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Lista listów intencyjnych, podpisanych w ramach projektu TraWi –
Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia
zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury
szkolnego systemu edukacji zawodowej

Lp.

Nazwa instytucji

Typ i profil instytucji
Polskie listy intencyjne

1.

Federacja Związków Zawodowych
Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego
i Ceramicznego w Polsce

2.

Sekretariat Przemysłu Chemicznego
NSZZ „Solidarność“

3.

Międzyzakładowy
Samorządny
Związek
Pracowników ZAK S.A.

4.

D&R Dispersions and Resins Sp. zo. o.

5.

ANWIL S.A.

6.

PCC Rokita

7.

Grupa Lotos S.A.

Niezależny
Zawodowy

Są to dwa największe związki zawodowe oraz ich struktury
branżowe w przemyśle chemicznym w Polsce. Odegrały one
ważną rolę w projekcie, ponieważ reprezentują one interes
partnerów społecznych. Upowszechnianie projektu w
strukturach obydwu związków zapewnia przepływ informacji
do największych ugrupowań pracowników branży chemicznej w
Polsce. Polskie związki zawodowe są bardzo aktywne w
obszarze kształcenia i dlatego włączenie związków w projekt
było innowacyjnym rozwiązaniem, które dało możliwość
również partnerom społecznym zabrania głosu w sprawie
projektu oraz jego wyników. Dzięki udziałowi w projekcie
związki zawodowe zauważyły, że oni również mogą mieć wpływ
na kształcenie młodych ludzi oraz ich sytuację na rynku pracy.
Do sieci współpracy udało się ponadto włączyć związek
zawodowy jednego z największych zakładów chemicznych w
Polsce, dzięki czemu można skonfrontować produkty
wypracowane w projekcie z konkretnymi miejscami i
stanowiskami pracy z perspektywy pracownika. W zakładzie
tym związki zostały włączone w proces rekrutacji kadry, stąd
też wzięła się motywacja do bliższego zainteresowania się
projektem.
Są to jedne z największych firm chemicznych w Polsce, które
uskarżają się na brak pracowników (średni personel).
Przedsiębiorstwa te są zainteresowane poznaniem nowych idei
i rozwiązań, wymianą doświadczeń z zagranicznymi partnerami
oraz poszukiwaniami nowych dróg kształcenia zawodowego.
Ich udział w projekcie umożliwił nam konfrontacje produktów
projektu z realiami rynkowymi z perspektywy różnych profili
chemicznych oraz regionów Polski (poszukiwane były firmy
działające w Polsce Północnej, Południowej i Środkowej,
zarówno z kapitałem krajowym, jak i zagranicznym). Dzięki
temu mogliśmy również lepiej zrozumieć, jak wygląda
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porozumienie między szkołami a przemysłem (dużymi firmami
jak Anwil S.A. czy PCC Rokita oraz średnimi jak D&R).
8.

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa kształci kadrę pedagogiczną i
samodzielnie realizuje projekty, które mają na celu zbliżenie
kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Dzięki wymianie
doświadczeń możemy zarówno uwzględnić w projekcie
perspektywę nauczycieli oraz aspekty pedagogiczne, jak i
przyjrzeć się lepiej całemu systemowi kształcenia (także
metodom nauczania kadry kształcącej) oraz uwzględnić
zapotrzebowanie edukacyjne. Szkoła jest w trakcie realizacji
podobnego projektu, z tą różnicą, że grupę docelową stanowią
studenci. Doświadczenia w obszarze edukacja-rynek pracy są w
obydwu projektach w wielu aspektach zbieżne.

Czeskie listy intencyjne
9.

Střední průmyslová škola chemická
Pardubice
Średnia Chemiczna Szkoła Zawodowa
Pardubice

10.

Synthon s. r. o., Blansko

11.

Výzkumný ústav organických systéz
a.s., Rybitví; Centrum ekologie,
toxikologie a analytiky
Instytut
Badawczy
Syntez
Organicznych S.A., Rybitví; Centrum
Ekologiczne,
Toksykologiczne
i
Analityczne

