop.europa.eu), 
jedna z 19 agencji wspólnotowych, których 
utworzenie wynikało z europejskich aktów 
prawnych.  CEDEFOP został założony w 1975 
roku, w roku 1995 przeniósł swoją siedzibę z 
Berlina do Salonik w Grecji. CEDEFOP stanowi 
centrum referencyjne Unii Europejskiej dla 
kształcenia i doskonalenia zawodowego. W 
ostatnich latach jego znaczenie wzrosło. 
Wspiera gremia UE w napędzaniu europeizacji 
uczenia – przez rozwój pomocnych 
instrumentów, czy też przez koordynację oraz 
fachową opiekę nad odpowiednimi działaniami. 

 

A. EMCEF i ECEG – o aktywno ści 
europejskich partnerów społecznych 
przemysłu chemicznego. 

 

Europejska Federacja Pracowników Górnictwa, 
Przemysłu Chemicznego i Energetyki (EMCEF) 
została założona 20 marca 1996 roku w 
Luksemburgu i stanowi połączenie powstałej w 
1988 roku Europejskiej Federacji Pracowników 
Przemysłu Chemicznego z utworzonym w 1991 
roku Europejskim Zrzeszeniem Pracowników 
Przemysłu Wydobywczego. Wówczas 
reprezentowanych było 85 związków 
zawodowych z 25 krajów, a obecnie EMCEF 
stanowi 131 związków zawodowych z 37 
krajów. W 2002 roku Narodowe Związki 
Pracodawców Przemysłu Chemicznego 
utworzyły ECEG, który aktualnie reprezentują 
związki pracodawców z 23 krajów.  

W 2002 roku partnerzy społeczni w przemyśle 
chemicznym zaproponowali branżowy dialog 
społeczny przy Komisji Europejskiej. Ale już od 
2000 roku zrealizowali oni parę imprez przy 
wsparciu krajowych organizacji członkowskich, 
które w rezultacie wydały kilka wspólnych 
deklaracji.  

W grudniu 2004 roku Komisja Europejska 
uznała obie te organizacje za reprezentatywne i 
formalnie potwierdziła europejski dialog 
społeczny dla sektora chemicznego. W lutym 
2003 roku EMCEF i ECEG przyjęły 
porozumienie „odpowiedzialnie działanie” w celu 
polepszenia osiągnięć przemysłu chemicznego 
w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 
środowiska. Zaangażowana w to była również 
CEFIC. Ustanowiona została wspólna grupa 
obserwacyjna, która udowadnia udoskonalenia 
w wymienionych zakresach, zajmuje się 
wymianą dobrych praktyk i wspiera działania w 
szkolnej i zawodowej edukacji. 

 

W 2005 roku EMCEF i ECEG przyjęły wspólną 
deklarację w sprawie edukacji, kształcenia 
zawodowego i ustawicznego w zakresie 
europejskiego przemysłu chemicznego, w 
którym uwaga zwrócona została na braki i 
wymogi kwalifikacji. Jednocześnie był to również 
start do systematycznej współpracy w ramach 
europejskiego dialogu społecznego, która od 
tego momentu działała we wspólnych grupach 
roboczych. W ramach tej działalności odbywają 
się dwuletnie programy edukacyjne.  

 

W pierwszym programie działań w latach 
2005/2006 ECEG i EMCEF zajmowały się 
czterema tematami: edukacja, kształcenie 
zawodowe i ustawiczne, odpowiedzialność i 
troska, REACH i zarządzanie zdrowiem oraz 
bezpieczeństwem u użytkowników produktów 
chemicznych i monitorowaniem rozszerzenia 
Unii Europejskiej w 2004 roku. W drugim 
programie działań w latach 2007/2008 
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skoncentrowano się na trzech tematach: 
polityka przemysłowa, konkurencyjność i 
zatrudnienie, edukacja, kształcenie zawodowe i 
ustawiczne, odpowiedzialny handel 
(odpowiedzialność i troska), zdrowie i 
bezpieczeństwo. 

 
Rozmawialiśmy z Reinhardem Reibschem, 
Sekretarzem Generalnym EMCEF od roku 
2000.  
 
„Europejska kultura dialogu w dialogu 
społecznym branży chemicznej, którą 
kontynuować można w przyszłości.” 
 
Panie Reibsch, w roku 2002 europejski dialog 
społeczny, wraz z zawiązaniem oficjalnej 
współpracy pomiędzy EMCEF i ECEG, otrzymał 
widoczne na zewnątrz ramy. Dlaczego 
kooperacja ta była konieczna? 
 
Są ku temu dwa istotne powody. Unia 
Europejska stwarza partnerom społecznym 
pewne warunki, które możemy i chcemy 
wykorzystać. Do tego dochodzą europejskie 
przepisy prawne, które mają oddziaływanie 
społeczne i na kształt których powinniśmy mieć 
wpływ. Polityka przemysłowa jest w tym 
ważnym obszarem, co pokazuje chociażby 
dyrektywa REACH. 
 
Jakie wnioski sformułowałby Pan ze strony 
związkowej na podstawie tej prawie 
sześcioletniej współpracy? 
 
Współpraca ta objęła cały szereg różnorodnych 
tematów, co do których wypracowane i ustalone 
zostało wspólne stanowisko. Rozwinęła się w 
międzyczasie pomiędzy nami europejska kultura 
dialogu, którą kontynuować można w 
przyszłości także w odniesieniu do innych 
tematów, jak na przykład uczenie się przez całe 
życie czy ochrona pracy. W obu tych obszarach 
dojdziemy z pewnością najszybciej do 
porozumienia, które pociągnie za sobą także 
wspólne inicjatywy. 

 
W projekcie EUROCHEM uczestniczą regiony 
chemiczne z Polski, Francji i Niemiec. Jak 
ocenia Pan – z punktu widzenia EMCEF – 
pozycję tych krajów w Europie w przemyśle 
chemicznym? 

 
We wszystkich tych trzech krajach przemysł 
chemiczny jest dużą branżą. Wszystkie one też 
są ważne dla przemysłu chemicznego w 
Europie. Istnieją duże różnice pomiędzy dwoma 
„starymi” krajami UE – Niemcami i Francją, a 
Polską. Przemiany strukturalne w chemii w 
państwach, które wstąpiły do UE w 2004 roku 
będą długo jeszcze trwały. Także z tego 

powodu uważam współpracę tych trzech krajów 
za bardzo ważną.  

 
Jak ocenia Pan, ze strony EMCEF, w tych 
trzech państwach rolę związków zawodowych, 
reprezentujących prawa pracownicze w 
przemyśle chemicznym?  

  
W Niemczech mamy do czynienia z jednolitym 
związkiem zawodowym, podczas gdy w dwóch 
pozostałych przypadkach działa więcej 
organizacji związkowych. W EMCEF-ie ze 
strony polskiej aktywne są dwa związki 
reprezentatywne dla całego kraju – NSZZ 
„Solidarność” i OPZZ. Z Francji mamy CFDT, 
CGT, CFTC i FO. Generalnie ważna współpraca 
pomiędzy tymi podmiotami i udział w naszych 
inicjatywach. Ze swojej strony życzyłbym sobie 
większego zaangażowania ze strony OPZZ, FO 
i CGT. 

 
Da się zauważyć, że kwestie kształcenia 
zawodowego i uczenia się przez całe życie 
odgrywają w europejskim dialogu społecznym 
branży chemicznej ważną rolę. Myślę o 
stanowisku z 2005 roku i dwóch programach 
wspólnych grup roboczych ECEG i EMCEF. 
Jakie są według Pana wyzwania, które w tym 
zakresie muszą zostać zrealizowane w 
przyszłości? 

 
Za kształceniem ustawicznym stoi duża kwestia 
przemian demograficznych. Przemiany te 
wywołują presję, pod którą musimy zająć się 
tematem. Szkolenia są niezmiernie ważne dla 
branż bazujących na wiedzy i taką jest też 
chemia. By coś w tym zakresie osiągnąć nie 
wystarczą pojedyncze inicjatywy. Konieczna jest 
tu kooperacja partnerów społecznych z różnych 
krajów na europejskiej płaszczyźnie. Celem 
musi być zaktywizowanie branży chemicznej 
także dla ambitnych pracowników.  

 
W zakresie ochrony pracy zakończyliśmy 
właśnie duży projekt dotyczący chemikaliów 
rolniczych. W tym obszarze nie mamy na 
szczęście dotychczas w przemyśle chemicznym 
zachorowań na tle zawodowym. Jedynie dla 
Europy środkowej i wschodniej ustalona została 
konieczność poprawy. Ważnym wnioskiem było 
uznanie sensowności współpracy pomiędzy 
producentami i użytkownikami. Chcemy 
kontynuować ten projekt i realizować 
partnerstwa producentów produktów 
chemicznych i użytkowników w trzech 
zakresach: rolnictwo, budownictwo i usługowcy 
osobiści, jak np. fryzjerzy.  
 
Ten przywołany projekt jest przykładem na to, w 
jaki sposób staramy się sprostać wyzwaniom. 
Rozwijamy pomysły i urzeczywistniamy 
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inicjatywy, które służą pracownikom i których 
chcą nasze organizacje członkowskie.  
 

B.      European Chemical Club  

Od roku 1998 datowane są kontakty 
młodzieżowych członków związków 
zawodowych branży chemicznej z Niemiec, 
Austrii, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. W 
bliskim powiązaniu z EMCEF w roku 2003 na 
konferencji na Węgrzech został oficjalnie 
założony ECC (European Chemical Club – 
www.ecc.li). Służy on do tworzenia 
transnarodowych, europejskich kontaktów i 
wymiany doświadczeń oraz umożliwia wspólną 
naukę. Raz w roku organizowany jest kongres w 
jednym z przynależnych krajów.  
 
Bruno Kamraner, sekretarz młodzieżowy 
związku zawodowego austriackich pracowników 
przemysłu chemicznego jest jednym z 
współzałożycieli ECC i należy do głównego 
zespołu, który planuje i koordynuje jego pracę.     
 
„Wyjrzeć poza krawędź narodowego talerza i 
wymieniać doświadczenia!” 
 
Panie Kamraner, jakie były pana osobiste 
powody, aby powołać do życia ECC? 
 
Dla wspólnej europejskiej przyszłości było już 
przed laty dla nas szczególnie ważne, aby 
również na poziomie związków zawodowych 
stworzyć dobrą bazę do współpracy i wymiany. 
Coraz mocniejsza europeizacja gospodarki 
potrzebuje również po stronie pracobiorców 
odpowiedniej sieci powiązań. Szczególnie dla 
młodych ludzi jest istotne, aby już we 
wczesnych latach wyglądać poza granicę tego 
co własne i znane. Nie wszędzie spotkamy się z 
tymi samymi oczekiwaniami i warunkami. Po 
prostu poznanie charakterystyki innych krajów, 
jak również zrozumienie ich kultury oraz relacji 
pomiędzy nimi jest wielkim wyzwaniem dla 
naszej wspólnej przyszłości. Chcieliśmy podjąć 
to wyzywanie i włączyć się na polu naszej 
działalności - dla młodych ludzi i wspólnie z 
nimi. 
 
Co szczególnego jest w tej inicjatywie? 
 
W ECC szczególne jest dla mnie 
zaangażowanie, które wykazują zrzeszone 
organizacje, jeśli chodzi o realizację czegoś 
nowego, nieznanego. Sam fakt, że na poziomie 
europejskim nie ma porównywalnej instytucji 
pokazuje, jak ważną i wyznaczającą 
przyszłościowy kierunek decyzję podjęto na 
Węgrzech w roku 2003. Wiele zapytań o zasady 
działania i sposoby pracy ECC, nie tylko z 

branży chemicznej, potwierdzają słuszność 
naszej inicjatywy i głównych założeń. Ważna do 
podkreślenia jest ciągła, kolegialna praca i 
merytoryczna wymiana pomiędzy osobami 
uczestniczącymi z poszczególnych krajów. 
 
Co ECC dało zaangażowanym w tę inicjatywę 
młodym ludziom? 
 
Ja osobiście w 2003 roku byłem jeszcze 
przewodniczącym młodzieżówki związków 
zawodowych pracowników branży chemicznej w 
Austrii i znam przez to obie strony obchodzenia 
się z ECC. Dla mnie, jako zaangażowanego 
młodego człowieka, zawsze uczestnictwo w 
spotkaniach ECC było bardzo ważne. Nie tylko 
wymiana wiedzy merytorycznej jest istotna dla 
dobrej współpracy, ale też przede wszystkim 
osobiste kontakty między ludźmi – młodymi 
ludźmi – które mogą zostać nawiązane.  
 
Gdzie natrafić można na trudności w pracy? 
 
Największe rudności pojawiają się na polu 
komunikacji. Nie koniecznie chodzi tu o różnice 
językowe podczas przygotowań, ale trudno jest 
uzyskać poparcie dla naszej organizacji 
dachowej EMCEF i współpracy w sieci. Podczas 
spotkań sam język odgrywa naturalnie ważną 
rolę. Jednak w ostatnich latach zawsze udawało 
nam się tak organizować pracę, by wszyscy byli 
zadowoleni. Niestety zasoby finansowe ECC są 
ograniczone. Mimo to udaje nam się osiągnąć 
to, co jest najlepsze do osiągnięcia dzięki 
zaangażowaniu współpracowników. De facto 
nie ma trudności związanych z merytoryką lub 
dużych różnic odnośnie tematów, którymi się 
zajmujemy. Właśnie dlatego jestem mocno 
przekonany o sensie naszej ścisłej europejskiej 
współpracy. 
 
W roku 2007 kongres ECC zajmował się 
kwestiami kształcenia. Jakie były pana 
najważniejsze spostrzeżenia?  
 
Na Węgrzech, gdzie odbyła się konferencja w 
2007 roku, zostało omówionych wiele obszarów 
kształcenia. Oczywiście ważną częścią było 
„uczenie się przez całe życie”. My także 
jesteśmy przekonani, że stałe rozwijanie się jest 
coraz ważniejsze. Szybkość życia w naszym 
społeczeństwie coraz więcej wymaga od ludzi. 
Znaczącym hasłem stała się elastyczność. Aby 
ją zagwarantować, każdy musi nad sobą 
pracować – a więc uczyć się. Jednak nie tylko 
od ludzi, a szczególnie młodych, trzeba 
wymagać dalszego kształcenia. Również 
gospodarka musi się, naszym zdaniem, włączyć 
w ten proces i go wspierać. To gospodarka 
właśnie bowiem stawia wymagania niemalże 
bezgranicznej elastyczności. Powinna dlatego 
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też ponosić konieczną odpowiedzialność za jej 
zagwarantowanie. Ludzie są na to gotowi. 

ECC do tej pory ogranicza się do krajów Europy 
wschodniej i środkowej. Czy pożądane jest 
rozszerzenie na Europę zachodnią? 

Z naszej strony oczywiście tak, chcielibyśmy 
przyjąć możliwie wielu partnerów do ECC. 
Aktualnie planujemy konferencję na rok 2008, 
przy czym podejmujemy działania pozyskania 
dalszych członków – także w Europie 
zachodniej. Ostatni kongres EMCEF-u w Pradze 
był dobrą okazją do przekazania i 
rozpropagowania informacji o działaniach 
naszego stowarzyszenia. Niestety nasz wniosek 
do EMCEF-u warunkowo doprowadził do 
naszego zadowolenia. Jednak jesteśmy dobrej 
myśli, by nasz projekt „ECC” rozwijać pomyślnie 
nadal poprzez pracę i tworzenie sieci kooperacji 
– i to w całej Europie. 

  
C.  Europejska Sie ć Regionów   
  Chemicznych (ECRN). 
 
Pod przewodnictwem Saksonii-Anhalt 
wystartowała w 2004 roku Europejska Sieć 
Regionów Chemicznych (ECRN) jako wspólny 
europejski projekt 13 regionów i 7 krajów UE.  
Jego celem jest przede wszystkim wsparcie 
wymiany doświadczeń w zakresie 
międzyregionalnym w kwestiach polityczno-
przemysłowych, jak też stworzenie platformy do 
dyskusji z UE o aspektach dotyczących regionów 
chemicznych. 
 
Jako sieć 18 regionów z 9 państw członkowskich 
zakres ECNR pokrywa się w dużym stopniu z 
chemiczną mapą Europy. W reprezentowanych 
regionach – od Estonii po Hiszpanię – przemysł 
chemiczny odgrywa pewną rolę, chociażby przez 
to, że w gałęzi tej zatrudnienie znajduje około 
miliona osób. 
 
Prezydentem Sieci jest dr Reiner Haseloff, 
Minister Gospodarki i Pracy landu Saksonia-
Anhalt. 
 
„Dzi ęki Sieci regiony chemiczne maj ą lepsze 
możliwo ści wł ączania si ę w europejskie 
procesy decyzyjne i rozszerzania 
międzyregionalnej współpracy.” 
 
Doktorze Haseloff, przemysł chemiczny w Europie 
jest z reguły zorganizowany w formie narodowych 
i europejskich związków, które reprezentują go na 
zewnątrz. Jakie były motywacje i podstawy do 
powołania własnej europejskiej sieci regionów 
chemicznych? 
 
Przemysł chemiczny w Europie (a w 
szczególności przemysł petrochemiczny) jest tylko 

w kilku regionach zorganizowany za pomocą 
klastrów. W tych regionach branża chemiczna 
stanowi jedno z najbardziej znaczących źródeł 
zatrudnienia i dochodu. Podstawą powołania sieci 
było stwierdzenie wzrastającej troski tych 
regionów o zapewnienie konkurencyjności 
przemysłu chemicznego w Europie. 
 
Korzyść z Europejskiej Sieci Regionów 
Chemicznych widać już chociażby po tym, że 
wszystkie te regiony zmagają się z tym samym 
problemem zastosowania dużej ilości ustaw 
ramowych i regulacji unijnych. Jednocześnie 
mierzyły się one, i mierzą nadal, z konkurencją 
regionów i państw spoza UE, których przepisy te 
nie obowiązują. Poza tym stwierdzono, że nie 
istnieje żadna sieć współpracy urzędów, pomimo 
że egzystuje wiele europejskich związków 
przedsiębiorstw chemicznych.  
Dzięki ECRN regiony chemiczne mają lepsze 
możliwości włączania się w europejskie procesy 
ustawodawcze i decyzyjne, ale także 
aktywizowania regionów partnerskich do wspólnej, 
a przez to efektywniejszej działalności oraz 
rozwijania możliwości do interegionalnej 
współpracy. Z tej reprezentacji interesów, jak też 
wymiany doświadczeń wewnątrz poszczególnych 
regionów profituje naturalnie także przemysł 
chemiczny w Saksonii-Anhalt. 
 
Jakie sukcesy może odnotować ECRN od 
momentu swojego powstania?  
 
W ostatnich latach ECNR aktywnie uczestniczyła 
w debacie na płaszczyźnie europejskiej na różne 
ważne tematy. Ustalonych zostało wiele 
wspólnych stanowisk odnośnie europejskiej 
polityki chemikaliami, handlu emisją 
zanieczyszczeń, ochrony klimatu, innowacji, 
polityki energetycznej, rozwoju regionalnego i 
polityki badawczej, które następnie przekazane 
zostały istotnym podmiotom decyzyjnym. 
Dotychczas najważniejszym sukcesem pracy 
Sieci jest jej powołanie do „Grupy Wysokiego 
Szczebla (HLG) ds. Konkurencyjności 
Europejskiego Przemysłu Chemicznego”. 
Dzięki ECRN po raz pierwszy regiony chemiczne 
włączone zostały, poprzez szczególnie mocne 
gremium chemiczno-polityczne, w strategiczny 
dialog na poziomie europejskim. 
 
Ta grupa ekspertów, składająca się z komisarzy 
UE, członków Parlamentu Europejskiego, jak też 
przedstawicieli państw członkowskich i dużych 
przedsiębiorstw chemicznych powinna opracować 
w pierwszych miesiącach 2009 roku propozycje 
poprawy konkurencyjności europejskiego 
przemysłu chemicznego w zgodzie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 
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Trójkąt Chemiczny w Saksonii-Anhalt przeszedł z 
dużym sukcesem przez trudny proces 
restrukturyzacji, jaki nastąpił po przemianach 
przełomu lat 80. i 90. Jaką rolę odegrały przy tym 
organizacje partnerów społecznych? 
 
Dla pracowników i pracownic ten okres 
naznaczony był dużym ryzykiem, jednocześnie 
jednak także nowymi szansami. Związki 
pracodawców i związki zawodowe tradycyjnie już 
kooperują w branży chemicznej stosunkowo 
dobrze. W zdecydowany sposób przyczyniło się to 
do tego, że restrukturyzacja udała się, ponieważ 
związanej z tym procesem redukcji miejsc 
zatrudnienia towarzyszyły możliwie szerokie 
przedsięwzięcia socjalne, takie jak wcześniejsze 
emerytury, zatrudnienie wspierane ze środków 
publicznych, działania transferowe.  
 
Czy doświadczenia Saksonii-Anhalt wykorzystane 
zostały w aktywności ECRN? 
 
W Saksonii-Anhalt stoją dziś najnowocześniejsze i 
najbezpieczniejsze instalacje na świecie. Global 
Player, jak też Dow, Total, BASF, Bayer czy Akzo 
Nobel umiejscowiły się w środkowo-niemieckim 
Trójkącie Chemicznym. Te miejsca produkcji 
chemicznej mają naturalnie poprzez to 
przykładowy charakter w naszym kraju. Saksonia-
Anhalt może dzięki temu dzielić się 
doświadczeniami z tej wyjątkowej restrukturyzacji 
przemysłu chemicznego po przełomie społeczno-
politycznym. 
 
Dlatego też jest Saksonia-Anhalt ważnym 
partnerem w gronie ECRN. Oznaką tego jest też 
fakt, że poprzez moją osobę nasz land związkowy 
sprawuje prezydenturę w ECRN. 
 
W ramach projektu EUROCHEM 
Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH zajmuje 
się tak zwanymi miękkimi faktorami obszarów 
produkcji chemicznej – zasobami ludzkimi. 
Opracowujemy doświadczenia trzech regionów 
chemicznych: w Policach/Szczecinie, w Lyon i w 
Trójkącie Chemicznym Halle na temat 
„kształcenie ustawiczne i edukacja zawodowa” 
oraz „wspieranie zdrowia i ochrona pracy w 
zakładach”. Uważa Pan za sensowne nadanie 
większej wagi kwestii zasobów ludzkich w 
przyszłych pracach ECRN? 
 
Temat Humanressourcen należy do 
najważniejszych punktów pracy ECRN i akurat był 
tematem studium tematycznego opracowywanego 
przez Sieć. Wraz z udziałem w ww. Grupie 
Wysokich Rangą Ekspertów oraz egzystującej ad 
hoc w jej ramach grupie roboczej „Innowacje i 
zasoby ludzkie” temat ten otrzymał dalsze 
impulsy. W ten sposób ECRN uczestniczyło 
aktywnie w opracowaniu zaleceń HLG w tym 

zakresie oraz jako zespół fachowców składało 
sprawozdania o wynikach studium oraz 
aktualnych działaniach Sieci. 
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3. Porównanie trzech 
narodowych  systemów.  

 

Struktura. 

 

Niemcy są ze swoimi 16 landami republiką 
federalną. Zgodnie z niemiecką konstytucją 
kształcenie nie podlega rządowi federalnemu, 
tylko poszczególnym krajom związkowym 
(prawodawstwo, organizacja, zarządzanie i 
finansowanie). W związku z tym każdy z nich 
ma swój własny system kształcenia. 
Szczególnie jeśli chodzi o program nauczania 
istnieje wiele różnic między landami. Jednakże 
wszystkie systemy edukacyjne są zatwierdzane 
na poziomie federalnym (ustalanie wspólnych 
kierunków kształcenia oraz zagwarantowanie 
wzajemnego uznawania świadectw ukończenia 
szkół i egzaminów we wszystkich landach). 

 

Ogólnie o szkolnictwie. 

 

Nauczanie odbywa się zasadniczo w 
publicznych nieodpłatnych placówkach (92% 
instytucji). Obowiązkiem szkolnym objęta jest 
młodzież między 6 a 15 rokiem życia (względne 
16, zależnie od kraju związkowego). Do wieku 
sześciu lat dzieci uczęszczają do przedszkola, 
które nie jest obligatoryjne. 

Po ukończeniu 6 lat dzieci zaczynają naukę w 
szkole podstawowej. To jest w Niemczech 
jedyny wspólny okres nauki, który z reguły trwa 
do 10 roku życia. Dzieci idą po szkole 
podstawowej, czyli po 4 klasie do szkoły 
drugiego stopnia lub do gimnazjum (gimnazjum 
w systemie niemieckim nie odpowiada 
gimnazjum polskiemu, zbieżna jest tylko nazwa) 
– zależnie od wyników w nauce oraz zgody 
rodziców: 

- szkoła główna przygotowuje do pracy 
zawodowej lub do dalszej nauki zawodu w 
systemie dualnym 

- szkoła realna prowadzi do egzaminu 
końcowego, który pozwala na dalszą naukę w 
średniej szkole zawodowej. Ukończenie tej 
szkoły (w latach 2005-2006 dotyczyło to 13,4% 
młodzieży) prowadzi do uzyskania dyplomu, 
który znajduje się między maturą, a maturą 
zawodową. Dyplom ukończenia takiej szkoły 
otwiera możliwość nauki w wyższej szkole 
zawodowej.   

