
Porozumienie o współpracy 
 

zawarte w Warszawie, w dniu                              2015 r. pomiędzy: 

 

Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,  

reprezentowanym przez  

 

Ministrem Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, 

reprezentowanym przez  

 

Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, 

reprezentowanym przez  

 

Ministrem Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,  

reprezentowanym przez  

 

zwanych dalej łącznie „Stronami”.  

 

 

Minister Gospodarki, Minister Edukacji Narodowej, Minister Pracy i Polityki Społecznej 

i Minister Skarbu Państwa 

- kierowani wolą współpracy i podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju 

kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków 

pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, 

- uznając podejmowane działania w obszarze kształcenia zawodowego za istotne dla 

ograniczenia bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych, 

- doceniając znaczenie działań promujących szkolnictwo zawodowe, 

- dostrzegając konieczność wzmocnienia działań sprzyjających szkolnictwu 

zawodowemu, 

- zmierzając do wzmocnienia i usprawnienia współpracy pomiędzy czterema 

Ministerstwami, 

uzgodnili co następuje. 

 

§ 1. 

 

Współpraca pomiędzy Stronami Porozumienia ma na celu: 

 

1) zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz rozwoju 

kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków 

pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki; 

2) upowszechnianie oraz rozwój współpracy szkół i pracodawców w kształceniu 

zawodowym oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w praktyczną naukę 

zawodu. 

 

 

 



§ 2. 

 

Współpraca pomiędzy Stronami Porozumienia będzie realizowana w szczególności 

w następujących obszarach: 

1) aktywizowanie szkół zawodowych do dostosowywania prowadzonego przez nie 

kształcenia ogólnego i zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki; 

2) aktywizowanie pracodawców do włączania się w proces kształcenia zawodowego 

w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych, które 

może polegać w szczególności na:  

a) udziale w ramach obowiązującego prawa w formułowaniu podstaw programowych 

dla zawodów; 

b) opracowywaniu dokumentacji programowej we współpracy ze szkołami; 

c) przyjmowaniu uczniów na praktyczną naukę zawodu, w szczególności na praktyki 

zawodowe;  

d) udziale w ramach obowiązującego prawa w egzaminach potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie oraz tworzeniu zadań egzaminacyjnych;  

e) pomocy uczniom szkół zawodowych w nabywaniu dodatkowych nieobjętych 

programem szkolnym, a przydatnych w przedsiębiorstwach umiejętności 

i uprawnień zawodowych; 

f) pomocy nauczycielom ze szkół zawodowych w aktualizowaniu i doskonaleniu ich 

kompetencji zawodowych; 

3) zachęcanie władz wojewódzkich i powiatowych do angażowania się w problematykę 

kształcenia zawodowego zgodnego z trendami rozwojowymi na krajowym, 

regionalnych i lokalnych rynkach pracy, potrzebami pracodawców i oczekiwaniami 

uczniów; 

4) szeroko rozumiane promowanie kształcenia zawodowego oraz upowszechnianie 

dobrych praktyk.  

 

§ 3. 

 

Działania Ministra Gospodarki obejmą w szczególności: 

1) aktywizowanie pracodawców prowadzących działalność na terenie specjalnych stref 

ekonomicznych do włączania się w proces kształcenia zawodowego, w tym 

kształcenie praktyczne, w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach 

policealnych; 

2) stworzenie modelowego rozwiązania mającego ułatwić i zintensyfikować współpracę 

pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi, z wykorzystaniem instytucji 

pośredniczących, w szczególności spółek zarządzających specjalnymi strefami 

ekonomicznymi; 

3) patronowanie zakładaniu klastrów edukacyjnych, przewidzianych w ustawie  

o specjalnych strefach ekonomicznych, angażujących szkoły zawodowe we 

współpracę z pracodawcami; 

4) upowszechnianie dobrych praktyk przedsiębiorców działających na terenie  

specjalnych strefach ekonomicznych.  



