
WorldSkills Poland, SkillsPoland i 

EuroSkills 

 

 



WorldSkills – inicjatywa globalna 
1945 r. – pomysł konkursów branżowych powstał jako następstwo tragedii II wojny światowej, 

która spustoszyła gospodarki Europy i stworzyła ogromny niedobór wykwalifikowanych 

pracowników 

1950 r. – w Madrycie zorganizowano pierwszy konkurs WorldSkills dla młodzieży z Hiszpanii i 

Portugalii 

1970 r. – konkursy krajowe i międzynarodowe WorldSkills odbywają się już na 4 kontynentach 

2008 r. – zorganizowano pierwszy europejski konkurs umiejętności – EuroSkills 2008 w 

Rotterdamie 

2018 r. – przyjęcie Polski do struktur WorldSkills i WorldSkills Europe 

2023 r. – WorldSkills liczy 85 państw (zawieszona Rosja i Białoruś), WorldSkills Europe liczy 32 

państwa 



WorldSkills – inicjatywa globalna 

83 państwa 

członkowskie 

WorldSkills 

 

Rosja i Białoruś 

zostały 

zawieszone  

w prawach członka 

WorldSkills 



Austria 

Belgia 

Chorwacja 

Cypr 

Czechy 

Dania 

Estonia 

Finlandia 

Francja 

Niemcy 

Grecja 

Węgry 

Islandia 

Irlandia 

Włochy 

Kazachstan 

Łotwa 

Lichtenstein 

Litwa 

Luxemburg 

Czarnogóra 

Holandia 

Norwegia 

Polska 

Portugalia 

Rumunia 

Słowacja 

Słowenia 

Hiszpania 

Szwecja 

Szwajcaria 

Wielka 

Brytania 

Rosja została 

zawieszona w 

prawach członka 

32 państwa członkowskie  

WorldSkills Europe 



Najważniejsze cele inicjatywy WorldSkills 

Zwiększanie liczby wykwalifikowanych młodych ludzi 

Wspieranie rozwoju osobistego młodych „zawodowców” 

Wyznaczanie nowoczesnych standardów kształcenia 

zawodowego na całym świecie 

Przygotowanie młodych ludzi do ich przyszłej kariery 

zawodowej 

Rozwijanie nowoczesnych narzędzi łączenia edukacji i 

biznesu, teorii i praktyki 

Przyczynianie się do przyspieszania wzrostu gospodarczego 

i budowy przemysłu przyszłości 



WorldSkills – prestiżowe konkursy 
międzynarodowe 

 

Największa na świecie platforma współpracy szkolnictwa 

branżowego, biznesu i administracji publicznej, 

Prestiżowe konkursy wspierane przez czołowe globalne firmy 

(m.in. Amazon Web Services, Samsung, Panasonic, FANUC, 

Grohe, DMG Mori, FESTO, Siemens, DHL, Husqvarna i wiele 

innych), 

Źródło nowych, wysoko wykwalifikowanych kadr dla 

przemysłu i sektora usług – obecność największych 

światowych firm, jak i mniejszych, lokalnych firm branżowych 

inwestujących w rozwój. 



Polska na WorldSkills Kazań 2019 - 
podsumowanie 



WorldSkills UK – badania Frontier Economics* 

85% badanych nauczycieli uważa, że konkursy WorldSkills przyczyniają się do rozwoju standardów 

szkolnictwa branżowego w ich szkole lub uczelni. 

 

93% badanych nauczycieli zgadza się ze stwierdzeniem, że trening oparty na standardach 

WorldSkills podnosi umiejętności techniczne uczniów w sposób wyraźnie większy niż zwykła ścieżka 

edukacyjna. 

 

97% badanych nauczycieli uznaje konkursy WorldSkills za wzbogacające aktywność uczniów i 

studentów. 

 

80% badanych nauczycieli zaangażowanych w WorldSkills UK stwierdziło, że ich własna wiedza 

znacząco wzrosła. 

 

88%  badanych nauczycieli stwierdziło, że konkursy WorldSkills miały znaczący wpływ na 

nauczanie przez nich przedmiotu. 