- gimnazjum oraz gimnazjum zawodowe kończą 
się maturą (matura ogólna lub zawodowa – w 
latach 2005-2006 objęły razem 29,7% 
młodzieży). Zdana matura jest warunkiem 

przyjęcia do wszystkich uczelni wyższych. W 
niektórych kierunkach (jak na przykład 
medycyna, psychologia) obowiązuje numerus 
clausus. Przydzielanie miejsc na studiach 
odbywa się w oparciu o oceny z matury i okres 
oczekiwania na przyjęcie, jak też zależy od 
różnych kryteriów uniwersytetów.    

Te cztery instytucje stanowią największą różnicę 
w porównaniu z francuskim i polskim systemem 
szkolnictwa. Pozwala to na naukę dobrze 
dopasowaną do charakteru szkoły i 
zmniejszenie ryzyka niepowodzenia w 
osiągnięciu celu nauki. Wybór drogi nauczania 
musi jednak nastąpić bardzo wcześnie i rodzice 
są skłaniani do narzucania dzieciom własnej 
koncepcji dalszej nauki (krytyka ze strony 
OECD).  

 

Wstępne kształcenie zawodowe. 

 

U podstaw podstawowego kształcenia 
zawodowego leży w Niemczech system dualny, 
łączący wymiennie szkołę z praktyką 
zawodową. Uznanych jest 356 kierunków 
kształcenia zawodowego. W 1992 roku więcej 
niż ¾ młodzieży wybrało tę drogę kształcenia 
zawodowego. W roku 2002 było to 2/3 
młodzieży. Ten system nazywany jest dualnym, 
ponieważ kształcenie odbywa się w dwóch 
miejscach. Przekazywanie teorii, co 
organizowane i finansowane jest przez kraje 
związkowe, odbywa się w szkołach 
zawodowych. Część praktyczną nauki 
organizują zakłady, które przejmują również 
powstałe w związku tym koszty kształcenia w 
miejscu pracy oraz wypłacają uczniom 
miesięczne wynagrodzenie. Jego wysokość jest 
różna i zależy od zawodu (średnio 600€ 
miesięcznie w roku 2005). Po każdym roku 
nauki kwota wynagrodzenia rośnie. 
Przyswajanie praktyki zawodowej w miejscu 
pracy nadzorowane jest przez izbę handlowo-
przemysłową lub rzemieślniczą. Kształcenie 
trwa 2-3,5 roku (dla większości zawodów 
wymagane są 3 lata edukacji, w przypadku 
zawodów związanych z chemią 3,5 roku) i 
kończy się egzaminem końcowym 
organizowanym przez jedną z izb. 

 

W tym systemie młodzież łatwo włącza się życie 
zawodowe, zbiera doświadczenie w miejscu 
wykonywania zawodu w konkretnym zakładzie 
oraz otrzymuje wykształcenie dopasowane do 
zapotrzebowania na rynku pracy. Drugą stroną 
medalu jest, że ten system całkowicie 
regulowany jest przez zapotrzebowanie na 
rynku. Oferty zakładów najczęściej nie 
odpowiadają życzeniom młodzieży, a w 
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wypadku recesji zakłady zmniejszają liczbę 
miejsc kształcenia. W niektórych zawodach i 
zakładach istnieje duża konkurencja, więc 
stawiają one dodatkowe warunki, np. 
świadectwo maturalne.    

 

Dalsze kształcenie zawodowe. 

 

W ustawodawstwie niemieckim rozróżnia się 
dwa obszary doskonalenia zawodowego: 

 

- Kształcenie prowadzące do awansu, które ma 
na celu nabycie wyższych kwalifikacji 
zawodowych ze świadectwem ukończenia lub 
bez. Ta forma podwyższania kwalifikacji jest 
konieczna do awansu zawodowego w obrębie 
przedsiębiorstwa. 

 

- Kształcenie dopasowujące, które podnosi 
kwalifikacje zawodowe w oparciu o najnowsze 
wymogi i dopasowuje je do aktualnego stanu 
techniki.  

 

Tak samo jak w przypadku podstawowego 
kształcenia zawodowego, za doskonalenie 
zawodowe odpowiedzialne są poszczególne 
kraje związkowe. Ustalenia na poziomie całej 
Republiki Federalnej służą ujednoliceniu 
działań, uznawaniu dyplomów ukończenia i 
wzajemnemu dopasowaniu kształcenia 
zawodowego. 

 

Pracownicy mają zwykle do dyspozycji 4 do 5 
dni pracy, które wykorzystać mogą na udział w 
działaniach związanych z dalszym kształceniem 
w zawodzie. Za te dni otrzymują normalne 
wynagrodzenie, które wypłaca pracodawca, ale 
finansuje je państwo w ramach „kształcenia 
obywatelskiego”. Koszty samego kształcenia 
ponoszone są w całości bądź częściowo przez 
uczestników. Zakłady pozostają głównym 
źródłem finansowania doskonalenia 
zawodowego, mimo że pracodawca nie jest do 
tego zobowiązany ustawowo. 

 

B.  Francuski system kształcenia.  

 

Struktura.    

 

Za francuski system kształcenia odpowiedzialne 
jest Ministerstwo Nauki. Państwo przejmuje 
kluczową rolę w procesie kształcenia: jest ono 

odpowiedzialne za politykę kształcenia i ustala 
dyrektywy dotyczące nauczania. Jest też 
odpowiedzialne za zatrudnianie, kształcenie i 
kierowanie grupą zawodową nauczycieli. 
Instytucje państwowe organizują egzaminy i 
przyznają dyplomy na poziomie krajowym. 
Francja jest podzielona na 30 tzw. okręgów 
nauczania. Za każdy okręg odpowiedzialny jest 
jeden rektor, który reprezentuje ministerstwo, 
jak też (przez inspektorów) wpływa na realizację 
dyrektyw. 

 

Ogólnie o szkolnictwie. 

 

We Francji obligatoryjne jest uczęszczanie do 
szkoły w wieku od 6 do 16 lat. Mimo że nie jest 
to obowiązkowe, prawie wszystkie dzieci 
uczęszczają do przedszkola. Prawie 85% 
uczniów chodzi do publicznych i nieodpłatnych 
szkół. Wspólny dla wszystkich cykl nauki 
obejmuje dwa poziomy: szkołę podstawową od 
6 do 11 roku życia oraz trwający cztery lata 
„collège“, który należy do nauki drugiego 
stopnia. Po zakończeniu college uczniowie mają 
2 możliwości: decydują się na gimnazjum 
ogólnokształcące lycée general lub zawodowe 
lycée technologique i ten tok nauki prowadzi po 
trzech latach do matury, lub też decydują się na 
kształcenie w zawodzie, które kończą jednym z 
dyplomów zawodowych (CAP- zaświadczenie 
dopuszczające do pracy w zawodzie, BEP- 
dyplom ukończenia nauki zawodu, Bac Pro- 
matura zawodowa). Uczniowie ze zdaną maturą 
decydują się na naukę w szkołach wyższych – 
uniwersytetach lub szkołach elitarnych. Istnieją 
również studia kształcące w zawodzie, które 
realizowane są w Technologicznych Instytutach 
Szkolnictwa Wyższego lub innych instytucjach 
akademickich.        

 

Wspólny dla wszystkich uczniów college ma na 
celu bardzo dobre wykształcenie ogólne 
wszystkich młodych ludzi i przygotowanie do 
matury. Wielu uczniów potrzebuje jednak więcej 
czasu lub specjalnych metod pedagogicznych, 
które umożliwiłyby im opanowanie 
zaplanowanego programu nauczania. Często są 
oni zdemotywowani i wielu decyduje się więc, z 
powodu braku innych możliwości, a nie dlatego, 
że odpowiada im taka ścieżka edukacji, na 
naukę w instytucjach kształcenia zawodowego.    

 

Wstępne kształcenie zawodowe. 

 

Za wstępne kształcenie zawodowe 
odpowiedzialne jest wyłącznie państwo 
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(Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo do Spraw 
Młodzieży i Sportu, Ministerstwo Rolnictwa). 
Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w 
szkole (Centrum Kształcenia Zawodowego – 
CFA). Jest też możliwe odbycie części 
kształcenia zawodowego w systemie dualnym, 
to znaczy w konstelacji szkoła/przedsiębiorstwo, 
w oparciu o umowę o pracę. Czas spędzony w 
zakładzie umożliwia integrację ze społecznością 
pracowników i pozwala na powiązanie między 
nabytą wiedzą, a praktycznym wykonywaniem 
zawodu. Młodzi praktykanci otrzymują część 
płacy minimalnej, która rośnie wraz z ich 
wiekiem i rokiem nauki. Większość młodzieży 
uczącej się zawodu pozostaje w klasycznym 
systemie nauki. Przygotowanie do uzyskania 
dyplomu szkoły zawodowej (CAP, BEP lub Bac 
Pro) trwa cztery lata i wprowadza bezpośrednio 
w życie zawodowe. Po uzyskaniu matury 
zawodowej Bac Pro istnieje możliwość podjęcia 
nauki w szkole wyższej, co jednak w praktyce 
zdarza się bardzo rzadko.     

Efektem systemu wspólny college + wstępne 
kształcenie zawodowe mieli być młodzi ludzie z 
dobrym wykształceniem ogólnym i zawodowym. 
Wykształcenie zawodowe jednak nie jest w 
społeczeństwie francuskim dobrze postrzegane. 
Wielu młodych ludzi, dla których ostatni rok 
bądź dwa ostatnie lata w college były trudne do 
ukończenia i zniechęcające, decyduje się na tę 
drogę dalszej edukacji z braku innych 
możliwości. Ten zły image kształcenia 
zawodowego poprawia się w wyniku rozwoju 
pomaturalnych ścieżek edukacyjnych w 
połączeniu z nauką zawodu.      

 

Dalsze kształcenie w zawodzie. 

 

Dorosły pracownik lub poszukujący pracy 
również ma dostęp do dokształcania 
zawodowego, dzięki któremu będzie bardziej 
wszechstronny lub pogłębi swoje umiejętności. 
Te działania dokształcające, które wpływają, 
bądź nie na podniesienie kwalifikacji, są 
przeprowadzane przez publiczne i prywatne 
instytucje. Dokształcanie zawodowe jest w dużej 
części finansowane z funduszu, jaki powstaje 
dzięki przekazywaniu przez wszystkie 
przedsiębiorstwa „składek kształceniowych” 
(„taxe d’apprentissage“). Poszczególne 
przedsięwzięcia, które są skierowane do 
konkretnych grup (szukający pracy, seniorzy,..) 
są częściowo finansowane przez Ministerstwo 
Pracy. 

 

System kształcenia zawodowego jest silnie 
zorientowany na wstępne kształcenie 
zawodowe i czasami bardzo rozbieżny. Przy 

finansowaniu (składki kształceniowe, różne 
podmioty finansujące,...) brakuje przejrzystości. 
Firmy, a przede wszystkim MŚP, postrzegają to 
częściej jako system przymusowych działań, niż 
jako mechanizm odpowiadający na ich 
potrzeby.   

 

C.   Polski system kształcenia. 

 

Struktura. 

 

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 
roku, a dziesięć lat wcześniej zgłosiła wniosek o 
członkostwo. Od końca lat 90-tych kraj 
przygotowywał się na wstąpienie do struktur 
europejskich i przeprowadzał reformy w różnych 
obszarach. W ten sposób pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych został wprowadzony nowy 
polski system kształcenia. Proces reform trwa 
do dziś i ma na celu lepsze dopasowanie się do 
nowego otoczenia, jakim jest Unia Europejska.     

Kształceniem zajmują się dwa ministerstwa: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 
(MENIS) i Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej (MPiPS). Pierwsze odpowiedzialne 
jest za organizację kształcenia i kształcenia 
zawodowego, do czego należy również 
kształcenie dorosłych (plan nauczania, ocena 
wyników). Drugie ministerstwo zajmuje się 
dopasowaniem kwalifikacji do potrzeb firm. 
Szkoły mają pewną autonomię - w 
ustanowionych przez ministerstwa ramach, jak 
na przykład w ustalaniu planu nauczania. 

 

Ogólnie o szkolnictwie. 

 

Przedszkole jest w Polsce fakultatywne. 
Uczęszczają do niego dzieci w wieku od 3 do 6 
lat. Obejmuje z założenia również tzw. zerówkę 
– przygotowującą do nauki w szkole. Ten etap 
jest obligatoryjny dla dzieci w wieku 6 lat i trwa 
jeden rok, aż do przyjęcia do szkoły w jej 
obowiązkowym dla wszystkich, podstawowym 
9-letnim cyklu. Dzieci uczęszczają przez 6 lat do 
szkoły podstawowej, a następnie 3 lata do 
gimnazjum. Większość uczy się do 18 roku 
życia lub dłużej. Po gimnazjum, zazwyczaj w 
wieku 16 lat, uczniowie zdają egzamin końcowy. 
Wynik tego egzaminu otwiera możliwość 
kontynuacji kształcenia w jednym z czterech 
rodzajów szkół:      

- liceum ogólnokształcące, które trwa 3 lata i 
kończy się maturą 
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- liceum profilowane, które przygotowując do 
niektórych zawodów w trzy lata przygotowuje 
także do matury 

- technikum (średnie kształcenie zawodowe), 
które trwa cztery lata i pozwala osiągnąć 
kwalifikacje zawodowe oraz świadectwo 
maturalne  

- zasadnicza szkoła zawodowa, która w ciągu 2 
lub 3 lat prowadzi do zdobycia uprawnień 
wykonywania zawodu.  

 

Młodzi ludzie, którzy ukończyli kształcenie 
zawodowe, mogą rozpocząć pracę albo 
zdecydować się np. na dalszą naukę i zdawanie 
matury. Po maturze absolwenci mogą podjąć 
studia na uczelniach wyższych.  

 

Zasadnicze kształcenie zawodowe. 

Polski system kształcenia zawodowego 
podobny jest do systemu francuskiego. Ścieżki 
edukacyjne pozostają zasadniczo w gestii szkół, 
które nie otrzymują wsparcia, jak to ma miejsce 
w Niemczech, ze strony przedsiębiorstw. To 
wyjaśnia, że część praktyczna nauki zawodu 
jest ograniczona. Warto zaznaczyć przy tym, że 
przedstawiciele przedsiębiorstw domagają się 
dopasowania systemu do praktyki. Nauczanie w 
systemie dualnym istnieje, dotyczy jednak w 
szczególności zawodów rzemieślniczych.  

Wprowadzenie reform w szkolnictwie przyniosło 
w efekcie niewielką grupę uczniów, którzy 
decydują się na kształcenie zawodowe. Brak 
młodych wykwalifikowanych pracowników w 
określonych obszarach i zapotrzebowanie ze 
strony przedsiębiorstw doprowadziło do tego, że 
podjęta zostały działania wspierające 
szkolnictwo zawodowe.  

Doskonalenie zawodowe. 

W 2002 roku 41,4% przedsiębiorstw (głównie 
dużych) uczestniczyło w działaniach 
edukacyjnych, które łącznie objęły ok. 22% ich 
pracowników. Od 2003 roku doskonalenie 
zawodowe stało się jednym z zadań polityki 
rządowej w ramach „Strategii rozwoju 
kształcenia ustawicznego”. Nauczanie 
realizowane jest przez placówki państwowe i 
prywatne, jak też przez same przedsiębiorstwa, 
które szkolą swoich zatrudnionych. Pracownicy 
mogą starać się u swoich pracodawców o 
wsparcie finansowe swojej dalszej edukacji 
(ogólnej lub zawodowej). 
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4.1. Trójk ąt Chemiczny Halle  

Uczenie się przez całe życie jest więcej niż 
modnym tematem. Dla wielu zatrudnionych i 
przedsiębiorstw, szczególnie w dziesiejszych 
czasach, jest to ciężkie codzienne wyzwanie, 
jakie przed nimi staje. W pięciu tematycznych 
rozdziałach przedstawimy co dokonane zostało 
w tym obszarze przez przedsiębiorstwa 
chemiczne oraz podmioty zakładowe i 
pozazakładowe, jak też z jakimi problemami się 
one zmagają. 

 

A. Słabe punkty dualnego systemu 
 kształcenia zawodowego w Niem-
 czech i propozycje rozwi ązań. 

Wyraźną słabością dualnego systemu 
kształcenia zawodowego w Niemczech jest to, 
że oferta miejsc kształceniowych w 
przedsiębiorstwach nie bierze pod uwagę liczby 
absolwentów szkół w danym roku i zawodów, 
które chcieliby wybrać. 

Ilość miejsc praktycznego kształcenia w dużo 
większym stopniu zależy od zapotrzebowania 
przedsiębiorstw na wykwalifikowanych 
pracowników i z reguły jest silnie zależna od 
koniunktury gospodarczej. W dalszej kolejności 
problematyczne jest, że tylko niecała ¼ 
przedsiębiorstw kształci zawodowo: w 
szczególności mniejsze zakłady obawiają się 
związanych z tym kosztów oraz nakładu 
organizacyjnego. Możliwości sanacyjnych 
państwa, by zmusić do uczestniczenia w 
systemie edukacyjnym, nie ma.  

Pomimo coraz mniejszej liczby absolwentów i 
większych wysiłków gospodarki co roku brakuje 
miejsc nauki zawodu w zakładach, przede 
wszystkim w nowych krajach landowych. 

Dodatkowo stosunkowo wysokie są wymagania, 
jakie stoją przed młodzieżą, która chciałaby 
rozpocząć kształcenie w systemie dualnym. W 
zawodach bankowych warunkiem jest dobrze 
zdana matura, a w zawodach przemysłowo-
technicznych przynajmniej dobre oceny z 
przedmiotów przyrodniczych.  

Jeżeli kandydaci nie spełnią wymagań, miejsca 
nauki pozostają często puste. W szczególności 
młodzi ludzie bez świadectwa szkolnego lub ze 
słabymi ocenami z trudem trafiają do 
atrakcyjnego dualnego systemu kształcenia. 

Ponieważ wpływ państwa na ofertę miejsc 
praktyki jest ograniczony, młodzież startuje 
nierzadko w życie zawodowe tylko z dyplomem 
szkolnym lub zdaje się na dodatkowe działania 
instytucji pracy. Nie są przyznawane wtedy z 
reguły żadne pieniądze dla osób uczących się, 
a ich szanse na miejsce pracy są raczej słabe. 

Dlatego młodzież ta bardzo często dotknięta 
jest bezrobociem.  

A. 1 Inicjatywa QFC zakładowych miejsc 
 kształcenia. 

Bodo Bastian kieruje zakresem „kształcenie 
zawodowe” w QFC. Od 1997 roku realizowany 
jest w zakresie tym projekt nazwany „Inicjatywa 
zakładowych miejsc kształcenia”, który 
wyjątkowy jest dla całych Niemiec i w 2000 roku 
wyróżniony został przez Krajowy Instytut ds. 
Kształcenia Zawodowego jako przykład 
najlepszej praktyki współpracy regionalnej.  

Pytamy pana Bastiana o tło, problemy i sukcesy 
tego projektu, który tworzy dodatkowe miejsca 
praktyki zawodowej dla młodzieży w Saksonii-
Anhalt. 

Jakie były powody powołania „Inicjatywy 
zakładowych miejsc kształcenia”? 

Tłem historycznym był fakt, iż wraz z ponownym 
zjednoczeniem Niemiec system kształcenia 
zawodowego NRD postawiony został na głowie. 
Mogę to zilustrować własnymi przeżyciami: 
pracowałem wówczas w Zakładach Leuna. 
Kombinat kształcił sam w dużym zakresie, 
dysponował szkołą zawodową, gdzie nauczano 
teorii oraz powiązanym z nim centrum 
kształcenia praktycznego. W najlepszym okresie 
uczęszczało tam prawie 3 tys. młodzieży. Po 
zjednoczeniu dział edukacyjny został 
podzielony: szkoła zawodowa stała się 
publiczną placówką prowadzoną przez władze 
samorządowe, a centrum nauki praktycznej 
zostało sprywatyzowane. 

Gigantyczne ograniczenie personelu po 1990 
roku doprowadziło do tego, że przedsiębiorstwo 
w regionie nie mogło zaoferować żadnych, lub 
niewiele miejsc nauki. Także nowo osadzone na 
tym obszarze firmy nie kształciły w wymaganym 
zakresie. Dlatego powstała ogromna różnica 
pomiędzy ofertą miejsc kształcenia w 
zakładach, a zainteresowaniem młodzieży. Do 
połowy lat 90. jeszcze rząd krajowy postawił do 
dyspozycji pieniądze na rzecz edukacji 
zawodowej, jednak od roku 1997 groziło tutaj 
duże załamanie. Rozwiązaniem, które w dużym 
stopniu wsparte zostało przez związek 
zawodowy IG BCE i jego spółkę-córkę 
Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH (QFC) 
była inicjatywa zakładowych miejsc kształcenia. 
Za jej pomocą częściowo przejęte mogły zostać 
koszty tej edukacji i utworzone miejsca w 
przedsiębiorstwach, które ich nie oferowały, i 
które ich oferować nie mogły. Młodzieży dana 
została możliwość ukończenia nauki w dualnym 
systemie i otrzymania kwalifikacji zawodowych.     

Jak była finansowana i zorganizowana 
„Inicjatywa zakładowych miejsc kształcenia”? 
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Inicjatywa finansowana była ze zgrabnej 
kombinacji możliwości dotacyjnych i środków 
prywatnych: państwo – najpierw poprzez 
instytucję powierniczą powołaną do 
restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw, 
potem przez instytucję BVS - dostarczyło 
środków, kolejne pochodziły z landu Saksonia-
Anhalt i z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Także Związek Zawodowy 
Przemysłu Górniczego, Chemicznego i 
Energetycznego uczestniczył w przedsięwzięciu 
poprzez swoją spółkę-córkę 
Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH (QFC) 
i znacznymi kwotami bezpośrednio finansował 
miejsca w zakładach. QFC rozdzielało te 
pieniądze i kontrolowało ich użycie. Należy 
wspomnieć, że systematycznie wzrastał udział 
finansowy przedsiębiorstw w kształceniu: od 
roku 2001 przejmują one 2/3 jego kosztów. 
Projekt wspiera edukację w kontekście 
współpracy. Treść kształcenia przekazywana 
jest w centralnych miastach, przez co poprawie 
ulega jego jakość. W ten sposób mogą zostać 
przejęte przez państwo zadania organizacyjne i 
administracyjne, co odciąża przedsiębiorstwa. A 
także małe zakłady otrzymują szansę 
kwalifikowania swojej przyszłej kadry.   

Do kogo kierowana jest ta inicjatywa i ile osób 
zostało nią do dzisiaj objętych? 

Od 1997 roku stworzyliśmy dodatkowe miejsca 
kształcenia w zakładach dla ponad 1,4 tys. 
młodzieży. W roku 2004 było to 140 osób, 
dodatkowe 14 w landzie Brandenburgia. 
Zawsze byli to młodzi ludzie, którzy z jakiegoś 
powodu mieli mniejsze szanse na rynku: po 
rozpoczęciu nauki nie znaleźli miejsca 
praktycznego kształcenia i zarejestrowani byli w 
urzędzie pracy jako poszukujący go. Spełniali 
warunek, jakim jest ukończenie szkoły (w 
polskim systemie odpowiadającej gimnazjum), 
jednak nie mieli porażających ocen. W jednym 
przypadku była to np. młoda kobieta, która 
zainteresowana była klasycznymi męskimi 
zawodami i tylko poprzez Inicjatywę miała 
szansę. Wybór dokonywany był przez QFC 
zawsze na miejscu, razem w odpowiednimi 
placówkami edukacyjnymi, które znów 
współpracowały z miejscowymi 
przedsiębiorstwami. Przeprowadzaliśmy przy 
tym, po odpowiednim wstępnym naborze, 
zarówno testy próbne, jak też grupowe i 
indywidualne rozmowy.  

Kształcenie odbywa się w ok. 35 różnych 
zawodach. Byli lub są to chemicy, laboranci 
chemiczni, mechanicy konstrukcyjni, 
przemysłowi i sprzedawcy biurowi. Są to 
zawody reprezentatywne dla branży chemicznej 
i branż pokrewnych. Wprawdzie częściowo 
wyedukowaliśmy „ponad potrzeby” przemysłu, 
należy bowiem pamiętać, że młodzi ludzie takie 

wartościowe kwalifikacje otrzymują normalnie w 
ramach dualnego systemu. W ramach inicjatywy 
mogą oni dodatkowo uczestniczyć w programie 
seminaryjnym rozwijającym niezależne od 
wykonywanego zawodu tzw. kluczowe 
kwalifikacje, jak znajomość języków obcych, 
kompetencje społeczne i interkulturowe. W ten 
sposób ich szanse na zatrudnienie wzrastają. 

Jakie przedsiębiorstwa uczestniczą w 
„Inicjatywie zakładowych miejsc kształcenia”? 

Łącznie ponad 100 przedsiębiorstw z branży 
chemicznej i górniczej. Punktem ciężkości są 
naturalnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Ale 
także duże, jak np. Rafineria Total i InfraLeuna, 
które zareagowały na publiczną presję w 
zakresie brakujących miejsc kształcenia, od 
początku uczestniczyły w projekcie. Dzięki ich 
przykładowi mniejsze przedsiębiorstwa mogły 
pozbyć się obaw i wykonane zostały duże 
działania uświadamiające.  

Na czym polega szczególna sytuacja chemików 
w regionie?   

