
WSPWSPÓÓŁŁ PRACAPRACA pracodawców ze szkołami 
i innymi instytucjami systemu oświaty 

w opinii pracodawców województwa łódzkiego 

- wybrane wyniki badań -

Elżbieta Ciepucha



Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego 
- cykliczne, pogłębione badanie ankietowe -

Potrzeby kadrowe rzemiosła w województwie łódzkim 
w świetle badań ankietowych

Odnawialne źródła energii w Polsce i w regionie łódzkim 
z perspektywy potrzeb pracodawców w świetle badań
ankietowych



Współpraca badanych firm ze szkołami 

BADANIE ANKIETOWE PRACODAWCÓW
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BADANIE ANKIETOWE PRZEMIE ŚŚŚŚLNIKÓW

Współpraca badanych firm ogółem ze szkołami 
i innymi instytucjami systemu oświaty 
(N=373)

Współpraca firm rzemieślniczych z placówkami 
edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy 

(N=128)



Współpraca pracodawców z obszaru energetyki 
odnawialnej ze szkołami w woj. łódzkim

Gotowość firm do współpracy ze szkołą
kształcącą na potrzeby branży OŹE 
(N=42; w liczbach bezwzględnych)

Konieczność utworzenie klas w szkole 
ponadgimnazjalnej na potrzeby branży OŹE
(N=42; w liczbach bezwzględnych)

BADANIE ANKIETOWE FIRM BRAN ŻŻŻŻY OŹŹŹŹE



Rodzaje instytucji systemu oświaty, 
z którymi współpracują badane firmy ogółem

23,6%

18,6% 23,6%

34,2%

Szkoły wszystkich typów Centra Doskonalenia Nauczycieli

Centra Kształcenia PraktycznegoInne

INNE, to m.in.: placówki kształcenia 
ustawicznego, centra zajęć pozalekcyjnych, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
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Instytucje, z którymi współpracują badane 
firmy rzemieślnicze
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INNE, to m.in.: Izba Rzemieślnicza w Łodzi, 
ośrodki szkoleniowe, cechy rzemieślnicze.



Kierunki / formy współpracy firmfirm z instytucjami systemu 
oświaty woj. łódzkiego (liczba wskazań=220) 

Źródło: „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego”, ŁCDNiKP – ORPdE, Łódź 2011.

60,0%60,0%



Kierunki / formy wspó łpracy rzemiosrzemiosłłaa z instytucjami 
systemu oświaty woj. łódzkiego(liczba wskazań=131)

Źródło: „Rzemiosło i przedsiębiorcy w województwie łódzkim. Potrzeby kadrowe i oczekiwania wobec pracowników. ŁCDNiKP –
ORPdE, Łódź 2011.

~ 66%~ 66%



Pożądane kierunki / formy współpracy firm z branfirm z bran żży Oy OŹŹEE
ze szkołami woj. łódzkiego (liczba wskazań=113)

Źródło: „Stan i prognozy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce i w województwie łódzkim z perspektywy potrzeb rynku pracy.
Ekspertyza”. ŁCDNiKP – ORPdE, Łódź 2012.

76,2%76,2%



Skuteczność współpracy firm z instytucjami systemu oświaty
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Skuteczność poszczególnych form współpracy
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Plany współpracy firm / pracodawców 
z instytucjami systemu oświaty (N=373)
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� Plany współpracy z instytucjami 

zewnętrznymi z woj. łódzkiego 

(w tym, ze szkołami) – pozostają silnie  

uzależnione od podejmowania 

takiej aktywności w przeszłości.    

Niemal wszystkie firmy, które obecnie 

współpracują ze szkołami deklarowały ,

że będą współpracować nadal.

� W najbliższych latach trudno jednak 

spodziewać się znacznego wzrostu 

zainteresowania pracodawców 

współdziałaniem z instytucjami 

systemu oświaty.
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Plany w zakresie współpracy 
rzemiosła z instytucjami zewnętrznymi (N=128)
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� Plany współpracy z instytucjami 

zewnętrznymi z woj. łódzkiego 

(w tym, ze szkołami) – pozostają

silnie uzależnione od podejmowania 

takiej aktywności w przeszłości. 

� W najbliższych latach trudno  

spodziewać się znacznego wzrostu 

zainteresowania pracodawców 

z obszaru rzemiosła współdziałaniem 

z placówkami edukacyjnymi 

i instytucjami rynku pracy.
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PRZESZKODY WE WSPÓŁPRACY

88,2%88,2% ogółu pracodawców oraz 

83,6%83,6% firm rzemieślniczych stwierdziła, 

że nie napotyka na żadne przeszkody 

we współpracy 

z instytucjami systemu oświaty 



Przeszkody we współpracy z placówkami 
edukacyjnymi
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