 
*„The economic value of WorldSkills UK” – report preparated for WorldSkills UK, May 2021 

 

 

 



WorldSkills UK – badania Frontier Economics* 

Każdy 1 funt (GBP) zainwestowany przez 

brytyjski rząd w inicjatywę WorldSkills generuje 

2,4-4,5 funtów (GBP) wpływu w podatkach na 

skutek rozwoju gospodarczego.  
 

 

 

(„The economic value of WorldSkills UK” – report preparated for WorldSkills UK, May 2021) 



WorldSkills Poland 
październik 2017 r. – Zgromadzenie Ogólne WorldSkills Europe przyjmuje Polskę do europejskich 

struktur 

2018 r. – Polska wystawia swoją pierwszą drużynę podczas EuroSkills Budapest 2018 – 8 

konkurencji, medal doskonałości w gotowaniu 

październik 2018 r. – podczas Zgromadzenia Generalnego WorldSkills International w Amsterdamie 

Polska została przyjęta do światowych struktur WorldSkills 

2019 r. – Polska wystartowała podczas WorldSkills Kazań 2019 – 8 konkurencji, srebrny medal w 

gotowaniu 

2021 r. – Polska wystartowała podczas EuroSkills Graz 2021 – 16 konkurencji, 3 medale doskonałości 

(spawalnictwo, florystyka, gotowanie) 

listopad 2021 r. – Polska pierwszy raz zorganizowała konkurs krajowy SkillsPoland 2021 w Gdańsku 

– 9 konkurencji 

2022 r. – Polska wystartowała w WorldSkills Competition 2022 Special Edition (zorganizowane w 

miejsce WorldSkills Szanghaj 2022) – 12 konkurencji, brązowy medal w integracji robotów 

przemysłowych oraz 3 medale doskonałości (przemysł 4.0, budownictwo cyfrowe BIM, florystyka) 

listopad 2022 r. – konkurs krajowy SkillsPoland 2022 w Gdańsku – 22 konkurencje 

 



WorldSkills Poland – medaliści 

EuroSkills Budapeszt 2018 WorldSkills Kazań 2019 

Maciej Pisarek 

(Technikum Gastronomiczne w Gorzowie 

Wielkopolskim) 

Medal doskonałości w gotowaniu 

Maciej Pisarek 

(Technikum Gastronomiczne w Gorzowie 

Wielkopolskim) 

Srebrny medal w gotowaniu 



WorldSkills Poland – medaliści 

EuroSkills Graz 2021 

Michał Formela 

(CKZiU nr 1 w Gdańsku) 

Brązowy medal w spawaniu 

Piotr Glazik 

(Liceum Ogólnokształcące w 

Nowem) 

Brązowy medal we florystyce 

Bartosz Wicherek 

(Technikum Gastronomiczne w 

Gorzowie Wielkopolskim) 

Brązowy medal w gotowaniu 



WorldSkills Poland – medaliści 
WorldSkills Competition 2022 Special Edition 

Rafał Paszko i Szymon Szafranek 

(Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) 

Brązowy medal w Integracji robotów przemysłowych 

Radosław Mazgaj 

(Politechnika Krakowska) 

Medal doskonałości  

w Budownictwie 

cyfrowym (BIM) 
Kamil Kwiatkowski i Przemysław Rył 

(Politechnika Warszawska) 

Medal doskonałości w Przemyśle 4.0 

Weronika Kwiatek-Binda 

(TEB Edukacja w Opolu) 

Medal doskonałości  

we florystyce 







SkillsPoland Gdańsk 2022  - podsumowanie 



EuroSkills Gdańsk 2023 – droga do organizacji 

Po agresji Rosji na Ukrainę Federacja Rosyjska została zawieszona w prawach 

członka WorldSkills i WorldSkills Europe oraz utraciła prawa do udziału i organizacji 

konkursów 

Konkurs EuroSkills 2023 miał się odbyć pierwotnie w Sankt Petersburgu, a 

wykluczenie Rosji wymagało znalezienia nowego gospodarza zawodów 

WorldSkills Europe zwrócił się do kandydatów na organizację EuroSkills 2027 

(Polski, Niemiec i Luksemburga) o organizację konkursu w 2023 r. 