Zawód chemika nie należy niestety do 
najatrakcyjniejszych. Składa się na to wiele 
powodów: robocze ubranie ochronne, praca 
pełnozmianowa, itd. Z pewnością minęły czasy 
sprzed zjednoczenia Niemiec, gdy zawód ten 
miał lepszy image, a przede wszystkim, w 
porównaniu z innymi profesjami, był znacznie 
lepiej opłacany. Jednak zapotrzebowanie 
zakładów na wykwalifikowanych chemików jest 
aktualnie duże. Dlatego znajdują oni 
zatrudnienie, jeżeli tylko pomyślnie ukończą 
edukację. Statystyki mówią tu rzeczywiście o 
100%. Dodatkowo silnie angażują się w tej 
branży partnerzy społeczni i w realizacji układu 
zbiorowego „Związek dla młodej pracy 
chemicznej” stworzyliśmy także dla chemików 
16 dodatkowych miejsc kształcenia w 
zakładach. Wszyscy oni po zakończenie 
edukacji zostali w tych przedsiębiorstwach 
zatrudnieni. 

Może Pan wskazać dodatkowe sukcesy?  

Dokonujemy ewaluacji w przedsiębiorstwach i 
poprzez pisma wysyłane indywidualnie. Jak 
zostało wspomniane w przypadku chemików 
kwota ich zatrudnienia po skończonym 
kształceniu wynosi 100%, przeciętnie jest to ok. 
65%. Bardzo ważnym dodatkowym efektem 
„Inicjatywy zakładowych miejsc kształcenia” jest 
to, że wsparcie otrzymała dalsza egzystencja 
centrów kształcenia praktycznego i na 
obszarach produkcyjnych rozwijać się mogą 
zdolne do konkurowania na ryku struktury 
edukacyjne. Ponadto w przeciągu minionych lat 
powstała dobrze funkcjonująca sieć współpracy 
pomiędzy podmiotami kształceniowymi Trójkąta 
Chemicznego. Pielęgnujemy ją jako QFC i 
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umożliwia to wszystkim zaangażowanym dalszą 
pracę nad ważnymi kwestiami oraz realizację 
sensownych projektów.   

Jakie są aktualne kierunki rozwoju i jak widzi 
Pan przyszłość „Inicjatywy”? 

W 2007 roku mieliśmy szczególną sytuację, 
ponieważ z powodu wprowadzenia krótszego 
czasu nauki w Sakonii-Anhalt dwa roczniki 
absolwentów opuściły szkołę, tak że niejasna 
była sytuacja statystyczna odnośnie niżu 
demograficznego. Od roku 2008 wyraźny stał 
się spadek liczby klas i młodzieży szukającej 
miejsca kształcenia. Nawet znaczące 
przedsiębiorstwa jak DOW Chemical czy 
Rafineria Total miały przed kilkoma laty 
wyraźnie więcej podań na swoje miejsca niż 
dzisiaj i spadły wymagania co do kandydatów. 
Ułatwieniem dla przedsiębiorstw może być 
poprawienie działań w ramach orientacji 
zawodowej. Wiele w tym kierunku zostało już 
zrobione.  

Dzisiaj, w 2008 roku i latach przyszłych musimy 
troszczyć się przede wszystkim o młodzież tzw. 
„fali uderzeniowej”. Są to osoby, które w 
minionym czasie nie mogły rozpocząć żadnej 
edukacji zawodowej albo przeszły jedynie przez 
mało dopasowane do potrzeb rynku formy 
kształcenia szkolnego i które najczęściej nie 
spełniają warunków osobistych. Może to być 
ukończenie szkoły, które należy powtórzyć lub 
nieodpowiedni stosunek do pracy, który należy 
zmienić poprzez rok nauki w zakresie 
przygotowania do zawodu. Wymaga to sztuki 
socjalno-pedagogicznej i mądrej pracy 
rozwojowej.  

Z mojego punktu widzenia interesująca jest 
druga grupa młodzieży, która została źle 
zorientowana przez potencjalne placówki. Mogą 
to być studenci, którzy przerwali studia lub 
młodzi ludzie, którzy rozpoczęli naukę zawodu z 
dobrymi lub bardzo dobrymi wynikami i potem 
stwierdzili, że nie jest to ich wymarzona 
profesja. Szczególnie w obliczu grożącego 
braku personelu widzę tkwiący tu 
niewykorzystany potencjał.  

 

A.2 Związek kształceniowy jako 
możliwo ść dla małych 
przedsi ębiorstw prowadzenia 
edukacji na własne potrzeby. 

Małe przedsiębiorstwa obawiają się często 
kosztów kształcenia zawodowego przyszłych 
pracowników. Do tego nie mogą zapewnić 
nauczania całego materiału przewidzianego 
programem. Rozwiązaniem są placówki 
kształcenia zawodowego, które oferują zajęcia 
poza zakładowymi i szkolnymi warsztatami. W 
nowych landach niemieckich szczególnie 

rozpowszechnione są związki kształceniowe. 
Tam wcześniej przedsiębiorstwa kształciły we 
własnych centrach zawodowych, które po 
przełomie społeczno-politycznym zostały 
sprywatyzowane i teraz oferują usługi na rzecz 
wielu zakładów. Przykładami takich związków 
kształceniowych mogą być: 

• W regionie Leuna – Schkopau: Akademia 
Kształceniowa Leuna (Bildungsakademie 
Leuna BAL), Wspólnota Interesów 
Kształcenie Leuna Merseburg 
(Interessengemeinschaft Bildung Leuna 
Merseburg IBML) 

• W regionie Bitterfeld–Wolfen: Centrum 
Kształceniowe Wolfen-Bitterfeld 
(Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld BWB) i 
ABASYS-Bitterfeld 

• W regionie Wittenbergii: Centrum 
Kształceniowe dla Zawodu i Gospodarki 
(Bildungszentrum für Beruf und Wirtschaft 
BBW). 

 

B. Zawodowe kształcenie zasadnicze i 
 ustawiczne. 

Kształcenie ustawiczne może przyczynić się do 
podniesienia zdolności zatrudnienia, jak też 
stanowić pomoc dla pracowników i 
przedsiębiorstw w pokonywaniu procesów 
zmian gospodarczych i technologicznych oraz w 
zachowaniu konkurencyjności. Jednakże wciąż 
istnieje dysproporcja pomiędzy rosnącym 
znaczeniem uczenia się przez całe życie w 
publicznej debacie a rzeczywistą świadomością 
i działaniami. 

W kształceniu ustawicznym rozróżnić należy 
kształcenie zawodowe i zakładowe. Jeżeli nie 
mówimy o działaniach Krajowej Agencji Pracy 
lub innych instytucji finansujących 
przedsięwzięcia dokształcające lub 
przekwalifikujące dla bezrobotnych, zawodowe 
kształcenie ustawiczne jest dobrowolnym 
wysiłkiem pracownika, którego też koszty sam 
pokrywa. Istnieją też specjalne fundusze 
krajowe lub landowe na rzecz rozwoju 
zawodowego, jak np. urlop kształceniowy, który 
wprowadzony został w Republice Federalnej 
Niemiec w latach 70. i 80. ustawami landowymi. 
Z reguły zakładają one corocznie dla 
pracownika 5-dniowy płatny urlop w celach 
edukacyjnych. Instytucjami oferującymi 
kształcenie dla dorosłych są m.in. placówki 
edukacji rodzinnej, ludowe szkoły wyższe, 
instytucje związkowe i kościelne, 
stowarzyszenia kształceniowe pożytku 
publicznego, prywatne akademie edukacyjne, 
centra kształceniowe izb, itd. Różnorodność 
szkoleń powoduje pewną nieprzejrzystość, gdyż 
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nie wszystkie formy nabywania dalszych 
kwalifikacji certyfikowane są egzaminami.  

Najniższym stopniem uznawanym w kształceniu 
zawodowym jest wykwalifikowany robotnik. 
Wraz z wieloletnim wykonywaniem zawodowych 
czynności i zebranym przez to doświadczeniem 
możliwe jest, przy wykazaniu odpowiednich 
wiadomości teoretycznych, osiągnięcie 
dalszych, wyższych stopni. Są to m.in. tytuł 
mistrza (kursy trwające od ok. 300 do max. 
1200 godzin) i technika (wyższa szkoła 
zawodowa, min. 2 lata/2,4 tys. godzin). 

W zakładowym kształceniu ustawicznym to 
przedsiębiorstwo (z reguły) pokrywa koszty 
dalszej edukacji pracownika lub kształci go 
samo. Normalnie praktyczny przebieg procesów 
w zakładzie jest niewiele znany, tak że trudne 
jest przekazanie najlepszych praktyk. Treść 
kształcenia ustawicznego ustalana jest więc na 
podstawie celów przedsiębiorstwa, jak też – w 
idealnym wypadku – analizy zapotrzebowania, 
które porównują i łączą potrzebne kwalifikacje i 
kompetencje z brakami i koniecznością szkoleń. 
Jednakże w zakładach odbywa się za mało 
systematycznych i celowych działań w zakresie 
kształcenia ustawicznego. Większość 
przedsiębiorstw wciąż jeszcze ustala swoją 
ofertę edukacyjną wg wymogów przepisów 
prawnych i uregulowań albo wykorzystuje 
szkolenia jako krótkofalowe rozwiązanie 
problemów. Zatrudnieni i firmy mają też różne 
interesy, które muszą być wyrównane: podczas 
gdy przedsiębiorstwo oczekuje raczej 
bezpośrednich korzyści z przedsięwzięć 
edukacyjnych i preferuje specyficzne zakładowe 
szkolenia, dla pracowników ważniejsze jest 
długofalowe zabezpieczenie swojej aktywności 
zawodowej i otrzymanie ogólnego, powszechnie 
uznawanego, dopasowanego do zawodu 
certyfikatu. 

W dalszej kolejności zbieżności interesów 
wymaga kwestia finansowania i podziału 
kosztów (m.in. czasu) pomiędzy pracownika i 
pracodawcę. Możliwości w tym zakresie oferują 
układy zbiorowe, które w Niemczech – w 
przeciwieństwie do Francji – opierają się na 
autonomii partnerów koalicyjnych i Ustawie o 
zakładach oraz przede wszystkim małym 
udziale państwa.  

 

B.1 Grupa zawodowa mistrzów zawodu – 
 wyj ątkowa cecha systemu niemiec-
 kiego.  

Akademia Kształceniowa Leune (BAL) założona 
została w 1993 roku i działa w zakresie 
podstawowego i ustawicznego kształcenia 
zawodowego (http://www.bal.de). Od początku 
swojego istnienia objęła programem 2 tys. osób 

w podstawowej edukacji zawodowej, ponad 3 
tys. pracowników i 2 tys. bezrobotnych. 
Historyczne korzenie BAL sięgają roku 1923 w 
Zakładach Leuna.    

Do działalności BAL należy także kształcenie 
mistrzów. Zapytaliśmy o nie panią Janę 
Glaubitz, kierowniczkę projektu kształcenia 
mistrzów w BAL.  

Pani Glaubitz, ile osób aktualnie uczy się u 
Państwa jako mistrzowie przemysłu?  

Teraz, a więc w październiku 2008 roku mamy 
73 osoby, które chcą zdobyć tytuł mistrza 
przemysłu.  

Wyodrębniliśmy następujące kierunki: chemia – 
24 osoby, elektrotechnika – 16 osób, 
mechatronika – 6 osób i metal – 27 osób. 

Do czego uprawnia tytuł mistrza i jakie 
znaczenie ma on w przedsiębiorstwach? 

Należy rozróżnić między mistrzem rzemiosła i 
przemysłu. Mistrzowie rzemiosła wraz ze 
zdanym egzaminem mistrzowskim otrzymują 
prawo do prowadzenia zakładu rzemieślniczego 
i kształcenia uczniów. Mistrzowie przemysłu nie 
mogą się usamodzielnić w rzemiośle. Ich obszar 
działania znajduje się w zakładach 
przemysłowych. 

Zadania mistrzów przemysłu są różne, w 
zależności od rodzaju i wielkości zakładu. 
Zasadniczo można ująć je w następujących 
trzech punktach:  

• nadzór nad przebiegiem produkcji (łącznie z 
obsługą urządzeń): planowanie użycia 
środków zakładowych i produkcyjnych, 
dbanie o utrzymanie norm jakości i 
wymogów ilościowych, współpraca przy 
rozwoju koncepcji racjonalizatorskich 

• planowanie przebiegu pracy: sporządzanie 
planów kosztów (działania gospodarcze); 
koordynacja i nadzorowanie stanu maszyn 
wraz z odpowiedzialnymi pracownikami; 
zastosowanie i zachowanie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów ochrony 
środowiska i zdrowia    

• kierowanie pracownikami (np. jako 
kierownicy zmian lub liderzy grup): 
motywowanie pracowników, współdziałanie 
przy planowaniu i wyborze personelu. 

Jak jest różnica między mistrzem i technikiem? 

Technicy z państwowym egzaminem pracują 
dzisiaj w wielu obszarach przemysłowych, 
podczas gdy mistrz przemysłu jest 
wykwalifikowanym specjalistą technicznym, 
który zajmuje się głównie kierowaniem grup 
roboczych lub wydziałów w zakładach 
przemysłowych.   
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Jakie wymagania należy spełnić, aby kształcić 
się jako mistrz? 

Naturalnie określone są pewne warunki. 
Jednym z nich jest pomyślnie zdany egzamin 
zawodowy w jednej z oficjalnie uznanych 
profesji, która odpowiada wymaganemu 
kierunkowi, a potem minimum roczna ciągła 
praktyka zawodowa. Alternatywą byłby egzamin 
w innym technicznym lub rzemieślniczym 
zawodzie, a potem minimum trzyletnia ciągła lub 
sześcioletnia praktyka zawodowa.    

Jak długo trwa nauka i jak jest zorganizowana? 

Nauka obejmuje 3 lata. Liczba godzin wynosi 
1220. Zajęcia odbywają się w soboty w 
godzinach 7.00-14.45 lub po wspólnym 
uzgodnieniu, także w dni robocze w godz. 
17.00-20.15. 

Zdobywanie tytułu „mistrza przemysłu” 
podzielone jest na 3 części, które wszystkie 
zamyka jeden egzamin przed Izbą 
Przemysłowo-Handlową (IHK). Pierwsza część 
składa się z kwalifikacji zawodowych i 
pedagogicznych. Druga obejmuje umiejętności 
bazowe, wykraczające poza kierunek 
zawodowy. Należą do tego: działanie 
gospodarcze i prawne, współpraca w zakładzie, 
zastosowanie metod informacyjnych, 
komunikacyjnych i planowania; uwzględnienie 
ograniczeń przyrodniczych i technicznych (nie w 
przypadku mistrza przemysłowego chemii). 
Trzecia część zawiera kwalifikacje w obszarze 
postępowania: organizacja działania, personel, 
kierowanie – dla wszystkich kierunków. Do 
obszaru „organizacja” należą: rodzaje 
zakładowych kosztów; systemy planowania, 
sterowania i komunikacji; ochrona pracy, 
zdrowia i środowiska. 

Do tego dochodzą kwalifikacje, które 
specyficzne są dla określonego kierunku. W 
przypadku „mistrza przemysłowego chemii” jest 
to obszar działania „produkcja chemiczna”, który 
obejmuje technikę procesów i urządzeń, 
procesy chemiczne, technikę kierowania 
procesami. Uzupełnieniem są „obszary 
specjalizacyjne”, które można wybrać, jak np. 
planowanie syntezy, technika automatyzacji i 
kierowania procesami, technologia, controling 
zakładowy.    

Kto kształci się w tytule mistrza? 

Średnia wieku u nas wynosi 35 lat. Najmłodszy 
uczestnik ma 22 lata, najstarszy 49. Są osoby, 
które kończyły edukację zawodową w 
przedsiębiorstwie i mają ok. roku stażu 
zawodowego, a są też „stare wygi”, które od lat 
pracują w firmie i dysponują szerokim 
doświadczeniem.  

Motywacje uczestników są bardzo różne. 
Niektórzy pracują już na stanowiskach 
kierowniczych, potrzebują jednak do tego 
dyplomu. Inni chcą go wykorzystać jako 
możliwość awansu w zakładzie. A jeszcze inni 
robią to z własnej inicjatywy, aby ogólnie 
rozwinąć się zawodowo. Ważne jest jednak, że 
tytuł „mistrza przemysłu” nie uprawnia do 
podjęcia studiów. 

Kto ponosi koszty kształcenia? 

Także z tym jest różnie. Niektórzy uczestnicy 
płacą za naukę sami, przy czym możliwe jest 
wsparcie ze strony państwa w formie 
„stypendium mistrzowskiego”.  

W niektórych przypadkach opłaca ją firma, w 
której nasi uczniowie są zatrudnieni. A 
częściowo koszty dzielone są między 
pracownika i przedsiębiorstwo.  

Jaką rolę odgrywa Izba Przemysłowo-Handlowa 
(IHK)? 

Wszystkie nazwane tu kierunki kształcenia 
„mistrza przemysłu” są ustalone dla całego 
kraju, jak też terminy i zadania egzaminacyjne. 
Zdawanie egzaminów (pisemne i ustne) odbywa 
się jednak nie poprzez instytucje państwowe, 
ale komisje egzaminacyjne odpowiednich w 
regionie izb przemysłowo-handlowych. U nas 
mechatronicy zdają egzaminy w Izbie w 
Dreźnie, ponieważ Izba w Halle nie utworzyła 
dla tego kierunku komisji egzaminacyjnej. 

 

C. Zapotrzebowanie na wykwalifikowa-
 nych pracowników, przedsi ębiorstwa 
 stabilne demograficznie, orientacja 
 zawodowa. 

Ponowne zjednoczenie Niemiec i jego skutki 
postawiło przemysł chemiczny we wschodnich 
Niemczech przed wyjątkową historycznie 
sytuacją, która zależna była od dwóch faktorów: 
znaczącego niżu demograficznego i 
dramatycznego dopasowania personelu do 
struktur rynkowych gwarantujących 
konkurencyjność. 

Zarówno w Niemczech wschodnich, jak i 
zachodnich odnotowano w latach 70. silny 
spadek urodzeń. We wschodniej części – 
inaczej niż w zachodniej – udało się tę 
tendencję odwrócić i od roku 1980 zachować 
liczbę 210 tys. urodzeń rocznie. Po 
zjednoczeniu statystyki spadły o prawie 60% - z 
216 tys. urodzeń w roku 1988 do 79 tys. w 1994 
roku. Redukcja personelu w 
przedsiębiorstwach, które przetrwały 
przechodziła dwie fale – od 1990 do 1994 roku. 
Najpierw 1 milion zatrudnionych w wielu 60 lat 
odszedł na wcześniejszą lub pomostową 
emeryturę. Potem zwalniani byli młodzi 
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pracownicy, ponieważ w socjalnych przepisach 
prawnych stanowili grupę najmniej chronioną. 
Nowoosiadłe przedsiębiorstwa zatrudniały w 
przeważającej mierze młody personel. Zarówno 
w nich, jak i w starych firmach, które przetrwały, 
pracował stosunkowo homogeniczny wiekowo 
personel. 

W zakładach kontynuujących produkcję 
dominowała grupa wiekowa 45-54-latków, a w 
nowopowstałych pracownicy w przedziale 25-35 
lat. Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu 
w Halle od 10 lat zwraca uwagę, w związku z 
tym rozwojem, określanym „demograficzną 
pułapką”, na to, iż od 2006 roku znacząca część 
załóg opuszcza zakłady w związku ze swym 
wiekiem, a jednocześnie spadek urodzeń po 
przełomie polityczno-gospodarczym nie 
zapewnia oferty nowych pracowników.  

Prognozowo wysokie bezrobocie przy 
równoczesnym braku wykwalifikowanych 
pracowników, czemu zapobiec mają zakładowe 
i pozazakładowe działania. Około 5-10 lat 
wcześniej niż w Niemczech zachodnich 
problemy rozwoju demograficznego występują 
na wschodzie kraju w specyficznej i 
dramatycznej formie.    

Różnorodne przedsiębiorstwa chemiczne w 
Trójkącie Środkowo-Niemieckim podjęły 
działania zapobiegawcze temu rozwojowi oraz 
długofalowe przedsięwzięcia o profilu 
demograficznym. Przykładem może być obszar 
produkcyjny Leuna, w którym odpowiednio 
wcześnie dostarczone badania empiryczne 
znalazły odbicie w utworzonych w 2003 roku 
„zasobach kadrowych”.  

W Leunie powołało w międzyczasie swe 
przedstawicielstwa ponad 100 krajowych i 
zagranicznych przedsiębiorstw, które 
zatrudniają bez mała 10 tys. osób. Obszar 
produkcyjny jest zamknięty, w jego granicach 
znajduje się Rafineria Total Środkowe Niemcy, 
występuje koncentracja funkcji serwisowych i 
infrastrukturalnych oraz wspólna koncepcja 
bezpieczeństwa, którą wynika z porozumienia 
firm znajdujących się na tym terenie.  

 

C.1 „Zasoby młodej kadry” w Leunie: 
 instrument niwelowania luk w zapo
 trzebowaniu na wykwalifikowanych 
 pracowników. 

„Zasoby młodej kadry” – projekt wspierany w 
trzyletnim okresie – pomyślany był jako 
przejściowe rozwiązanie. W związku z brakiem 
wykwalifikowanych pracowników w wieku 20-25 
lat (chemicy, laboranci chemiczni, elektroników 
sterowania procesami, itp.) wśród różnych 
przedsiębiorstw obszaru produkcyjnego 

powinny być podjęte działania, które wyrównają 
spodziewany w przyszłości brak personelu.   

„Zasób młodej kadry” został włączony jako nowy 
oddział zewnętrznej firmy TVS Personalservice 
GmbH w Leunie. Inaczej, niż jest to typowe dla 
firm zewnętrznych, pracownicy otrzymali umowy 
o pracę na stałe i w oparciu o układ zbiorowy 
spółki Infra Leuna.     

Celem zasobu było włącznie go do pracy jednej 
z firm zewnętrznych. Dla takich przedsiębiorstw 
miał on wiele zalet: firmy miały od razu do 
dyspozycji pracowników, gdy brakowało 
personelu podstawowego (np. z powodu 
zachorowań, urlopów wypoczynkowych lub 
macierzyńskich, szkoleń) lub gdy do wykonania 
było dodatkowe zadanie. Równocześnie mogły 
one poznać młodych ludzi i w dalszym kroku 
wprowadzić ich w przyszłe obowiązki. „Zasób 
młodej kadry” zatrudniał jednocześnie 20-25 
młodych osób w latach 2003-2006.  

Z łącznie 57 zatrudnionych 30 z nich znalazło 
stałą pracę w kooperujących w projekcie 
przedsiębiorstwach. „Zasób młodej kadry” stracił 
z czasem swój sens, gdyż aktualnie 
zapotrzebowanie na młodych pracowników jest 
nieporównywalnie większe niż osób kończących 
pomyślnie edukację. 

 

C.2 „Planowanie nast ępstw 2020” - 
projekt firmy InfraLeuna: od 
dalekosi ężnej polityki personalnej do 
zakładu zdolnego do działania w 
przyszło ści.  

InfraLeuna sp. z o.o. przeprowadziła w latach 
2008/2009 wewnętrzny projekt „Planowanie 
następstw 2020”, aby zmierzyć się z 
demograficznymi wyzwaniami i jednocześnie 
dać impuls do działania innym firmom Parku 
Chemicznego.  Przeprowadziliśmy rozmowę z 
szefem personalnym, panem Jankowskim oraz 
przewodniczącym rady zakładowej InfraLeuna, 
panem Nowakiem. 

Nie dają efektu pojedyncze akcje i działania „w 
mgnieniu oka”. 

Jaka jest wyjściowa sytuacja demograficzna, 
która zmobilizowała firmę do działania? 

Pan Jankowski: „Aktualnie mamy w InfraLeunie 
przeciętną wieku 43 lata. Brakuje nam 
pracowników w przedziale wiekowym 30-45 lat. 
Musieli oni zostać zwolnieni na początku lat 90. 
w wyniku wyboru społecznego – jako najmniej 
chroniona grupa. Mamy solidną liczbę 18-30-
latków, ale najsilniejszą grupę stanowią osoby w 
wieku 53-57 lat. W rezultacie do 2020 roku 
stracimy 1/3 załogi, która odejdzie ze względu 
na wiek, a to stanowi ponad 200 pracowników. 
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Muszą oni zostać zastąpieni w stosunku 1:1. Na 
to chcemy i musimy się nastawić. 

Pracujemy nad tą kwestią od roku 2003/2004, a 
więc od zakończenia programu 
restrukturyzacyjnego obszaru produkcyjnego i 
naszego przedsiębiorstwa. Mogliśmy, chociaż w 
bardziej ograniczonym zakresie, pozytywniej 
ukształtować tę strukturę wiekową. Jesteśmy 
świadomi, że musimy podjąć to zadanie w 
bardziej celowo zorientowany sposób. Dlatego 
przedłożyliśmy aktualnie program „Planowanie 
następstw 2020”, którego celem jest osiągnięcie 
stanu personelu stabilnego demograficznie. W 
planowaniu tym chcemy zastosować wszystkie 
istotne informacje, jakie potrzebne są dla 
długofalowego działania w zakresie kadr. 

Może Pan wyjaśnić tło, w jakim program jest 
realizowany? 

