
EuroSkills 
to największy 
w Europie 
konkurs 
umiejętności 
zawodowych. 

WorldSkills Europe skupia 30 państw, ponad 600 zawodników rywalizujących 
w prawie 50 konkurencjach, a każda edycja gromadzi stutysięczną publiczność 
z całego świata. Pierwsza edycja konkursu EuroSkills została zainicjowana 
w 2008 r., jako europejski odpowiednik konkursu WorldSkills.
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Celem konkursu jest przede wszystkim promowanie szkolnictwa branżowego, 
synergia pomiędzy szkołami a biznesem, wymiana międzynarodowych doświadczeń 
oraz otwarcie się na zapotrzebowania rynku pracy.

Polska pierwsze kroki w organizacji ma już za sobą. 8-osobowa 
reprezentacja wzięła udział w EuroSkills2018 i wróciła z meda-
lem doskonałości zdobytym w konkurencji gotowanie, nato-
miast w 2019 w Kazaniu, jeden z naszych 11 reprezentantów został  
srebrnym medalistą pokonując niemalże 50 rywali. 

Na tegoroczną edycję konkursu WorldSkills Poland nominowało 16 
zawodników w 15 konkurencjach. Dotychczas zostali oni wyłania-
ni we współpracy ze sponsorami. Są laureatami w prestiżowych 
konkursach krajowych lub zwycięzcami eliminacjami pod patro-
nem WorldSkills Poland. 

Organizacja EuroSkills 2026 pozwoli nam pójść o krok dalej, 
zorganizać krajowe eliminacje PolSkills. Takie zawody w in-
nych krajach są standardowym rozwiązaniem, zwiększają 
zainteresowanie szkolnictwem zawodowym, ale stanowią też 
element przygotowania do organizacji tak dużego wydarzenia 
jakim z całą pewnością jest międzynarodowy konkurs umie-
jętności zawodowych.

Ze względu na atrakcyjność konkursu o możliwość or-
ganizacji EuroSkills należy się starać z kilkuletnim wy-
przedzeniem. Wyboru, drogą głosowania, dokonują 
wszyscy Członkowie WorldSkills Europe oraz Zarząd 
organizacji.

EuroSkills, ze względu na liczbę odwiedzających pro-
muje kraj, ale również zwiększa atrakcyjność turystycz-
ną miasta – organizatora. 

Ogromny wpływ ma również na zaangażowanie 
sponsorów. Globalne marki przekazują lokalnym od-
działom dodatkowe fundusze na wsparcie edukacji  
i dofinansowanie EuroSkills. 

Sam konkurs napędza rodzimą gospodarkę, zwiększa 
popyt na wykwalifikowanych pracowników i angażuje 
nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu. 

Jest również niezwykle prestiżowy – w uroczystej ce-
remonii otwarcia zawsze udział biorą najważniejsze 
osoby w państwie o randze Prezydenta czy Premiera, 
a do kraju – organizatora zjeżdżają się przedstawiciele 
głównych mediów z całej Europy.



• dostosowanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej do procedur WorldSkills International oraz Worldskills Europe

• stworzenie kampanii promującej udział w mistrzostwach w dwóch wymiarach:

 - promującej szkolnictwo branżowe szkoły oraz uczelnie wyższe

 - promującej idee Worldskills na świecie

• promocja Polski, historii i kultury na arenie międzynarodowej
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• ukazanie szkolnictwa branżowego jako atrakcyjnej ścieżki kariery,  
popolaryzacja zarówno wśród uczniów jak i rodziców

• wprowadzenie standardów worldskills do polskiego systemu kształcenia  
zawodowego oraz egzaminowania

• zainteresowanie młodzieży zawodami specjalistycznymi  
w wyspecjalizowanych branżach

• podniesienie jakości konkursów i turniejów zawodowych  

• ukazanie korzyści w postaci możliwości zatrudnienia  
w nowoczesnych przedsiębiorstwach

• pogłebiona współpraca pomiędzy instytuacjami rządowymi, pracodawcami  
a ośrodkami kształcenia oraz szkołami branżowymi i uczelniami

• zaangażowanie władz lokalnych oraz rządowych

• współpraca globalnych sponsorów/partnerów z polskimi spółkami, 
promocja polskich spółek na arenie międzynarodowej

• włączenie spółek skarbu państwa w przygotowania konkursu 

• wzrost inwestycji w kraju poprzez współpracę z globalnymi firmami

Główne korzyści płynące
z organizacji Euroskills2026