W czerwcu 2022 r. w Krakowie, podczas Zgromadzenia Ogólnego WorldSkills 

Europe, jednogłośnie przyjęto ofertę Polski na organizację EuroSkills 2023 

wybierając Gdańsk jako miasto-gospodarza konkursu 

 



EuroSkills Gdańsk 2023 – szansa dla Polski 
EuroSkills Gdańsk 2023 to prestiżowy konkurs, który zwróci na siebie oczy całej 

Europy 

Będzie to największe wydarzenie organizowane kiedykolwiek w Gdańsku, mogące 

przyciągnąć ponad 100 tysięcy widzów z Polski i Europy 

To niepowtarzalna dźwignia promocyjna dla Polski, Trójmiasta oraz całego Pomorza i 

okazja do pokazania wyjątkowości naszego kraju nie tylko jako atrakcyjnej destynacji 

turystycznej, ale również jako miejsca przyjaznego do lokowania dużych inwestycji 

gospodarczych i państwa zaangażowanego w unowocześnianie szkolnictwa 

branżowego i technicznego 

EuroSkills Gdańsk 2023 będzie największym niesportowym wydarzeniem 

międzynarodowym, jakie odbędzie się w 2023 r. w Europie 



EuroSkills Gdańsk 2023 
Największe wydarzenie z obszaru szkolnictwa branżowego kiedykolwiek organizowanym w 

Polsce 

Gdańsk, 5-9 września 2023 r. – Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO  

i Polsat Plus Arena Gdańsk 

60 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni konkursowej 

43 konkurencje 

650 zawodników z 31 państw 

600 ekspertów 

Oficjalne delegacje z 31 krajów na szczeblu rządowym 

Przedstawiciele największych globalnych firm 

100 tysięcy widzów 



EuroSkills Gdańsk 2023 



 

 5 PARTNERÓW GOSPODARCZYCH: 

KOALICJA NA RZECZ ORGANIZACJI ZAWODÓW 
EUROSKILLS 2023 

 

 15 UCZELNI PARTNERSKICH: 



Honorowy patronat 

Prezesa Rady Ministrów 

Gdańsk – Miasto 

gospodarz 

2 partnerów 

strategicznych 

2 partnerów 

merytorycznych 

6 partnerów medialnych 

14 partnerów głównych 

42 partnerów konkurencji 
 

PARTNERZY ELIMINACJI KRAJOWYCH SKILLSPOLAND 
2022 



13 wydarzeń regionalnych  

12 uczelni i szkół 

ponadpodstawowych 

24 partnerów 

biznesowych 

7 partnerów medialnych 
 

PARTNERZY ELIMINACJI KRAJOWYCH SKILLSPOLAND EDYCJA 
SPECJALNA 



WorldSkills Poland – wydarzenia 

Eliminacje krajowe SkillsPoland 2021 w Gdańsku 

Eliminacje krajowe SkillsPoland 2022 w Gdańsku 

4 Finały Eliminacji Krajowych w regionach: Tarnów, Poznań, Lublin, Kraków 

13 konkursów w ramach SkillsPoland Edycja Specjalna w 7 miastach: 

Białystok, Poznań, Wrocław, Warszawa, Płock, Kraków, Bochnia 

Prawie 100 członków kadry WorldSkills Poland uczestniczących w 

profesjonalnym procesie szkolenia zawodników na konkursy międzynarodowe 

Około 500 uczestników rywalizujących w konkursach krajowych 

Ponad 2000 młodych „zawodowców” w preeliminacjach do konkursów 

krajowych 



Polska drużyna na  
EuroSkills Gdańsk 2023 

Ponad 40 zawodników wyłonionych w krajowych 

eliminacjach 

40 ekspertów 

Team liderzy, trenerzy, wsparcie psychologiczne 

Profesjonalny, branżowy kurs językowy 

Indywidualny program szkoleniowy dla każdego 

zawodnika 

Zgrupowania szkoleniowe 

Współpraca zawodników z trenerami i ekspertami z 

najważniejszych firm branżowych 

Wyjazd na konkursy i szkolenia zagraniczne 

Bieżąca weryfikacja postępów i rozwoju. 



EuroSkills Gdańsk 2023 




