
 

PRZYSZŁOŚĆ szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb PRACODAWCÓW 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego, Sala Plenarna, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

8 lutego 2022 roku 

SESJA PLENARNA 

PRZYSZŁOŚĆ (09.00 – 11.30)                                                                                                                 Moderator: Bogusław Plawgo 

09.00 – 09.10 Rozpoczęcie konferencji i powitanie Gości (Organizatorzy) 

09.10 – 09.30 Fundusze europejskie dla Podlaskiego: wyzwania, szanse i cele rozwojowe w okresie programo-
wania 2020-2027 (Joanna Sarosiek, Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) 

09.30 – 09.50 PRZYSZŁOŚĆ i czynniki rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz możliwości ich finansowania z EFS 
(Bogusław Plawgo, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, UwB); Karolina Perkowska, Departament EFS UMWP) 

09.50 – 10.10 JAKOŚĆ edukacji zawodowej oraz regionalny model oceny jakości kształcenia zawodowego (Cecylia 
Sadowska-Snarska, Białostocka Komisja Akredytacyjna, Janina Mironowicz, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku) 

Dobra praktyka: BKA w Centrum Kompetencji BOF  

10.10 – 10.30 POTRZEBY PRACODAWCÓW a oferta szkolnictwa zawodowego (Katarzyna Baczyńska-Koc, Białostocka 
Fundacja Kształcenia Kadr, Kinga Maja Rećko, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr) 

Dobra praktyka: LUKA KOMPETENCYJNA w Programach Rozwojowych 

10.30 – 10.50 DORADZTWO KOMPETENCJI zorientowane na stanowiska pracy i zadania zawodowe w ujęciu in-
dywidualnym i sieciowym (Michał Skarzyński, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Beata Dawidziuk, PUP Bielsk Podlaski) 

Dobra praktyka: MAPA STANOWISK w Podlaskim Kompasie Pracy 

10.50 – 11.10 KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE NA STANOWISKU PRACY z certyfikacją zadań zawodowych (Justyna 
Żynel-Etel, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr; Jacek Hordejuk, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku) 

Dobra praktyka: CERTYFIKACJA KOMPETENCJI w Suwalskich Centrach Kompetencji 

11.10 – 11.30 POPULARYZACJA szkolnictwa zawodowego (Iwona Zaborowska, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Ryszard 
Chodyniecki, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku) 

Dobra praktyka: projekt DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE oraz MAPA EDUKACJI w Podlaskim Kompasie Pracy  

PRZERWA KAWOWA (11.30 – 11.45) 

SESJA PANELOWA – JAKOŚĆ edukacji zawodowej 

JAKOŚĆ – sala plenarna UMWP, ZOOM (11.45 – 12.30)                                                 Moderator: Cecylia Sadowska-Snarska 

Temat: Sesja poświęcona praktycznym rozwiązaniom zarzadzania jakością szkolnictwa zawodowego w ramach Białostockiej Ko-
misji Akredytacyjnej (BKA) oraz możliwości ich skalowania na region z udziałem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Uczestnicy: 
Przedstawiciele szkół zaangażowani w BKA, Członkowie BKA, Członkowie WRRP w Białymstoku, Powiatowe Urzędy Pracy  

PYTANIA do Panelistów: (1) Jak należy rozumieć wysoką jakość kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy 
i pracodawców? Jakie są wymiary/aspekty tej jakości? (2) Czy w szkołach województwa podla-
skiego istnieją wewnętrzne mechanizmy stałego doskonalenia jakości kształcenia w kontekście 
potrzeb rynku pracy i pracodawców? (3) Czy szkoły zawodowe są obecnie poddawane zewnętrznej 
presji na podnoszenie jakości kształcenia? Jaka rola jest interesariuszy zewnętrznych, a przede 
wszystkim pracodawców? (4) Jak najlepiej można wykorzystać „Fundusze europejskie dla Podlasia 
2021 -2027 dla podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w województwie w kontekście po-
trzeb rynku pracy i pracodawców? 

Paneliści w dyskusji:  Cecylia Sadowska–Snarska – moderator (BFKK), Janina Mironowicz (Wojewódzki Urząd Pracy w Białym-
stoku, Członek BKA), Karolina Perkowska (Departament EFS Urząd marszałkowski Województwa Podlaskiego), 
Marta Kosior-Kazberuk (Członek BKA, JM Rektor Politechniki Białostockiej), Ewa Flaszyńska (Dyrektor Depar-
tamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej), Ewa Piotrowska-Lipska (członek BKA, Kura-
torium Oświaty w Białymstoku), Krzysztof Katryński (Ekspert BKA, Renggli)  

 



 

SESJA PANELOWA – POTRZEBY PRACODAWCÓW a rola samorządów 

POTRZEBY – UMWP, ZOOM (12.35 – 13.20)                                                                                       Moderator: Bogusław Plawgo 

Temat: Sesja poświęcona praktycznym rozwiązaniom badania potrzeb pracodawców na potrzeby kształtowania lub uzupełnia-
nia oferty edukacyjnej szkół zawodowych zarządzanych przez samorządy lokalne oraz możliwości rozwoju współpracy przedsię-
biorców z samorządami w zakresie kształcenia zawodowego. Uczestnicy: Zespół badawczy Doradców Kompetencji, przedsta-
wiciele przedsiębiorców, organy prowadzące szkoły zawodowe. 