Szkoła oferuje przede wszystkim czteroletnie kształcenie
zawodowe w przedmiocie chemia stosowana (28-44-M/01),
który obecnie jest podzielony na cztery programy: substancje
farmaceutyczne, produkcja chemiczno-farmaceutyczna, chemia
analityczna, analiza materiału chemicznego i biologicznego.
Szkoła jest jednocześnie ważnym partnerem dla zakładów
chemicznych w mieście Pardubice oraz okolic, a także dla
Wydziału Chemiczno-Technologicznego Uniwersytetu w
Pardubicach. Szkoła była jednym z partnerów w projekcie
TraWi.
Synthon jest to spółka zorientowana na produkcję korzystnych
cenowo leków, założona w roku 1991. W dzisiejszych czasach
liczba zatrudnionych tu pracowników o najlepszych na całym
świecie kwalifikacjach przekracza 1400 osób. Główną część
portfolia produktów stanowią generyki drobnych cząsteczek i
hybrydy. Synthon od wielu lat cieszy się bardzo dobrą renomą
w obszarze leków generycznych z wartością dodaną. Produkty
generyczne bazują na własnych patentach, dzięki czemu
zapewniona jest ich trwałość. Oddział w Blansko otwarty w
roku 2000 specjalizuje się w produkcji aktywnych substancji
leczniczych.
VÚOŠ współpracuje z ważnymi producentami w obszarze
chemii technicznej, pestycydów, preparatów medycznych i
leków na całym świecie. Instytut wspiera swoich klientów
podczas rozwoju, rejestracji, klasyfikacji oraz kontroli jakości
produkcji.
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12.

Vyšší odborná škola zdravotnická a
Střední zdravotnická škola, Praha
Wyższa Szkoła Medyczna i Średnia
Szkoła Medyczna, Praga

13.

Střední průmyslová škola chemická,

Brno
Średnia Chemiczna Szkoła Zawodowa,
Brno

14.

Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou
Średnia Szkoła Zawodowa, Kralupy nad
Vltavou

Szkoła została założona w roku szkolnym 1946/47 jako Wyższa
Szkoła Społeczno-Medyczna w Pradze. Od roku 2009/10 szkoła
oferuje trzyletnie nauczanie w zawodzie asystenta
farmaceutycznego, czteroletnie kształcenie zawodowe w
produkcji chemiczno-farmaceutycznej i czteroletni program
kształcenia zawodowego w przedmiocie chemii analitycznej.
Ponad 18 000 uczniów uczęszczało do tej szkoły, niektórzy
zyskali sławę w obszarach, w których ukończyli edukację. Ze
względu na nową fazę programu Erasmus + szkoła postawiła
sobie nowy cel strategiczny: uczniom oraz nauczycielom
przedmiotów, które kończą się uzyskaniem dyplomu, oferuje
się możliwość uzyskania zagranicznych wyjazdów, podczas
których będą mogli sprawdzić, wzmocnić i poszerzyć swoją
wiedzę i umiejętności w praktyce. Szkoła wspiera przede
wszystkim mobilności w postaci pobytu zagranicznego
nauczycieli i uczniów; ma również zamiar wzmocnić kooperację
z wybitnymi
przedsiębiorstwami
zagranicznymi,
które
prowadzą działalność w obszarach, w których nie jest
oferowana edukacja na poziomie akademickim zagranicą.
Najsilniejsza pozostaje współpraca z Niemcami.
Średnia Szkoła Zawodowa utworzona w roku 1951 oferuje
kształcenie na czteroletnich kierunkach: chemia stosowana
(specjalizacja chemia analityczna, substancje farmaceutyczne i
ochrona środowiska), analiza żywności i liceum przyrodnicze.
Szkoła ukierunkowana jest długofalowo na uczniów, którzy
kończą kształcenie prymarne. Dla uczniów z szkół
podstawowych zainteresowanych chemią, szkoła oferuje od 22
lat chemiczny kurs korespondencyjny. Dla uczniów 8 i 9 klasy
szkoły podstawowej organizowane są praktyczne kursy
pozalekcyjne. Szkoła regularnie bierze udział w chemicznej
olimpiadzie, rozpisanej przez Ministerstwo Szkolnictwa,
Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej. Konkurs ten ma
wieloletnią tradycję w szkole, a uczniowie zajmują pierwsze
miejsca w odniesieniu do średniej krajowej. Szkoła bierze udział
w projektach krajowych, współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz bierze aktywny
udział w projektach międzynarodowych. Szkoła była jednym
z partnerów w projekcie TraWi
Średnia szkoła techniczna, która istnieje już ponad 50 lat,
kształci swoich uczniów w obszarze chemicznym (czteroletnie
kierunki kończące się maturą: analiza żywności, chemikoperator-produkcja farmaceutyczna), budowa maszyn,
technologie elektroniczne i IT.
Szkoła stanowi centrum uczenia się przez całe życie i realizuje
wiele krajowych oraz międzynarodowych projektów, a także
oferuje uczniom wyjazdy zagraniczne. Absolwenci tej szkoły
mają bardzo dobre szanse na rynku pracy.
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15.

Gumotex a.s. Břeclav
Gumotex S.A. , Břeclav

16.

Fakulta chemická
technického v Brně

Vysokého

učení

Wydział Chemiczny Wyższej Uczelni
Technicznej w Brnie

17.

Synthesia a.s.
Synthesia S.A.