Pan Jankowski: Mamy doświadczenia z sytuacji 
przełomowych. Proszę przypomnieć sobie 
gigantyczne zwolnienia na początku lat 90. 
Pokonywanie kwestii planowania personalnego 
nie jest dla nas novum. Dodatkowo nie jesteśmy 
sami z problemem demograficznym. W 
obszarze produkcyjnych Leuna w 2000 roku 
przeprowadzono analizę struktur personalnych 
tamtejszych firm i oszacowano wyniki. Okazało 
się, że w 2006 roku pracownicy w wieku 50-60 
lat stanowili ok. 40% załogi. Rozwój 
demograficzny jest nie tylko dla nas bardzo 
ważny, lecz dla wielu, a właściwie wszystkich 
firm regionu.  

Ważny element motywacyjny dla naszych 
działań znajdą państwo w naszych hasłach 
przewodnich, w których pracownicy postrzegani 
są jako ważne źródło, bogactwo dla rozwoju 
przedsiębiorstwa. To są ramy naszej 
aktywności.    

Pan Nowak: Projekt „Planowanie następstw 
2020” rozpoczęliśmy jako projekt pilotażowy w 
dziale zaopatrzenia energetycznego, z udziałem 
ponad 140 pracowników. Teraz kolej na 
pozostałe obszary, a więc logistykę, straż 
pożarną, itd. Do roku 2009 zakończymy 
realizację. W projekcie stosujemy wszystkie 
instrumenty, jakie dotychczas rozwinęliśmy, aby 
wzmocnić zajmowanie się tą problematyką. 
Przykładem są rozmowy z pracownikami 
przeprowadzane co dwa lata i ankiety. Do tego 
dochodzą takie elementy, jak „360 stopni oceny 
naszego kierownictwa 1-3 stopnia” oraz nasze 
plany podstawowego i dalszego kształcenia.   

Może Pan na przykładzie działu zaopatrzenia 
energetycznego wyjaśnić, jak dokładnie 
wyglądał ten projekt? 

Pan Jankowski: Zacznijmy od wyników: 
przedłożyliśmy bank danych o wszystkich 
miejscach pracy w tym dziale. Wiemy w 

szczegółach, jakie stanowiska i kiedy na nowo 
muszą zostać obsadzone. Mamy więc 
wyobrażenie o tym, jak pojedyncze miejsca 
pracy będą się prawdopodobnie rozwijać, jakie 
kwalifikacje są wymagane, aby je zapełnić w 
2020 roku. Mamy bardzo dobre podstawy, by 
podjąć konkretne wewnętrzne działania, też by 
pozostać aktywnymi na zewnątrz.    

Pan Nowak: konkretna praca zaczyna się teraz i 
to dla wszystkich zaangażowanych. Nie można 
np. powiedzieć: pracownik x przechodzi dziś na 
emeryturę i jutro zatrudniamy pracownika y, 
dokładnie tak samo wykształconego. To nie 
funkcjonuje, bo zakładowa wiedza i 
doświadczenie muszą móc być wcześniej 
przekazywane. Do tego potrzebne są rozsądne 
okresy zazębiania się pracy starszych i 
młodszych. Ale potrzebujemy też motywacji 
pracowników do rzeczywistego przekazywania 
swoich kompetencji, wiedzy, doświadczenia. To 
jest możliwe tylko wtedy, gdy uwzględnimy ich 
wyobrażenia i życzenia.  

Panie Nowak, jako jeden z instrumentów 
wymienił Pan uzgodnienie zakładowe odnośnie 
„rozmów pracowniczych”. Było ono również 
zastosowane? 

Pan Nowak: Ankieta wśród pracowników służy 
m.in. temu, by podczas rozmowy z przełożonym 
przekazać zapotrzebowanie na dalsze 
kształcenie i szkolenia oraz ustalić konkretne 
działania dla realizacji celów. Równocześnie 
następuje ocena wymagań kwalifikacyjnych i 
wyników na stanowisku pracy przez 
przełożonego i pracownika, aby zrealizować 
sensowne nowe obsadzenie stanowiska i 
zmiany w przyszłości. W trwającym procesie 
porównywany jest rzeczywisty rozwój. 
Działaniom tym towarzyszyło stworzenie 
systemu oceny kierownictwa, aby wprowadzić w 
InfraLeunie ustalone przewodnie linie i 
rozpoznać rozwojowe obszary kompetencji 
kierownictwa. To wszystko musi mieć ręce i 
nogi, by się wzajemnie uzupełniać. Jako rada 
zakładowa wykorzystujemy w ramach 
współdecydowania możliwość zapewnienia 
jakości wyników i motywacji pracowników. 
Stworzenie miejsc pracy zdolnych do 
funkcjonowania w przyszłości oznacza dla nas 
poprawę warunków pracy i motywowanie 
kolegów do współuczestniczenia i 
zaangażowania. 

Pan Jankowski: Wymieniliśmy właśnie całą 
paletę rozwiązań. Wiemy kto w kolejnym czasie 
odejdzie na emeryturę. Wiemy kiedy i w jakich 
obszarach zaoferujemy miejsca kształcenia dla 
młodzieży. Rozwój personelu w zakresie 
średniego kierownictwa jest ustalony. Mamy np. 
od 2007 roku umowy ze studentami i wiemy w 
konkretnym przypadku kto kierował będzie 
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strażą pożarną za 10-12 lat. Naturalnie sięgamy 
też do sprawdzonych sposobów, jak np. 
program trenerów, który praktykujemy od 1997 
roku. Aktualnie opłacamy 12 trenerów. W 
Akademii Zawodowej w Merseburgu mamy 
studentów, którzy uczą się systemem dualnym. 
Nasz program „Planowanie następstw 2020” 
wykorzystuje stare i nowe metody i łączy je w 
jedną koncepcję. 

Jak traktują Państwo tematy z zewnętrznego 
świata gospodarki, jak np. brak 
wykwalifikowanych pracowników, który jest 
prognozowany? 

Pan Nowak: Stoimy przed dużym wyzwaniem, a 
właściwie całym pakietem wyzwań. Są to lata 
niskiej liczby urodzeń, których będzie nam 
brakować. To oznacza też stratę wizerunku. 
Przed zjednoczeniem w branży chemicznej 
pracowało wiele pokoleń. Potem nastapiły 
masowe zwolnienia. Wsród młodych ludzi 
wizerunek branży chemicznej osłabł. Chcemy te 
zawody uczynić ponownie atrakcyjnymi.  

Dlatego uczestniczymy w projektach orientacji 
zawodowej, jak „Pieczęć wyboru zawodu” landu 
Saksonia-Anhalt. Idziemy do szkół, a nawet do 
przedszkoli. Uczestniczy w tym nasz związek 
zawodowy IG BCE. Prowadzimy dni otwartych 
drzwi. Uczniowie powinni wiedzieć: w 
InfraLeunie czy na terenie obszaru produkcji 
chemicznej Leuna znajdę najlepsze warunki 
cenionego, wartościowego kształcenia, 
przydatnego w przyszłości. 

Pan Jankowski: Jako InfraLeuna mamy cel 
przeobrażenia tego obszaru chemicznego w 
jedno z najatrakcyjniejszych miejsc 
produkcyjnych. Potrzebujemy do tego 
kooperacji ze wszystkimi firmami chemicznymi i 
chcemy nadawać impulsy. Pielęgnujemy 
dlatego systematyczną wymianę, do której 
wnosimy nasze pomysły. Regularnie spotykają 
się przedstawiciele działów personalnych, ale 
też rad zakładowych obszaru parku. Ściśle 
współpracujemy z Agencją Pracy w Merseburgu 
i dbamy o kooperację z łącznie 8 szkołami 
powiatu i miasta Halle. Jesteśmy stale obecni w 
Wyższej Szkole w Merseburgu i 
współpracujemy w różnych ponadregionalnych, 
a nawet ogólnokrajowych grupach ds. 
pozyskiwania obecnych i przyszłych 
pracowników. Podsumowując: w pokonywaniu 
przyszłościowych problemów demograficznych 
można osiągnąć sukcesy tylko we współpracy w 
partnerstwie społecznym pracodawców i 
reprezentacji pracowników. Nie pomogą 
pojedyncze akcje i działania w mgnieniu oka.  

Ważne jest dostrzeżenie kompleksowości 
zagadnienia i strategiczne potraktowanie go za 
pomocą pakietu działań, który opracowany 
zostanie docelowo i długofalowo. Jesteśmy przy 

tym przekonani, że jesteśmy na dobrej drodze i 
wyjdziemy obronną ręką z „demograficznej 
pułapki”. 

 

C. 3 Das Berufswahlsiegel – Nowy 
instrument w „ucz ącym si ę regionie” 
- Saksonii-Anhalt na rzecz wspierania 
akceptacji i orientacji zawodowej. 

Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań 
Naukowych wspiera od 2001 roku uczenie się 
przez całe życie w regionalnie rozłożonych 
sieciach współpracy w całych Niemczech. W 76 
„uczących się regionach” nabywanie nowych 
kwalifikacji w trakcie całego życia wspieranie 
jest poprzez kooperację miejscowych 
podmiotów edukacyjnych z regionalnymi 
partnerami z obszaru gospodarki, spaw 
społecznych i kultury.  Qualifizierungsförderwerk 
Chemie GmbH (QFC) uczestniczy w tym 
programie od 2001 roku w formie projektu MIA – 
„Mitteldeutsche Industrieregion im Aufbruch“ 
(Środkowo-niemiecki region przemysłowy w 
trakcie przełomu) 

MIA nawiązuje do historii Trójkąta 
Chemicznego. Po przełomie najważniejszymi 
punktami było pokonanie wysokiego bezrobocia 
i poprawienie szans młodzieży na edukację 
zawodową. Dzisiaj największym wyzwaniem jest 
przeciwdziałanie brakowi wykwalifikowanych 
pracowników, który spowodowany jest 
przemianami demograficznymi i wciąż wysoką 
emigracją. W związku z tym pracuje dzisiaj 
„uczący się region” MIA głównie nad 
zarządzaniem i transferem w procesie szkoła-
nauka zawodu-zatrudnienie.  

W momencie przechodzenia z etapu szkolnego 
do nauki zawodu, jak też potem w fazę 
zatrudnienia główną rolę odgrywa orientacja 
zawodowa i przeorientowanie oraz dotyczy 
dużej liczby osób. Naturalnie szczególnie ważne 
jest orientowanie zawodowe dla młodzieży. 
Również, obok młodych ludzi, włączeni są w 
trudny proces wyboru zawodu rodzice (rodzina), 
nauczyciele, opiekunowie, szkoła, 
przedsiębiorstwa, centra kształcenia. Dlatego w 
ramach projektu MIA opracowane i 
przetestowane zostały oferty dla różnych grup 
przechodzących ze szkoły do edukacji 
zawodowej, ewentualnie w etap podejmowania 
zatrudnienia. Były to m.in.:    

• regionalnie dopasowane kursy wyboru 
zawodu dla uczniów klas 8 i 9 (odpowiednik 
dwóch ostatnich klas polskiego gimnazjum), 

• kursy wyboru zawodu dla określonej branży 
dla uczniów klas 9 (ostatnia klasa polskiego 
gimnazjum), 

• dodatkowe kursy kwalifikacyjne dla 
młodzieży, która nie ukończyła lub nie 
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podjęła edukacji zawodowej, łącznie z 
opieką w kolejnych krokach tych młodych 
ludzi, 

• kursy kwalifikacyjne/ zmiana miejsca nauki 
dla nauczycieli, nauczycieli zawodu i 
nauczycieli zawodu w zakładach w 
kooperacji z regionalnymi 
przedsiębiorstwami, 

• coaching dla rodziców, by byli w stanie 
lepiej towarzyszyć swoim dzieciom w 
momencie wyboru zawodu. Coaching 
zorganizowany został po raz pierwszy w 
regionie. Jak wykazała ewaluacja 
najważniejsze dla rodziców było połączenie 
tematu orientacji zawodowej z tematem 
dojrzewania i rozwoju. 

 
Dodatkowo, obok ofert dla poszczególnych 
grup, została przygotowana w „uczącym się 
regionie” specjalna oferta dla szkół jako 
instytucji – tzw. „Pieczęć dla wyboru zawodu”. 
Są to wytyczne do certyfikowania i wyróżniania 
szkół ze wzorowo prowadzoną orientacją 
zawodową. Stosowane są one od dwóch lat i w 
przyszłości powinny być przyjęte w całej 
Saksonii-Anhalt. W ten sposób wykorzystane 
zostaną długofalowo wyniki zakończonego we 
wrześniu 2008 roku projektu MIA.   

Istnieje wiele powodów do dalszego stosowania 
„Pieczęci”: zwraca się szczególną uwagę na 
bezpośrednią odpowiedzialność instytucji, jaką 
jest szkoła, za systematyczne planowanie i 
wdrażanie procesu przygotowania wyboru 
zawodu. Są to standardowe metody 
certyfikowania, które pomagają szkołom wejść 
w systemy zarządzania jakością. 
Doświadczenia do tej pory uczestniczących w 
programie podmiotów jasno pokazują, że 
konieczne jest wzmocnienie orientacji szkół na 
procesy rozwoju jakości.   

Temat przygotowania zawodowego jest 
aktualnie w Niemczech, a także w Saksonii-
Anhalt, szeroko dyskutowany. Wyróżnianie 
bardzo dobrych szkół „Pieczęcią” ma 
odpowiednio dobre oddziaływanie na opinię 
publiczną, rozpowszechniane są przykłady 
dobrych praktyk i przenoszone do innych szkół. 
Wytyczne umożliwiają włączenie do wspólnych 
działań wielu osób zaangażowanych w 
orientowanie zawodowe. W Saksonii-Anhalt w 
projekcie reprezentowane są wszystkie 
najważniejsze podmioty edukacji zawodowej i 
rynku pracy.  

 

D. Europejskie aspekty w kształceniu 
 zawodowym. 

Europeizacja kształcenia zawodowego jest z 
wielu powodów ważnym tematem w landzie 

Saksonia-Anhalt, w którym mieszka prawie 2,5 
miliona ludzi.  

• Po ponownym zjednoczeniu Niemiec 
Trójkąt Chemiczny wokół Halle został 
pomyślnie zrestrukturyzowany. Od tego 
momentu zaangażowało się w regionie 
wiele firm zagranicznych.  

• Odsetek obcokrajowców w regionie jest 
niski – 3%, co oznacza, że mało jest 
możliwości zdobywania w nim doświadczeń 
międzykulturowych. 

• Trójkąt Chemiczny leży blisko byłych krajów 
nowoprzyjętych do UE, jak Polska i Czechy. 

• Europeizacja kształcenia zawodowego od 
dawna jest ważnym tematem dla 
przedsiębiorstw przemysłu chemicznego. 

Na tym tle realizowane są w Saksonii-Anhalt 
inicjatywy i projekty, które prowadzić mają do 
europeizacji kształcenia zawodowego. 
Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH (QFC) 
jest dla przemysłu chemicznego ważnym 
podmiotem. Zostało ono powołane w 1994 roku 
jako córka-spółka o charakterze non-profit 
ówczesnego Związku Zawodowego Chemii, 
Papieru i Ceramiki. Celem było dopasowanie 
dawnych kombinatów chemicznych w Saksonii-
Anhalt do warunków rynkowych. Ponad 8 tys. 
osób objętych zostało działaniami na rzecz 
miejsc pracy, zawodowego dokształcania, 
kwalifikowania i przekwalifikowania. Od końca 
tych działań w roku 2000 QFC realizuje projekty, 
których punktami ciężkości są podstawowe 
kształcenie zawodowe, wspieranie szkolenia 
pracowników, zarządzanie transferem i 
kompetencje europejskie. 

 

D.1 Europejskie Kształcenie w Saksonii-
Anhalt – projekt ELEISA. 

„Konkretne i praktyczne otwieranie dróg 
europeizacji kształcenia zawodowego.“ 

Projekt ELEISA „Europejskie kształcenie w 
Saksonii-Anhalt“ wsparty został środkami landu 
Saksonia-Anhalt i Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Łącznie 370 uczniów zawodu z 
przemysłu chemicznego mogło w okresie od 
kwietnia 2005 do lutego 2008 łączyć nabywanie 
umiejętności zawodowych ze zdobywaniem 
doświadczeń interkulturowych dzięki 
zagranicznym pobytom. Zrobiliśmy na ten temat 
wywiad z dwoma osobami, które uczestniczyły 
w realizacji projektu ELEISA – Matthiasem 
Hirschmanem i Sabine Helling. 

Matthias Hirschmann jest kierownikiem obszaru 
„kompetencje europejskie“ w QFC. Zapytaliśmy 
go o działalność QFC o charakterze 
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europejskim, skierowaną do uczniów zawodu w 
Saksonii-Anhalt. 

Panie Hirschmann, jakie było tło realizacji 
projektu ELEISA? 

W Saksonii-Anhalt rozpoczęliśmy pracę innym 
projektem, który nazywał się „trans-fer“ i 
realizowany był 3 lata, do września 2004 roku. 
Uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich 
zawodów, łącznie 1022 osoby, które mogły 
zdobyć doświadczenia w zakresie zawodowej 
mobilności dzięki pobytom za granicą naszego 
kraju.   

Jest to godne uwagi. Czy dla wsparcia projektu 
przez land Saksonia-Anhalt ważny był czynnik 
wrogości wobec obcokrajowców? 

W Niemczech wschodnich mieszka procentowo 
mniej migrantów, niż w Niemczech zachodnich. 
Liczba przestępstw na tle ekstremizmu 
prawicowego jest tutaj jednak podwójnie tak 
wysokie jak na Zachodzie. W roku 2008 
przeprowadzone zostało przez Uniwersytet w 
Halle studium, na marginesie – pierwsze w tym 
zakresie, na temat ekonomicznych oddziaływań 
wrogości wobec obcokrajowców. Zapytanych 
zostało 300 reprezentacyjnych przedsiębiorstw 
o to, czy niechęć wobec obcokrajowców wpływa 
na decyzje podejmowane w firmie. 

Na Zachodzie 5% zapytanych odpowiedziało 
„tak” na to pytanie, na Wschodzie nawet ponad 
10%. Dlatego ważne są wiadomości interkultu- 
rowe i doświadczenia mobilności 
transnarodowej, które przekazywane są w 
naszych projektach. Tolerancja, otwartość, 
poszanowanie wartości i respekt wobec 
obcokrajowców i zagranicznych obywateli są 
pozytywnymi faktorami. Pomagają one w 
tworzeniu miejsc pracy, których u nas pilnie 
potrzebujemy. Właśnie land Saksonia-Anhalt 
próbuje wspierać poprzez pojedyncze projekty 
klimat otwartości światopoglądowej i inicjować 
działania służące zwalczaniu wrogości wobec 
obcokrajowców i radykalizmu prawicowego. W 
ramach jednego z konkursów QFC miało 
możliwość uczestniczenia w realizacji tych 
celów w formie projektów. W październiku 
rozpoczęliśmy kolejny projekt, którym 
zamierzamy objąć 500 uczniów zawodu. Ten 
projekt, nazwany VIKTORIA, służy 
przekazywaniu interkulturowych kompetencji w 
celu wspierania tolerancji i umiejętności 
samoorientacji przeciwko radykalizmowi 
społecznemu. Zamierzamy przetestować 
włączenie tych aspektów do systemu edukacji 
zawodowej. Po zakończeniu realizacji tego 
programu chcielibyśmy osiągnąć liczbę ok. 
1900 uczniów, którzy objęci zostali wszystkimi 
trzema projektami.    

Co szczególnego charakteryzowało projekt 
ELEISA spośród wymienionych kilku innych? 

Po pierwsze fakt, że beneficjenci ograniczeni 
zostali do uczniów zawodu przemysłu 
chemicznego w Saksonii-Anhalt, a więc 
chemików, laborantów chemicznych, 
mechatroników, itd. To dało nam możliwość 
celowego kształtowania działań w projekcie, 
włączania aspektów zawodowych do 
dwunarodowej pracy projektowej, łącznie z 
pobytami za granicą. Niemieccy i zagraniczni 
uczniowie przez 4 tygodnie razem uczyli się i 
pracowali, komunikowali w dwóch językach i 
mieli do wykonania zadania zintegrowane z ich 
programem nauczania. Zadania te zostały 
wcześniej ustalone z osobami odpowiedzialnymi 
za nauczanie w Niemczech oraz u naszych 
partnerów w projekcie z Polski, Czech, Holandii 
czy Francji. Uczniowie mogli dzięki temu zebrać 
doświadczenia w kontaktach z zagranicznymi 
współpracownikami oraz poznać inne, 
zagraniczne standardy. Przekazane 
wiadomości, zdolności i nastawienie wspierają 
zawodową mobilność i ułatwiają wykonywanie 
obowiązków zawodowych w przedsiębiorstwach 
działających w skali międzynarodowej.   

Jakie znaczenie miała ELEISA dla europeizacji 
kształcenia zawodowego w przemyśle 
chemicznym? 

Całkiem świadomie wprowadziliśmy tę kwestię 
do projektu. W Niemczech od dawne próbuje 
się podejmować kroki w kierunku europeizacji 
kształcenia zawodowego. Reforma Ustawy o 
kształceniu zawodowym w Niemczech ułatwiła 
uznawanie okresów i zakresów edukacji 
ukończonej za granicą. Są one równoprawnie 
traktowane z nauką w kraju i uznawane w 
dualnym kształceniu zawodowym. I tak w 
ramowym programie nauczania w zawodzie 
chemika od 01.12.2000 roku wymagane jest 
rozwijanie międzynarodowych kompetencji. 
Przewidzianych jest w tym zakresie 60 godzin 
lekcyjnych. W ramach tych zajęć młodzież 
powinna zostać poinformowana o kulturowych i 
politycznych aspektach życia zawodowego i 
codziennego w innych krajach. Młodzi ludzie 
powinni umieć porozumiewać się w języku 
obcym w zakresie tematów zawodowych, jak też 
zbierać i rozumieć informacje, w szczególności 
uregulowania zakładowe, wskazówki odnośnie 
pracy, projekty techniczne, prospekty, opisy 
produkcji, itp. Za pomocą projektu ELEISA 
chcemy rozwinąć i przetestować program 
nauczania wdrażający te obowiązkowe punkty.    

Jak konkretnie to wyglądało? 

Najważniejszym punktem tego projektu było 
ukończenie części programu za granicą - w 
jednym z europejskich krajów. Zostało to tak 
zorganizowane, aby te nowo nabyte 
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umiejętności zostały uznane w Saksonii-Anhalt, 
mimo różnych struktur i sposobów organizacji 
edukacji w Europie. Dla uczniów w zawodzie 
chemika zaplanowane były dwunarodowe tzw. 
„prace projektowe”, które realizowane były 
zarówno w Niemczech, jak i za granicą. 
Przeprowadzenie poszczególnych prac 
projektowych zorientowane było na potrzeby 
uczestniczących placówek edukacyjnych oraz 
przedsiębiorstw w kraju i za granicą i wymagało 
wcześniejszych i długofalowych uzgodnień 
odnośnie treści, jak też organizacji pomiędzy 
uczestniczącymi podmiotami. W celu lepszej 
komunikacji językowej uczniów w ramach 
ELEISY, jeszcze przed rozpoczęciem się 
projektu zorganizowane zostały zajęcia języka 
obcego uwzględniające specyfikę zawodową. 
Obok nabytych specyficznych wiadomości z 
zakresu nauczanego zawodu uczniowie mogli 
na tyle poszerzyć swoją wiedzę, że byli w stanie 
porównać warunki produkcji chemicznej w 
Niemczech i w innych krajach, poznać nowe 
zasady życia i pracy i zaakceptować różnice 
kulturowe.   

Co ELEISA dała uczestniczącym w projekcie 
zakładom i centrom kształcenia zawodowego? 

Podmioty zajmujące się w Saksonii-Anhalt 
podstawowym kształceniem zawodowym czują 
się wobec międzynarodowego rozwoju 
postawione przed nowymi zadaniami. Za 
pomocą modelowego projektu ELEISA daliśmy 
im możliwość wkroczenia na aktualne 
europejskie drogi. W nawiązaniu do 
europejskiego rynku pracy oznacza to, że 
wsparliśmy zdolność do zatrudnienia i 
mobilność, jak też konieczne elastyczne 
nauczanie zawodowe oraz ustawiczne. Takie 
zintegrowane europejskie kształcenie 
zawodowe prowadzi do rozwoju europejskiej 
tożsamości.  

Wraz ze stworzeniem takiego planu nauczania 
daliśmy podmiotom zakładowym możliwość 
włączenia przedmiotu „rozwój interkulturowych 
kompetencji” w przedmioty nauczania w 
zawodzie chemika, jak też jego praktyczną 
realizację, co do tej pory rzadko było oferowane. 
Ukończenie części programu za granicą stało 
się możliwe, a umiejętności, wiadomości i 
kompetencje, jakie zostały przy tym pozyskane, 
zostały konkretnie opisane i uznane jako część 
przedmiotów. 

Jak temat ten będzie realizowany w 
przyszłości? 

