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W wyniku realizacji projektu powstały następujące opracowania:  

 

Raporty  główne z badao:  

Tom 1: Raport z analizy zastanych 

Tom 2: Raport z badania terenowego wśród dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego  

Tom 3: Raport z badania terenowego wśród uczniów placówek kształcenia ustawicznego  

 

Raporty cząstkowe z badao:  

Raporty powiatowe obejmujące analizę danych zastanych oraz badania terenowe wśród uczniów oraz 
dyrektorów:  

Tom 4: raport dla powiatu m. Płock  

Tom 5: raport dla powiatu m. Siedlce  

Tom 6: raport dla powiatu pruszkowskiego  

Tom 7: raport dla powiatu przasnyskiego  

Tom 8: raport dla powiatu radomskiego 

Tom 9: raport dla powiatu żuromioskiego   

 

Ponad to przygotowano osobne dokumenty dotyczące metodologii badao:  

Tom 10:   Raport z realizacji badao terenowych  

Tom 11:  Metodologia przyszłych badao oraz podsumowanie z pilotażu  

 

Każdy z tomów od 1 do 9 zawiera streszczenie w wersji polskiej oraz angielskiej.  

 

Skróty i oznaczania używane w raporcie:  

 

SIO: System Informacji Oświatowej  

KU: Kształcenie Ustawiczne  

PUP:  Powiatowe Urzędy Pracy  

 

Skróty w tabelach i na rysunkach:  

N: liczebnośd próby  

%: odsetek wskazao  

BRAK: brak danych, odsetek respondentów którzy nie odpowiedzieli na pytanie  
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1 WSTĘP  

 

Niniejszy raport prezentuje wyniki zrealizowanych w ramach projektu badao terenowych wśród dyrektorów 
jednostek kształcenia ustawicznego.  

 

Celem głównym badania dyrektorów była diagnoza potencjału instytucjonalnego i merytorycznego (w tym: 
organizacji, jakości i efektów nauczania) podmiotów prowadzących w województwie mazowieckim formalne 
kształcenie ustawiczne na tle potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. Materiał pozyskany w tym 
komponencie miał służyd także jako uzupełnienie danych zastanych (badania Desk Research).  

 

Niniejszy projekt realizował następujące cele szczegółowe: 

 Określenie czynników kształtujących podaż usług edukacyjnych w zakresie formalnego kształcenia 
ustawicznego w województwie mazowieckim, z uwzględnieniem preferencji uczniów/osób pobierających 
naukę, oczekiwao pracodawców oraz istniejących rozwiązao prawnych i instytucjonalnych (w tym systemu 
finansowania oświaty);  

 Analiza współpracy sektora publicznego i niepublicznego w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, 
w tym określenie deficytowych i nadwyżkowych kierunków kształcenia ustawicznego;  

 Przedstawienie wyników analizy mocnych i słabych stron instytucji prowadzących formalne kształcenie 
ustawiczne (w tym stopnia realizacji nowych kierunków i innowacyjnych form kształcenia, na które istnieje 
popyt na regionalnym rynku pracy) z podziałem na podmioty sektora publicznego i niepublicznego. 

 

Cele aplikacyjne badania to:  

 Przedstawienie praktycznych rozwiązao mających na celu bardziej adekwatne dostosowanie kierunków i 
form prowadzenia formalnego kształcenia ustawicznego do potrzeb regionalnego rynku pracy w 
województwie mazowieckim.  

 Przedstawienie metodologii przyszłych badao dyrektorów placówek formalnego kształcenia ustawicznego 
w pozostałych powiatach województwa mazowieckiego  
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2 OPIS METODOLOGII BADANIA 

 

Pierwotnie badanie miało byd realizowane w 6-ciu powiatach województwa mazowieckiego: pruszkowskim, 
radomskim, przasnyskim, żuromioskim, mieście Płock oraz mieście Siedlce. Ze względu na trudności 
realizacyjne, wynikające z niefortunnego terminu realizacji przypadającego na koniec i początek roku 
szkolnego)  w porozumieniu z Zamawiającym badanie zostało rozszerzone o następujące powiaty: 

 

 Subregion warszawski - powiat żyrardowski, grodziski  

 Subregion ciechanowski - powiat płooski.  

 Subregion ostrołęcki – powiat ostrowski oraz powiat miasto Ostrołęka; 

 Subregion radomski – powiat kozienicki i powiat miasto Radom 

 

 

Badanie terenowe wśród dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego obejmowało zarówno badania 
jakościowe (28 IDI) jak i badania ilościowe (62 kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia). Prace terenowe 
przypadały na czerwiec-wrzesieo 2011 roku.  

Zastosowanie ilościowych oraz jakościowych metod badawczych (zgodnie z zasadą triangulacji danych) 
pozwoliło uzyskad  szeroki, a zarazem wnikliwy obraz problematyki badawczej. Zebrane dane doskonale się 
uzupełniają, zaś w tożsamych obszarach pozostają ze sobą zgodne. Dodatkowo uzyskane dane z badao 
terenowych pozostają również w zgodzie z danymi pochodzącymi z Systemu Informacji Oświatowej. Z 
zebranych informacji wyłania się spójny obraz problematyki badawczej. Przedstawione w raporcie wnioski mają 
silne umocowanie zarówno w danych ilościowych jak i jakościowych. Podkreślid  należy, iż zastosowany sposób 
doboru prób badawczych, a także liczba zrealizowanych wywiadów (zarówno jakościowych jak i ilościowych) 
gwarantują wysoki poziom rzetelności i trafności wnioskowania na poziomie całej próby oraz większości 
powiatów objętych badaniem. Uzyskane wyniki odnosid można również do całego województwa. Traktowad 
można je jako reprezentacje tendencji wojewódzkich. 

