
Dostrzegając rosnące znaczenie szkolnictwa branżowego 
i technicznego w procesie rozwoju gospodarczego, Urząd 
Miasta Katowice wraz z partnerami przystępuje do 
realizacji drugiej edycji projektu Katowice Miastem 
Fachowców.
-- Istotnym elementem rozwoju gospodarki jest dobre 
przygotowanie kadry, które odbywa się na poziomie 
kształcenia wyższego, ale także wcześniej w szkołach 
średnich. Na dzisiejszym rynku pracy poszukiwani są 
specjaliści branżowi, których chcemy w Katowicach 
kształcić – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic 
ii dodaje, że projekt ma zachęcić młodzież stojącą przed 
wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania 
kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych 
poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw 
zawodowych. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie 
poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie 
dualnego systemu kształcenia, a także ukazanie bogatej 
ofoferty miasta Katowice w zakresie możliwości rozwoju 
zawodowego.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Katowice przy współpracy z Wydziałem Obsługi 
Inwestorów.
WW Polskiej Grupie Górniczej wizyty studyjne II edycji 
projektu realizowane są w  KWK „Murcki- Staszic” i KWK 
„Wujek”. Obecnie  zgłosiło chęć uczestnictwa 17 szkół 
podstawowych, harmonogram jest na bieżąco 
aktualizowany. Wizyty studyjne w firmach rozpoczęły się 
16 września br. i potrwają do 22 listopada br., to 
kluczowy element projektu Katowice Miastem 
FachFachowców. W trakcie wizyt PGG tworzy możliwości dla 
uczniów do: poznania specyfiki pracy w danym zawodzie, 
poznania praktycznych zasad funkcjonowania firmy, 
poznania organizacji dnia pracy, poznania umiejętności 
wykorzystywanych w środowisku pracy, zapoznania się z 
możliwością zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz 
sposobem rekrutacji nowych pracowników. Całość akcji 
ppromującej szkolnictwo zawodowe dopełniają: lekcje 
wychowawcze w szkołach poświęcone tematyce wyboru 
dalszej ścieżki edukacji zawodowej, a także wizyty w 
szkołach branżowych i technicznych - mówi Anna 
Bentkowska Kierownik Sekcji Rozwoju 
Zawodowego, koordynator Projektu 
Katowice Miastem Fachowców.

- Tegoroczna edycja projektu jest realizowana we 
współpracy z sześcioma partnerami oferującymi łącznie 
około 60 wizyt studyjnych. Uczniowie klas VII i VIII szkół 
podstawowych odwiedzą miejsca pracy partnerów, 
zz którymi Miasto Katowice podpisało listy intencyjne. Są 
to: Stosowanie Maszyn Tadeusz Szwajca, Piekarnia 
Antoni Król, Polska Grupa Górnicza S. A., Tauron Polska 
Energia S. A., PKP CARGO S. A. Południowy Zakład 
Spółki, a także Śląska Izba Turystyki wraz z wybranymi 
firmami zrzeszonymi w jej strukturze – wymienia Mariusz 
Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów.

W wizytach studyjnych zorganizowanych w ramach 
pilotażu projektu w roku szkolnym 2018/2019 wzięło 
udział około 1 000 uczniów. W tym roku formuła 
projektu została wzbogacona o możliwość wyboru przez 
uczniów poszczególnych wizyt, w których chcą 
uczestniczyć zgodnie z ich preferencjami. Dzięki temu 
zabiegowi grupa odbiorców, czyli uczniów 
ucuczestniczących w projekcie może być jeszcze większa - 
w jednej wizycie może bowiem uczestniczyć kilka 
mniejszych grup uczniów z różnych szkół.

II edycja projektu Katowice Miastem Fachowców



Program w swoich założeniach ma na celu zapoznać 
absolwentów szkół podstawowych z specyfiką różnych 
zawodów z różnych gałęzi gospodarki, aby zachęcić ich i 
pomóc w wyborze dalszej drogi kształcenia, a w 
przypadku realizacji programu przez PGG S.A są to 
oczywiście zawody górnicze. Plan wizyt zakłada 
przedstawienie prezentacji i filmów na temat pracy w 
górnictwiegórnictwie oraz pokazanie wybranych działów kopalni, 
aby zobrazować uczniom i przedstawić zawody w jakich 
można się kształcić, aby móc podjąć pracę w branży 
górniczej. Oferta szkół branżowych wraz profitami PGG 
S.A. polegającymi na wspieraniu uczniów i nagradzaniu za 
dobre wyniki kształcenia oraz zapewnieniu zatrudnienia 
w przyszłości wydają się być dobrą ofertą na zdobycie 
dobdobrego zawodu a w przyszłości dobrej stabilnej pracy – 

mówi Piotr Buffi Kierownik  
Zespołu Szkoleń, odpowiedzialny 
za realizację projektu Katowice 

Miastem Fachowców 
w KWK „Wujek”.

Do chwili obecnej zrealizowano 2 wizyty studyjne 
uczniów szkół podstawowych (SZ.P nr 53 i SZ.P nr 4) w 
sumie planowanych jest 7 wizyt w KWK Murcki-Staszic.
Z satysfakcją możemy powiedzieć, że uczniowie ww. 
szkół wykazywali jeszcze większe zainteresowanie 
tematyką branży górniczej niż w roku poprzednim.
ZZaskoczeniem było, że prezentacja sprzętu jak i specyfiki 
pracy w poszczególnych działach kopalni powodowała 
zadawanie konkretnych (czasami bardzo złożonych) 
pytań zarówno chłopców jak i dziewczyn 
odwiedzających zakład górniczy co nie odzwierciedla 
stereotypu postrzegania obecnego pokolenia 
„C”-connected (ang.połączony).

szkolnym, na spotkaniach z 
młodzieżą i rodzicami - mówi 
Łukasz Dziób Kierownik 
Zespołu    Szkoleń,    odpowie-
dzialny za realizację projektu 
Katowice Miastem Fachowców 
w KWK „Murcki-Staszic”.

Zwyżkowa tendencja zainteresowania tematyką pracy w 
przemyśle węglowym odzwierciedla się także w ilości 
podpisanych umów stypendialnych na poziomie szkół 
ponadpodstawowych kształcących specjalistów na 
potrzeby spółki, których ilość w odniesieniu do lat 
ubiegłych (w naszej kopalni) wzrosła kilkukrotnie. 
Wynikać może to także z szeroko zakrojonej akcji 
ininformacyjnej   Dobry    Start    z     PGG  w    środowisku 
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