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na jako6ciowe i ilosciowe potrzeby pracodawcow, byl

WSZKOT-ACH

jednym z najczq6ciej przewilajqcych siq temat6w
konferencji. Swiadczy io o powadze sytuacji, kt6ra z roku
na rok znacznie siq pogarsza. Zdaniem Piotra Wojaczka,
prezesa KSSE, Slqsk za3 do 5 lat straci przewage
konkurencyjnq, ktor4 budowal przez20 lat w oparciu
o dobre nieruchomoSci, etos pracy, wzorowa
komunikacjq i dobry klimat inwestycyjny slworzony pzez
samorz4dowc6w - Ten czas musimy wykorzystad na to,
zeby co6 zmienic. Musimy przywr6cic etos uczenia siq
zawodu. Rodzice muszqwiedziec, 2e ich dzieci mogq
rozpocz46 pracq, a je6li chgci i zdolno6ci im na to
pozwolq, pracujqc, mog4 kontynuowac naukQ
na studiach - podkreslil Wojaczek.
W rozwa2aniach natemat poprawy stopnia przygotowania
mtodych ludzi do pracy pojawilsiQ nawet postulat

Wsluchujqc sig w opinie panelist6w mozna wysnu6
wniosek, ze obecna formula szkolnictwa w Polsce jest
daleka od doskonalo6ci w wielu asoektach.
Do obecnych warunkow rynkowych nie sq przygotowani
m,in, nauczyciele - o czym, poslugujqc siq przykladami
opadymi na wlasnych do6wiadczeniach, opowiadal m.in,
prezes firmy Marco.
- Mamy bardzo du4t problem z rekrutacjq ludzi.
Obecna edukacja nie uczy kompetencji miqkkich, Tak
naprawdq edukacja w og6le nie przygotowuje ludzi
do dzialania w przyszto6ci w otoczeniu
biznesowym - oceniatwlasciciel firmy, Marek Sliboda,
Marco, przy aprobacie gliwickiego samorzqdu, prowadzi
w gllwicklch podstawowkach i gimnazjach prolekt
edukacyjny, ktory ma na celu wypracowanie
umiejqtno6ci niezbqdnych do pracy w tej
firmie. - Uczniowie, prawdopodobnie sq na to gotowi, ale
nauczyciele juz nie, JeSli nauczyciele z takim podej6ciem
mala,uczyc przedsiqbiorczo6ct i przygotowywac
do dzialania w otoczeniu biznesowym, to bqdzie to
w przyszlo6ci wyglqdato fatalnie.
Problem pozyskania kadry odpowiadajqcej
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ograniczenia liczby liceow og6lnoksZalcqcych. - Mamy
juz pilotazowy projekl - zdradzil Dariusz Wilczak, doradca
marszalka wojewodztwa Slqskiego i wicekurator o6wiaV
w Katowicach - Chcemy, by pracodawcy wskazali
kierunek ksZalcenia, a samorz4dy okreslily, czy ten
kierunek powstanie lub zostanie utrzymany ijednocze6nie
c4y zostanie ograniczona liczba klas w liceach
ogol noksZalcqcych - powiedziat.

BRAKLIDERAZNIT{\
Tdaniem ekspert6w, glgbokie zmiany systemowe sA
niezbqdne. Zauwa2ona zostala r6wniez potrzeba
Sci6lejszej wsp6lpracy pomiqdzy podmiotami, kt6re
w spos6b szczeg6lny zainieresowane sq rownowagq
na rynku pracy, i ktore majqw rqkach narzgdzia, mogqce
tq r6wnowagq przywrocic. Sqw5r6d nich przedsiqbiorcy,
samorzqdy i szkoty. Z wypowiedzi uczestnik6w wynika
jednak, ze - jak dotqd - wspo+praca ta napotyka
na szereg barier zwiqzanych m in zpodzialem
kom petencyj nym nstytucji na r6znych szczeblach
samorzaoow.
O ile potrzeba zmian nie budzi wqtpliwo6ci, o tyle - na co
czgsto wskazywali go6cie konferencji - brak lest lidera,
kt6ry moglby spiqi w klamrq mozliwo6ci regionu
i potencjal wszystkich slqskich miast po to, by
przeprowadzic proces przemian. Mimo braku realnego
wsparcia ze strony polskich wladz, podejmowane sq
dziatania, kt6re mogq odwroci6 niekorzystnq sytuacjQ
na rynku pracy. Odpowiedziq sq m in programy stazowe,
w tym Program Centrum Pracy i SIa2y K2,
- Wsluchujqc siQ w potrzeby pracodawc6w,wrazzfirma,
Landsier stworzyli6my pewien model, ktory nazwaliSmy
K2, adla kt6rego mialo zostac udzielone wsparcie
z poziomu leg islacyj nego Tymczasem jedyny doku ment,
I

