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Mechanik motocyklowy: nowy zawód efektem współpracy
rzemiosła i Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Zginiemy bez zawodowców”, „Gdzie się podziali prawdziwi fachowcy?”,
„Pracodawcy narzekają na brak fachowców”, „Rzemieślnik też może być
profesorem. A fach warto mieć” czy „Rzemieślnicy są znowu pilnie
poszukiwani” to tylko przykłady tytułów artykułów i audycji na temat rynku
pracy, które prezentują obecnie media. Badania potrzeb pracodawców
jednoznacznie wskazują, że największe zapotrzebowanie dotyczy
wykwalifikowanych pracowników fizycznych. W ciągu siedmiu lat prowadzenia
przez ManpowerGroup badania „Niedobór talentów” w Polsce, ta grupa tylko
raz nie rozpoczęła listy – w 2012 roku zajęła drugą pozycję. Wyniki ostatniej
edycji badania wskazują, że co trzeci pracodawca w Polsce zgłasza, że nie może
znaleźć pracowników o odpowiednich kompetencjach.

To, co wyróżnia zakłady rzemieślnicze, to ustawowo określone uprawnienia
do kształcenia uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu w celu
zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki. Badania
przeprowadzone w ramach projektu „PWP Społecznie odpowiedzialne
rzemiosło”, którego liderem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
potwierdzają, że kształcenie dualne w rzemiośle, czyli łączące naukę w szkole
z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy – tak wysoko cenione w Unii
Europejskiej – stanowi wstęp do zatrudnienia w poszukiwanych na rynku
pracy zawodach. 

Korzyści dla przedsiębiorstw z prowadzenia praktycznej nauki zawodu to m.in.:
• kształcenie ucznia dostosowane do oczekiwań oraz potrzeb przedsiębiorcy;
• możliwość „wyboru” ucznia przyjmowanego na praktykę, co minimalizuje

nietrafne decyzje popełniane często przy standardowej rekrutacji; 
• zapewnienie ciągłości kadrowej w poszczególnych zawodach;
• dopasowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy poprzez

współpracę w zakresie określania kierunków oraz form kształcenia zawodowego. 

Przykładem współpracy pracodawców i sektora edukacji jest powstanie nowego
zawodu. Z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu do klasyfikacji
szkolnictwa zawodowego został wprowadzony zawód mechanik motocyklowy.
Prace nad uruchomieniem kształcenia w tym zawodzie są efektem wizyty
Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w siedzibie
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu w ramach Forum Gospodarki
i Kształcenia Zawodowego, które odbyło się 7 kwietnia 2014 roku. Organizatorem
wizyty Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w Poznaniu był poseł Jacek Tomczak,
dzięki czemu możliwe było przedstawienie postulatów środowiska pracodawców.
Tym samym także posłowi Jackowi Tomczakowi motocykliści w Polsce
zawdzięczają to, że ich maszyny będą naprawiane przez fachowców.

Pomysłodawcą uruchomienia kształcenia w zawodzie mechanik motocyklowy
jest Zbigniew Kopras – pasjonat motoryzacji. Liczne zapytania kierowane przez
znajomych i klientów firmy prowadzonej przez Zbigniewa Koprasa utwierdzały
go w słuszności tej idei. Jak podkreśla Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła
Polskiego: Motocykli, skuterów przybywa i będzie przybywać. Niedawno

pozwoliliśmy nawet Polakom jeździć motocyklami o pojemności do 125
centymetrów bez prawa jazdy na motocykl. I ktoś musi ten sprzęt naprawiać.
Chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Jak nie będzie mechaników, to ludzie sami
w garażach będą z narodową fantazją części na druty wiązać i wypadek gotowy.
(…) Dzisiaj naprawą motocykli zajmują się mechanicy samochodowi,
a właściwie mechanicy pojazdów mechanicznych. A proszę mi wierzyć, mają
oni marne pojęcie o naprawie motocykli, a już zwłaszcza o naprawie wysokiej
klasy motocykli. Przecież to są skomplikowane, jeżdżące komputery. Nauka
w zawodzie mechanik motocyklowy rozpocznie się w roku szkolnym 2015/2016.

Przyspieszenie procedur związanych z wprowadzeniem nowych zawodów,
w których możliwa jest nauka u pracodawców-rzemieślników, to tylko przykład
propozycji usprawnienia systemu edukacji zawodowej w kontekście
dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. Osoby zainteresowane tą
problematyką mogą wziąć udział w dyskusji w ramach Forum na rzecz
społecznej odpowiedzialności rzemiosła. Informacje na temat Forum są
dostępne na stronie projektu „PWP Społecznie odpowiedzialne rzemiosło”:
www.spolecznerzemioslo.pl.

Artykuł został przygotowany w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialne
rzemiosło”, realizowanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.
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