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Stanowisko SMEunited w sprawie zalecenia Rady UE w sprawie kształcenia i 

szkolenia zawodowego (VET) na rzecz trwałej konkurencyjności, 

sprawiedliwości społecznej i odporności - COM (2020) 275. 

1 lipca 2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nowy unijny pakiet umiejętności obejmujący projekt 

zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego. SMEunited ma przyjemność podzielić 

się kilkoma spostrzeżeniami na temat kluczowego tematu dla rzemiosła i MŚP. 

Streszczenie: główne przesłania 

 SMEunited zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje zalecenie mające na celu zwiększenie 

trwałości, konkurencyjności i odporności kształcenia i szkolenia zawodowego; 

 SMEunited z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę mającą na celu poprawę rozpoznawania 

umiejętności, w tym monitorowanie umiejętności i śledzenie absolwentów, a w szczególności 

zwraca się do Komisji o wspieranie lokalnych i regionalnych narzędzi rozpoznawania 

umiejętności, które są bardziej odpowiednie do rozpoznawania potrzeb w zakresie 

umiejętności rzemiosła i MŚP działających w lokalnych ekosystemach; 

 Kształcenie i szkolenie zawodowe jest ważną ścieżką edukacyjną umożliwiającą osiągnięcie 

ekologicznego i cyfrowego przejścia. SMEunited zdecydowanie popiera szersze stosowanie 

cyfrowych narzędzi edukacyjnych w programach kształcenia i szkolenia zawodowego; 

 SMEunited przypomina o ważnej roli rzemiosła i MŚP w przyuczaniu do zawodu i z 

zadowoleniem przyjmuje wsparcie finansowe i niefinansowe na rzecz dalszego odgrywania 

tej roli; 

 Jeśli chodzi o korzystanie z mikrokredytów, SMEunited zwraca się o jasne określenie definicji 

przed zaproponowaniem jakichkolwiek inicjatyw politycznych; 

 Jeśli chodzi o definicję europejskich profili podstawowych, SMEunited zaleca podejście 

oddolne, pozostawiając inicjatywę poszczególnym sektorom zgodnie z ich potrzebami. 

1. Uwagi ogólne 

Rzemiosło i MŚP w Europie borykają się z poważnym brakiem wykwalifikowanych pracowników. 

SMEunited uważa, że priorytetem polityki UE w ramach nowego programu na rzecz umiejętności jest 

lepsze dostosowanie wyników systemów kształcenia i szkolenia oraz umiejętności do zmieniających 

się potrzeb rynku pracy. Ma to szczególne znaczenie dla systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego (VET), które mają zapewnić właściwe efekty uczenia się i zagwarantować szanse na 

zatrudnienie osobom uczącym się na wszystkich szczeblach. Uczenie się w miejscu pracy i przyuczanie 

do zawodu są najbardziej odpowiednie do tego, by zapewnić nowo nabyte umiejętności, gdyż z 

natury rzeczy są one bliższe potrzebom rynku pracy. Wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe (I-

VET) pozwala młodym ludziom nabyć umiejętności miękkie i twarde oraz postawy umożliwiające 

pomyślne przejście z etapu edukacji do etapu pracy. Ciągłe kształcenie i szkolenie zawodowe (C-VET) 

odgrywa kluczową rolę we wspieraniu ludności aktywnej zawodowo lub osób bezrobotnych w 

podnoszeniu umiejętności w celu dostosowania ich do zmieniających się wymogów pracy. 

SMEunited zasadniczo wspiera środki i polityki ułatwiające dostosowanie uczących się do pracy oraz 

dostosowanie systemów VET do potrzeb rynku pracy, w tym wniosek Komisji Europejskiej dotyczący 
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zalecenia Rady w sprawie VET na rzecz trwałej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i 

odporności. 

Zielone i cyfrowe przejścia wraz z kryzysem COVID-19 zwróciły uwagę na pilną potrzebę modernizacji 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności rozwoju cyfrowej infrastruktury 

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zapewnienia dostępu do kształcenia i szkolenia 

zawodowego dla słabszych grup społecznych i osób na obszarach oddalonych. Ponadto programy 

kształcenia i szkolenia zawodowego muszą być odporne i gotowe na erę cyfrową. 