Multuplikatorzy, którzy uczestniczyli w projekcie 
mieli okazję zreflektować dualny system 
kształcenia zawodowego w Niemczech i 
systemy w innych krajach europejskich. Poznali 
metodyczne i dydaktyczne elementy 
europejskiego nauczania zawodów, jak też je 

łączyli i stosowali. Mogli dzięki temu 
zintegrować międzynarodowe części kształcenia 
w narodowy system i sprawdzić znaczenie tego 
dla jakości edukacji zawodowej. Bardzo 
konkretnie i praktycznie wykorzystana została 
możliwość przekraczania międzynarodowych 
ścieżek. Dodatkowo udało nam się wyszkolić do 
roli multiplikatorów osoby, które uczestniczyły w 
projekcie ze strony przedsiębiorstw, a które 
teraz, w razie potrzeby, są w stanie 
samodzielnie zrealizować podobne 
przedsięwzięcia. Rozbudowaliśmy też 
europejską sieć współpracy instytucji 
kształceniowych i zakładów. Tak wiele działań 
zapewnia długotrwałe wykorzystanie efektów 
projektu.  

Wraz z nowym projektem VIKTORIA i 
podobnymi działaniami kontynuujemy naszą 
pracę na rzecz wspólnej Europy i 
internacjonalizacji kształcenia zawodowego. 

Pani Sabine Helling jest prezesem utworzonego 
w 1993 roku Centrum Kształcenia na rzecz 
Zawodu i Gospodarki (BBW e.V.). Jest to 
uznana państwowo pozazakładowa zawodowa 
placówka edukacyjna w regionie Lutherstadt 
(Miasto Lutra) Witttenbergia. Zapytaliśmy panią 
Helling o jej doświadczenia z projektem 
ELEISA.      

„Praktyczna znajomość języków obcych i 
kompetencje międzykulturowe były przydatne z 
punktu widzenia przedsiębiorstw realizujących 
nauczanie zawodowe.” 

Jakie są najważniejsze punkty pracy BBW i 
jakie jest jej powiązanie z projektem ELEISA? 

Punktami ciężkości w naszej pracy jest 
zasadnicze kształcenie zawodowe, orientacja 
zawodowa i zawodowe kształcenie ustawiczne. 
Jedno z naszych działań dotyczy „łączonej 
edukacji zawodowej”, to znaczy prawie 30 
przedsiębiorstw z regionu zleca nam kształcenie 
swoich uczniów w zakresie przedmiotów 
techniczno-zawodowych i przyrodniczych (np. 
kształcenie chemików, laborantów 
chemicznych).     

Obok aspektów zawodowych edukacji 
młodzieży kładziemy duży nacisk na rozwój 
kompetencji społecznych. Możliwości w tym 
zakresie widzimy m.in. w realizacji 
międzynarodowych projektów. Dlatego też od 
2001 roku prowadzimy partnerstwo ze szkołą 
zawodową na Węgrzech (gastronomia, obróbka 
metalu, zawody elektroniczne), a od roku 2005 
współpracujemy ze szkołą zawodową z Czech 
(obróbka metalu, zawody elektroniczne). 
Poprzez to zbieramy doświadczenia 
zagraniczne dzięki wzajemnym odwiedzinom o 
charakterze zawodowym, w których udział biorą 
uczniowie i nauczyciele zawodu. Do tego 
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dochodzą praktyki uczniowskie w partnerskich 
krajach.  

Na tej podstawie udział BBW e.V. i naszych 
uczniów w projekcie ELEISA był szansą 
rozszerzenia dwunarodowych doświadczeń i 
rozwoju nowych projektów o charakterze 
zawodowym.  

Jak konkretnie uczestniczyliście Państwo w 
projekcie ELEISA? 

Najpierw młodzież przeszła kolejne stopnie 
projektu, a my podjęliśmy szerokie działania 
organizacyjne, by umożliwić uczniom, których 
kształcimy w zawodzie chemika, udział w 
dwunarodowej pracy projektowej w Polsce i we 
Francji. Do tego doszło przygotowanie pobytu 
młodzieży z partnerskich szkół w Wittenbergii.  

Nie są to nadzwyczaj duże nakłady pracy, jakie 
musieliście podjąć? 

Nasz personel dydaktyczny musiał rzeczywiście 
poświęcić wiele czasu: poznanie organizacji 
partnerskiej za granicą łącznie z uzgodnieniami 
odnośnie treści projektu; poinformowanie 
poszczególnych zakładów, w których kształcą 
się uczestnicy oraz szkół zawodowych; 
ustalenie zwolnienia ich z pracy na czas 
projektu oraz kwestii finansowych; merytoryczne 
i organizacyjne przygotowanie młodzieży; 
zabezpieczenie zasobów materialnych 
(wyposażenie, które zabieraliśmy też ze sobą, 
komputery); opieka pedagogiczna i 
merytoryczna nad młodzieżą podczas pobytów 
za granicą (każdorazowo 14 dni); 
podsumowanie projektu w Wittenbergii; 
przygotowanie prezentacji z wynikami pracy 
projektowej; podsumowanie programu razem z 
uczestniczącymi w nim przedsiębiorstwami. To 
jest wiele pracy, do tego dochodzi jeszcze 
przygotowanie i realizacja pobytu młodzieży 
zagranicznej u nas.   

Poprzez wieloletnie doświadczenia z projektami 
zagranicznymi było dla nas jasne, że realizacja 
działań w ramach ELEISY wymagać będzie 
ponadprzeciętnego zaangażowania 
uczestniczących w nich pracowników. To, że 
projekty udały się oraz przyjemność, jaką 
uczestnicy mieli z ciekawych programów 
ramowych przekonały nas po raz kolejny, że tan 
nakład się opłaca!   

Jakie doświadczenia Państwo zebraliście? 
Jakie wrażenia ma młodzież? 

W sumie można powiedzieć, że ELEISA 
podobała się młodzieży. Doceniła, jakie 
możliwości się przed nią otworzyły i aktywnie 
uczestniczyła w „ich” projekcie. W przypadku 
projektu w Miliczu (Polska) uczniowie obawiali 
się pierwotnie tego, jak jako Niemcy zostaną 
przyjęci w Polsce. Żaden z uczestników nie był 

wcześniej w tym sąsiednim kraju. Obawy 
okazały się nieuzasadnione. Porozumienie z 
polską młodzieżą udało się bardzo dobrze, na 
miejscu spotkała nas miła gościnność i podczas 
pobytu nawiązane zostały różnorodne kontakty.   

Odwrotnie natomiast doświadczenia we Francji. 
Podczas projektu grupy wprawdzie pracowały 
razem, jednak poza centrum kształcenia i 
czasem pracy kontakty młodzieży francuskiej i 
niemieckiej były sporadyczne. Jako gospodarze 
podczas rewizyty motywowaliśmy więc naszych 
uczniów, aby świadomie kształtowali nawiązane 
kontakty. Przedsiębiorstwa, które realizują u 
siebie kształcenie młodzieży były szeroko 
informowane o wynikach i treści projektu 
podczas prezentacji zakończeniowych w 
Wittenberdze i ich przedstawiciele mogli 
zobaczyć jego korzyści w postaci nowo 
nabytych umiejętności językowych uczniów i 
przetestowanych kompetencji interkulturowych.   

Jaki wkład ma praca projektowa w ramach 
ELEISY do umiędzynaradawiania kształcenia 
zawodowego?  

Doświadczenia z projektów ELEISY wpisują się 
w dotychczasowe pozytywne doświadczenia 
młodzieży z projektów zagranicznych. Obok 
pozyskania większego zasobu wiedzy młodzież 
miała okazję sprawdzić się w przebywaniu ze 
sobą (uczniowie spędzili ze sobą wiele czasu – 
po dwa tygodnie za granicą i w Wittenberdze), 
jak też poznać właściwości Polski i Francji. Była 
to też okazja do przekazania jej wiadomości z 
zakresu zawodu w obcym otoczeniu i w 
szczególniej formie, dzięki czemu 
uświadomione zostało młodym ludziom, że 
programy nauczania zawodowego w całej 
Europie są podobne.  

Zaletą projektów ELEISY było też z naszego 
punku widzenia solidne zabezpieczenie 
finansowe. Dla powodzenia wymagającego 
projektu zagranicznego jest to niezwykle ważne. 
Centrum Kształcenia na rzecz Zawodu i 
Gospodarki będzie także w przyszłości 
próbowało umożliwić uczniom, po uzgodnieniu z 
przedsiębiorstwami, w których się kształcą, 
uczestniczenie w zawodowych projektach 
zagranicznych. Nasi doświadczeni i 
zmotywowani pracownicy będą szukać dotacji i 
składać odpowiednie wnioski.  

 

D. 2 Od europejskiego do niemieckiego 
systemu punktowania osi ągnięć w 
kształceniu zawodowym: niemiecka 
pilota żowa inicjatywa DECVET 
obejmuj ąca 10 projektów.   

Zasadniczym celem UE jest poprawa procesu 
przechodzenia pomiędzy poszczególnymi 
stopniami edukacji i stworzenie warunków dla 
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większej elastyczności i mobilności 
zatrudnionych. Dlatego od czasów konferencji w 
Kopenhadze promowany jest rozwój systemu 
punktowania osiągnięć w zakresie kształcenia 
zawodowego i ustawicznego (European Credit 
System for Vocational Education and Training - 
ECVET). ECVET, analogicznie do systemu 
ECTS (European Credit Transfer System) w 
szkolnictwie wyższym, ma za zadanie opisanie 
kwalifikacji poprzez wyniki nauczania i nadanie 
im punktów odpowiednich do osiągnięć. Chodzi 
o osiągnięcie trzech rzeczy: porównywalności 
zdobywanych dyplomów, zaliczania kompetencji 
zdobytych w innym systemie kształcenia i 
ułatwienia walidacji edukacji nieformalnej.  

Ustanowienie i opisanie treści nauczania należy 
tylko do narodowej odpowiedzialności państw-
członków UE. W Niemczech pierwszych 
krokiem była pilotażowa inicjatywa DECVET 
(www.decvet.net) służąca rozwojowi systemu 
punktacji osiągnięć w kształceniu zawodowym, 
która zainicjowana została w listopadzie 2007 
roku przez Federalne Ministerstwo Edukacji i 
Badań Naukowych (BMBF). Inicjatywa ta 
obejmuje łącznie 10 projektów, które dotyczą 
różnych regionów Niemiec, branż i grup 
zawodowych. W efekcie do maja 2010 roku 
projekty te powinny rozwinąć i przetestować 
systemy punktacji wyników, które pozwolą na 
ustalenie, przeniesienie i uznanie wyników 
nauczania w czterech różnych etapach 
kształcenia zawodowego z jednej części na 
drugą. Kluczowe są zatem momenty 
przechodzenia pomiędzy stopniami edukacji.   

System punktowania osiągnięć dla branży 
chemicznej – pilotażowy projekt w partnerskiej 
kooperacji.  

System punktowania osiągnięć dla branży 
chemicznej rozwijany jest przez 
Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH w 
ramach projektu DECVET. Odbywa się to w 
ścisłej kooperacji z trzema kolejnymi 
uczestnikami projektu: Saksońskim 
Towarzystwem Edukacyjnym (SBG), 
Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie 
(wydziały pedagogiki kierunków zawodowych 
techniki chemicznej, ochrony środowiska i 
techniki środowiska) oraz Instytutem ds. Badań i 
Doradztwa Edukacji Zawodowej w Jenie (JIBB 
e.V.). QFC zarządza projektem, reprezentuje 
współpracujące podmioty wobec BMBF, rozwija 
system punktacji dla chemików i testuje go w 
Saksonii-Anhalt. SBG rozwija system dla grupy 
mistrzów w zawodzie chemika, Uniwersytet w 
Dreźnie natomiast w zawodzie laboranta 
chemicznego oraz razem z SBG i QFC 
odpowiada za testowanie systemu na obszarze 
Saksonii. Wewnętrzna ewaluacja projektu 
przeprowadzana jest przez JIBB e.V.  

Niemiecka inicjatywa pilotażowa stoi przed 
dużymi wyzwaniami. Instrument punktacji 
wyników wywołuje w Niemczech większe spory 
niż dotychczasowe starania UE w kierunku 
standaryzacji edukacji, i to z różnych powodów:  

1.  Rozproszenie łącznych kwalifikacji w formie 
certyfikowanych części kwalifikacji niesie ze 
sobą niebezpieczeństwo dla dualnego 
systemu i pryncypiów zawodu. W takim 
systemie oceniania zdobywane być mogą 
kompetencje, osiągnięcia i dyplomy, które 
wynikają z niezwykle wysokich potrzeb i 
uznania rynku pracy (i nie są do porównania 
w kontekście międzynarodowym). Dyplomy i 
świadectwa pracowników w zawodach 
robotniczych, czeladników itp. są w części 
konkurencyjne względem dyplomów 
akademickich.  

2. Dalszym problemem są nowe wyzwania 
wobec opracowywania programów 
nauczania. W ECVET wyniki nauczania 
mają być opisywane, mierzone i oceniane 
jako zdobyte kompetencje, aby umożliwić 
ich porównywalność i transfer. W 
niemieckim systemie kształcenia przeważa 
dotychczas metoda opisywania treści 
programu nauczania, który został 
przekazany. 

3. W dualnym systemie w Niemczech jest 
horyzontalne i wertykalne przechodzenie z 
kształcenia zawodowego do wyższego i 
innych ścieżek edukacji tak samo obce, jak i 
standardy oceny kompetencji zdobywanych 
w edukacji nieformalnej. To samo dotyczy 
dyferencji w wymogach przystępowania do 
nauki oraz świadectwach ukończenia. 
Dotychczasowe rozwiązani w formie 
nowelizacji Ustawy o kształceniu 
zawodowym z 2005 roku na rzecz poprawy 
stopnia przechodzenia pomiędzy stopniami i 
etapami nauki w zbyt małym stopniu 
odnoszą się do nakreślonych tutaj 
europejskich wyzwań. 

Droga do niemieckiego systemu punktacji 
osiągnięć, który ustanawia kompatybilność z 
europejskim systemem ECVET, jest tak samo 
trudna, jak potrzebna. Pilotażowy projekt dla 
branży chemicznej stawia dlatego na związek 
kompetentnych partnerów.   
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4.2. Region chemiczny Police- 
 Szczecin. 

A. Wzrost motywacji pracowników do 
dalszego kwalifikowania i 
wzmacnianie ich kompetencji.   

Podnoszenie kwalifikacji pracowników jest 
ważnym faktorem rozwoju branży chemicznej, 
która zmienia się nieustannie. Zakłady 
Chemiczne „POLICE” SA mają w swojej 
strukturze  
3-osobową komórkę ds. szkoleń, która podlega 
pod Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  
 
 

              
 
Pani Iwona Wojnowska       Pani Milena Adamus 
 
 
Przeprowadziliśmy rozmowę z dwoma jej 
pracownikami - panią Mileną Adamus (od 
początku swojego zatrudnienia, czyli od 
września 2003 roku związana z Biurem 
Personalnym, któremu podlega Dział 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi) i Iwoną 
Wojnowską (początkowo wykonująca obowiązki 
w sekretariacie Dyrektora Generalnego, od 
stycznia 2004 roku specjalista w zakresie 
szkoleń) na temat form kwalifikowania w 
Zakładach Chemicznych „POLICE” SA. 
 
W trakcie workshopu, który zrealizowaliśmy w 
Zakładach w kwietniu tego roku zostało 
zaznaczone, że ważnym problemem jest 
zmotywowanie pracowników do podnoszenia 
kwalifikacji. Jak kwestia ta jest rozwiązywana w 
przedsiębiorstwie?  

Na chwilę obecną dysponujemy kilkoma 
finansowymi (np. premie uznaniowe, nagrody 
pieniężne za dużą sprzedaż dla handlowców, 
finansowanie różnego typu szkół) i poza 
finansowymi sposobami motywowania 
(upominki rzeczowe, karty abonamentowe dla 
pracowników do „Mediki"), jednak są one 
rozproszone, przez co pracownicy nie traktują 
ich jako systemu.  

- Są w tym kierunku podejmowane działania? 
 
Tak. Jesteśmy w trakcie budowania systemu. 
Uczestniczyć w tym będą różne grupy 

pracowników, jak też związki zawodowe. 
Zleciliśmy doradztwo także zewnętrznej firmie 
konsultingowej, która będzie nas wspierać. 

Stworzenie całego systemu składającego się z 
ww. motywatorów powinno wpłynąć min. na: 
zwiększenie satysfakcji, poczucie uznania, 
mobilizacji i chęci do podejmowania nowych 
wyzwań, powinno też wpływać na jakość pracy.  

Obserwując tendencje na rynku pracy związane 
z odpływem młodych osób za granicę oraz 
faktem spadającej liczby osób w wieku 
produkcyjnym wobec ujemnego przyrostu 
naturalnego należy podkreślić, iż kształcenie 
personelu z długoletnim doświadczeniem 
zawodowym i stażem pracy może skutecznie 
przedłużyć aktywność zawodową niektórych 
osób i wesprzeć planowane projekty 
rekrutacyjne oraz sukcesji stanowisk związane z 
odchodzeniem na emeryturę starszych pokoleń 
pracowników „POLIC”. 
 
W jakich zakresach realizowane są szkolenia? 
W jakim stopniu są to szkolenia obowiązkowe, a 
jakie odpowiadają specjalnym potrzebom 
zakładu? 
 
Szkoleniami obowiązkowymi dla całej branży 
chemicznej są kursy okresowe bhp. Do tej pory 
szkolenia okresowe bhp dla wszystkich 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych odbywały się co 3 lata. W roku 
2007 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
wprowadziło znaczące zmiany, wprowadzając 
obowiązkowe szkolenie dla pracowników 
robotniczych, którzy wykonują prace 
niebezpieczne, nie rzadziej niż  raz w roku. 
Ponadto w bieżącym roku zrealizowano szereg 
szkoleń w innych zakresach, np. kursy 
zawodowe (obsługa wózków jezdniowych,  
dźwigów towarowo-osobowych, rozładunek 
cementowagonów) oraz tematycznych 
konferencji i seminariów z zakresu 
poszczególnych komórek organizacyjnych. 
 
Polskie przedsiębiorstwa mogą starać się 
obecnie o środki europejskie na edukację. Czy 
są one również wykorzystywane w 
„POLICACH”?  
 
Z.Ch. „POLICE” SA korzystały ze środków 
unijnych w latach 2006 i 2007. Wyniki analizy 
badań efektywności projektu uprawniają nas do 
stwierdzenia, że w opinii naszych pracowników 
uczestniczących w projektach i ich realizatorów 
oba projekty zakończyły się sukcesem. Miarą 
tego sukcesu jest wysoki poziom osiągnięcia 
twardych i miękkich rezultatów projektu. 
Pierwszy projekt był zrealizowany pod nazwą 
„Wzmocnienie konkurencyjności Z.Ch. 
„POLICE” SA poprzez rozwój kadr”. Jego celem 
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było podniesienie jakości zarządzania 
przedsiębiorstwem oraz zwiększenie potencjału 
adaptacyjnego poprzez szkolenie kadr. 
Drugi projekt miał tytuł „Nowoczesne 
kompetencje pracowników aktywatorem rozwoju 
Z.Ch. „POLICE” SA i również miał za zadanie 
podniesienie konkurencyjności i zwiększenie 
potencjału adaptacyjnego firmy na rynku 
krajowym i europejskim przez doskonalenie 
kompetencji kadr. 
W obu projektach udział wzięło ogółem 1 271 
pracowników (w tym 785 mężczyzn i 486 
kobiety). Wszyscy uczestnicy otrzymali 
certyfikaty ukończenia szkoleń. 
Największą grupę uczestników stanowiły osoby 
w przedziale wiekowym od 40 do 49 roku życia, 
stanowiąc 33% całkowitej liczby pracowników 
biorących udział w szkoleniach w ramach 
projektów. Wskaźnik ten jest zgodny ze średnią 
wieku wszystkich zatrudnionych w Z.Ch. 
„POLICE” SA, wynoszącą 43 lata. Pozostałe 
grupy wiekowe pracowników nie były jednak 
dyskryminowane podczas realizacji szkoleń. 
Organizatorzy – Zachodniopomorska Szkoła 
Biznesu wraz z Biurem Personalnym „POLIC” – 
zadbali o równy dostęp do szkoleń zarówno dla 
kadry młodej (12% uczestników stanowią osoby 
do 29 roku życia) oraz pracowników w wieku 
przedemerytalnym (10% uczestników osiągnęło 
wiek powyżej 55 lat). 
 
W jakich tematach realizowane były szkolenia? 
 
Tematy szkoleń były przygotowane na 
podstawie analizy ankiet wypełnionych przez 
pracowników biorących później udział w 
szkoleniach. Utworzonych zostało kilka grup 
projektowych. Przykładowe tematy programu to: 
finanse i marketing firmy, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, polityka personalna i płacowa, 
kierowanie zespołem, efektywna komunikacja, 
strategie negocjacji i sprzedaży, zagraniczne 
stosunki handlowe, nowoczesne rozwiązania 
spedycyjne i logistyczne w handlu 
zagranicznym, zarządzanie produkcją, 
międzynarodowe standardy księgowości, prawo 
podatkowe i bilansowe, efektywna polityka 
podatkowa, podstawy prawne łączenia i 
podziału spółek, zarządzanie czasem i stresem, 
szkolenia audytorów, Public Relations dla firm, 
kursy językowe. 
 
Czy środki europejskie w dużym zakresie 
wsparły szkolenia w zakładzie? 
 
Tak. W roku 2006 zostało przeprowadzonych 
210 ogólnych szkoleń dla 1017 osób, oraz 45 
szkoleń ze środków europejskich. Szkolenia te 
były podzielone na podgrupy. W ramach 
projektu zostało przeszkolonych 710 
pracowników, w tym 477 mężczyzn i 233 

kobiety. W roku 2007 liczby te stanowiły 
odpowiednio 240 szkoleń dla 650 osób oraz 32 
szkolenia ze środków europejskich dla 561 
pracowników, w tym 308 mężczyzn i 253 
kobiety.  
Planowana wartość projektu z EFS za 2006 r. 
wynosiła 1 441 288 zł – 60% kosztów pokrywało 
dofinansowanie, 40% stanowił wkład własny 
Z.Ch. „POLICE” SA, z czego wkład gotówkowy 
84 759,24 zł, natomiast 435 376,60 zł 
wynagrodzenia uczestników szkoleń.    
Planowana wartość projektu z EFS za 2007 r. 
wynosiła 1 380 063,49 zł. Analogicznie 60% 
stanowiło dofinansowanie ze środków 
europejskich, a 40% wkład własny Z.Ch. 
„POLICE” SA. Wkład gotówkowy 
przedsiębiorstwa wyniósł 53 380,47 zł, 
natomiast 439 322,64 zł środków własnych 
stanowiły wynagrodzenia uczestników szkoleń. 

Innym obszarem kształcenia są kursy 
zawodowe, których łącznie w przeciągu tych 
dwóch lat przeprowadziliśmy 30 dla 586 
pracowników. Wszystkie formy podnoszenia 
kwalifikacji w latach 2006-2007 kosztowały 
ponad 1,5 miliona złotych co średnio na 
zatrudnionego daje kwotę ok. 350 złotych. 

Zakład uczestniczy także w innych formach 
zdobywania kwalifikacji, jak np. praktyki 
zagraniczne. Z jakimi wrażeniami z nich wracają 
pracownicy? 
 
Wysoko cenią sobie możliwości wyjazdu za 
granicę i zdobywania tam nowych umiejętności. 
W ramach współpracy z QFC 4 nasze laborantki 
miały okazję spędzić 4 tygodnie w 
przedsiębiorstwach Parku Chemicznego 
Bitterfeld. Poznały tam inne formy pracy i 
urządzenia laboratoryjne, co oczywiście 
poszerzyło ich horyzonty zawodowe. Ale ważna 
przy tym była konfrontacja z inną kulturą i 
językiem. Wprawdzie wszystkie wcześniejsze 
obawy zostały rozwiane, ponieważ zostały tam 
bardzo serdecznie przyjęte, a także język nie 
stanowił bariery we wspólnej pracy. Ale mogły 
wypróbować i przećwiczyć swoją otwartość i 
mobilność. Takie doświadczenie pozwala 
podejmować nowe wyzwania, np. kolejne 
projekty, jakie pojawiają się w naszym 
zakładzie. Dlatego jako firma uczestniczymy 
chętnie w tego typu przedsięwzięciach. 
Funkcjonuje to także w formie zagranicznych 
praktykantów, których kształcimy w 
„POLICACH”. 

 

B.  Przekazywanie praktycznych wiado-
 mości,  umiej ętno ści i kompetencji 
 pomi ędzy pracownikami zakładu. 

W Polsce przeprowadzony został modelowy 
projekt w ramach programu EQUAL, dzięki 
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któremu kwalifikacje pracowników w 
przedsiębiorstwach powinny zostać 
dopasowane do strukturalnych zmian w 
gospodarce. Dokładnie chodziło o rozwój 
sprawdzalnego systemu zabezpieczającego 
transfer wiedzy starszych pracowników 
młodszym.  

 

 

 

 

                       

 

 

 

Pan Lechosław Czyż  

 

Przeprowadziliśmy na ten temat rozmowę z 
uczestnikiem projektu, panem Lechosławem 
Czyżem, członkiem Związku Zawodowego 
Inżynierów i Techników, który należy do Forum 
Związków Zawodowych. Pan Czyż jest 
równocześnie pracownikiem Zakładów 
Chemicznych „POLICE” SA.   

Kto zainicjował projekt i jakie instytucje/ 
partnerzy w nim uczestniczyli? 

 
Projekt zainicjowała grupa osób Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i Kierownictwa. 
Partnerami były organizacje pracodawców i 
pracobiorców, a mianowicie: Związek Rzemiosła 
Polskiego, Federacja Niezależnych 
Samorządnych Związków Zawodowych 
Przemysłu Lekkiego, Forum Związków 
Zawodowych. 
 