 

 

Badanie jakościowe  

W części jakościowej zrealizowano 28 wywiadów pogłębionych (IDI) z dyrektorami (lub ich zastępcami) 
placówek kształcenia ustawicznego w następującym układzie. Dobór placówek do badania był losowy. Placówki 
losowano na poziomie każdego z powiatów. Dodatkowo, w celu dywersyfikacji próby, do rekrutacji 
wprowadzono dodatkowe kryterium odnoszące się do oferty placówki w zakresie form szkolnych i 
pozaszkolnych. Wywiady realizowane były w z przedstawicielami dyrekcji placówek KU. W wywiadach  
rozmawiano o pełnej ofercie placówki w zakresie form szkolnych oraz form pozaszkolnych.  Ogółem 
zrealizowano 28 wywiadów, w 26 placówkach (zespołach szkół, mięszących się pod jednym adresem). W dwóch 
przypadkach, ze względu na strukturę organizacyjną, w placówce zrealizowano po 2 wywiady (jeden dla form 
szkolnych, drugi dla form pozaszkolnych). 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono  rozkład próby ze względu na powiaty i typ placówki.  
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Tabela 1 Dane dotyczące zrealizowanych wywiadów pogłębionych 

 Placówki oferujące 
kształcenie ustawiczne 
tylko w formie szkolnej 

Placówki oferujące 
kształcenie ustawiczne 

tylko w formie pozaszkolnej 

Placówki oferujące 
kształcenie ustawiczne w 

formach szkolnych i 
pozaszkolnych 

Powiat radomski i inne 1  1 

powiat radomski     

powiat kozienicki 1  1 

Powiat przasnyski i inne 3  1 

powiat przasnyski     

powiat ostrowski 3  1 

Powiat żuromioski i inne 1  1 

powiat żuromioski   1 

powiat płooski 1   

Powiat pruszkowski i inne 5 2 2 

powiat pruszkowski 3 2  

powiat grodziski 1  1 

powiat żyrardowski 1  1 

powiat m. Płock 4 1  

powiat m. Siedlce 4 1 1 

RAZEM 18 4 6 

 

 

Badanie ilościowe  

Badanie ilościowe miało formę ankiety do samodzielnego wypełnienia. Ankieta przesłana była drogą 
elektroniczną lub też dostarczana osobiście dyrektorom wszystkich placówek z terenu wyjściowych 6 powiatów 
objętych badaniem, z którymi udało się nawiązad kontakt (pruszkowski, radomski, żuromioski, przasnyski, m. 
Siedlce, m. Płock). 

Dodatkowo, w celu uzupełnienia próby badawczej ankiety skierowane zostały również do wszystkich placówek 
z trzech dodatkowych powiatów (kozienicki, ostrowski, płooski) oraz wybranych placówek z powiatu m. 
Ostrołęka, m. Radom oraz powiatu żyrardowskiego oraz grodziskiego. Realizacja badania ilościowego 
przebiegała w trzech krokach:  

 Pierwszym etapem było nawiązanie kontaktu z placówką oraz rozmowa telefoniczna z przedstawicielem 
dyrekcji placówki. W trakcie rozmowy wyjaśniano cele badania, podkreślając jego wagę, oraz zwracano się 
z prośbą o wypełnienie ankiety.   

 Drugim etapem było dostarczenie ankiety. Dostarczana była ona osobiście przez ankietera lub też drogą 
elektroniczną na adres wskazany przez dyrektora placówki.  

 Trzecim etapem było egzekwowanie wypełnienia ankiety. Przypomnienia wysyłane były drogą 
elektroniczną oraz prowadzono monit telefoniczny (po 2 telefony do każdej placówki). 

 Czwartym etapem był odbiór ankiet – osobisty, lub ankiety przesyłane były elektroniczne lub faxem.   

 

Ogółem otrzymano 62 ankiety, wypełnione przez przedstawicieli dyrekcji placówek kształcenia ustawicznego. 
Ich rozkład przedstawia tabela poniżej.  
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Tabela 2 Dane dotyczące zrealizowanych kwestionariuszy w badaniu ilościowym 

 LICZBA ZREALIZOWANYCH WYWIADÓW 

Powiat radomski i inne 4 

powiat m. Radom 3 

powiat radomski  0 

powiat kozienicki 1 

Powiat przasnyski i inne 9 

powiat przasnyski  0 

powiat ostrowski 1 

powiat miasto Ostrołęka 8 

Powiat żuromioski i inne 2 

powiat żuromioski 1 

powiat płooski 1 

Powiat pruszkowski i inne 8 

powiat pruszkowski 4 

powiat grodziski 2 

powiat żyrardowski 2 

powiat m. Płock 23 

powiat m. Siedlce 16 

RAZEM 62 

 

Ze względu na przyjętą metodę badawczą (kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia) w otrzymanych 
ankietach pojawiały się braki danych. Respondenci uchylania się od odpowiedzi na pytania nic nie zaznaczając. 
Skala braków danych nie wpływa jednak na wartości poznawcze badania. Dodatkowo zaznaczyd należy, iż, w 
wielu przypadków brak odpowiedzi na pytanie jest odpowiedzią samą w sobie o dużej wartości 
interpretacyjnej. Świadczyd może między innymi chociażby o braku wiedzy respondentów w danym obszarze 
czy też o niechęci do dzielenia się opiniami w tym zakresie.  

 

Próby badawcze i wnioskowanie  

 

Ogółem w badaniu ilościowym oraz jakościowym przebadano łącznie 74 placówki (samodzielne szkoły, lub 
placówki funkcjonujące łącznie w zespołach, mieszczące się pod jednym adresem, posiadające tą samą 
dyrekcję). W trzynastu powiatach objętych badaniem, zgodnie z danymi SIO na koniec września 2010 roku 
funkcjonowało  214 takich zespołów placówek. Oznacza to, iż badaniu udało się dotrzed do ponad co trzeciej 
(34,5%) jednostki oferujące kształcenie ustawiczne z terenu powiatów objętych badaniem. Na terenie całego 
województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawy) funkcjonuje około 350 takich zespołów 
placówek, co w odniesieniu do całego województwa daje wskaźnik dotarcia na poziomie 21%.   