SMEunited popiera zakres zalecenia Rady i zgadza się z ogólnymi celami inicjatywy. Modernizacja 

polityki UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego ma kluczowe znaczenie dla 

towarzyszenia krajowym systemom kształcenia i szkolenia zawodowego w kierunku ekologicznych i 

cyfrowych przemian w czasach zmian demograficznych. SMEunited szczególnie popiera cel, jakim jest 

potwierdzenie centralnej roli kształcenia i szkolenia zawodowego w kontinuum uczenia się przez całe 

życie oraz zapewnienie jakości i doskonałości kształcenia i szkolenia zawodowego. SMEunited popiera 

również uproszczenie zarządzania kształceniem i szkoleniem zawodowym na szczeblu Unii.  

1. Uwagi szczegółowe 

A) Zalecenia dla państw członkowskich 

SMEunited z zadowoleniem przyjmuje szczegółowe cele określone w zaleceniu i zachęca do ich 

realizacji i monitorowania do 2025 r., a mianowicie odsetek zatrudnionych absolwentów powinien 

wynosić co najmniej 82%, 60% niedawnych absolwentów VET korzysta z możliwości uczenia się w 

miejscu pracy, 8% osób uczących się w ramach VET korzysta z mobilności edukacyjnej za granicą. 

Ustalenie jasnych celów ilościowych jest właściwym podejściem do polityki zorientowanej na wyniki, 

opracowanej we współpracy z partnerami społecznymi, organizatorami kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz przedsiębiorstwami. SMEunited zaleca, aby ambicje związane z docelową 

mobilnością zostały dopasowane do dostępnych funduszy w ramach programu Erasmus+. 

W sprawie celów tematycznych określonych w projekcie zalecenia Rady UE: 

1-4: Kształcenie i szkolenie zawodowe szybko dostosowuje się do dynamicznych zmian na rynku 

pracy 

SMEunited z zadowoleniem przyjmuje podejście określone w projekcie zalecenia. Programy 

kształcenia i szkolenia zawodowego muszą oferować zrównoważone połączenie umiejętności 

zawodowych i technicznych z innymi podstawowymi kompetencjami, w tym solidnymi 

podstawowymi, miękkimi, życiowymi, ekologicznymi i cyfrowymi. SMEunited wielokrotnie zwracała 

uwagę, że utrzymujący się brak podstawowych umiejętności nadal wymaga szczególnej uwagi. 

Zdolność każdego obywatela Europy do zdobycia solidnych podstawowych umiejętności 

dostarczanych przez krajowe systemy edukacji przed rozpoczęciem programu kształcenia i szkolenia 

zawodowego nabiera jeszcze większego znaczenia w świetle trudności w przewidywaniu konkretnych 

umiejętności, których ludzie będą potrzebować w przyszłości. Te podstawowe umiejętności stanowią 

niezbędny fundament, na którym można budować inne umiejętności i wiedzę przez całe życie (np. 

poprzez przekwalifikowanie, kształcenie ustawiczne). 
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SMEunited z zadowoleniem przyjmuje stwierdzoną potrzebę wzmocnienia wiedzy na temat 

umiejętności. Najlepiej robić to na szczeblu regionalnym lub sektorowym, ponieważ wiedza o rynku 

pracy i obserwatoria są bardziej wiarygodne na tym szczeblu ze względu na ich ścisły związek z 

lokalnymi ekosystemami i specyfiką rynku pracy. W tym kontekście konieczne jest zwrócenie 

szczególnej uwagi na potrzeby MŚP w zakresie umiejętności. Należy wzmocnić rolę izb 

rzemieślniczych i organizacji MŚP w prognozowaniu umiejętności, ponieważ to one są w stanie 

najlepiej określić obecne i przyszłe umiejętności wymagane przez MŚP na szczeblu lokalnym. Ponadto 

niezwykle ważne jest gromadzenie dobrych danych na temat tego, jak dobrze na rynku pracy radzą 

sobie absolwenci kształcenia i szkolenia zawodowego oraz inni absolwenci (np. w jakim stopniu, na 

jakich poziomach i w jakiego rodzaju zawodach są zazwyczaj zatrudniani posiadacze określonych 

kwalifikacji). Śledzenie absolwentów może być wykorzystywane do zapewniania jakości oraz do tego, 

by kształcenie i szkolenie było bardziej elastyczne i reagowało szybko na zmieniające się potrzeby 

rynku pracy. Ponadto dane dotyczące monitorowania absolwentów mogą odegrać ważną rolę w 

zwiększaniu przejrzystości i wzajemnego zaufania między systemami kształcenia i szkolenia 

zawodowego państw członkowskich. 