Jaki był zamysł projektu? 
 
Istotą projektu było skonfrontowanie załogi z 
problemem strategii firmy w zmieniającej się 
rzeczywistości. Nowe zadania wymagają 
bowiem nowych kompetencji. Chodziło więc o 
nakłonienie zatrudnionych do zbadania swoich 
kompetencji i poddania się ocenie, co w 
przyszłości pomogłoby np. ustalić potrzebne 
szkolenia. W tym projekcie transferu wiedzy 
celem było umożliwienie młodszym 
pracownikom praktycznego wykorzystania 
wiedzy i kompetencji pracowników starszych. 
Zostali on przeszkoleni, jak mogą przekazywać 
swoje kompetencje, a młodsi, jak je 
wykorzystać. Został opracowany system 
egzaminów sprawdzający stopień nabycia 
nowych umiejętności i zdolności ich 
wykorzystania w przedsiębiorstwie. Projekt był 

realizowany w branży przemysłu lekkiego i w 
branży chemicznej. Obydwa sektory podlegały i 
podlegają w dalszym ciągu głębokim 
przekształceniom i restrukturyzacji, co wiąże się 
to z koniecznością przekwalifikowania 
pracowników. 
 
Jakie firmy uczestniczyły w projekcie?  
 
W projekcie uczestniczyło kilkadziesiąt firm z 
całej Polski. Były to firmy różnej wielkości, ale w 
założeniu miały to być małe i średnie 
przedsiębiorstwa. W przypadku branży 
chemicznej, w takich firmach jak Zakłady 
Chemiczne „POLICE” SA czy Zakłady Azotowe 
Puławy SA wydzielono mniejsze jednostki 
organizacyjne, aby tam przeprowadzić 
wdrażanie systemu. 
 
Jak projekt był realizowany? 
  
W pierwszym etapie projektu grupy osób 
wyłonionych w poszczególnych firmach 
przechodziły kilkudniowe szkolenia w formie 
wykładów i warsztatów. W składzie szkolonych 
osób byli przedstawiciele najwyższego 
kierownictwa, personelu średniego szczebla i 
pracowników szeregowych. Następnie na bazie 
przeszkolonych pracowników utworzono 
zespoły wdrażające system w firmach lub jego 
wydzielonych jednostkach organizacyjnych. 
Cały proces był dokumentowany w postaci 
ankiet i sprawozdań. 
 
Kierownictwo zespołów wdrążających oraz 
specjaliści kierujący poszczególnymi grupami 
pracowników byli szkoleni w zakresie systemu. 
Oni przekazywali wiedzę pozostałym 
pracownikom biorącym udział w projekcie. 
Zasadniczym problemem było znalezienie 
sposobu, aby przekonać pracowników do 
zmian, do ujawnienia swych kwalifikacji i 
poddania ich ocenie przez niezależny zespół. 
Tutaj istotne było połączenie autorytetu 
formalnego i osobistego kierownika projektu. 
Pracownicy, którzy poddali się sprawdzeniu 
poziomu kompetencji, otrzymali certyfikat 
potwierdzający to i gwarancje kierownika, że 
będzie on brany pod uwagę przy awansach i 
nagrodach. Również ważny był wybór autora 
pytań i testów kontrolnych. Musiała to być 
osoba posiadająca szeroką wiedzę i 
doświadczenie, jak też ciesząca się autorytetem 
w załodze. Taka osoba – senior – była 
wyłaniana spośród członków załogi i dalej 
szkolona w kierunku dzielenia się posiadana 
wiedzą i umiejętnościami. 
 
Dlaczego wybrana została taka tematyka 
projektu? Czy jest to nadal aktualny problem? 
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Problem dostosowywania się firmy do zmian 
zachodzących w jej otoczeniu jest zawsze 
aktualny w gospodarce rynkowej, podobnie jak 
problem chęci podzielenia się przez seniorów 
swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi 
kolegami. Projekt pozwala na ukształtowanie 
odpowiadające potrzebom polityki kadrowej, w 
tym szkoleniowej w każdej firmie, w 
szczególności małej czy średniej, gdzie 
struktury są słabo rozwinięte. 
 
 
C. Europeizacja kształcenia. Dopaso-
 wanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
 rynkowych. 
 
Europejskie kompetencje i elastyczność na 
rynku pracy są dzisiaj jednymi z ważniejszych 
wyzwań w życiu zawodowym. Odpowiednie 
zdolności nabyć muszą młodzi ludzie, którzy 
wkraczają na rynek pracy, ale w równym stopniu 
także starsi pracownicy. Poniższe wywiady 
pokazują, jak z tymi zagadnieniami obchodzą 
się w Polsce uczestnicy branży chemicznej.   
 
C.1 Fundacja Kształcenia Zawodowego i 

Międzkulturowego „Faveo“ we 
Wrocławiu.  

 
W sierpniu 2007 roku utworzona została w 
Polsce Fundacja Kształcenia Zawodowego i 
Międzkulturowego „Faveo“, której inicjatorami 
były sekcje chemiczne polskich związków 
zawodowych – OPZZ i NSZZ „Solidarność” oraz 
niemiecka organizacja QFC. Fundacja jest 
instytucjonalnym wyrazem wieloletniej 
współpracy pomiędzy związkami zawodowymi w 
Polsce i niemieckim związkiem zawodowym IG 
BCE, jak też jego spółką-córką QFC. Fundacja 
podjęła wyzwanie wspierania elastyczności na 
rynku pracy i promowania europejskich 
kompetencji – zarówno wśród osób młodych, jak 
i starszych. „Faveo” współpracuje z wieloma 
zagranicznymi partnerami, z którymi 
przygotowywane i realizowane są różnego 
rodzaju projekty i seminaria.      
 

  
 
Pani Magdalena Mazik-Gorzelańczyk 
 
 

O podejmowane działania Fundacji zapytaliśmy 
jej polską prezes, panią Magdalenę  
Mazik-Gorzelańczyk. 
 
Dlaczego kształcenie zawodowe i 
międzykulturowe znajduje się w centrum działań 
Fundacji? 
 
Rozwój Europy i świata powoduje, że ludzie 
wciąż potrzebują zdobywać nowe informacje i 
wiedzę i zmuszeni są poszerzać swoje 
umiejętności. Nie wystarczy jednorazowo nabyć 
kwalifikacje w danym zawodzie, by być w nim 
aktywnym przez lata. Wszyscy stale musimy się 
edukować. Dodatkowo nowe technologie i 
rozwój komunikacji doprowadziły to tego, że 
coraz więcej pracy wykonujemy w powiązaniu 
międzynarodowym. Globalizacja rynku pracy i 
stosunków gospodarczych wymagają od nas, 
abyśmy byli w każdej chwili w stanie 
przekraczać granice nie tylko fizycznie, ale i 
mentalnie.  
  
Jak konkretnie w Państwa pracy podejmowane 
są te wyzwania?  
 
Coraz ważniejsze staje się stworzenie ludziom 
możliwości zebrania doświadczeń poza 
granicami ich kraju, koncentrujących się na 
aspektach zawodowych i kulturowych. Nie 
wystarczą wyjazdy turystyczne, chociaż 
odbywamy ich coraz więcej. W działaniach 
Fundacji traktujemy projekty międzynarodowe 
jako możliwość przygotowania się na nowe 
warunki w miejscu pracy. W kwalifikacje 
zawodowe muszą zostać włączone 
kompetencje międzykulturowe, podobnie jak 
umiejętności kluczowe. Sami odwiedzamy inne 
kraje, ale też obcokrajowcy przybywają do nas – 
jako klienci, koledzy w pracy czy sąsiedzi. 
Fundacja inicjuje więc przedsięwzięcia, podczas 
których nabywanie doświadczeń zawodowych 
odbywa się w międzynarodowym kontekście, co 
służy zrozumieniu kulturowemu i nabywaniu 
międzykulturowych kompetencji.     
 
Może Pani podać przykład zastosowania tych 
zagadnień w projektach międzynarodowych?  
 
W 2008 roku zakończyliśmy duży projekt pod 
nazwą ELEISA (Europejskie Kształcenie w 
Saksonii-Anhalt), zainicjowany przez 
organizację QFC z siedzibą w Halle i 
koordynowany w Polsce przez Fundację 
„Faveo”. W projekcie niemieccy uczniowie szkół 
zawodowych mogli odwiedzić kilka krajów w 
Europie i w formie tygodniowych seminariów 
oraz 4-tygodniowych praktyk poznać ich 
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i 
polityczne. Dodatkowo ELEISA zakładała 
komponent zwany „pracą projektową”. Polegał 
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on na realizacji wcześniej przygotowanego 
zadania przez młodzież niemiecką i zagraniczną 
podczas wspólnych dwóch tygodni w 
Niemczech i kolejnych dwóch w jednym z 
europejskich krajów partnerskich.  W Polsce 
włączyliśmy do współpracy wielu partnerów, 
naturalnie w pierwszej kolejności szkoły i centra 
kształcenia, ale także firmy i przedsiębiorstwa, 
w których młodzi Niemcy odbywali praktyki. 
Między innymi trzy uczennice spędziły cztery 
tygodnie w zakładach Chemicznych „Police” 
S.A. Natomiast dzięki współpracy z niemieckimi 
firmami cztery młode laborantki z „Polic” mogły 
w ramach wymiany odbyć staż w Parku 
Chemicznym Bitterfeld-Wolfen. Obok aspektów 
zawodowych w praktykę wplanowane zostały 
elementy edukacji międzykulturowej i nauka 
języka. Dla obu stron była to dobra okazja 
porównania programów i metod nauczania, jak 
też doświadczenia odmiennej kultury pracy.  
   
Jakie przedsięwzięcia Fundacja realizuje dla 
dorosłych? 
 
Naszą ważną grupą docelową stanowią tzw. 
multiplikatorzy, czyli osoby odpowiedzialne za 
pewne zakresy edukacyjne i mogące w 
przyszłości przekazywać swoje doświadczenia 
dalej. Są to nauczyciele, ale także pracownicy 
firm kierujący szkoleniami czy organizacją 
praktyk. W grudniu 2007 roku zrealizowaliśmy 
podróż studyjną multiplikatorów z regionu 
Dolnego Śląska do Halle, gdzie mogli oni 
wymienić doświadczenia z niemieckimi 
kolegami i poznać niemiecki system edukacji, w 
szczególności zawodowej. W roku 2009 
przeprowadzimy podobny projekt we 
współpracy z przedsiębiorstwami 
Wrocławskiego Parku Przemysłowego i 
Wrocławskiego Parku Technologicznego. 
Pracownicy odpowiedzialni za szkolenia 
rozmawiać będą z przedstawicielami firm na 
terenie Środkowo-niemieckiego Obszaru 
Przemysłowego o możliwościach podnoszenia 
kwalifikacji kadr oraz problemach rozwoju 
zatrudnienia w Europie. 
 
C.2 Przemysł chemiczny i kształcenie 
 zawodowe w Polsce – aktualny 
 rozwój. 
 
Rozmowę tę przeprowadziliśmy z prof. dr hab. 
Mirosławem Millerem, wykładowcą kierunku 
chemicznego Politechniki Wrocławskiej i 
prezesem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. 
 

 
 
Profesor dr hab. Mirosław Miller 
 
Panie Miller, w ostatnich latach można w Polsce 
zaobserwować duże zmiany w edukacji i na 
rynku pracy. Przed 15. laty było jeszcze można 
ukończyć np. technikum chemiczne, które z 
obecnego systemu kształcenia prawie zniknęło. 
Jak ocenia Pan ten proces? 
 
Dzisiejszy rozwój branży chemicznej wymaga, 
by również kształcenie personelu 
zorganizowane zostało w inny sposób. 
Pracownicy muszą przede wszystkim być 
wszechstronnie przygotowani i mobilni, aby 
mogli pracować w różnych obszarach i na 
różnych stanowiskach. Branża zmienia się 
bardzo szybko: przygotowywane i wprowadzane 
są nowe technologie, praktykowane coraz 
nowocześniejsze rozwiązania, a badania coraz 
szerzej stosowane w przemyśle. To jest 
przyszłość i dlatego personel musi być w stanie 
podążać za tymi zmianami. Bez takich 
przedmiotów jak matematyka czy fizyka nie 
można dziś pracować w branży chemicznej. 
Dlatego za słuszny uważam kierunek, w jakim 
idzie polski system kształcenia.  
 
Same szkoły zawodowe nie wystarczają dziś do 
przygotowania dla branży chemicznej. 
Tendencja kończenia 3-letniej wyższej szkoły 
zawodowej i dalszego specjalistycznego 
uzupełniania kwalifikacji będzie przyszłości 
sensowniejsza. Rozwijają się przy tym szkoły z 
ofertą pomaturalnej edukacji zawodowej i to jest 
dobra tendencja.  
 
Aktualnie dużym problemem w Polsce jest brak 
wykwalifikowanych pracowników. Z jednej 
strony mniej osób kształci się w zawodach 
związanych bezpośrednio z produkcją, z drugiej 
dotykają nas skutki emigracji po otwarciu granic 
europejskich. Niektóre przedsiębiorstwa próbują 
pokonać problemy poprzez samodzielne 
przygotowywanie zawodowe pracowników. 
Przypomina to formę dawnych szkół 
przyzakładowych.   
 
Dziś takie szkoły nie mają przyszłości. Jest to 
wąskie kształcenie na aktualne potrzeby 
danego zakładu. Badania pokazują, że jego 
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absolwenci mają w dłuższej perspektywie 
problemy na rynku pracy. Myślę, że lepszym 
rozwiązaniem jest współpraca przemysłu ze 
szkołami: ustalana jest forma kooperacji i 
przedsiębiorstwa finansują kształcenie w 
kierunkach potrzebnych gospodarce. 
Zapotrzebowanie branży zmienia się tak 
szybko, że nie jesteśmy w stanie nadążyć z 
zapewnieniem odpowiednich materiałów 
edukacyjnych i wyposażeniem szkolnych 
laboratoriów. Wsparcie zakładu umożliwia 
elastyczniejsze reagowanie i przygotowanie 
zawodowe absolwentów, którzy od razu 
znajdują zatrudnienie.     
 
Nastąpi też dalszy rozwój: uczelnie staną się 
równocześnie instytutami badawczymi na 
potrzeby przemysłu, co praktykowane jest już w 
kilku innych krajach, i będzie tak i w Polsce. 
Inna forma współpracy ma miejsce między 
szkołami wyższymi i średnimi: uczniowie 
odbywają praktyki w laboratoriach uczelni, które 
są lepiej i nowocześniej wyposażone. Takie 
doświadczenie zbliża do tej uczelni i zachęca do 
zostania jej studentem.    
 
Odnośnie braku wykwalifikowanych kadr – 
jestem w tej kwestii optymistą. Wynagrodzenia 
w Polsce zostaną w kolejnych latach 
dopasowane do standardów europejskich, co 
ograniczy wyjazdy. Obserwujemy to już dzisiaj 
w wielu branżach. Poza tym mamy zawsze 
możliwość sięgnięcia po pracowników z 
naszych wschodnich sąsiedzkich krajów. Jest to 
kontynuacja ogólnoeuropejskiej tendencji.  
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4.3  Dolina Chemiczna w sercu 
regionu Rodan-Alpy. 

 
Pod pojęciem uczenia się przez całe życie 
rozumie się wszelkie działania związane ze 
zdobywaniem wiedzy, które podejmowane są w 
każdym momencie życia z zamiarem poprawy 
umiejętności, kwalifikacji i kompetencji ze 
względów osobistych, obywatelskich i 
społecznych i/lub ze względu na zatrudnienie. 
Wychowanie i kształcenie się przez całe życie 
opierają się na trzech zasadach, które muszą 
określać także krajowy system kształcenia 
szkolnego i zawodowego, a mianowicie: uczący 
znajduje się w centralnym punkcie, równość 
szans oraz rzeczowość i jakość oferty 
edukacyjnej. 
W następnych czterech punktach zostaną 
wyjaśnione aspekty tematyki dotyczącej 
przemysłu chemicznego w regionie Rodan-Alpy. 
 
A.  Zmiany w kształceniu zawodowym. 

A.1 Stanowisko organizacji zwi ązków    
zawodowych. 

Aby odpowiednio wyjaśnić, jak współcześnie 
funkcjonuje dokształcanie pracowników w 
zakładach i zrozumieć, w którym kierunku 
rozwinąć się ono może we Francji, 
zdecydowaliśmy się na spotkanie z Isabelle 
FAIVRE, regionalną przedstawicielką związku 
zawodowego SCERAO-CFDT (Związek 
Zawodowy Chemii i Energii Rodan-Alpy 
Zachód). 

Może Pani nam powiedzieć na początku, w jaki 
sposób organizacje związkowe włączone są w 
zakładach w kwalifikowanie pracowników?  

Dwa razy w ciągu każdego roku członkowie 
rady zakładowej pytani są o opinię w sprawie 
realizacji planu kształcenia z poprzedniego 
roku, przy czym prezentowany jest im także 
plan szkoleń na kolejny rok. To doradztwo 
działa na zasadzie dwustronności, czyli wybrani 
przedstawiciele pracowników, których zadaniem 
jest wspieranie dostępu do zatrudnienia, 
rzeczywiście mogą wywierać wpływ na 
zobowiązania zakładu. Podczas kontroli planu 
kształcenia wybrani przedstawiciele, którzy 
zasiadają w komisji ds. kształcenia (w dużych 
firmach), są bardzo aktywni i równolegle do 
instancji pracodawcy zajmują się 
przekazywaniem informacji pracownikom. 

Jak zakłady z Państwa sektora angażują się w 
dziedzinie dokształcania? 

Większość MŚP niestety poprzestaje na 
ustawowych zaleceniach, podczas gdy duże 
koncerny wydają określone środki na edukację 
swoich pracowników. Kwestia kształcenia 

dotyczy pracowników w bardzo różny sposób. 
Pracownicy o niższych kwalifikacjach często 
sądzą, że ich ona nie dotyczy i w ogóle nie 
dowiadują się o możliwości.   

Państwo chce zreformować system kształcenia 
we Francji i dlatego wezwało partnerów 
społecznych, aby do końca tego roku 
wypracowali pewne wyniki. Jakie jest zdanie 
CFDT w tej kwestii? 

W naszej opinii trzeba zwrócić szczególną 
uwagę na dwie grupy społeczne, a mianowicie 
osoby o niskich kwalifikacjach i generację 50+. 
Co przykładowo należy uczynić, aby pracownik, 
który ma ponad 50 lat nie znużył się swoją 
pracą, bo przecież ma jeszcze wiele lat 
aktywności zawodowej przed sobą. Dlatego też 
proponujemy wspieranie urozmaiconych karier, 
aby utrzymać motywację na odpowiednim 
poziomie. W przypadku pracowników o niskich 
kwalifikacjach sytuacja jest o wiele trudniejsza, 
ponieważ wykazują oni często strach przed 
nauką, który jest często wynikiem błędów z 
okresu szkoły. Należy ich jednak zachęcać do 
dokształcania, ponieważ możliwość obsadzania 
ich na stanowiskach pracy wymaga tej ceny. 
Aby pracodawca odegrał swoją rolę w tej 
kwestii, byłoby moim zdaniem konieczne, aby 
na zakłady, które nie zezwalają na 
dokształcanie, zostały nałożone sankcje, 
ponieważ takie uregulowania prawne istnieją, 
ale nie są stosowane. Inny ważny punkt dotyczy 
przenoszenia indywidualnych praw do edukacji. 
Pracownikowi przysługuje zgodnie z prawem 20 
godzin rocznie na kształcenie. Jeśli opuszcza 
on przedsiębiorstwo, musi móc zatrzymać ten 
kapitał. Ponadto może też wykorzystać prawo 
do edukacji poza godzinami pracy. My 
faworyzujemy zasadę współinwestycji. 
Jesteśmy za realizacją części edukacji poza 
godzinami pracy pod warunkiem, że nakład 
pracodawcy jak i pracownika jest taki sam. 

Jak przebiega proces reform tego rodzaju? 
 
Związki zawodowe porozumiewają się w 
sprawie jakiegoś wniosku. Na końcu związki i 
przedsiębiorcy przekazują pewną propozycję 
państwu. Reforma tej wielkości musi być 
przygotowana na długi czas, dlatego ważne 
jest, by dać sobie czas do negocjacji. 

Czego można po niej oczekiwać? 

W dzisiejszych czasach zatrudnieni pracują 
dłużej. Z powodu przyspieszenia tempa pracy 
wywołuje to większy stres. W ostatnich 4 latach 
stwierdziliśmy pogorszenie w wielu obszarach. 
Trzeba powrócić do wartości pracy i inaczej 
włączyć pracowników w jej proces. 
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A.2   Stanowisko MEDEF (ruch 
francuskich przedsi ębiorstw). 

Spośród wielu reform zainicjowanych przez 
prezydenta Republiki Francuskiej jedna z nich 
od kilku miesięcy aktywizuje partnerów 
społecznych. Jest to reforma kształcenia 
zawodowego. Ujęliśmy stanowisko ogłoszone z 
tej okazji przez MEDEF. Chodzi tutaj o 
oświadczenie, które zostało złożone jako 
wstępne uwagi do określonych etapów 
negocjacji partnerów społecznych. 

Aby kształcenie ustawiczne w zawodzie 
doprowadziło do prawdziwej profesjonalizacji, 
nauka ta musi zarówno 

- wzmacniać konkurencyjność i potencjał 
rozwojowy przedsiębiorstwa, 

- jak też być określonym czynnikiem 
dynamizacji i zabezpieczenia ścieżki kariery 
zawodowej pracownika oraz przyczyniać się 
do wzrostu jego kwalifikacji i kompetencji. 

Te 2 cele są ze sobą nierozerwalnie związane i 
należy brać pod uwagę fakt, że kształcenie 
należy wspierać z pozycji różnych interesów i 
stron.   

Nawiązując do krajowego ogólnego układu 
zbiorowego z 05.12.2003 roku partnerzy 
społeczni, w odniesieniu do indywidualnych i 
zbiorowych potrzeb zatrudnionych i 
przedsiębiorstw, chcą postarać się wesprzeć 
efektywny dostęp do edukacji i poprawić jej 
jakość i skuteczność. 

Kształcenie zawodowe musi przede wszystkim 
przyczynić się do tego, aby każdy pracownik w 
trakcie swojej kariery zawodowej osiągnął co 
najmniej o jeden stopień wyższy poziom 
kwalifikacji. Dla konkurencyjności zakładów 
konieczny jest wysiłek na rzecz kontynuowania 
edukacji najlepiej wykształconych pracowników, 
zachowania i rozwoju ich kompetencji, a także 
poświęcenie szczególnej uwagi pracownikom z 
podstawowym poziomem kwalifikacji, 
młodzieży, pokoleniu 50+ i kobietom. Przy tym 
priorytetowa jest edukacja pracowników mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw. Lepsza 
czytelność działań i proste przepisy 
wykonawcze przyczyniają się do wsparcia 
naturalnego instynktu pracowników i 
przedsiębiorstw oraz stają się osiągalnym 
celem.  

Działania muszą stawać się coraz lepszą 
odpowiedzą na potrzeby zakładów, prowadzić 
do kształtowania kariery zawodowej i 
uwzględniać następujące kwestie:  

- lepsze prognozowanie dla rynku pracy, 
zawodów i kwalifikacji oraz większa wiedza 
na temat potrzeb przedsiębiorstw 

(szczególnie bardzo małych (BMP), małych i 
średnich (MŚP), a także o zawodach 
stresogennych;  

- lepsze zrozumienie potrzeb pracowników, 
głównie przez tworzenie bilansu etapów 
zawodowych; 

- dopasowane i tym samym 
zindywidualizowane odpowiedzi, które 
przede wszystkim uwzględniają 
zróżnicowane formy nabywania 
umiejętności, przy szerokim zastosowaniu 
technologii nauczania; 

- lepsze określenie celów profesjonalizacji 
zawodowej, ocena i wypełnienie tych celów, 
jak też uwzględnienie różnorodności 
dyplomów zawodowych. 

A. Zarządzanie kompetencjami od 
poziomu przedsi ębiorstwa a ż po 
regionalny rynek pracy. 

 
Ustawa o spójności społecznej z 18 stycznia 
2005 roku zobowiązuje przedsiębiorstwa z 
ponad 300 pracownikami do negocjowania co 
trzy lata form zarządzania miejscami pracy i 
kompetencjami. To zobowiązanie do podjęcia 
negocjacji (co nie oznacza, że także ich 
zakończenia), obejmuje cztery ważne punkty: 

- informowanie rady zakładowej i jej 
doradztwo w kwestii strategii 
przedsiębiorstwa i jej przewidywanych 
skutków na zatrudnienie i pracowników; 

- tworzenie pakietu działań dla jasnego 
zarządzania miejscami pracy i 
umiejętnościami, jak też informowanie o 
działaniach towarzyszących, w 
szczególności odnośnie edukacji, VAE(1), 
bilansu kwalifikacji oraz kroków na rzecz 
zawodowej i geograficznej mobilności 
pracowników; 

- warunki dostępu do zatrudnienia dla 
starszych pracowników oraz zachowania 
przez nich miejsc pracy, a także zasady 
korzystania przez nich z kształcenia 
zawodowego; 

-  (fakultatywnie) informowanie i doradztwo 
rady zakładowej przy wypowiadaniu umów o 
pracę w przypadku, gdy jest to zależne od 
przedsiębiorstwa lub odnośnie projektów 
gospodarczych, które mają konsekwencje 
dla zatrudnienia, co dotyczy treści planów w 
zakresie bezpieczeństwa pracy na zasadzie 
odstępstwa od przepisów księgi III i IV 
Kodeksu pracy. 