W tabeli poniżej przedstawione dane dotyczące stopnia realizacji próby na poziomie poszczególnych powiatów. 
Ogółem w powiatach wyjściowych, za wyjątkiem powiatu przasnyskiego oraz radomskiego, gdzie nie udało się 
dotrzed do żadnej placówki, stopieo dotarcia był bardzo wysoki, w szczególności w dużych miastach. W 
Siedlcach oraz Płocku badanie realizowano z przedstawicielami dwóch trzecich placówek, podobnie jak w 
powiecie żuromioskim. W powiecie pruszkowskim stopieo dotarcia oscylowała wokół 50%. Spośród powiatów 
dodatkowych, wysoki był poziom dotarcia w Ostrołęce oraz w powiecie ostrowskim.  
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Tabela 3 Wskaźnik dotarcie w badaniu terenowym dyrektorów  

 [A] liczba 
zespołów szkół  

[B]liczba 
zrealizowanych 

ankiet z 
dyrektorami  

[C] liczba 
zrealizowanych 

wywiadów IDI 

[D] ogółem liczba 
placówek w 

których 
realizowano 

badanie  

wskaźnik dotarcia 
 [D]/[A]  

radomski i inne  70 4 2 6 8,6% 

Powiat radomski  7 0 0 0 0% 

Powiat kozienicki  6 1 2 3 50,0% 

Powiat m. Radom  57 3 0 3 5,3% 

żuromioski i inne  13 2 2 4 30,8% 

Powiat 
żuromioski  

3 1 1 2 66,7% 

Powiat płooski  10 1 1 2 20,0% 

przasnyski i inne 28 9 4 11 39,3% 

Powiat ostrowski  7 1 4 3 42,9% 

Powiat 
przasnyski  

6    0,0% 

Powiat m. 
Ostrołęka  

15 8  8 53,3% 

Powiat m. Płock  37 23 5 25 67,6% 

Powiat m. 
Siedlce  

26 16 6 15* 65,4% 

pruszkowski i 
inne  

40 8 9 13 32,5% 

Powiat grodziski  11 2 2 3 27,3% 

Powiat 
pruszkowski  

18 4 5 8 44,4% 

Powiat 
żyrardowski  

11 2 2 2 18,2% 

RAZEM  214 62 28 74 33,5% 

*w dwóch placówkach zrealizowano po 2 ankiety– 1 w zakresie form szkolnych, 2  w zakresie form pozaszkolnych. 

 

 

Podsumowując zaznaczyd należy, iż osiągnięty poziom dotarcia zapewnia wysoką rzetelnośd i trafnośd 
wnioskowania na poziomie całej próby oraz większości powiatów objętych badaniem. Uzyskane wyniki odnosid 
można również do całego województwa. Traktowad można je jako reprezentacje tendencji wojewódzkich. 
Oprócz wielkości próby, uprawnia do tego jej różnorodnośd - obecnośd w niej rożnych placówek, ze 
zróżnicowanych powiatów i ze wszystkich subregionów a także bardzo zbliżona do rzeczywistej struktura próby 
względu na typ powiatu (ziemskie, grodzkie).  

Ze względu na małą liczebnośd próby dla niektórych powiatów, będącą konsekwencją małej liczby placówek nie 
zawsze możliwe natomiast jest przedstawienie wyników w układzie powiatowym. Uniemożliwiają to 
pojawiające się w ankietach braki danych, które w szczególności nabierają na znaczeniu w pytaniach 
skierowanych tylko do ograniczonej grupy respondentów (pytania po filtrach).   
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3 STRESZCZENIE 

 

Część 1: Kształcenie ustawiczne w roku szkolnym 2010/2011 w województwie 

mazowieckim – podstawowe informacje 

 

Charakterystyka placówek kształcenia ustawicznego 

Wśród placówek kształcenia ustawicznego działających na Mazowszu mamy do czynienia z dużą 
różnorodnością typów szkół i ich kombinacji. Niemal połowę placówek kształcenia ustawicznego, które zostały 
objęte badaniem kwestionariuszowym stanowiły samodzielne szkoły dla dorosłych (45%). Niemal 30% to 
zespoły szkół. Co dziesiąta placówka była niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego. 
Również 10% stanowiły ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. 6% to placówki doskonalenia 
nauczycieli. Po 5% stanowiły Centra Kształcenia Ustawicznego – ze szkołą lub bez. Pozostałe 7% przypadło na 
inne placówki. Dodatkowo niektóre placówki posiadały także zróżnicowaną strukturę wewnętrzną. Największą 
różnorodnośd można zaobserwowad w przypadku samodzielnych szkół dla dorosłych oraz zespołów szkół. 
W przypadku szkół samodzielnych najczęściej spotykanym w ich strukturach typem szkoły były szkoły policealne 
dla dorosłych, działające w 71% z nich. Licea ogólnokształcące i uzupełniające dla dorosłych funkcjonowały 
w niemal 40% placówek. W strukturach zespołów szkół również najczęściej spotykane były szkoły policealne dla 
dorosłych (61%), ale tutaj dużo większy jest udział techników – zarówno dla młodzieży, jak i uzupełniających dla 
dorosłych. 

O tym, jaki typ szkoły lub jaka ich konfiguracja zostanie wybrana przez ucznia/słuchacza, decyduje najczęściej 
oferta placówki dla młodzieży oraz otoczenie konkurencyjne. Oferta dla dorosłych często traktowana jest jako 
kontynuacja lub rozszerzenie oferty dla młodzieży, ale też jako równoległa oferta dla „innego” segmentu rynku 
(np. przy gimnazjum i liceum ogólnokształcącym łatwo jest bazując na tej samej infrastrukturze i kadrze 
pedagogicznej powoład gimnazjum/ liceum ogólnokształcące/ liceum uzupełniające dla dorosłych). Szkoły 
kalkulują też swoją ofertę pod kątem oferty konkurencyjnych placówek z najbliższej okolicy. Zazwyczaj zmiany 
dotyczą kierunków kształcenia, nie zaś samych typów szkół. 