SMEunited popiera cel, jakim jest zapewnienie podmiotom prowadzącym kształcenie i szkolenie 

zawodowe wystarczającej elastyczności, autonomii, wsparcia i finansowania, aby mogły one szybko 

reagować na zmieniające się potrzeby w zakresie umiejętności za pomocą ofert szkoleniowych. Ścisła 

współpraca z przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi, izbami i wszystkimi zainteresowanymi 

stronami na szczeblu lokalnym ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania, że ekosystemy na 

szczeblu regionalnym i lokalnym mogą prosperować i lepiej odpowiadać potrzebom w zakresie 

umiejętności rzemiosła i MŚP. 

Jeśli chodzi o uczenie się w miejscu pracy i praktyki zawodowe, SMEunited ponownie podkreśla 

znaczenie wspierania rzemiosła i MŚP w oferowaniu młodym ludziom i dorosłym najlepszych 

doświadczeń szkoleniowych. SMEunited jest w pełni świadoma, że ze względu na kryzys COVID-19 i 

jego negatywny wpływ na kilka sektorów wiele przedsiębiorstw rzemieślniczych i MŚP ograniczy 

ofertę praktyk zawodowych w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Dlatego należy przewidzieć 

różne rodzaje wsparcia, w tym wsparcie finansowe na rzecz zatrudniania praktykantów. 

Szkolenia międzyzakładowe to kolejne narzędzie, które może wspierać praktyki, szczególnie w 

czasach COVID. Jeśli chodzi o cyfrowe narzędzia edukacyjne w ramach praktyk zawodowych, małe 

przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa potrzebują wsparcia, ponieważ często nie mają 

wystarczających środków finansowych na ich zakup. 

SMEunited oczekuje również na wyniki inicjatywy benchlearningowej w zakresie praktyk 

zawodowych. Inicjatywa ta przyczyni się do poprawy krajowych systemów praktyk zawodowych oraz 

do wdrożenia na szczeblu krajowym europejskich ram jakości i skutecznych praktyk zawodowych. 

5-6: Elastyczność i możliwości rozwoju znajdują się w centrum kształcenia i szkolenia zawodowego 

SMEunited wspiera koncentrację na zindywidualizowanych i skoncentrowanych na osobie uczącej się 

programach kształcenia i szkolenia zawodowego. Bardziej aktywna rola osób uczących się jest 

kluczowa dla motywacji i własności ścieżek szkoleniowych. Jeśli chodzi o mechanizmy walidacji, 

SMEunited w pełni popiera walidację uczenia się nieformalnego i poza formalnego przyznając, że 

moduły lub jednostki rachunków nauki mogą być rzeczywiście przydatne w organizowaniu transferu, 
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uznawania i akumulacji uczenia się w celu uzyskania kwalifikacji. Moduły lub jednostki efektów 

uczenia się nie powinny jednak prowadzić do fragmentacji kształcenia i szkolenia zawodowego, a 

także powinny respektować główną rolę pełnych kwalifikacji. . Patrząc na kolejne kroki, 

"mikrokredyty" muszą być najpierw jasno określone, zanim będzie można zaproponować jakąkolwiek 

odpowiednią interwencję polityczną. W związku z tym zwracamy się do Komisji Europejskiej o 

opracowanie jasnej definicji "mikrokredytów". Jeżeli Komisja, państwa członkowskie i 

zainteresowane strony dostrzegą taką potrzebę, można będzie przedyskutować możliwe i 

odpowiednie środki. 

7-9: Kształcenie i szkolenie zawodowe jest siłą napędową innowacji i wzrostu oraz przygotowuje do 

cyfrowych i ekologicznych przemian i zawodów, na które istnieje duże zapotrzebowanie. 