 (1) VAE = działania mające na celu 
całkowite lub częściowe uznania świadectwa 
poprzez przedłożenie dokumentów, które 
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wydane zostały na podstawie doświadczeń 
zebranych w sytuacjach zawodowych 

 
B.1   Kompetencje i zdolno ść do pracy. 
 
Przedsiębiorstwo GATTEFOSSE jest jednym z 
najstarszych MŚP w przemyśle chemicznym w 
Lyonie, gdyż wkrótce będzie obchodzić 130 
rocznicę swojego powstania. Ze swoją 
produkcją podstawowych surowców 
farmaceutycznych i kosmetycznych jest ono 
zaliczane do najdynamiczniejszych małych i 
średnich przedsiębiorstw sektora. Spotkaliśmy 
się z Barbarą CONFOLANT SUZANNE, 
kierowniczką kadr, by porozmawiać z nią o jej 
poglądach na temat wymogów zarządzania 
personelem w firmie tego typu. 

Czy mogłaby Pani w kilku słowach przedstawić 
nam przedsiębiorstwo? 

Chodzi o naprawdę bardzo stare 
przedsiębiorstwo w regionie, które zatrudnia 
210 pracowników i posiada na świecie około 10 
przedsiębiorstw zależnych, które znajdują się w 
Europie, Azji i Północnej Ameryce. Główną 
cechą przedsiębiorstwa jest tradycja 
wyjątkowego nastawienia do swoich klientów i 
dostarczanie im gotowych rozwiązań, co jest 
bardzo atrakcyjne. Siła zakładu polega na tym, 
że bardzo często intuicyjnie znajduje właściwą 
drogę i próbuje z wyprzedzeniem działać na 
rzecz swoich klientów. 

Jak mogłaby Pani opisać kulturę zarządzania 
Pani przedsiębiorstwem? 

Trzeba wiedzieć, że nasze zespoły składają się 
do 70% z pracowników, których poziom 
wykształcenia znajduje się na poziomie powyżej 
2 lat od zdania matury, co wytwarza dynamikę i 
mobilizuje siłę woli, przez co zakład cieszy się 
bardzo dobrą opinią. Przedsiębiorstwo jest 
przekonane, że swój sukces zawdzięcza 
zasobom ludzkim. Ale w przeciwieństwie do 
widocznych i szybko rozpoznawalnych 
uszkodzeń maszyn konieczne optymalizacje 
zasobów ludzkich wymagają zarówno 
przychylnej jak i krytycznej uwagi, którą w 
ostatnich 15 latach wobec menadżerów we 
Francji, w dużym stopniu niesprawiedliwie, 
uznaje się jako ich „wrodzoną cechę”. Wiele 
instrumentów do wspierania zadań 
menadżerskich (opracowanie opisów miejsc 
pracy, roczne procedury oceny,..) zostały 
wprowadzone właśnie w tym okresie. 

Czy może Pani dokładniej opisać personel w 
sektorze produkcyjnym? 

Nasz personel w sektorze produkcyjnym można 
w zasadzie podzielić na 2 grupy. Połowa 
posiada co najmniej wykształcenie zawodowe, 
w tym niektórzy w zakresie branży chemicznej 

(głównie świadectwo ukończenia szkoły 
zawodowej w zawodach przemysłowych). Druga 
połowa to osoby, które ukończyły edukację bez 
zdobycia określonych kwalifikacji. Spośród nich 
niektórzy źle opanowali język francuski - ustnie 
lub pisemnie - albo też w obu tych formach. Do 
tego ponadto 1/5 naszego personelu 
produkcyjnego stanowią ludzie generacji 50+, z 
długim stażem pracy w zakładzie i w ich obrębie 
znajdą Państwo, że tak powiem, pełną listę 
cech typowych dla tej grupy pracowniczej. 

Na jakie szczególne trudności napotykają 
Państwo w tej kategorii pracowników? 

Obecnie nie mamy żadnych szczególnych 
problemów – raczej pytania: „Jak można ich 
przekonać o konieczności ciągłego kształcenia 
się?”. Zewnętrzny świat zmienia się bardzo, 
bardzo szybko. Fluktuacja w naszym 
przedsiębiorstwie jest niewielka. Pracownicy 
czują się dobrze w swoim zakładzie. Stąd mają 
oni w nim, długi staż pracy ugruntowane 
doświadczenia z empirycznymi wiadomościami. 
Nie są zainteresowani 
uznaniem/potwierdzeniem swoich kwalifikacji. 
Trudno jest mi przygotowywać oferty 
edukacyjne, dzięki którym pracownicy ponownie 
podjęliby naukę, zwłaszcza dla tych, którzy nie 
mówią w naszym języku.  

Dla większości są to pracownicy, którzy tak jak 
pracownicy z podobnymi profilami zawodowymi 
(ten sam tok kształcenia, kurs szkoleniowy, ten 
sam wiek) w innych wydziałach 
przedsiębiorstwa nie widzą konieczności 
zdobywania w przyszłości nowej wiedzy. 
Rzadko mają ochotę, by się przemieszczać 
(mobilność) i mało chęci, aby się kształcić. 

Jestem przekonana, że należy znaleźć nowe 
środki i sposoby, aby zmotywować do 
kształcenia się osoby z grupy 50+, by zachować 
ich mobilność i umiejętność dopasowania się do 
powstałych warunków, ponieważ w przyszłości 
będziemy musieli pracować coraz dłużej.  

Przed 2 laty kierownictwo zdecydowało o 
podjęciu środków w zakresie zarządzania 
umiejętnościami. Z jakich powodów? 

Od 15 lat przeprowadzamy ocenę pracowników 
w zakresie umiejętności powiązanych z 
wiekiem. Nasi menadżerowie mogli poprzez to 
ocenić, czy wynik został osiągnięty czy nie. 
Włożyli wiele wysiłku w sformułowanie punktów, 
w których pracownik powinien się poprawić. 
„Jeśli nie potrafię zdefiniować wiedzy, która 
mobilizuje kogoś, aby zrobił to, co jest do 
zrobienia, trudno jest mi powiedzieć temu 
komuś, co musi poprawić”. Stwierdziliśmy także, 
że niektórzy pracownicy produkcyjni nie byli w 
stanie zrozumieć, co robili, ponieważ nie mieli 
pojęcia, czego się od nich wymaga, gdyż nie 
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zostali w tym przeszkoleni, nawet do tego 
stopnia, że niektórzy wykonywali czynności 
zupełnie niepotrzebne, nie zdając sobie z tego 
sprawy. Dlatego w porozumieniu z nimi 
postanowiliśmy zająć się zarządzaniem 
kompetencjami, aby dać menadżerom 
możliwość obiektywnego sprecyzowania ich 
oczekiwań. W rezultacie zostało wypracowane 
więcej niż tylko „dokąd iść”, ale i też „jak tam 
dojść” i dyskutowano o pożytecznych metodach 
odnoszących się do konkretnych przypadków i 
miejsc. 

Jak działania te doprowadziły do konkretnych 
umiejętności? 

Po prostu system zarządzania doprowadził do 
regulacji życia codziennego. Umożliwiło to jasne 
zdefiniowanie zadań, lepszą organizację i 
optymalizację zasobów. I udało się! Dla 
menadżerów na miejscu stanowiło to naturalnie 
dodatkowe wymagania, przynajmniej na 
początku, ponieważ potrzebny był czas i siła, 
ale my także podjęliśmy duży wysiłek 
edukacyjny, by ich wspierać i opiekować się 
nimi. Przez przekazanie specjalistycznej wiedzy 
działania te pokazały także kompetencje 
społeczne, które są bardzo ważne dla pracy 
zespołowej. Jeśli kogoś zatrudniam, zawsze 
zadaję sobie pytanie: jak będzie się ta osoba 
zachowywać, jeśli znajdzie się w pewnej 
sytuacji w pracy?  

Ostatnie pytanie: jakie jest Pani zdanie na temat 
tego, co jest ważne dla pracowników dzisiaj i 
jutro? 

Można wskazać porównanie pomiędzy 
społeczną odpowiedzialnością, która ma 
miejsce w zakładzie i rodzicielską 
odpowiedzialnością w rodzinie. W obrębie 
przedsiębiorstwa muszę martwić się o 
przyszłość pracowników, ale również spoglądać 
na wymagania regionalnego rynku pracy. 
Oznacza to, że muszę opiekować się nimi, aż 
do umocnienia się ich zawodowej kariery, nawet 
jeśli ta droga jest wciąż „do poprawienia” i nie 
wszyscy chętnie podążają nią. Dla 
przedsiębiorstwa absolutnie koniecznie jest, by 
włączyć w swój obręb tych, którzy nie są tym 
szczególnie zachwyceni, ale mimo wszystko 
widzą z tego korzyść. 

 
B.2 Perspektywiczne zarz ądzanie  
 miejscami pracy. Umiej ętno ści w 
 obrębie regionu. 

Aby zrozumieć podmioty związane z dynamiką 
gospodarki i zatrudnienia, w następnym 
rozdziale położyliśmy akcent na regionalne 
struktury organizacyjne, a zwłaszcza na komisję 
do spraw rynku pracy w regionie (CBE). 

Chodzi o struktury państwowe. Komisja do 
spraw rynku pracy w regionie składa się z 4 
gremiów, a mianowicie z deputowanych, 
przedstawicieli przedsiębiorstw oraz 
pracowników, jak też przedstawicieli związków 
społecznej i solidarnej gospodarki. Ich działania 
określone są 4 celami: strukturyzacja i 
zarządzanie obszarem, rozwój nowych działań, 
kształcenie zatrudnionych, poprawa 
konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Przeprowadziliśmy wywiad z Sylviane CARTAZ, 
kierowniczką komisji rynku pracy w regionie 
Lyon-Południe. 

Czy mogłaby Pani powiedzieć nam najpierw coś 
o roli CBE Lyon- Południe? 

Celem utworzonej w 1982 roku w ramach 
pierwszej restrukturyzacji Doliny Chemicznej 
CBE Lyon- Południe (na co zgodę wyraziła 
prefektura) jest organizacja społecznego 
dialogu na płaszczyźnie obszarowej w celu 
doprowadzenia do poprawy sytuacji 
zatrudnienia i rozwoju gospodarczego 
regionu. Finansowanie zapewniają przynależne 
korporacje obszarowe, miasto Lyon, region, 
państwo i Europa. Działanie CBE Lyon-Południe 
jest ważne przy kwestiach dotyczących sektora 
chemicznego i jego przyszłości. Warunkiem 
dobrej pracy jest zapewnienie opieki w celu 
ustanawiania i wdrażania przedsiębiorstw, tak 
jak i doradztwo przedsiębiorstw, aby planować 
działania w porozumieniu z regionalnymi 
potrzebami, obdarzyć zaufaniem podmioty, dać 
im przestrzeń do działania i czas, by efektywnie 
dopasowały się, jak też możliwość marginesu 
niepowodzenia. 

Jakimi tematami zajmujecie się Państwo 
obecnie? 

Dzisiaj w centralnym punkcie naszej działalności 
znajduje się kwestia aktualnych i przyszłych 
umiejętności, a szczególnie pytanie: jak można 
wspierać przedsiębiorstwa, by zastanawiały się 
nad nimi?! Przedsiębiorstwa zajęte są swoją 
bieżącą działalnością i często nie mają czasu 
oszacować swoich potrzeb. Jak na przykład 
może przedsiębiorstwo przewidzieć swoje 
potrzeby, jeśli jego lista zamówień/zleceń jest 
zapełniona tylko na 2 miesiące? I jeśli jest ona 
pełniejsza, jak możne ono przeznaczać środki 
na zastanowienie się nad swoją przyszłością? 

Jakie powiązania istnieją pomiędzy 
umiejętnościami a obszarami? 

- Obszar jest rezerwą kompetencji w 
doniesieniu do swoich mieszkańców, 
poszukujących pracy, ale także ze względu na 
swoją atrakcyjność (przyjazd z daleka i 
ustanowienie nowych umiejętności), swoją 
dostępność (przyjazd z sąsiednich terenów). 
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- Obszar jest użytkownikiem kompetencji 
przede wszystkim przez swoje zakłady i 
odnośnie do tego generuje on popyt na zmienne 
czasowo i przestrzennie umiejętności. 

- Obszar jest producentem kompetencji, nie 
tylko przez swój system kształcenia, ale także 
ze swoją kulturą, historią, powiązaniami ze 
światem zewnętrznym, z samym systemem 
gospodarczym, który tworzy umiejętności 
potrzebne mu. 

Na jakie trudności trafiają Państwo przy łączeniu 
tych zróżnicowanych zakresów? 

Problem regionalnego zbliżenia kompetencji, 
łącznie z regionalnymi przemianami, polega 
głównie na tym, że nasz system przemyśleń nie 
jest dopasowany przede wszystkim dlatego, iż 
wszystkie podmioty i organizacje w ogóle są 
uzależnione od pionowego zbliżenia. Ponadto 
hamowane jest ono przez regionalną złożoność, 
którą definiuje duża liczba podmiotów i 
czynników, jakie trzeba wziąć pod uwagę, przez 
zdolność podmiotów do rozpoznawania i 
oznaczania zmian, jak i przez trudności w 
znajdowaniu praktycznych odpowiedzi. Niemniej 
jednak takie zbliżenie może dostarczyć 
odpowiedzi, zapewne częściowych, które są 
ograniczone do rzeczywistych umiejętności 
operacyjnych podmiotów (przykładowo: obszar 
nie zmieni strategii koncernu lub nie zastąpi woli 
pracowników do kształcenia). 

Jakie kwestie mogłaby Pani dzisiaj sformułować 
w odniesieniu do tego szczególnego obszaru, 
jakim jest Dolina Chemiczna? 

Jeżeli chodzi o Dolinę Chemiczną, która 
przechodzi zmiany (zamykanie zakładów, nowe 
strukturyzowanie się działalności koncernów, 
pojawienie się nowych podmiotów 
przemysłowych, utrata konkurencyjności 
niektórych obszarów produkcyjnych, 
konkurencja ze strony produkcji azjatyckiej, 
spełnianie przepisów Reach i regulacji odnośnie 
ryzyka przemysłowego, a także z czasem 
potencjalny rozwój „nowej chemii”), to 
nieuchronnie należy postawić pytanie o 
umiejętności w regionie: 

- Czy obszar jest w stanie wykorzystać gdzie 
indziej kompetencje, które jutro nie będą już 
potrzebne w przemyśle chemicznym? 

- Jak można pozwolić tym kompetencjom 
rozwijać się w kierunku przyszłych potrzeb? 
Czy można je wykorzystać do przyciągnięcia 
nowych przedsiębiorstw (pytanie o 
możliwość przechodzenia tych kompetencji 
na przykład do sektora środowiska)? 

- Czy jest się w stanie generować nowe 
kompetencje, których obszar jutro będzie 
potrzebował? 

- Jaka strategia jest do opracowania i jakie 
działania są do rozwinięcia? 

- Czy silne powiązanie, jakie występuje 
pomiędzy mieszkańcami i 
przedsiębiorstwami Doliny Chemicznej 
będzie miało jeszcze sens, gdy praca nie 
będzie już czynnikiem łączącym? 

W jakim punkcie dzisiaj znajdują się Państwo 
odnośnie tych pytań? 

Komisja dla regionu rynku pracy Lyon-Południe 
-  jako przedsiębiorcy, związki zawodowe 
pracowników, posłowie i struktury zatrudnienia - 
pracuje nad tym tematem z wyobrażeniem, że 
regionalny społeczny dialog pomiędzy 
podmiotami umożliwić może podjęcie działań w 
zakresie regionalnego zarządzania 
kompetencjami. W pierwszym etapie została 
utworzona grupa podmiotów, które nadzorują 
zmiany kompetencji na terenie Doliny 
Chemicznej. W drugim etapie powinny zostać 
ustalone i przeprowadzone testowe działania w 
tym zakresie (przyszłościowe zarządzanie 
miejscami pracy w MŚP branży chemicznej). 

 
C.     Projekt «PROCESS IN», czyli jak 
 można  w inny sposób zatrudnia ć w 
 przemy śle. 

C.1   Rola tradycyjnej logiki zatrudniania. 

„Postanowiliśmy porzucić typowy dla 
specjalistów tradycyjny sposób myślenia i 
zainteresować się poszukującymi pracy, których 
cechy mogłyby odpowiadać wymaganiom 
przedsiębiorstw.” 

W celu wyjaśnienia problematyki zatrudnienia i 
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które 
wypróbowane będą w regionie, zdecydowaliśmy 
się na przeprowadzenie wywiadu z Valérie 
FRANCOIS-BARTHELEMY, kierowniczką 
wydziału prawa, zatrudnienia i kształcenia UIC 
Rhône-Alpes (Związek Przemysłu 
Chemicznego). 

Czy mogłaby Pani jeszcze raz pokrótce 
sklasyfikować chemiczny region Rodan-Alpy? 

Region Rodan-Alpy, z 32 tys. bezpośrednio 
zatrudnionymi osobami, z historycznego punktu 
widzenia zajmuje ciągle pierwsze miejsce wśród 
obszarów przemysłowych, ponadto generuje 
ponad 96 tys. miejsc pracy powiązanych z nim 
gospodarczo. Na chemicznych obszarach 
produkcyjnych zatrudnianych będzie nadal wielu 
pracowników (chemicy i technicy) z 
uwzględnieniem niezrównoważonej piramidy 
wiekowej, ale napotyka się na problemy, które 
wracają z powodu braku atrakcyjności zawodów 
naukowych i przemysłu w ogóle. Przemysł 
chemiczny jest działem gospodarki, w którym 
fluktuacja jest wciąż niewielka. Pracownicy robią 
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tam nadal kariery ze względu na korzystny 
rozwój stanowisk i wynagrodzeń. Dlatego 
niezbędne jest podjęcie działań na rzecz 
trwałego zatrudnienia, o wysokiej jakości. Do 
tego przedsiębiorstwa muszą znajdować kadrę 
w pobliżu miejsc swoich lokalizacji. 

Na jakie problemy związane z zatrudnieniem 
natrafia przemysł chemiczny? 

Istnieją problemy, które ujawniają się wobec 
trudnego powiązania pomiędzy zakładowymi 
potrzebami a szukającymi pracy ludźmi. 
Poszukujący pracy, ale także zatrudnieni, 
postrzegają sektor chemiczny jako kompleks, 
który wymaga aktualnych technicznych 
umiejętności. Osoby poszukujące pracy zostają 
z tej przyczyny rzadko postrzegane jako te, 
które posiadają wymagane techniczne warunki. 
Możliwe zawody i warunki dostępu do nich są w 
dużym stopniu nieznane opinii publicznej, a 
orientacja zawodowa nie jest skierowana w 
kierunku tego sektora. A przedsiębiorstwa, gdy 
chcą zatrudnić kadrę produkcyjną, szukają 
wykształconych ludzi, którzy, jeśli to możliwe, 
mają doświadczenie i mieszkają w okolicy 
lokalizacji produkcji. W konsekwencji nie ma 
personelu wykwalifikowanego do obsługi 
urządzeń chemicznych i dostępnego na rynku.  

Ponadto potrzeby w dziedzinie bezpieczeństwa 
i środowiska coraz bardziej zmuszają zakłady 
do tego, aby stawiać wymagania, w których 
techniczne umiejętności idą w parze z 
doświadczeniami zawodowego zachowania. Te 
drugie cechują wysokie oczekiwania w 
odniesieniu do trzymania się zasad 
postępowania i poleceń w trybie normalnej 
pracy, ale również należy do nich wykazanie 
inicjatywy w sytuacjach krytycznych czy 
umiejętność komunikacji i pracy w grupie. 

Jak wyobrażała Pani sobie projekt «Process 
In»? 

W ścisłej współpracy z INTERFORĄ 
poszukiwaliśmy nowych rozwiązań w 
zatrudnianiu, aby podnieść celowość pomiędzy 
podażą i popytem na rynku pracy. 
Postanowiliśmy najpierw porzucić typowy dla 
specjalistów tradycyjny sposób myślenia i 
zainteresować się poszukującymi pracy, których 
cechy mogłyby odpowiadać wymaganiom 
przedsiębiorstw. Potem chodziło o opracowanie 
nowego pedagogicznego pakietu działań, w 
ramach którego zawodowe kształcenie odbywa 
się za pośrednictwem indywidualnie 
dopasowanego i wspieranego przez opiekunów 
systemu kształcenia, aby umożliwić ludziom 
szybką integrację z przedsiębiorstwem. 
Chodziło o to, by reagować bezpośrednio na 
miejscu na problemy zatrudnienia na trzech 
regionalnych rynkach pracy z wieloma 
zakładami chemicznymi. 

Jeśli wymienia Pani kwestię charakterystyki 
zachowania, co ma Pani na myśli? 

Centralne biuro pośrednictwa pracy (ANPE) 
opracowało działania, tak zwany «program 
obowiązkowy». W urzędach, które znajdują się 
w kilku miejscach w regionie, biuro może 
wybrać kandydatów ubiegających się o pracę, 
którzy dysponują jasno zdefiniowanymi 
„umiejętnościami” pracy w przedsiębiorstwie. W 
zakresie przemysłu ANPE wypróbowała już tą 
koncepcję w celu rekrutowania chemików dla 
rafinerii, co udowodniło, że plan ten funkcjonuje 
i można było spełnić kryteria rekrutacji 
przedsiębiorstwa. INTERFORA sama pracuje 
od kilku lat nad działaniami zmierzającymi do 
identyfikacji i rozwoju zachowań i opracowała 
wraz z jednym z laboratoriów badawczych 
elektroniczny test, dzięki któremu np. można 
zatrudniać na „podstawowych zasadach” 
panujących w chemii w zakresie wymogów 
postępowania, a mianowicie: 

- przestrzeganie regulaminów i zachowanie 
czujności w przeciętnym zakładzie; 

- samodzielność i zdolność podejmowania 
inicjatywy przy zakłóceniach pracy zakładu 
oraz postaw związanych z własnym 
bezpieczeństwem i bezpieczeństwem 
innych;  

- zdolność i motywacja do uczenia 
ustawicznego; 

- umiejętności komunikacyjne i pracy w 
zespole. 

Byliśmy zdania, że kombinacja takich działań 
odnośnie zachowań i kwalifikacji zawodowych 
była możliwa do rozbudowywania i mogła 
spełnić specyficzne wymagania dla zawodów 
branży chemicznej. 

Jakie profile kandydatów wybrali Państwo dzięki 
tym działaniom? 

Byli to poszukujący pracy z poziomem 

kwalifikacji V(2) o kierunku ogólnym i/lub 
technicznym. Przy tym eksperymencie 
szczególny nacisk został położony na 
starających się o zatrudnienie powyżej 50 roku 
życia. Na swojej całej drodze kształcenia mogli 
oni zdobyć naprawdę szczególne umiejętności, 
które dają się ciężko udokumentować. Poza tym 
te kompetencje postępowania zasadniczo 
sięgają do zdobywania wiedzy w różnych 
sytuacjach, przy czym nie istniała żadna 
walidacja tej wiedzy. To prowadzi czasami do 
tego, że to pokolenie czuje się niedokształcone i 
jako takie, które „niewiele potrafi”. Krótko 
mówiąc, te kompetencje są możliwe do 
przeniesienia z jednego zawodu na drugi i 
poprzez pokazanie tego można dać szansę tym 
osobom wyrobienia sobie lepszej opinii o sobie.   
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Jakie wnioski Państwo mogli wyciągnąć z tego 
eksperymentu? 

Projekt ten dotyczył bardzo małego 
eksperymentu, gdyż tylko 4 osoby mogły zostać 
zatrudnione tym systemem, jednak nauczyliśmy 
się dużo i wyciągnęłabym 3 główne wnioski z 
tego doświadczenia. Aby móc najpierw szybko 
zareagować na potrzeby przedsiębiorstw, 
zbudowaliśmy system w 3 miesiące, jednak do 
współpracy podmiotów, oznaczenia celów 
rekrutacji, mobilizacji kandydatów i zawarcia 
umów z przedsiębiorstwami potrzebne były 
wcześniejsze uzgodnienia, a ograniczony czas 
nie był czynnikiem sprzyjającym. Ponadto 
zrozumieliśmy, że ci przeciętni szukający pracy 
muszą zostać ponownie „przywróceni na 
właściwą drogę”, by być z jednej strony 
zdolnymi do nauki, a z drugiej przyzwyczaić się 
do norm panujących w przedsiębiorstwach. I 
należy wymagać takiej zmiany nastawienia 
wśród osób zajmujących się praktycznie 
rekrutacją, jak też wywierać wychowawczy 
wpływ na osoby decyzyjne, o czym nie należy 
zapominać. Przedsiębiorstwo musi zrozumieć, 
że zatrudnianie bezrobotnych więcej wymaga 
od średniego personelu rekrutacyjnego niż 
klasyczne zatrudnianie pracowników. Jesteśmy 
mimo tych trudności gotowi wystartować znów z 
podobnym projektem, ponieważ zatrudnienie 
jakościowo wysokowartościowego personelu 
obsługującego stwarza szansę dla obszarów 
produkcyjnych naszych członków, którymi są 
przedsiębiorstwa. 