Większośd placówek kształcenia ustawicznego w swojej działalności opiera się na kilku źródłach finansowania, 
przy czym największą rolę odgrywa tu subwencja oświatowa – wśród ogółu badanych placówek aż 56% 
wskazuje na to źródło finansowania. Drugie w kolejności źródło finansowania – czesne/ opłata słuchaczy – to 
źródło finansowania już tylko jednej trzeciej placówek (35%). Z kolei dotacje z samorządu są źródłem 
finansowania dla co piątej jednostki (21%). Istotny, chod relatywnie mały udział mają także środki unijne, 
będące wśród źródeł utrzymania 13% placówek. Subwencja oświatowa jest nie tylko najczęściej 
wykorzystywanym źródłem finansowania, ale także ma największy udział w budżetach placówek kształcenia 
ustawicznego.  

Przeciętny udział subwencji oświatowej wśród środków, jakimi dysponują placówki, wynosi niemal 30% - przy 
tym udział subwencji w strukturze przychodów waha się od zaledwie 5,6% w przypadku placówek kształcących 
tylko w formach pozaszkolnych, aż do 40,7% w przypadku placówek kształcących tylko w formach szkolnych. Z 
kolei udział czesnego, który ogółem wynosi około 15%, jest najwyższy w przypadku placówek kształcących tylko 
w formach pozaszkolnych (37,8%), a najniższy w przypadku placówek prowadzących szkolne i pozaszkolne 
formy kształcenia (7,1%). Fundusze pochodzące od władz samorządowych to około 7,5% budżetu placówek – 
zdecydowanie wyższy jest udział tego źródła w przypadku placówek kształcących w formach szkolnych i 
pozaszkolnych (14,6%) oraz placówek publicznych (12,3%). Środki unijne, których udział ogólnie to około 5,5%, 
mają większy udział w budżetach placówek prowadzących kursy i szkolenia. 

Większośd badanych ocenia, iż środki, którymi dysponują placówki wystarczają, aby pokryd koszty 
funkcjonowania szkoły – przy tym 37% jest zdania, że środki są wystarczające (zdecydowanie częściej są to 
placówki prowadzące wyłącznie kursy i szkolenia – 56%), zaś 34% uważa, że środki wystarczają z trudnością 
(częściej placówki prowadzące kształcenie w formach szkolnych). Jednocześnie realne braki w zakresie 
finansowania zgłasza co piąta placówka.  
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Kształcenie szkolne osób dorosłych 

W ramach kształcenia wyróżnid należy dwa kierunki, a zarazem cele kształcenia – ogólnokształcący (cel: 
zdobycie średniego wykształcenia, matury) oraz zawodowy (cel: zdobycie zawodu). 

Szkoły dla dorosłych o profilu ogólnokształcącym to najczęściej placówki powstające przy szkołach dla 
młodzieży. Zazwyczaj oferują kształcenie w trybie zaocznym. Powodem wyboru szkoły ogólnokształcącej jest 
chęd osiągnięcia średniego wykształcenia, chod mało uczniów podchodzi przy tym do egzaminu maturalnego. 
Osoby wybierające ten typ kształcenia, o ile nie chcą kontynuowad nauki na studiach, najczęściej są nastawione 
na uzyskanie konkretnego dokumentu, a nie zdobycie wiedzy.  

W szkołach ogólnokształcących obok osób, które uzupełniają wykształcenie ze względu na wymogi pracodawcy 
lub rynku pracy, pojawia się specyficzny typ ucznia – osoby, która uczy się sama dla siebie, dla satysfakcji 
zdobycia średniego wykształcenia. Trzecim typem słuchacza, występującym jednak wyłącznie w szkołach 
bezpłatnych (także zawodowych), są osoby zapisujące się do szkół jedynie w celu uzyskania zaświadczenia o 
tym, iż się kształcą – do przedstawienia w ZUS lub instytucjach opieki społecznej, aby uzyskad rentę lub zasiłek.  

Można odnieśd wrażenie, że kształcenie ogólnokształcące dorosłych, to raczej poboczny element kształcenia 
ustawicznego – niezbędny, aby osoby, które z różnych przyczyn „wypadły” z systemu kształcenia powszechnego 
młodzieży mogły uzupełnid wiedzę i dopełnid formalności.  

Placówek oferujących zawodowe kształcenie szkolne dorosłych jest nieznacznie więcej, niż szkół 
ogólnokształcących. Pojawiają się w nich 3 typy uczniów: osoby zainteresowane uzupełnieniem kryteriów 
formalnych (potwierdzenie posiadanych kwalifikacji), osoby chcące uzyskad nowe kompetencje, młodzież 
pełnoletnia chcąca zdobyd zawód. Duża liczba szkół zawodowych nie przekłada się na bogactwo oferty. Chod 
ogółem liczba kierunków jest relatywnie duża, to konkretne szkoły oferują najczęściej tylko 1-2 kierunki. W 
dodatku w ofertach szkół zawodowych pojawiają się najczęściej najpopularniejsze i najłatwiejsze do 
zorganizowania kierunki – podążanie za ofertą konkurencyjnych placówek i popytem może prowadzid do 
zubożenia całokształtu oferty kierunków zawodowych. Znamienną praktyką wśród szkół zawodowych dla 
dorosłych jest rejestrowanie dużej liczby kierunków i prowadzenie na nie naboru, lecz uruchamianie jedynie 
tych, na które jest popyt. Strategia prowadzenia naboru na jak najwięcej kierunków i niewycofywania z oferty 
kierunków mało popularnych związana jest z procedurami, które musi przejśd szkoła, aby móc uruchomid dany 
kierunek. Zazwyczaj w szkołach funkcjonuje kilka kierunków pokrewnych, które korzystają z tej samej 
infrastruktury i kadry. 

 

Kształcenie pozaszkolne osób dorosłych 

Oferta w zakresie kursów i szkoleo w placówkach, które prowadzą kształcenie pozaszkolne jest bardzo 
zróżnicowana. Są placówki oferujące jedynie kilka szkoleo – często specjalizują się w konkretnej tematyce, ale 
są też takie, których oferta jest niezwykle bogata. Podobnie, jak w przypadku kierunków kształcenia szkolnego, 
uruchamianie konkretnych kursów zależy od popytu. Pewne tematy, chod stale obecne w ofercie, nie są od 
dawna realizowane lub są realizowane bardzo rzadko, inne – najbardziej popularne – są realizowane niemal w 
sposób ciągły. 