GUMOTEX, spółka akcyjna, stała się dzięki jej 60-letniej
działalności na zagranicznym rynku pracy z produktami
przemysłu gumowego i piankami technicznymi synonimem
jakości i niezawodnego partnera. Spółka utrzymuje swoją
stabilną pozycję dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii
produkcyjnych oraz dzięki ciągłym ulepszeniom w obszarze
rozwoju. We wszystkich czynnościach spółka zwraca szczególną
uwagę na ochronę środowiska, promocję zdrowego stylu życia,
polepszenie komfortu i bezpieczeństwa klientów.
Spółka dostarcza skutecznie na rynek wiele produktów
z różnych branż. Obszerne portfolio z sześcioma grupami
produktów znajduje zastosowanie w następujących obszarach:
przemysł samochodowy, w branży wysoko wyrafinowanych
systemów wypełnionych powietrzem jak łodzie, specjalne
systemy ratunkowe, systemy wspomagające sen i inne, które
znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle meblowym.
Wydział Chemiczny Wyższej Uczelni Technicznej w Brnie
realizuje programy studiów licencjackich, magisterskich i
doktoranckich w obszarze chemicznym i obszarze żywności,
które przygotowują absolwentów by sprostać zarówno,
wymaganiom badań, produkcji, zastosowania, zarządzania
produktami przemysłu chemicznego, farmaceutycznego,
spożywczego, dóbr konsumpcyjnych, gospodarki budowlanej,
jak i wymaganiom administracji publicznej.
Wydział chemiczny został założony na dawnej Czeskiej Wyższej
Szkole Technicznej w Brnie w roku 1911 i funkcjonował do roku
1951 mimo problemów, jakie wiązały się z dwiema wojnami
światowymi. W tymże roku szkołą została zamknięta przez
ówczesny rząd. Na ponowne otwarcie wydział musiał czekać do
roku 1992.
Synthesia Pardubice jest wiodącym europejskich producentem
kwalifikowanej chemii z prawie dziewięćdziesięciopięcioletnią
tradycją. Na obszarze 4,4 km2 zatrudnionych jest 1 625
pracowników. Działalność przedsiębiorstwa skupia się na trzech
segmentach rynku: zaawansowane półprodukty organiczne,
pochodne celulozy, pigmenty i farby.
Od szerokiego asortymentu zależy również struktura
organizacyjna spółki, która podzielona jest na cztery
strategiczne jednostki biznesowe (SJB) – pigmenty i farby,
nitroceluloza, chemia organiczna i energetyka. SJB są
jednostkami o dużym poziomie niezależności i z centralną
koordynacją.
Do najważniejszych klientów spółki należą przede wszystkim
producenci z branż środków pokrywających oraz farb
drukarskich, farb dla przemysłu tekstylnego, papierniczego i
skórzanego. Firma należy również do najbardziej znaczących
wytwórców produktów o zastosowaniu w farmaceutyce,
firmach zbrojeniowych, w produkcji kosmetyków lub w
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zakładach rolniczych.
Produkcja spółki zorientowana jest nie tylko na rynek lokalny,
trzy czwarte produkcji przeznaczona jest na eksport na wysoko
rozwinięte rynki lub rynki zamorskie.
18.

SCHP ČR
Stowarzyszenie
Przemysłu
Chemicznego w Republice Czeskiej

Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego w Republice Czeskiej
zostało założone w roku 1992 jako dobrowolne zrzeszenie
organizacji produkcyjnych, handlowych, rozwoju, badawczych
oraz doradczych powiązanych z przemysłem chemicznym,
farmaceutycznym,
petrochemicznym,
gumowym
oraz
przemysłem tworzyw sztucznych. Stowarzyszenie wspiera
interesy biznesowe przedsiębiorstw członkowskich w Republice
Czeskiej, udział czeskich zakładów chemicznych w europejskich
i światowych systemach gospodarczych, reprezentuje firmy w
rozmowach i negocjacjach z władzami i przekazuje im wszystkie
dostępne informacje ekonomiczne, prawne i techniczne.
Stowarzyszenie zajmuje się kwestiami pracowniczymi,
socjalnymi, wynagrodzeniowymi i bezpieczeństwa pracy.
Ponadto bierze udział w negocjacjach zbiorowych ze związkami
zawodowymi i władzami.
W Czechach stowarzyszenie współpracuje ze Związkiem
Przemysłu i Transportu, które łączy firmy różnych obszarów
sektora chemicznego. Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego
w Republice Czeskiej jest członkiem The European Chemical
Industry Council (CEFIC), Konfederacji Pracodawców
Chemicznych ECEG oraz członkiem Europejskiej Federacji FEEC Fédération Européen du Commerce Chimique.
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