Kształcenie i szkolenie zawodowe musi być ściśle powiązane z nowymi strategiami gospodarczymi, 

europejską strategią przemysłową i strategią na rzecz MŚP, a także z ożywieniem gospodarczym w 

celu wspierania nowych ekosystemów poprzez innowacje w zakresie ekologizacji gospodarki. 

Cyfryzacja znajdzie się w centrum kształcenia i szkolenia zawodowego z jego wieloma wymiarami. 

SMEunited popiera potrzebę zwiększenia dostosowanej do potrzeb oferty kształcenia i szkolenia 

zawodowego poprzez wspieranie nabywania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, technologii 

cyfrowych i ekologii, zgodnie z wymogami nowych strategii. Przedsiębiorcy muszą mieć również 

możliwość uczestniczenia w szkoleniach, aby na bieżąco informować ich o najnowszych wydarzeniach 

związanych z podwójną transformacją oraz aby móc je opanować i korzystać z innowacji na rzecz 

wzrostu i konkurencyjności. 

SMEunited podziela wizję, że Centra Doskonałości Zawodowej są kluczowymi katalizatorami 

innowacji i partnerstwa na poziomie lokalnym i regionalnym. W szczególności SMEunited podkreśla 

ważną rolę, jaką mogą one odegrać dla MŚP we wspieraniu ich innowacji oraz w łączeniu ich ze 

wszystkimi zainteresowanymi stronami na poziomie regionalnym i lokalnym. Współpraca partnerska 

ze wszystkimi zainteresowanymi stronami została uznana za udaną metodologię pracy, zwłaszcza gdy 

w partnerstwie uczestniczą partnerzy społeczni i władze publiczne. 

Ponadto SMEunited popiera potrzebę zapewnienia instytucjom VET dostępu do odpowiedniej 

infrastruktury cyfrowej oraz uwzględnienia w swoich programach zrównoważonego rozwoju 

środowiskowego i społecznego. Są to kluczowe elementy przyszłościowego kształcenia i szkolenia 

zawodowego, określone przez Komisję Europejską. 

10-16: Kształcenie i szkolenie zawodowe to atrakcyjny wybór oparty na nowoczesnym i cyfrowym 

zapewnianiu szkoleń/umiejętności. 

SMEunited zachęca do prowadzenia wszelkich kampanii, które są skłonne zmienić narrację wokół 

kształcenia i szkolenia zawodowego i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla młodych ludzi. Ponieważ 

wizerunek, atrakcyjność i uznanie kształcenia i szkolenia zawodowego nadal nie są na równi z 

kształceniem ogólnym, istnieje krytyczna potrzeba zwiększenia zainteresowania młodych ludzi 

wyborem kształcenia i szkolenia zawodowego jako pierwszego wyboru. W związku z tym uczniom 

należy jak najwcześniej zapewnić doradztwo i orientację zawodową i kontynuować je przez cały okres 

studiów, a także na określonych krytycznych etapach, np. gdy można wybrać wstępną ścieżkę 



5 
 

kształcenia i szkolenia zawodowego. Uczniowie muszą być również jak najwcześniej informowani o 

możliwościach zawodowych, jakie oferują im małe przedsiębiorstwa. 

Dobrze wyszkoleni i zmotywowani nauczyciele i szkoleniowcy będą w centrum uwagi w zakresie 

zwiększania atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez nowe narzędzia edukacyjne i 

pedagogiczne wykorzystujące symulatory oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych 

oraz narzędzia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. 

Ponadto istotne jest, aby uniknąć sytuacji, w której kształcenie i szkolenie zawodowe stanie się 

ślepym zaułkiem, ale raczej będzie funkcjonować jako ścieżka prowadząca do wyższego wykształcenia 

i szkolenia. Niezbędna jest przepuszczalność atrakcyjnych ścieżek rozwoju w rozumieniu "ścieżek" lub 

"szczebli kwalifikacji" w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także od kształcenia i szkolenia 

zawodowego do wyższego szkolnictwa akademickiego. W większości państw członkowskich wyższe 

kształcenie i szkolenie zawodowe nie istnieje lub nadal nie jest tak widoczne i atrakcyjne jak 

szkolnictwo akademickie. Dlatego wyższe kształcenie i szkolenie zawodowe należy umieścić w 

większym stopniu w agendzie politycznej zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 