Najwięcej placówek, które wzięły udział w badaniu kwestionariuszowym, ma w swojej ofercie szkolenia 
BHP (43%) oraz kursy komputerowe (38%). Co trzecia placówka oferuje szkolenia z zakresu księgowości 
oraz kadr i płac, zaś 29% kursy z zakresu aktywizacji zawodowej. Co czwarta placówka oferuje szkolenia 
dotyczące takich tematów jak handel i sprzedaż, prowadzenie biura, rozmów osobistych oraz zdrowia i urody.  

Kursy prowadzone są często przez placówki kształcenia ustawicznego, przy których działają także szkoły. 
Zazwyczaj placówki wykorzystują tutaj możliwości, jakie daje im zaplecze infrastrukturalne i kadrowe na 
potrzeby szkół dla młodzieży i dorosłych. Są jednak także placówki, dla których działalnośd szkoleniowo-
kursowa jest podstawowym źródłem utrzymania. 

O podjęciu działalności w zakresie kursów i szkoleo najczęściej decydują: chęd poszerzenia oferty placówki 
możliwie małym kosztem, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, chęd znalezienia dodatkowego źródła 
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przychodów, chęd sięgnięcia po środki unijne, poszukiwanie stabilnego źródła przychodów dzięki wąskiej 
specjalizacji i wyborze perspektywicznego kierunku kształcenia. W ostatnich latach podstawowym motorem 
sektora pozaszkolnego kształcenia ustawicznego stały się środki z funduszy unijnych, przede wszystkim z 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Popularnośd kursów zależy m.in. od podaży szkoleo o danej tematyce na rynku, odpłatności za szkolenia, 
zapotrzebowania pracodawców, mody i opinii słuchaczy na temat najbardziej pożądanych w najbliższym czasie 
kwalifikacji. Poza kursami o wąskiej specjalizacji większośd szkół stwierdza, iż aktualny popyt nie dorównuje ich 
możliwościom – byłyby w stanie przeszkolid znacznie więcej chętnych, ale brakuje im zgłoszeo. 

 

Uczniowie i słuchacze placówek kształcenia ustawicznego 

Nie istnieje przeciętny słuchacz szkoły dla dorosłych, chyba że ma ona bardzo wąski profil kształcenia. Osoby 
korzystające z oferty kształcenia ustawicznego stanowią różnorodną mieszankę pod względem większości cech 
społeczno-demograficznych – wieku, płci, dotychczasowego wykształcenia i zawodu, sytuacji na rynku pracy, 
sytuacji rodzinnej. 

Do najważniejszych czynników decydujących o podjęciu kształcenia należą: 

 Potrzeba poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych lub uzupełnienia kwalifikacji 

 Potrzeba uzyskania dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia i/lub posiadane kwalifikacje 

 Bezpośrednia chęd podniesienia swoich szans na rynku pracy 

 Potrzeba podjęcia pewnej aktywności, zrealizowania pewnego celu w życiu 

 Potrzeba uzyskania zaświadczenia o kształceniu do uzyskania świadczeo socjalnych 

Do najważniejszych problemów, z jakimi borykają się placówki w kontekście uczniów zaliczyd należy: 

 Problemy z frekwencją: Uczniowie placówek kształcenia ustawicznego mają bardzo duże problemy 
z utrzymaniem frekwencji na satysfakcjonującym poziomie. Często problem stwarza nawet osiągnięcie 
progu 50% obecności. Problemy te wynikają z trudności w pogodzeniu nauki ze zobowiązaniami rodzinnym 
i/lub zawodowymi, brakiem prawidłowych nawyków uczenia się oraz brakiem motywacji słuchaczy. 

 Nastawienie do szkoły i do nauki: nie wszyscy przykładają się do nauki, są sumienni i odnoszą się z 
szacunkiem do innych uczniów i wykładowców. Częśd uczniów nadaje nauce niższy priorytet niż innym 
sferom życia (rodzinie, pracy) 

 Stosunek pracodawców do kształcenia pracowników: pracodawcy nie zawsze sami zachęcają do 
dokształcania, robią trudności przy zwalnianiu na zajęcia lub egzaminy 

 Brak umiejętności kształtowania ścieżki zawodowej przez uczniów 

Uczniowie i słuchacze placówek kształcenia ustawicznego uzyskują przeciętnie znacznie gorsze wyniki w nauce, 
niż młodzież szkolna. Przyczyny takiego stanu są bardzo różne – poczynając od kapitału kulturowego uczniów, 
poprzez jakośd ich dotychczasowego kształcenia, ograniczenia zewnętrzne związane z rodziną i pracą, aż po 
motywację. Co gorsza, znaczna częśd uczniów w ogóle nie chce przystępowad do egzaminów zewnętrznych, 
zadowalając się dokumentami uzyskiwanymi ze szkół. 

27% placówek kształcenia ustawicznego w badaniu kwestionariuszowym zadeklarowało, że monitorują sytuację 
swoich absolwentów na rynku pracy, zaś kolejne 29% wskazało, że takie działania są w planach placówki. W 
połowie przypadków „monitoring” oznaczał po prostu spotkania i rozmowy z absolwentami (53%) – należy 
przypuszczad, że przynajmniej częśd tych kontaktów miała charakter nieformalny. Sporadycznie w placówkach 
podejmowano kontakty e-mailowe czy telefoniczne z absolwentami, albo przeprowadzano ankiety lub 
rozmowy z pracodawcami. 