w kt6rym nazwaK2sigznalazta, to Program dla
Slqska 2.0 - powiedzial prezes KSSE
Piotr Wojaczek dodal, ze jego zdaniem nasz region stai
na to, 2eby wprowadzit wtasny system szkolenia
zawodowego. - Tu nie chodzi o same szkoly, ale chodzi
o wszystko, co wchodzi w sklad tego systemu,lqcznie
znarzgdziem, ktore bqdzie ulatwialo dopasowanie siq

do oczekiwan jako6ciowych i ilo5ciowych pracodawcow.
Wydaje mi siq, ze sq takie regiony w Polsce, kt6re
dostrzegly ten niekorzystny proces na rynku pracy du2o
wcze6niej niz my, mimo ze dla nich rownie2 nie byl
jeszcze problemem. Oczwvi6cie, to mo2na zrobii
na naszym poziomie, potrzeba tylko do tego ludzi
i srodkow - dodal A odnoszqc siq ponownie
do Programu K2, wyja6nit - Ten program zaklada
jednoczeSnie doradztwo zawodowe (ito zar6wno dla
dzieci jak i dla ich rodzicow), podniesienie prestizu
szkolnictwa zawodowego, a tak2e grupowanie ludzi
wedlug ich taleniow Tak, jak oczekuje tego klient
na rynku.

N{ILLBNALSI NOWE POT(OLENIE
PRACO\\NIKO\\/
Eksperci zwrocili r6wniez uwagQ na IakI,2e na rynek
pracy wkroczylo nowe pokolenie pracownik6w (mowa
tu o mlodych ludziach w wieku 15 - 30 lat), Niezwykle
ciekawe spostrzezenia pojawity sig w kontekdcie ich
oczekiwan - Dla mtodych ludzi rozpoczynalqcych
pracg wazny jesl swego rodzaju pakiel, klory
pracodawca proponuje pracownikom, w tym takze
pozaplacowe ,,atuty", czyli to, co ta praca da ich
karierze, aIak2e czy bqdq mie6 wystarczajAco duzo
czasu wolnego, by realizowac swoje pasje - ocenila
Monika Roznerska, dyrektor personalna Arcelor Mittal.
Justyna Piesiewicz, prezes IABC Poland
dodala, - Millenialsi to ludzie, kt6rzy chcq byc
zaanga2owani w rozwoj tirmy lub organizacji. Je6li
tego nie dostalq, nie majq zadnych skrupu.low, by
odei56.
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konferencji pojawito siq r6wn iez spostrzezenie dotyczqce
zmiany, jakazaszla na przestrzeni ostatnich lat
w soosobie traktowania oracownikow w firmach
z kapitalem zagranicznym. Jakzauwazyt Piotr Wojaczek,
dziS f irmy te przenoszA standardy obowiqzujqce
w rodzimych krajach na polski grunt, dziqki czemu polski
pracownlk uzyskuje podobne warunki pracy, jak jego
kolega w firmie dziatajqcej w kraju jej zalo2enia