Oprócz zapewnienia płynnego przejścia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, działania powinny 

również koncentrować się na utrzymaniu dłuższej aktywności zawodowej, co można wspierać 

poprzez zapewnienie dostępu do uczenia się przez całe życie. Nowa kultura uczenia się przez całe 

życie i kształcenia ustawicznego jest szczególnie ważna w świetle przemian cyfrowych, zmian 

demograficznych i dostosowania do szybkich zmian na rynku pracy. Wspieranie kształcenia 

ustawicznego, w szczególności szkoleń w miejscu pracy, jest jednym z najlepszych sposobów 

zapewnienia, by siła robocza dysponowała odpowiednimi umiejętnościami we właściwym czasie w 

odniesieniu do nowo powstających zadań. 

Uczenie się przez całe życie i kształcenie ustawiczne pomogą pracodawcom w utrzymaniu wydajnej 

siły roboczej, łatwiejszej rekrutacji wykwalifikowanej siły roboczej, a jednocześnie zapewnią 

pracownikom możliwości zatrudnienia i rozwoju kariery. Z drugiej strony, sami przedsiębiorcy 

również potrzebują wystarczających i ukierunkowanych możliwości w zakresie uczenia się przez całe 

życie i kształcenia ustawicznego. Przyczyni się to do przewidywania zmian w świecie pracy i pozwoli 

uniknąć kosztownych niedopasowań umiejętności i ich niedoborów. Szkolenia, a w szczególności 

przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji mogą zatem przyczynić się do złagodzenia 

jakościowych niedoborów siły roboczej. Dlatego też należy wzmocnić wdrażanie zalecenia Rady w 

sprawie ścieżek podnoszenia kwalifikacji, a strategie szkoleniowe na poziomie UE, krajowym i 

regionalnym powinny wyznaczać cel promowania kształcenia ustawicznego i uczenia się przez całe 

życie. Wśród różnych interwencji politycznych SMEunited zaleca poprawę ukierunkowanego 

informowania pracodawców i pracowników MŚP w państwach członkowskich o możliwościach 

szkolenia oraz wzmocnienie poradnictwa i doradztwa, a tym samym zwiększenie motywacji 

pracowników do udziału w szkoleniu ustawicznym. 

SMEunited podkreśla również, że szkolenie pracowników jest wspólnym obowiązkiem pracodawców, 

pracowników i władz publicznych w zakresie inwestowania w obecne i przyszłe niezbędne 

umiejętności. Główne wyzwania, przed którymi stoją MŚP, to koszty szkoleń, brak odpowiedniej 

oferty szkoleniowej, brak czasu ze strony pracowników MŚP, trudności w motywowaniu 

pracowników oraz konieczność opracowania strategii zapewniającej obu stronom zwrot z inwestycji. 

Innym poważnym problemem dla małych przedsiębiorstw jest brak niezbędnych środków i wsparcia 
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dla opracowania planu rozwoju zawodowego i szkoleń. W związku z tym konieczne jest stworzenie 

programów wsparcia obejmujących wsparcie finansowe dla MŚP, które umożliwią im wprowadzenie 

w życie polityki mającej na celu skuteczne przyciąganie talentów i zarządzanie nimi. Na przykład 

partnerzy społeczni, organizacje biznesowe, izby i ośrodki szkoleniowe mają do odegrania ważną rolę 

we wspieraniu mniejszych przedsiębiorstw w opracowywaniu i opracowywaniu treści odpowiednich 

rozwiązań w zakresie kształcenia ustawicznego w sposób, który przyczyni się do osiągnięcia wyników 

szkolenia dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw i pracowników. 

SMEunited zachęca do modernizacji realizacji programów VET poprzez wykorzystanie najnowszych 

rozwiązań cyfrowych. Kluczowe znaczenie mają specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i 

szkoleniowców. Silniejsze kontakty między nauczycielami i szkoleniowcami z sektora rzemiosła i MŚP 

są również ważnym elementem realizacji programów odpowiadających na ich potrzeby w zakresie 

umiejętności. 