W ocenie przedstawicieli placówek kształcenia ustawicznego sytuacja ich absolwentów na rynku pracy jest 
raczej dobra – tego zdania jest aż 42% z nich, a jedynie 3% określa tę sytuację jako bardzo dobrą. Jako 
przeciętną sytuację absolwentów oceniło 31% badanych. Jedynie 8% jest przekonanych, że pozycja 
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absolwentów placówki jest zła. Najkorzystniej sytuację swoich absolwentów oceniają przedstawiciele placówek 
kształcących tylko w szkolnych formach kształcenia (52%), a także przedstawiciele placówek publicznych (47%). 

Dyrektorzy zdają się nie dostrzegad krytycznych głosów o niedopasowaniu programów nauczania i sposobu ich 
realizacji do aktualnych potrzeb rynku pracy. 74% przedstawicieli placówek kształcenia ustawicznego w badaniu 
kwestionariuszowym stwierdziło, że ich szkoły bardzo dobrze lub raczej dobrze przygotowują dorosłych 
słuchaczy do zawodu, w którym się kształcą. Nie pojawiły się tutaj w ogóle negatywne oceny. 

Również ocena przygotowania do funkcjonowania na rynku pracy jest pozytywna – niemal 70% badanych 
uznało, że ich placówki bardzo dobrze lub raczej dobrze przygotowują dorosłych słuchaczy do realiów rynku 
pracy. Tutaj również nie sformułowano negatywnych ocen. 

 

Część 2: Kondycja placówek i jakość kształcenia ustawicznego w województwie 

mazowieckim 

 

Mocne i słabe strony placówek kształcenia ustawicznego 

41% przedstawicieli placówek kształcenia ustawicznego w badaniu kwestionariuszowym ocenia, że z roku 
na rok ich działalnośd się rozwija, chod tylko w 15% przypadków jest to rozwój dynamiczny. Co trzecia placówka 
znajduje się w sytuacji stabilnej, bez zmian na lepsze czy gorsze. W chwili badania co dziesiąty badany oceniał, 
że jego placówka jest w coraz gorszej sytuacji, zaś 15% uchyliło się od odpowiedzi (wśród nich mogą byd osoby, 
które nie chciały przyznad się do gorszej sytuacji). Najlepiej radzą sobie te placówki kształcenia ustawicznego, 
które oferują zarówno formy szkolne, jak i pozaszkolne (a więc jednostki duże, wszechstronne). Dośd dobrze 
radzą sobie placówki prowadzące kształcenie wyłącznie w formach pozaszkolnych. Tymczasem najgorsza jest 
sytuacja placówek prowadzących wyłącznie formy szkolne. 

Subiektywna ocena mocnych i słabych stron placówki dokonywana przez dyrektorów jest dośd podobna 
w większości badanych jednostek.  

Do mocnych stron dyrektorzy zazwyczaj zaliczają: 

 Wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę, spełniającą wszystkie formalne wymogi 

 Dobrą lokalizację 

 Wieloletnie doświadczenia w branży kształcenia ustawicznego 

 Wyposażenie placówki (o ile takowe posiada) 

 Możliwośd zdobycia praktycznego doświadczenia 

 Sięganie po środki unijne 

 Przyjazną atmosferę 

Wśród słabych stron placówek często pojawiały się: 

 Niewystarczające środki finansowe w stosunku do potrzeb placówki 

 Brak lub niedostatki własnej bazy dydaktycznej (sal wykładowych, pracowni, wyposażenia) 

 Brak elastyczności w uruchamianiu nowych kierunków 

 Problem z wyposażeniem w pomoce dydaktyczne 

 Odpłatnośd za naukę 

Dyrektorzy bardzo korzystnie oceniają poszczególne aspekty nauczania we własnych placówkach. W skali od 1 
do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, zaś 5 „bardzo dobrze” przeciętne oceny we wszystkich wymiarach plasowały 
się między 4 a 5. najwyżej oceniono kwestie związane z kadrą dydaktyczną – jej fachowośd (średnia ocena 4,9), 
życzliwośd (średnia ocena 4,8) oraz zaangażowanie (średnia ocena 4,8). Drugą grupę wysokich ocen stanowią 
aspekty związane z jakością kształcenia – jakością zajęd teoretycznych (przeciętnie 4,7), jakością nauczania 
w zakresie obsługi komputera (przeciętnie 4,7), jakością zajęd praktycznych (przeciętnie 4,6). W trzeciej 
kolejności dobrze ocenione zostały aspekty związane z warunkami kształcenia. 
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Warunki kształcenia 

Przedstawiciele wszystkich placówek biorących udział w badaniu kwestionariuszowym pozytywnie ocenili 
warunki kształcenia w swoich jednostkach. W skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało bardzo złe warunki, zaś 9 – 
bardzo dobre warunki, nikt nie wskazał oceny negatywnej (poniżej 5), zaś większośd ocen plasowała się 
w przedziale od 7 do 9, ze średnią na poziomie 7,8. Oznacza to, że w opinii dyrektorów warunki kształcenia 
w ich placówkach są dobre i bardzo dobre. 

Kadra pedagogiczna uważana jest za mocną stronę placówek, wykształcona, fachowa, doświadczona. Nie 
zgłaszano problemów z wypełnieniem wymogów formalnych dotyczących kwalifikacji nauczycieli. Nauczyciele 
są zazwyczaj wszechstronnie wykształceni, posiadają uprawnienia do kilku kierunków, starają się łączyd 
kompetencje. 

W placówkach wchodzących w skład większych zespołów nauczyciele zazwyczaj uczą w kilku jednostkach 
zespołu szkół, zwłaszcza w placówkach publicznych. Dla sporej części nauczycieli praca w placówkach 
kształcenia ustawicznego jest pracą dodatkową, obok nauki w dziennych szkołach dla młodzieży. Wówczas są 
często zatrudniani na umowach o dzieło lub zlecenie. Wiek nauczycieli jest zróżnicowany, chod przeważają 
osoby w średnim wieku i starsze 

Zdecydowanie lepsza zarówno pod względem bazy lokalowej, jak i wyposażenia, jest sytuacja placówek, które 
posiadają własne lokum z salami dydaktycznymi. Dotyczy to przede wszystkim szkół publicznych, oraz 
niektórych placówek niepublicznych. Częśd placówek niepublicznych mieści się wyłącznie w wynajmowanych 
pomieszczeniach – włączając w to pomieszczenia władz szkoły, sekretariatu. To tak zwane „szkoły widma” – 
nawet, gdyby chciały, nie mają możliwości inwestowania w infrastrukturę dydaktyczną. 