wytwo rzyla wlasn q ku

i

BARBARAIIALSKA.
Naucryciel Roku 2014, 2,36 Jastrzgbie-Zdroj
Wsp6lnie z Katarzynq Konarskqw ramach Progiamu K2 realizujemy pilotazowy program zajq6
praktycznych dla uczni6w mojej szkoly, kt6re prowadzone s4 na terenie bielskich
przedsiqbiorstw. Jestem wto zadanie bardzozaanga2owana, bo dostrzegam i doceniam
pozytywne zmiany, jakie ze sobq niesie. Cieszq siq, ze w koticu kto6 dostrzegi potrzebq
przygotowania do piacy zawodowej mlodych ludzi na etapie edukacji nizszym ni2szkoly
wy2sze, i podjql siq przekonania do tej wizji przedsigbiorc6w i dyrektor6w szkol. Dzlqki takim
zajqciom wiedzq dotyczqcq praktycznego wykonywania zawodu olrzymujqzarowno uczniowie,
iak i ich nauczvciele.

DARIUSZWILCZAK
Wicekurator Kuratorium O6wiaff w Katowicach
My6lq, ze Paristwo poszliScie o dobre dziesiqc krok6w do przodu od czasu powstanla
Programu K2 i idziecie jeszcze dalej. Nalezy to potqczy6 w silq z programem roarvoju
szkolnictwa zawodowego nalaIa2O142O20 z wojewodztwem Slqskim i wtedy, pierwszego
wrzerlnia 2016 roku, bqdziemy mogli m6wi6 o pierwszym sukcesie w kontek6cie pokazania

tego, co Paistwo robicie, w korelacji zwojewodztwem sl4skim, bo beztego ani rusz. Wydaje mi
siQ, ze to wszystko tylko trzeba polqczy6 w calodc.

EWACIESLIK
D;'rektor personalny'r'r. NexteerAutomotive Poland
Pokladamy bardzo duze nadzieje w programie K2. Potrzebujemy nowych pracownik6w,
kt6rych my, pracodawcy, mozemywyksZatcii i potrzebna jest organizacja, kt6ra bqdzie nas
wspiera6 w zdobywaniu przyszlych pracownik6w produkcyjnych. O ile specjall6ci sq og6lnie
dostQpnl iuczelnie nam ich dostarczajq, otylewszyscyzapomnieli o pracownikach
produkcyjnych. Zaginqto wiele zawod6w ijest nam bardzo trudno zdoby6 pracownik6w
niekt6rych specjalizacji produkcyjnych, dlatego z programem K2wiq2q duze nadzieje Mam
5wiadomo56, ze to nie bqdzie jutro, ani za rok, lecz prawdopodobnie za dwa lata, ale jeste6my
otowi
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Zwi e i czen iem ko nf eren cj i byl o pr zyznanie n ag r6d
w plebiscycie 10 Top Pracodawcow Wojewodztwa
Slqskiego. Te wylqtkowe wyr62nienia otrzymali
pracodawcy wytypowani przez lokalne samorzqdy
Uhonorowane nimi zostaly flrmy: Wilk Elektronik, TRW
Steering Systems Poland, 35 Data Center, Kopex, Rosa,
Rosomak, General Motors Manufacturing Poland, Future
Processing, Marco iTauron Polska Energia o

Konferencja by.la okazjq do podzielenia siq wieloma
nowatorski mi rozwiqzan iam i, wychodzqcym i naprzeciw
ocze kiwan om p racown k6w. Ewa Cl esl k, zar z4dzaj4c a
dzialem HR w Nexteer Automotive ooowiedziala
o funkcjonujqcym w firmie programie ,,podaj dalej",
w ramach kt6rego pracownicy polecajq do pracy swoich
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znajomych, za co mogA otrzymac gratyfikacjq.
Joanna Osoba-Botwina, dyrektor ds. HR Rockwell
Automation przyznala, 2e w zwiqzku ze zmianq
lokalizacji, pracownicy bqdq mieli decydujqcy wplyw
na to, jakie udogodnienia dla nich znajd4 siq w nowym
miejscu. Duzym zainteresowaniem cieszyly siq rowniez
rozwiqzaniazastosowane w gliwickiej firmie Marco, kt6ra

Wtle rozm6w prowadzonych przez uczestnikow
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