Wreszcie, jeśli chodzi o strategie internacjonalizacji i mobilność edukacyjną, SMEunited podkreśla 

znaczenie zwiększenia możliwości zdobywania doświadczeń za granicą przez osoby uczące się, 

nauczycieli i szkoleniowców oraz pracodawców, aby mogli oni korzystać z europejskiej wartości 

dodanej wymiany. Aby jak najlepiej wykorzystać programy wymiany, należy ustalić i omówić z 

doradcą ds. mobilności dobre plany nauki i jasne cele. Odpowiednie dopasowanie celów do ofert 

szkoleniowych za granicą jest również kluczowym krokiem w kierunku sukcesu doświadczeń 

związanych z mobilnością. Wreszcie, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zwiększenie linii 

budżetowej programu Erasmus+ to dwa kluczowe kroki w kierunku zwiększenia mobilności osób 

uczących się. 

17-19: Kształcenie i szkolenie zawodowe promuje równość szans 

SMEunited zachęca do opracowywania programów szkoleniowych dla grup wrażliwych. W 

szczególności SMEunited prosi o wsparcie dla rzemiosła i MŚP, aby mogły one oferować możliwości 

uczenia się w miejscu pracy i praktyk zawodowych osobom, które potrzebują dodatkowego wsparcia. 

Dzięki odpowiednim warunkom i środkom wsparcia MŚP będą mogły również oferować możliwości 

uczenia się w miejscu pracy i praktyk zawodowych osobom o szczególnych potrzebach. W przypadku 

grup znajdujących się w trudnej sytuacji kluczowe znaczenie ma ustanowienie silnych partnerstw z 

organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego, przy wsparciu instytucji pośredniczących, takich 

jak izby rzemieślnicze. Drogą naprzód mogą być projektowani doradcy. Mogliby oni pośredniczyć 

między potrzebami osób uczących się a potrzebami małych przedsiębiorstw w zakresie dobrego 

rozwoju szkolenia. Ogólnie rzecz biorąc, SMEunited z zadowoleniem przyjmuje zwrócenie szczególnej 

uwagi na dostępność programów kształcenia i szkolenia zawodowego dla słabszych grup społecznych. 

Osobom zamieszkującym obszary wiejskie lub oddalone należy zagwarantować połączenia 

internetowe. 

W kwestii uprzedzeń związanych z płcią, SMEunited zachęca do walki ze stereotypami związanymi z 

płcią i wszelką polityką łamiącą stereotypy związane z płcią przy wyborze zawodów. W wielu 

sektorach, takich jak budownictwo, podejmuje się zdecydowane wysiłki na rzecz zwalczania tych 

stereotypów i przyciągania większej liczby kobiet w tradycyjnych zawodach zdominowanych przez 

mężczyzn i mężczyzn w sektorach zdominowanych przez kobiety. Kampanie na rzecz kształcenia i 

szkolenia zawodowego bez względu na płeć mogłyby wspierać walkę ze stereotypami związanymi z 

płcią i segregacją płciową w zawodach. SMEunited zwraca się o wzmożenie wysiłków w celu 
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zachęcenia młodych ludzi, w szczególności dziewcząt i kobiet, do wyboru większej liczby studiów 

związanych ze STEM. Przedsiębiorstwa, w tym innowacyjne przedsiębiorstwa rozpoczynające 

działalność oraz inne MŚP, mogą odegrać ważną rolę w nauczaniu i promowaniu umiejętności STEM, 

na przykład poprzez praktyki zawodowe lub dni promocyjne w szkołach, określanie potrzeb w 

zakresie umiejętności (technologicznych) lub rozwijanie kwalifikacji STEM (np. w ramach kształcenia i 

szkolenia zawodowego na poziomie wyższym). Skuteczna współpraca z przedsiębiorstwami i 

partnerami społecznymi w tej dziedzinie jest niezbędna. 

20-21: Kształcenie i szkolenie zawodowe opiera się na kulturze zapewniania jakości 

Jeśli chodzi o europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości (EQAVET), SMEunited                        

z zadowoleniem przyjmuje wznowienie wysiłków na rzecz pełnego wdrożenia ich we wszystkich 

systemach VET. Jest to podstawowe kryterium gwarantujące adekwatność i atrakcyjność kształcenia i 

szkolenia zawodowego w szybko zmieniającym się otoczeniu.  