Poza „szkołami widmami” niewiele jest placówek, które w całości opierają się na własnym zapleczu 
dydaktycznym. Taka sytuacja możliwa jest niemal wyłącznie w przypadku placówek ogólnokształcących, które 
nie potrzebują pracowni i warsztatów. Najczęściej placówki posiadają sale dydaktyczne, w których realizowane 
są zajęcia z przedmiotów ogólnych (np. języka polskiego, matematyki) oraz zajęcia teoretyczne z przedmiotów 
zawodowych, oraz jedną lub dwie pracownie umożliwiające prowadzenie zajęd praktycznych lub warsztatów 
(np. praktycznej nauki zawodu), wyposażone w potrzebny sprzęt i materiały. 

Ograniczone możliwości otwierania nowych pracowni (brak dostępnych pomieszczeo, brak funduszy na remont 
i wyposażenie) sprawiają, że placówki nie są zainteresowane uruchamianiem zbyt wielu kierunków kształcenia, 
dla których nie dysponują bazą dydaktyczną, ponieważ pociąga to za sobą bardzo duże koszty zewnętrzne.  

 

Jakośd kształcenia 

Ostateczna ocena efektów kształcenia w badanych placówkach w opinii dyrektorów wypada raczej pozytywnie. 
W skali 9-punktowej, gdzie 1 oznacza, że kształcenie w placówce w ogóle nie przyczyniło się do poprawy 
sytuacji absolwentów na rynku pracy, a 9 oznacza, że przyczyniło się w bardzo dużym stopniu, przeciętna ocena 
oddziaływania kształcenia na sytuację na rynku pracy kształtowała się na poziomie 6,2. A zatem, w ocenie 
badanych, kształcenie poprawiło w pewnym (chod nie bardzo dużym) stopniu pozycję absolwentów na rynku 
pracy.  

Zdecydowana większośd placówek kształcenia ustawicznego bazuje na standardowych programach, 
zatwierdzanych przez Ministerstwo. W placówkach dla dorosłych wykorzystuje się zdecydowanie mniej 
pomysłów na uatrakcyjnienie zajęd, mniej innowacji czy programów autorskich. Tego typu inicjatywy są 
skierowane do młodzieży.  

Ważnym czynnikiem jakości kształcenia w szkołach zawodowych jest ich aktywnośd w organizowaniu 
dodatkowych zajęd, czy też kursów, które pozwalają uczniom nabyd dodatkowe umiejętności, wykraczające 
poza program nauczania, ale również zdobyd dodatkowe certyfikaty, zaświadczenia, które mogą później 
dołączyd do swojego CV. Tego typu praktyki spotykane są sporadycznie. Inną dodatkową inicjatywą są również 
możliwości skorzystania z programów unijnych, np. w ramach programu „Leonardo da Vinci”, który umożliwia 
wyjazdy do innych krajów i zebranie praktyki zawodowej. 
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W ramach badao kwestionariuszowych połowa placówek przyznała, że nie wykorzystuje żadnych działao 
w zakresie ułatwienia absolwentom zdobycia zatrudnienia. Spotkania z doradcą zawodowym oraz spotkania 
dotyczące sposobu poszukiwania pracy po zakooczeniu nauki organizuje co trzecia placówka. Spotkania 
z psychologiem organizuje co czwarta placówka, zaś w giełdach pracy uczestniczy 15% jednostek. 

Nauka praktyczna zawodu prowadzona jest w szkołach najczęściej w minimalnym wymiarze, wymaganym 
podstawą programową. Dzieje się tak dlatego, że zajęcia praktyczne to jeden z najbardziej kosztownych i 
angażujących elementów kształcenia.  

Udział zajęd praktycznych w całkowitym czasie nauki różni się w zależności od typu szkoły oraz kierunku 
kształcenia. W przypadku szkół uczestniczących w badaniach kwestionariuszowych udział kształcenia 
praktycznego wahał się od kilku do kilkudziesięciu procent – relatywnie najmniejszy był w technikach 
i technikach uzupełniających, zapewne ze względu na równoległe kształcenie ogólnokształcące, nieco większy 
w szkołach policealnych i zasadniczych zawodowych.  

Praktyki zawodowe mają w nauce szkolnej przeciętnie mniejszy udział, niż zajęcia praktyczne. Także i w tym 
przypadku ich udział jest najmniejszy w technikach i technikach uzupełniających, nieco większy w szkołach 
policealnych i zasadniczych zawodowych.  

Standardy postępowania w przypadku praktyk zawodowych są w placówkach dla dorosłych bardzo 
zróżnicowane. W ramach badao kwestionariuszowych połowa placówek wskazała, że to szkoła zazwyczaj 
proponuje pracodawców, ale uczniowie mogą wybrad sobie innych. 17% placówek nie daje dowolności w tym 
zakresie – to szkoła załatwia wszystko i kieruje uczniów do wybranych pracodawców. W 17% placówek to 
uczniowie muszą wskazad pracodawcę, u którego będą odbywad praktyki zawodowe. 

Większe możliwości w zakresie współpracy z pracodawcami posiadają szkoły publiczne, które często kierują 
uczniów i słuchaczy na praktyki zawodowe do konkretnych zakładów pracy, a w niektórych przypadkach 
współpracują w tym zakresie z administracją samorządową. Praktyki odbywają się według ściśle określonego 
programu – dyrektorzy podkreślają, że pilnują w tym względzie przestrzegania procedur. Jednak sami przyznają, 
że poza procedurami o jakości praktyk zawodowych decyduje przede wszystkim postawa pracodawcy. 
Najczęściej kontrola przebiegu praktyk zawodowych odbywa się na podstawie kontaktów z opiekunem ucznia 
(24%) oraz na podstawie analizy dziennika praktyk (24%). Rzadziej szkoły podejmują wizyty kontrolne 
przeprowadzane przez pracowników szkoły (17%) lub jej kierownictwo (12%). 

