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Jak wynika z badań jakościowych FGI i IDI przeprowadzonych na potrzeby II edycji projektu, firmy sektora 
motoryzacyjnego borykają się z brakiem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

W tym zakresie wiele się nie zmieniło od I edycji badania i nadal na rynku brakuje następujących 
specjalności: Automatyk

Blacharz i lakiernik

Elektryk, elektronik

Mechanik maszyn

Mechanik samochodowy

Mechatronik

Metalurg

Operator robotów

Operator wózków widłowych

Operator z uprawnieniami

Pracownik produkcyjny – jako uniwersalny zawód

Pracownik robotyzacji procesów biznesowych

Pracownik robotyzacji procesów produkcji

Pracownik utrzymania ruchu

Specjalista do centrów rozwojowych

Specjalista ds. Lean Manufacturing

Specjalista elektromobilności

Specjalista programowania robotów

Specjalista wsparcia informatycznego

Sprzedawca

Ślusarz

Będzie w niedalekiej przyszłości brakowało specjalistów z
obszaru umiejętności narzędziowego rozwiązywania
problemów, podejścia związanego z ciągłym
doskonaleniem i z jakością.

„Trzeba wziąć też pod uwagę 
neutralność klimatyczną 

czy też surowcową
i gospodarkę postcovidową”. 

Trzeba brać również pod uwagę pracę zdalną na szeroką
skalę, kiedy to digitalizacja będzie postępować w wielu
dziedzinach życia, a to będzie generowało potrzeby
określonych zawodów i specjalności.

Jak wskazywali uczestnicy badań jakościowych, nie ma w 
rejestrach wielu Urzędów Pracy 

„elektromechaników, mechaników, diagnostów, nie ma takich 
osób, których można byłoby skierować do pracodawców, 

pracodawcy muszą podkradać takich pracowników z innych firm 
lub posiłkować się ludźmi 

z zagranicy”.
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Potrzeby i co najważniejsze chęci nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego są ogromne.

Zdecydowana większość badanych (93,0%) chciałaby skorzystać z różnych form rozwoju, a do najbardziej
preferowanych należą szkolenia i kursy branżowe, z których chciałoby skorzystać 59,5% badanych.
Duża grupa osób (40,5%) interesuje się również konferencjami branżowymi. Kolejno 34,8% chciałoby wziąć
udział w targach branżowych, 34,8% w wymianie zagranicznej, 31,6% to nauczyciele zainteresowani
kursami on-line.

29,1% nauczycieli chciałoby
współpracować z innymi
szkołami w celu wymiany
doświadczeń. Najmniej
osób w zakresie
doskonalenia zawodowego
chciałoby skorzystać ze
stażu u pracodawców
(24,7%), uczyć się na
studiach podyplomowych
(19,0%) oraz jedynie 1,9%
na studiach II stopnia.
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Ogromne są również potrzeby dokształcania nauczycieli w zakresie ich 
kompetencji miękkich. Ze szkoleń takich chciałoby skorzystać 86,1% badanych, 

w tym najwięcej, bo ponad połowa ze szkoleń z języków obcych (55,7%).  
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Dla podniesienia jakości kształcenia w opinii 67,7% nauczycieli niezbędne jest lepsze doposażenie pracowni
szkolnych. Podobna grupa (60,1%) wskazuje na budowanie świadomości wśród uczniów w zakresie
przykładania się do nauki.
Kolejno, 41,8% wymienia doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych nakierowane na zachęcanie
uczniów do nauki w szkołach zawodowych, 39,9% odmłodzenie kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych,
39,2% większą współpracę z pracodawcami.

Co trzeci nauczyciel (30,4%) 
jest zdania, że niezbędne 

jest podniesienie 
kwalifikacji nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, 
a 

co czwarty (25,9%) uważa, że 
niezbędne jest podniesienie 

liczby godzin praktyk 
zawodowych. 

Co trzeci nauczyciel uważa również, że do programu nauczania powinna
wejść możliwość zdobywania przez uczniów uprawnień zawodowych
już na etapie szkoły zawodowej, które ułatwią uczniom wejście na
rynek pracy, między innymi: prawo jazdy kat. B, uprawnienia SEP.
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