
Jak zachęcid uczniów   
do podejmowania pracy   

w przedsiębiorstwach wodociągowo       
- kanalizacyjnych ? 

Współpraca MPWiK m.st. Warszawy  
z Zespołem Szkół nr 39 w Warszawie  

jako przykład dobrej praktyki. 
 

Technikum Ogrodnicze 
w Zespole Szkół nr 39 
w Warszawie 



Kilka słów o początku współpracy.  

• MPWiK m.st. Warszawy po przeanalizowaniu 
struktury wiekowej pracowników doszło do 
wniosku, że w ciągu najbliższych 10 lat będzie 
konieczne uzupełnienie kadry, przede wszystkim na 
poziomie pracowników obsługujących urządzenia   
w poszczególnych zakładach uzdatniania wody   
i oczyszczania ścieków. 
 

• Szkoła bardzo potrzebowała strategicznego 
partnera dla zawodu technik ochrony środowiska, 
aby wzmocnid moc przyciągania nowych uczniów do 
tego zawodu. 



Współpraca została sformalizowana 

• W 2016 r. MPWiK i ZS39 podpisały 
porozumienie o współpracy. 

 

• Wyznaczono w nim ramy współpracy, które na 
początku każdego roku szkolnego są 
konkretyzowane i powstaje harmonogram 
wspólnych działao. 



Wspólne działania 

• Prelekcje przygotowane przez pracowników 

MPWiK dla uczniów klas początkowych- 

zapoznanie z profilem działania 

przedsiębiorstwa, potencjalnymi ścieżkami 

kariery, polityką kadrową. 

 



Wspólne działania 

• Wykłady prowadzone przez pracowników 
MPWiK np. „Metodyka poboru próbek wody”. 

 

• Praktyki zawodowe. 

 

• Udział przedstawicieli MPWiK w Targach Pracy 
organizowanych w szkole. 

 



Wspólne działania 
Wycieczki zawodowe 
na obiekty MPWiK. 
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Jakie są efekty tych działao? 
Absolwenci aplikują na stanowiska oferowane 
przez MPWiK. 

- Wiedzą, że mają zasób wiadomości i 
umiejętności, który daje im przewagę na 
innymi kandydatami do pracy. 

- Wiedzą, że jest to przedsiębiorstwo 
gwarantujące stabilizację finansową. 

- Wiedzą, że poziom techniczny 
przedsiębiorstwa jest wysoki a praca wymaga 
posiadania pewnej fachowej wiedzy. Czują, że 
podejmują pracę jako fachowcy. 

 

 



Jakie są efekty tych działao? 

Przez cały okres nauki nauczyciele budują wśród 
uczniów pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. 
- Na lekcjach zawodowych szeroko omawiamy 

system zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania 
ścieków w Warszawie jak przykład zastosowania 
nowoczesnych technologii i działao na rzecz 
ochrony środowiska. 

- Podajemy przykłady ścieżek kariery osób, które 
pracują bądź pracowały w MPWiK, z którymi się 
zetknęliśmy i które spełniają się jako pracownicy 
tej firmy.  

- Promujemy picie Warszawskiej Kranówki. 
 

 



Jakie są efekty tych działao? 

Uczniowie mają pozytywny obraz MPWiK jako firmy: 

- nowoczesnej, 

- dbającej o swoją historię, 

- bogatej, 

- stabilnej, 

- gdzie teoria zetknęła się z praktyką podczas 
wycieczek i praktyk zawodowych (co zawsze budzi 
zachwyt uczniów), 

- produkującej wysokiej jakości wodę, 

- chroniącej Wisłę. 

 

 



Co jest ważne w tej współpracy  
z punktu widzenia szkoły? 

- Kilkoro naszych absolwentów znalazło 
zatrudnienie w MPWiK. Nauczyciele mówią o tym młodszym uczniom. 

- Wszyscy uczniowie, którzy odbyli praktyki w 
MPWiK wypowiadają się bardzo dobrze o 
praktykodawcy. Opinia o dobrej organizacji praktyk buduje dobrą markę szkoły. 

- Mamy wsparcie w nauczaniu przedmiotów 
zawodowych- aktualna wiedza, technologie, 
rozwiązania techniczne. Chcemy byd szkołą uczącą o nowych rozwiązaniach 

technicznych, nadążającą za postępem. 

 



Co jest ważne w tej współpracy  
z punktu widzenia szkoły? 

- Uczniowie czują się ważni, dzięki temu, że zawód 
którego się uczą jest objęty patronatem MPWiK- 
dużego i znanego przedsiębiorstwa w 
Warszawie. 

- Podczas praktyk spotykają ludzi zadowolonych 
ze swojej pracy.  

 



Co jest ważne w tej współpracy  
z punktu widzenia MPWiK? 

- Jednym z kluczowych źródeł wiedzy o tym, jakie umiejętności należy rozwijad 
wśród uczniów, są właśnie lokalni Pracodawcy. 

- Współpraca buduje pozytywny wizerunek MPWIK – jako przyszłego 
Pracodawcy - w świadomości młodych ludzi. 

- Możliwośd poznania przyszłych praktykantów i wskazania im kierunków 
rozwoju, dzięki czemu MPWiK ma szansę na pozyskanie w przyszłości 
wartościowych Pracowników. 

- Dobre przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy oraz dostarczenie im 
wiedzy odnośnie wymaganych przez potencjalnych Pracodawców, w tym 
MPWiK,  kompetencji 

- Reklama i promocja własnej działalności w środowisku edukacyjnym, 
promowanie warszawskiej kranówki. 

- Przedstawienie MPWiK jako Pracodawcę, który korzysta z nowoczesnych 
technologii, narzędzi i rozwiązao. 

 

 

 

 

 

 



Jak zachęcid uczniów do podejmowania pracy 
w przedsiębiorstwach wodociągowo- 

kanalizacyjnych ?  

• Budowad wspólnie pozytywny obraz przedsiębiorstw branży jako 
firm nowoczesnych i odpowiedzialnie dbających o środowisko. 

 

• Pokazywad mocne strony przedsiębiorstw jako solidnych 
pracodawców. 

 

• Otwierad się na uczniów i studentów – organizowad wycieczki i 
przychodzid na zajęcia do szkół i uczelni. 
 

 

 

 

Dziękuję za uwagę. 
Anna Pomorska, Zespół Szkół nr 39 w Warszawie 
przy współpracy Pani Katarzyny Fischbach, MPWiK m.st.Warszawy 