PYTANIA do Panelistów: (1) Jak można ocenić dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w województwie do po-
trzeb pracodawców, w jakim stopniu szkoły elastyczne reagują na zmiany w popycie na pracę? (2) 
Jak można ocenić „praktyczność” kształcenia w szkołach branżowych i w technikach? (3) W jakim 
stopniu szkoły kształtują kompetencje wymaganych do realizacji najczęściej wymaganych zadań 
zawodowych, czy wśród tych zadań uwzględnia się potrzebne w warunkach gospodarki 4.0? (4) 
Jakich kompetencji miękkich/kluczowych może brakować absolwentom szkół zawodowych? 

Paneliści w dyskusji:  Bogusław Plawgo – moderator (BFKK), Mariusz Citkowski (UwB), Katarzyna Baczyńska-Koc (BFKK), 
Sebastian Rynkiewicz (Klaster Obróbki Metali, CPIiR), Adam Ławicki (White Hill), Bożena Datczuk (TOBO) 

SESJA PANELOWA – FORMY KSZTAŁCENIA i certyfikacja kompetencji 

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE – UMWP, ZOOM (13.25 – 14.10)                                                 Moderator: Justyna Żynel-Etel 

Temat: Sesja poświęcona praktycznym rozwiązaniom uzupełnienia oferty edukacyjnej szkół zawodowych na potrzeby praco-
dawców z otoczenia szkoły, możliwości ich finansowania w ramach nowej perspektywy finansowej. Uczestnicy: Przedstawiciele 
szkół realizujących programy rozwojowe i staże specjalistyczne, Instytucje szkoleniowe, przedstawiciele pracodawców, klastrów 
branżowych i rzemiosła biorący udział w edukacji na stanowisku pracy lub certyfikacji kompetencji do pracy w miejscu pracy  

PYTANIA do Panelistów: (1) Jakie są dobre praktyki w zakresie organizacji kształcenia na stanowiskach pracy dla uczniów 
szkół zawodowych? (2) W jaki sposób powinno być planowane kształcenia na stanowiskach prac 
dla uczniów, aby umożliwiały nabycie kompetencji niezbędnych z punktu widzenia pracodawców? 
(3) Na ile istotne, z punktu widzenia uczniów i pracodawców, jest potwierdzenie kompetencji na-
bytych w trakcie kształcenia na stanowiskach pracy lub poza systemem edukacji formalnej? (4) W 
jaki sposób, na przestrzeni ostatnich lat, w związku ze zmianami zachodzącymi w gospodarce, 
zmieniły się potrzeby w zakresie oferty dodatkowych form kształcenia dla uczniów? 

Paneliści w dyskusji:  Justyna Żynel-Etel – moderator (BFKK), Jacek Józef Hordejuk (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w 
Białymstoku), Marta Maria Juchnicka (BFKK), Agnieszka Guzik (Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku), Artur 
Michałowski (PBI), Tadeusz Ożarowski (Alex), Małgorzata Gryko - Lipska (ChM), Aneta Andruszkie-
wicz (Unibep S.A.), Rafał Rozwadowski (Cukiernia Rozwadowski), Rafał Kulikowski (AutoPark Toyota)  

SESJA PANELOWA – POPULARYZACJA szkolnictwa zawodowego 

DORADZTWO I POPULARYZACJA - UMWP, ZOOM (14.15 – 15.00) Moderatorzy: Iwona Zaborowska, Michał Skarzyński 

Temat: Sesja poświęcona praktycznym rozwiązaniom popularyzacji szkolnictwa zawodowego, zawodów i pracodawców poprzez 
budowanie sieci współpracy na rzecz rozwoju nowoczesnego poradnictwa zawodowego w regionie. Uczestnicy: Doradcy zawo-
dowi ze szkół zawodowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, Koordynatorzy Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego 
– Podlaski Kompas Pracy, doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowych Urzędów Pracy  

PYTANIA do Panelistów: (1) Jakie są różnice i przewagi popytowego Doradztwa Kompetencji zorientowanego na stanowi-
ska pracy oraz doradztwa kariery zorientowanego na predyspozycje i talenty? (2) W jakim zakresie 
szkoły potrzebują zewnętrznego wsparcia w realizacji doradztwa zawodowego? (3) Jak wspierać 
szkoły w popularyzacji szkolnictwa zawodowego, zawodów i pracodawców? (4) Czego oczekujemy 
od regionalnej sieci współpracy na rzecz rozwoju nowoczesnego doradztwa zawodowego w po-
wiatach, subregionach i w regionie? Jak powinno odpowiadać nowoczesne doradztwo zawodowe 
na przemiany społeczne i technologiczne w świecie VUCA i 4.0? 

Paneliści w dyskusji:  Iwona Zaborowska, Michał Skarzyński – moderatorzy (BFKK), Beata Dawidzuk (PUP w Bielsku Podla-
skim), Ryszard Chodyniecki (CEN w Białymstoku), Małgorzata Rosalska (UAM w Poznaniu), Czesław No-
worol (Narodowe Forum Doradztwa Kariery, UJ), Tomasz Magnowski (Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i 
Zawodowych RP), Aneta Nartowicz (doradca szkolny) 

Konferencja realizowana w ramach projektów „CENTRUM KOMPETENCJI BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodo-
wego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego – PODLASKI KOMPAS PRACY” współfinansowanych 
z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  