 

§ 4. 

 

Działania Ministra Edukacji Narodowej obejmą w szczególności: 

1) aktywizowanie szkół zawodowych do dostosowywania prowadzonego przez nie 

kształcenia ogólnego i zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz 

organizowania praktyk zawodowych w podmiotach zapewniających rzeczywiste 

warunki pracy właściwe dla danego zawodu; 

2) upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu kształcenia zawodowego; 

3) propagowanie dobrych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego. 

 

§ 5. 

 

Działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej obejmą w szczególności: 

 

1) prowadzenie analiz i prognoz rynku pracy, celem dostarczania decydentom danych dla 

ustalania kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami gospodarki; 

2) promowanie instrumentów rynku pracy, które umożliwiają uzyskiwanie kwalifikacji 

zawodowych i/lub kompetencji pożądanych przez pracodawców, w szczególności 

instrumentów łączących kształcenie teoretyczne z kształtowaniem umiejętności 

praktycznych na stanowiskach pracy; 

3) upowszechnianie rezultatów podejmowanych działań.  

 

§ 6. 

 

Działania Ministra Skarbu Państwa obejmą w szczególności: 

1) określenie we współpracy z przedstawicielami spółek z udziałem Skarbu Państwa 

obszarów edukacji zawodowej; 

2) aktywizowanie nadzorowanych podmiotów do włączania się w proces kształcenia  

zawodowego oraz w praktyczną naukę zawodu; 

3) upowszechnianie rezultatów podejmowanych działań.  

 

§ 7. 

1. W celu realizacji działań wymienionych w § 2 postanawia się podejmować wszelkie, 

wzajemnie uzgodnione formy współpracy, w tym w szczególności: 

1) organizować spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Stron – w miarę 

pojawiających się potrzeb; 

2) zapraszać przedstawicieli Stron i instytucji proponowanych przez Strony, do 

uczestnictwa w organizowanych konferencjach, spotkaniach oraz konsultacjach 

właściwych ze względu na tematykę; 

3) prowadzić ewidencję/bazę realizowanych projektów.  

2. Współpraca może być również prowadzona na podstawie odrębnie zawartych umów 

pomiędzy Stronami, z powołaniem się na postanowienia niniejszego Porozumienia. 

 



 

§ 8. 

1. Do współpracy w zakresie objętym Porozumieniem Strony wyznaczają: 

1) Minister Gospodarki - Departament Instrumentów Wsparcia; 

2) Minister Edukacji Narodowej - Departament Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego; 

3) Minister Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy; 

4) Minister Skarbu Państwa – Departament Spółek Kluczowych oraz Departament 

Polityki Właścicielskiej.  

2. Zmiana przez Stronę departamentu wyznaczonego do współpracy w zakresie objętym 

Porozumieniem wymaga niezwłocznego pisemnego poinformowania pozostałych Stron 

Porozumienia.  

3. Strony zgodnie ustalają, że mogą tworzyć grupy robocze i zespoły zadaniowe celem 

wykonywania zadań związanych z realizacją Porozumienia. 

 

§ 9. 

 

Ministrowie – Strony Porozumienia w zakresie swoich zadań zapewnią środki finansowe 

niezbędne dla ich realizacji.  

 

§ 10. 

 

Wszelkie zmiany w Porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11.  

 

1. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania przez Strony i zostaje zawarte na czas 

nieokreślony. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Porozumienia, za uprzednim 

miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. Wypowiedzenie 

Porozumienia przez jedną ze Stron nie oznacza jego wygaśnięcia względem pozostałych 

Stron. 

3. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

 

 

 

 

 

…………….….      ………….…………       …….………….…….           .…………………… 

 

     Minister                        Minister                            Minister                                Minister  

  Gospodarki           Edukacji Narodowej  Pracy i Polityki Społecznej         Skarbu Państwa  

 