SMEunited nie popiera stosowania wzajemnej oceny w dziedzinie zapewniania jakości w celu 

zwiększenia przejrzystości i wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi. Wzajemne 

wizyty i działania w zakresie wzajemnego uczenia się są bardziej odpowiednie do osiągnięcia celu, 

jakim jest zapewnienie jakości. SMEunited powtarza pojęcie przejrzystości i wzajemnego zaufania 

poprzez dane, zwłaszcza w odniesieniu do kryteriów wyjściowych 4, 5 i 6 zalecenia w sprawie EQAVET 

oraz wyników monitorowania absolwentów. 

22-25 Wdrożenie na poziomie krajowym 

SMEunited zdecydowanie popiera rolę partnerów społecznych na szczeblu krajowym oraz rolę 

partnerstw ze wszystkimi zainteresowanymi stronami we wdrażaniu polityki zawartej w zaleceniu 

przy jednoczesnym poszanowaniu krajowej specyfiki systemów VET. Należy w dalszym ciągu 

promować partnerstwa, a SMEunited zgadza się z Komisją, że należy wspierać wszystkie odpowiednie 

zainteresowane strony, w szczególności rzemiosło i organy reprezentujące MŚP. 

Jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy i instrumentów UE, SMEunited zaleca opracowanie większej 

liczby narzędzi służących przekazywaniu informacji na temat umiejętności (zob. pkt 1-4). Fundusze UE 

są niezwykle istotne dla wdrażania modernizacji systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, 

analizowania obecnego stanu rzeczy i wprowadzania odpowiednich reform, pełnego wdrożenia 

zalecenia Rady w sprawie jakości i skutecznych praktyk zawodowych, inwestowania w digitalizację dla 

ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego, a także dla wyposażenia osób indywidualnych w 

sprzęt informatyczny i zrównoważonego rozwoju środowiska. 

B) Rola Komisji Europejskiej (26-33) 

SMEunited zgadza się, że Komisja Europejska wspiera państwa członkowskie. Partnerzy społeczni 

odgrywają kluczową rolę, ponieważ funkcjonują oni jako łącznicy między światem pracy a systemami 

kształcenia i szkolenia. W związku z tym, aby wzmocnić zbiorowe przywództwo, partnerzy społeczni 

muszą być bardziej zaangażowani w sposób bardziej ścisły i systematyczny we wszystkich państwach 

członkowskich. Nadal istnieje potrzeba większego zaangażowania pracodawców, a w szczególności 

organizacji rzemieślniczych i MŚP, w opracowywanie i wdrażanie programów kształcenia i szkolenia, 

ponieważ systemy muszą stać się bardziej zorientowane na rynek pracy, jeśli chcemy sprostać 

obecnym i przyszłym wyzwaniom w zakresie umiejętności. 
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W wielu państwach członkowskich nadal istnieje możliwość poprawy w zakresie budowania 

potencjału partnerów społecznych, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla umożliwienia ich 

aktywnego zaangażowania. Kraje o dobrze funkcjonującym partnerstwie społecznym mają bardziej 

efektywne systemy kształcenia i szkolenia zawodowego. Dlatego ważne jest, aby kontynuować prace 

nad wymianą dobrych praktyk na szczeblu UE. W wielu państwach członkowskich, w których 

kształcenie i szkolenie zawodowe jest mniej rozwinięte i uznawane, potrzebne jest wsparcie ze strony 

Komisji Europejskiej w zakresie budowania potencjału partnerów społecznych. 

SMEunited wspiera cel, jakim jest zwiększenie liczby platform Centrów Doskonalenia Zawodowego 

do 50. Jednakże w kwestii europejskich podstawowych profili zawodowych SMEunited zdecydowanie 

zaleca pozostawienie inicjatywy tworzenia takich profili sektorom zgodnie z ich potrzebami w oparciu 

o podejście oddolne. Ponadto, w odniesieniu do mikrokredytów, SMEunited zaleca przyjęcie jasnej 

definicji przed zaproponowaniem jakiejkolwiek interwencji politycznej. 

SMEunited podkreśla, że Komisja Europejska powinna wspierać europejskie kampanie promujące 

kształcenie i szkolenie zawodowe jako krok w kierunku zatrudnienia, jednocześnie zapewniając 

promowanie różnorodności płci oraz opierając się na wzorcach i świadectwach specjalistów i 

młodych ludzi. 

 

Bruksela, 05.10.2020 r. 