(2) Poziom V odpowiada klasyfikacji 
państwowego systemu wychowania i 
szkolnictwa, w którym poziom VI oznacza 
ukończenie szkoły realnej, podczas gdy poziom 
V (świadectwo szkoły zawodowej, 
zaświadczenie o zdolności do pracy) znajduje 
się bezpośrednio pod poziomem IV, który to 
oznacza zdanie matury. 
 
C.2  INTERFORA we współpracy z ANPE i 

LAA proponuje nowe post ępowanie 
w zakresie zatrudniania.  

 
Klasyczne zachowanie rekrutacyjne opiera się 
na życiorysie kandydatów, między którymi 
pośredniczył urząd pracy lub którzy 
odpowiedzieli na ogłoszenie. Przy ocenie 
życiorysu bez wątpienia po pierwsze brany pod 
uwagę jest punkt „Ukończone szkoły i 
świadectwa”, by zdefiniować kandydatów, którzy 
zaproszeni zostaną na rozmowę. Ponieważ 
miejsca pracy, na które odbywa się rekrutacja, 
łączą w sobie kilka obowiązków, ludzie, którzy 
ubiegają się o nie, najczęściej nie mają 
kompleksowego potrzebnego wykształcenia, a 
taki filtr przestaje być skuteczny. I to jest dzisiaj 
częste w przypadku grupy zawodowej 

chemików w określonych obszarach regionu 
Rodan – Alpy. Jak zatem należy przeprowadzać 
rekrutację? 
 
INTERFORA, która konfrontowana jest także z 
problemami zatrudnienia, proponuje prostą i 
nową formę, której podstawą są dwa sposoby 
testowania: z jednej strony metoda symulacji lub 
postępowanie w celu stwierdzenia zdolności, 
która opiera się na programie obowiązkowym 
ANPE, a z drugiej strony test składający się z 
szeregu testów sytuacyjnych, opracowany przez 
LAA (Laboratorium Antropologii Stosowanej 
Fakultetu Medycznego Uniwersytetu René 
Descartes Paryż V), nazywany testem oceny 
postępowania. Dalsze, bardziej klasyczne 
stopnie, jak rozmowy kwalifikacyjne, powinny 
ten system uzupełniać. 

Przyjrzyjmy się dokładniej tym obu sposobom 
testowania. Najpierw zatrudnianie metodą 
symulacji wzgl. stwierdzenia zdolności. 
Wyjaśnijmy najpierw pojęcie zdolności, w 
porównaniu do pojęcia kompetencji. Nawet jeśli 
wybierze się jedną z wielu definicji pojęcia 
„kompetencji”, wydaje się próbować rozumieć 
kwadraturę koła. Większość autorów, którzy 
interesują się tematem, zgadza się, że 
kompetencja zawodowa zasadniczo wiąże się z 
zawodową czynnością i czasem z dość 
dokładnym zadaniem. Kompetencja ta jest 
wynikiem zastosowania wiadomości lub wiedzy. 
Na podstawie ścieżki nauczania, o której 
wspominaliśmy już wcześniej, rodzaj 
wiadomości, jaki został pozyskany w szkole, 
wiedza zawodowa i z pewnością część wiedzy 
operacyjnej mogą zostać uporządkowane, 
jednak nie mówi się przy tym nic 
dokładniejszego o wiedzy poznawczej, która 
wynika z opisanych w życiorysie 
pozazawodowych doświadczeń i czynności. 
Zdolności przekazane za pomocą metody 
symulacyjnej są porównywalne z 
umiejętnościami poznawczymi. Są to np. 
„rozumienie i przestrzeganie norm i poleceń”, 
„praca zespołowa”, „działanie w stosunkach 
wzajemnej pomocy i podległości służbowej”. 

Jeżeli chodzi o samą metodę, to pochodzi ona z 
Kanady. Jest stosowana we Francji od 1995 
roku przez Pierre Ličge i George'a Lemoine w 
ANPE. Po badaniu miejsca pracy w celu 
przekazania potrzebnych zdolności stwarzanych 
jest wiele sytuacji, które wymagają użycia tych 
zdolności, aby osiągnąć pożądany wynik. Te 
sytuacje nie nawiązują do zawodowego 
środowiska miejsca pracy, na które następuje 
zatrudnienie. Są one stwarzane na podstawie 
modeli, w oparciu o które stwierdzić można 
kluczowe postawy w miejscu pracy, bez 
sięgania do specyficznych umiejętności. Dla 
chemii jest to np. przejście do obszarów 
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zagrożenia, w których koniczne jest posiadanie 
osobistego wyposażenia ochronnego, 
ustalanych przez piktogramy, których ustawienia 
znać musi kandydat do pracy (odniesienie do 
rzeczywistości kluczowych stanowisk należy do 
logiki testu). W ten sposób jest możliwe 
ustalenie poziomu zdolności kandydata, bez 
efektu hamowania tego przez zwykle 
wymagane umiejętności, których szukano by, 
gdyby opierano się na życiorysie. Brakujące 
umiejętności zawodowe mogą zostać 
przekazane, w razie potrzeby, w pierwszych 
miesiącach pracy.  
Jeżeli chodzi o test oceny postępowania 
(opracowany razem z LAA): LAA na 
Uniwersytecie Paryskim prowadzi prace 
związane z ergonomią i czynnikami ludzkimi. 
Interweniuje w wielu firmach, w celu 
zapobiegania wypadkom w środowisku pracy 
związanym z ryzykiem. LAA rozwinęło w 
ostatnich latach metodę oceny form 
postępowania w celu wspierania nastawienia w 
różnych zawodowych obszarach. Przykładowo 
metoda ta została dopasowana do zawodów 
takich jak kontroler autostrady, kierowca 
samochodu ciężarowego do transportu 
niebezpiecznych substancji, kierowca metra, 
kierowca testujący prototypy pojazdów w 
przemyśle samochodowym i chemik. Metoda 
opiera się na teście sytuacyjnym. Test 
sytuacyjny, który pierwotnie został rozwinięty 
przez amerykańskich badaczy dla zatrudniania 
personelu, polega na odnajdywaniu się w 
pewnej sytuacji, a to oznacza, że oceniana 
osoba konfrontowana jest z szeregiem sytuacji 
reprezentatywnych dla danego zawodu (suport 
multimediów). Dla kandydata odgrywany jest 
szereg scenariuszy, które zawierają pytania z 
wieloma możliwościami odpowiedzi. W trakcie 
testu wymagane jest od tej osoby, by wczuła się 
w sytuację i odpowiedziała na pytanie „Co 
pan/pani zrobiłaby/łby?”. Osoba ta swoją 
odpowiedzią demonstruje zdolności oceny form 
zachowania, które wymagane są w danym 
zawodzie. Wybrane sytuacje są zbliżone do 
rzeczywistości i reprezentatywne dla 
problemów, które występują w danych 
zawodach. Mówią one najczęściej szczegółowo 
o nadzwyczajnych lub nieprzewidywalnych 
ryzykach, sporadycznych przypadkach lub także 
zdarzeniach, które mogą nastąpić. Te sytuacje 
zostały wyjęte z doświadczeń, które miał 
personel kierowniczy lub inżynierowie ds. 
bezpieczeństwa. Pod scenariuszem rozumie się 
krótką sytuację w pracy, w której występuje 
problem lub dylemat do rozwiązania. Ocena jest 
nakierowana bardziej na formy postępowania, 
które uchodzą za zasadnicze dla danego 
zawodu, niż na fachowe umiejętności lub 
wiadomości. Zadane tematy dotyczą błędów w 
funkcjonowaniu lub zakłóceń w praktycznej 

stronie zawodu. W teście dla chemików na 
przykład zawarte jest pytanie, co należy zrobić 
przy motorze pompy, kiedy litr płynu 
korozyjnego został wylany na ziemię, itp. Chodzi 
także o wyzwania na płaszczyźnie osobistej, 
organizacyjnej lub odnośnie stosunków pracy. 
Znajdzie się więc w tym samym teście pytanie, 
co należy zrobić, kiedy podczas kończenia 
zmiany brakuje kolegi? kiedy przełożony nie 
przestrzega procedur postępowania? itp. 
Niektóre scenariusze dotyczą obrażeń, jakie 
nastąpiły wskutek cielesnych zranień lub także 
tematu alkoholu w miejscu pracy. Chociaż te 
obszary w teście nie zdarzą się jeszcze często, 
mają szczególne znaczenie ze względu na ich 
reglamentacyjny i prewencyjny charakter. 
Podsumowując można powiedzieć, że dzięki 
testom przy zatrudnieniu przeprowadzanych 
metodom symulacji poznać można poziom 
zdolności kandydata, które wymagane są dla 
prawidłowego zachowywania się podczas 
zwykłych sytuacji w miejscu pracy, a także, gdy 
chodzi o sytuacje, w których wystąpić może 
pewne napięcie. Za pomocą testu sytuacyjnego 
udaje się ustalić typ zachowań kandydata w 
nadzwyczajnych sytuacjach, jak też jego 
zdolności oceny, czy dana sytuacja jest 
potencjalnie niebezpieczna, co znaczy czy 
wymaga ona natychmiastowego 
poinformowania przełożonego, czy też nie. 
Ważną kwestią, która nie występuje w tym 
teście, jest motywacja kandydata. Oceniana jest 
ona podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ta 
koncepcja polega, jak można zauważyć, nie na 
wyborze według specyficznych umiejętności 
zdobytych w miejscu pracy (przebieg pracy 
zawodowej lub test wiedzy). Umożliwia 
wybranie kandydatów, których „profil 
postępowania” nie zawiera indykatorów 
niepożądanych w miejscu pracy, na które 
prowadzona jest rekrutacja. W razie 
konieczności możliwe jest nadrobienie dużych 
braków wiedzy, przeprowadzenie kursów 
kwalifikacyjnych (okresy pobytu w zakładzie i 
szkole), które w przeciągu kilku miesięcy 
doprowadzić muszą do rzeczywistej 
samodzielności na prostych stanowiskach 
pracy.  
 
 
D.  Mobilno ść chemików. 
 
D.1   Projekt ELEISA lub mobilno ść 

uczniów zawodu ze świadectwem 
wyższej szkoły zawodowej w 
obszarze przemysłowym. 

 
Chodzi o projekt, który finansowany był przez 
land Saksonia-Anhalt (180 km na południowy-
zachód od Berlina) i Europejski Fundusz 
Społeczny i realizowany przez QFC.  Celem 
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projektu jest uczestnictwo grupy uczniów 
zawodu branży chemicznej (9 młodych 
Niemców i 9 młodych ludzi z kraju 
partnerskiego) we wspólnym projekcie 
zawodowym przez dwunarodową wymianę. 
Umożliwiło to praktykę kilku niemieckich 
uczniów w przedsiębiorstwach kraju partnera. W 
projekcie uczestniczyło kilka krajów: Polska, 
Irlandia, Turcja i Francja. Dzięki tej wymianie i 
zebranym podczas niej doświadczeniom 
interkulturowym może zostać rzucone nowe 
światło na problematykę mobilności.   

Philippe Verneau jest pracownikiem naukowym i 
referentem pedagogicznym INTERFORY. 
Razem z Christine Rocrelle, kierowniczką 
centrum kształcenia zawodowego INTERFORY 
(CFA INTERFORA) był on jedną z głównie 
zaangażowanych osób w realizację ELEISY w 
INTERFORZE. 

Panie Verneau, jak INTERFORA uczestniczyła 
w projekcie ELEISA? 
 
Pierwsze kontakty w związku z projektem 
ELEISA sięgają końca roku 2005. Spotkałem 
Dietera Kroppa z QFC podczas jego wizyty we 
Francji, kiedy to poszukiwał partnerów do 
europejskich projektów QFC. Przypominam 
sobie zwiedzanie naszej placówki, podczas 
którego wyjaśniałem zasady, na jakich 
kształcimy chemików w systemie zmianowym, a 
w szczególności jaką wartość kładziemy na ich 
„społeczne” umiejętności, by nawiązać do 
terminologii naszych niemieckich kolegów. 
Krótko mówiąc, kilka tygodni późnej byłem w 
Bitterfeld, aby podyskutować w ramach jednego 
z organizowanych przez QFC spotkań programu 
COMENIUS o nawiązaniu kontaktów z polskimi i 
niemieckimi placówkami oświatowymi. Ta wizyta 
nie była dla INTERFORY owocna jeżeli chodzi o 
COMENIUSA. Z drugiej jednak strony 
przyczyniła się do zapoznania się ze strukturą 
niemieckiego systemu kształcenia zawodowego 
i zrozumienia go, stworzenia pewnej bliskości 
pomiędzy centrami kształcenia zawodowego z 
byłego NRD i INTERFORĄ i odkrycia projektu 
ELEISA. Pod koniec pobytu było jasne, projekt 
ten może być początkiem partnerstwa pomiędzy 
QFC i INTERFORĄ. 
 
Jakie były zalety tego projektu dla 
INTERFORY? 
 
Projekt ELEISA był z wielu względów korzystny. 
Najpierw sam jego temat: młodzi ludzie uczący 
się w zawodzie chemika odkrywają inny kraj, 
inną kulturę przez pobyt w innym kraju Europy, 
aby osiągnąć poprzez tą wymianę mobilność 
zawodową w europejskim wymiarze. Z drugiej 
strony uspokajający był fakt rozpoczęcia 
partnerstwa w ramach bardzo dobrze 

przemyślanego projektu. Dla uczestnictwa w 
projekcie i jego owocnej realizacji potrzeba 
wielu korzystnych warunków. Po pierwsze jest 
to naturalnie dobrze przemyślany projekt, który 
ma sens dla każdego partnera. Po drugie, co 
moim zdaniem jest nie mniej ważne, opiera się 
na zdolności każdego z partnerów do 
współpracy. Nie jeden obok drugiego, lecz 
rzeczywiście razem. To był pierwszy warunek, 
który został spełniony, pomimo, iż na pierwszy 
rzut oka różnice w systemach kształcenia mogły 
przyprawić o wątpliwości.      
Ponadto potrzeba było woli, ale od chęci do 
realizacji… krótko mówiąc, trzeba było zmierzyć 
się z rzeczywistością na miejscu. 
Przeprowadzenie dwóch wymian w 2006 i 2007 
roku pokazało nam, że współpraca jest możliwa. 
Wreszcie także zaletą była współpraca z QFC, 
które opiekowało się pracownikami podczas 
radykalnej restrukturyzacji przemysłu 
chemicznego dawnego NRD po upadku muru w 
Berlinie. Region Rodan-Alpy przeżywa akurat 
okres zmian, z pewnością wolniej niż w 
Trójkącie Chemicznym dawnego NRD, jednak z 
dużym poczuciem odpowiedzialności. Wymiana 
z QFC w tych kwestiach mogła być tylko 
pomocna.  

Jak udała się pierwsza wymiana? 

Jak już powiedziałem, realizowany przez QFC 
projekt ELEISA był już rozpoczęty, wymiany 
miały miejsce przede wszystkim z Polską. My, 
Francuzi wstąpiliśmy więc na przetarte szlaki. 
Musieliśmy się tylko włączyć w już dobrze 
funkcjonującą, zbudowaną przez QFC 
organizację. Pierwszym etapem było spotkanie 
z przedstawicielami niemieckiego centrum 
kształcenia zawodowego, z którym wymiana 
miała mieć miejsce. To był BAL (Akademia 
Edukacyjna Leuna) w regionie Leuna-
Schkopau. To spotkanie miało miejsce w lutym 
2006 roku w Lyon. Było okazją, by lepiej się 
poznać i bardzo konkretne omówić aspekty 
wymiany, do czego należało m.in. zwiedzanie 
pomieszczeń, zakładów i urządzeń, na których 
uczestnicy będą pracować oraz 
międzynarodowego centrum, w którym 
niemiecka grupa miała nocować. 
Rozmawialiśmy także o problemach, które 
mogłyby wystąpić po obu stronach. Pamiętam 
na przykład obawy przedstawicieli BAL o 
komunikację niemieckich uczniów zawodu z 
francuskimi przyszłymi maturzystami. Dotykamy 
tu trudnego tematu tłumaczenia. Wyjaśnię to. W 
Niemczech obok gimnazjum, które prowadzi do 
matury, istnieją dwie różne inne szkoły, a 
mianowicie Hauptschule, gdzie uczniowie 
przygotowywani są na uczęszczanie do szkoły 
zawodowej (większość niemieckich uczniów 
zawodu przechodzi przez Hauptschule) i 
Realschule, w której uczniowie przygotowywani 
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są do średnich szkół zawodowych. Świadectwo 
wyższej szkoły zawodowej odpowiada 
ukończeniu technologicznych instytutów szkół 
wyższych (IUT) we Francji. Tłumaczenie "bac 
professionnel» odpowiada 
«Fachhochschulreife" (świadectwo wyższej 
szkoły zawodowej), stąd obawy naszych 
niemieckich kolegów o konfrontację i 
porównanie młodych ludzi, którzy kształcą się 
na bardzo różnych poziomach… I jeszcze dwa 
punkty były dyskutowane na tym spotkaniu, 
mianowicie harmonogram wymian i tematy 
pobytów we Francji i w Niemczech. Musieliśmy 
potem jeszcze uspokoić zespół opiekunów, 
który miał zajmować się uczestnikami i 
odpowiedzieć na ich obawy. Kiedy francuscy 
uczniowie wyłączeni zostaną przez 4 tygodnie z 
regularnej nauki i to w roku, w którym zdają 
egzaminy, jak odbije się to na ich końcowych 
wynikach? Stworzyliśmy wreszcie dla tego 
pierwszego eksperymentu grupę z uczniów, 
którzy zgłosili się dobrowolnie. Po bardzo 
konkretnej pracy przygotowawczej 
ukierunkowanej na zwiedzanie zakładów i 
komunikację kulturową, uzgodnieniach z Aurélie 
– osobą kontaktową ze strony QFC i 
ćwiczeniach językowych byliśmy gotowi przyjąć 
naszą pierwszą grupę niemieckich uczniów. 
 

Mówił Pan o różnych systemach edukacji w 
Niemczech i we Francji – to z pewnością odbija 
się na pedagogicznych środkach, które 
stosowane są w nauczaniu niemieckich i 
francuskich uczniów. Jak Państwo potraktowali 
tę kwestię? 

Tematem, jaki wybraliśmy do opracowania we 
Francji, była destylacja. Odwiedziłem co 
najmniej dwa ośrodki kształcenia zawodowego 
w Niemczech - BAL w Leunie i BWB 
(Bildungszentrum Bitterfeld-Wolfen) w Bitterfeld, 
ale nie miałem tam wystarczająco dużo czasu 
na wymianę poglądów na tematy pedagogiczne. 
Z drugiej strony było trudne bez udziału 
tłumacza dyskutowanie o pedagogice, nawet 
jeżeli moja znajomość języka niemieckiego 
pozwalała mi zrozumieć ogólny sens rozmowy. 
A jeśli ta wymiana miałaby miejsce, to bez 
wątpienia stwierdzilibyśmy istnienie różnic i 
musielibyśmy zadać sobie pytanie: Jak sobie z 
tym poradzić? Pytanie brzmiało więc całkiem 
prosto: Jak można zająć się destylacją w 
sposób taki sam dla Niemców i Francuzów? Nie 
chcieliśmy stosować tradycyjnych metod, 
panujących we francuskiej szkolnych. 
Odpowiedź znaleźliśmy podczas 
praktykowanych przez nas szkoleniach. Nawet 
jeśli zasady przeprowadzania destylacji nie 
zmieniają się, i kiedy przekroczymy granice 
naszych krajów, z pewnością istnieją w naszych 
szkołach różne formy przedstawienia dla tego 

procesu. Co w przeciwieństwie do tego nie 
odróżnia obu krajów, są reakcje na działania 
chemika, niezależnie od tego, czy on jest 
Niemcem czy Francuzem. Dlatego musieliśmy 
wyjść nie od teorii, ale praktyki. Zdecydowaliśmy 
na wyłącznie praktyczne działania, zarówno pod 
względem różnych aspektów destylacji (od 
kolby destylacyjnej aż po ekstrakcję olejków 
eterycznych), jak też w aspektach 
przemysłowych: dwie mieszane grupy - 
Niemców i Francuzów - z powodzeniem 
dokonały oczyszczenia mieszaniny 
wieloskładnikowej i osiągnięta została 
wymagana specyfikacja, a mianowicie mniej niż 
0,5% zanieczyszczenia w oczyszczanym 
rozpuszczalniku. I myślę, że mogę przynajmniej 
w imieniu Francuzów powiedzieć, że odkryli oni 
destylację w innym świetle, co umieli też 
docenić. 

Jaki jest bilans pierwszej wymiany z uczniami 
(Auszubildende) BAL? 

Jeśli mogę, włączyłbym w ten bilans też drugą 
wymianę, która odbyła się w 2007 roku z BBW 
(Centrum Kształcenia dla Zawodu i Gospodarki) 
w Wittenbergii. Jeżeli chodzi o cel projektu 
ELEISA, jakim jest zbliżenie zawodowej 
mobilności przyszłych chemików do 
europejskiego poziomu, to uważam, że został 
on osiągnięty. Nie jesteśmy jeszcze tak daleko, 
że podpisane zostały umowy z niemieckimi 
chemikami we Francji lub odwrotnie, jednak 
uczniowie (Auszubildende) obu krajów 
deklarowali, że w pozytywny sposób odkryli inną 
kulturę, sposób życia, przyzwyczajenia 
kulinarne (jedzenie odgrywa w kulturach wciąż 
ważną rolę). Niektórzy mają zamiar odbyć 
praktykę w kraju, który właśnie poznali. Jeszcze 
jeden czynnik wydaje mi się ważny. Jeżeli 
spojrzeć oczami kierownictwa zakładu, nie ma 
różnic pomiędzy francuskimi i niemieckimi 
chemikami. A jeżeli są, to nie natury 
geograficznej lub związane z metodami 
kształcenia, lecz odnoście odnajdywania się w 
różnych miejscach produkcji. Niektórzy 
wykazują zdolności i predyspozycje do 
budowania lub przewodnictwa w grupie, inni 
czują się lepiej w wykonywaniu zadań. I tak jest 
zarówno po niemieckiej, jak i po francuskiej 
stronie. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję 
kontynuowania tych wymian, na przykład w 
ramach wprowadzanego w Saksonii-Anhalt 
projektu VIKTORIA. To zależy od nas, by nad 
tym pracować i znaleźć warunki dla dalszej 
współpracy! 

D.2  Europejska mobilno ść? Dlaczego nie 
wśród chemików? 

W ramach projektu ELEISA jeden z uczniów 
(Auszubildende), który zdobył świadectwo 
maturalne w zakresie produkcji przemysłowej i 
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wziął udział w wymianie, został przyjęty w firmie 
BASF Pharma Solutions Orgamol France w 
Saint Vulbas. Isabelle MALLET, szefowa działu 
personalnego tego zakładu, który zatrudnia 150 
osób i specjalizował się w produkcji aktywnych 
substancji dla przemysłu farmaceutycznego, 
przekazała nam swoje doświadczenia z zakresu 
mobilności.  
 
Wspieraliście Państwo projekt wymiany ELEISA 
dla swoich stażystów, jednak czy przyniosło to 
pewne konsekwencje? 
 
Nie będę mówiła o doświadczeniach Sébastien, 
które dla niego w kontekście europejskiego 
otwarcie były bardzo przekonywające, ponieważ 
dziś bierze on pod uwagę zdobywanie 
doświadczeń zawodowych poza Francją. Jest 
pewien aspekt, który stał się dla nas wyraźny po 
powrocie Sébastien z Niemiec, a mianowicie 
przeniesienie związanego z jego pobytem 
zachwytu i żądzy wiedzy na jego kolegów i 
mistrza, co wywołały jego relacje z tego, co 
przeżył. Otworzył tym – w przenośni – pewne 
drzwi. 

Chce Pani przez to powiedzieć, że możliwe są 
dalsze projekty? 

Przeprowadziliśmy już wymiany pracowników 
między francuskimi zakładami. Już w tym 
zakresie mogliśmy zauważyć zalety. W 
rzeczywistości każdy w swych działaniach 
otoczony jest murem. Poprzez przełamanie 
przyzwyczajeń można nabrać dystansu, odkryć 
inne sposoby pracy i te doświadczenia 
wynagradzane są konstruktywną krytyką metod 
pracy i racjonalizacją działań w 
przedsiębiorstwie. W tej chwili w wymianie 
uczestniczyli technicy laboratoryjni i pracownicy 
ds. bezpieczeństwa. Chętnie będziemy ten 
kierunek kontynuować. Nasze miejsce produkcji 
zostało w 2005 roku włączone do koncernu 
BASF. Dal wielu pracowników firma macierzysta 
w Niemczech jest odległa i nieznana. Jesteśmy 
przekonani, że wymiana z niemieckimi 
zakładami byłaby bardzo owocna, pomogła 
wdrożyć się w kulturę korporacyjną i wesprzeć 
nowe metody pracy i organizacji. Po 
doświadczeniach, jakie zebraliśmy po pobycie 
Sebastian powstał pomysł francusko-niemieckiej 
wymiany personelu produkcyjnego i chemików. 
Nie chodzi nam tylko o pomysł, ale o prawdziwy 
projekt, który w ciągu najbliższych miesięcy 
nabierze konkretnych kształtów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