Najczęściej praktyczną naukę zawodu lub praktyki zawodowe prowadzą pracodawcy lub ich przedstawiciele 
w ramach umowy cywilnoprawnej lub zlecenia (39%) lub etatowi nauczyciele posiadający doświadczenie 
w praktycznej nauce zawodu (37%). W co trzeciej placówce zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu (34%), zaś w 17% inne osoby na podstawie umów cywilnoprawnych lub zleceo.  

Większośd badanych jest zdania, iż czas poświęcony na praktyczną naukę zawodu jest wystarczający. Tylko 
nieliczni są przekonani, że zajęd praktycznych i praktyk zawodowych jest za mało – uważa tak 20% 
przedstawicieli techników, 23% przedstawicieli techników uzupełniających oraz 18% badanych ze szkół 
policealnych. 

 

Czynniki kształtujące ofertę placówek kształcenia ustawicznego 

Oferta placówek kształcenia ustawicznego podąża raczej za klientami tych placówek, niż za rynkiem pracy. 
Najczęściej bowiem placówki kształtują swoją ofertę przede wszystkim pod kątem zainteresowania uczniów 
konkretnymi kierunkami oraz pod kątem zaplecza dydaktycznego, jakim dysponują.  

Programy nauczania i praktyczna nauka zawodu często nie są dostosowane do potrzeb pracodawców, a wiedza 
nauczycieli nie zawsze jest aktualizowana. Słaba jest współpraca placówek kształcenia ustawicznego 
z instytucjami rynku pracy. Tymczasem wszystkie powyższe aspekty powinny mied bezpośrednie przełożenie na 
ofertę placówek kształcenia ustawicznego. 

Na podstawie rozmów z dyrektorami placówek kształcenia ustawicznego można postawid wniosek, iż 
najważniejszą barierą dla uruchamiania nowych kierunków kształcenia, obok trudności formalnych/ 
urzędowych, jest brak zainteresowania ze strony potencjalnych uczniów i słuchaczy oraz bariery finansowe, 
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związane z organizacją nauki, wyposażeniem pracowni. Dyrektorzy nie dostrzegają większych problemów ze 
znalezieniem nauczycieli – w ich ocenie zawsze będą w stanie znaleźd potrzebnych im fachowców.  

 

Współpraca z instytucjami rynku pracy i pracodawcami 

Placówki relatywnie rzadko podejmują współpracę z innymi instytucjami w celu poprawy własnej oferty 
kształcenia. Najczęściej placówki kształcenia ustawicznego współpracują z innymi placówkami edukacyjnymi – 
42% podejmuje taką współpracę często lub bardzo często, a kolejne 10% incydentalnie. Współpraca ta ma 
najczęściej na celu wymianę doświadczeo (19%), a w drugiej kolejności związana jest z wykorzystaniem 
zasobów dla prowadzenia działalności – udostępnianiem lokali, wykorzystaniem kadry pedagogicznej, 
organizacją szkoleo etc.  

Nadal zbyt mała jest współpraca środowiska kształcenia ustawicznego z instytucjami rynku pracy oraz 
pracodawcami w zakresie kształtowania oferty placówek kształcenia ustawicznego. Częstą lub bardzo częstą 
współpracę z instytucjami rynku pracy deklaruje 38% placówek. 8% współpracuje z tymi instytucjami 
incydentalnie. 27% badanych nie podjęło takiej współpracy, zaś kolejne 27% uchyliło się od odpowiedzi. 
Charakter tej współpracy jest bardzo różny, chod najczęściej są to stałe, bieżące kontakty (14%) i wymiana 
doświadczeo (7%) czy informacji o aktualnych potrzebach na rynku pracy (11%). Dla co dziesiątej placówki 
współpraca ta oznacza uczestnictwo w targach pracy. Ponad połowa placówek nie potrafiła wskazad, na czym 
polega ich współpraca z instytucjami rynku pracy. 

Także współpraca z pracodawcami pozostawia wiele do życzenia. Placówki nie są skłonne do wykazywania 
inicjatywy, chyba, że zmuszają je do tego okoliczności. Wśród badanych placówek tylko kilka może pochwalid 
się dobrymi kontaktami z szerszym gronem pracodawców i ścisłą z nimi współpracą. Zazwyczaj w lepszej 
sytuacji są placówki publiczne, mające wsparcie starostwa. Placówki narzekają także na brak potrzeb 
szkoleniowych i inicjatywy ze strony pracodawców. 29% placówek podjęło współpracę z organizacjami 
pracodawców, chod jedynie dla 19% jest to współpraca częsta. Najczęściej współpraca ta dotyczyła organizacji 
praktyk zawodowych (11%) oraz wymiany informacji o aktualnych potrzebach (11%). 

Z władzami samorządowymi na poziomie gminnym lub powiatowym często współpracuje niemal 30% 
placówek, a sporadycznie dodatkowo 11%. Współpraca z samorządem wynika z bardzo różnych przyczyn – 
od monitorowania spełnienia obowiązku szkolnego, przez dofinansowanie, aż po wymianę informacji. 

Co trzecia z badanych placówek ma w planach rozszerzenie współpracy z pracodawcami. Częściej są to 
placówki, które oferują tylko jeden typ kształcenia dla dorosłych – albo szkolne albo pozaszkolne.  

42% badanych uważa, że pracodawcy są zainteresowani współpracą z ich placówkami. Przeciwnego zdania jest 
zaledwie 13% ankietowanych. 

Dyrektorzy są dośd bezkrytyczni w ocenie swojej wiedzy w zakresie rynku pracy. Mimo relatywnie rzadkiej 
współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, mimo widocznego braku dopasowania oferty 
kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy, badani są ze swojej wiedzy w zakresie potrzeb rynku pracy 
bardzo zadowoleni – 13% uważa, że posiada bardzo dużą wiedzę w tym zakresie, zaś kolejne 47% jest zdania, że 
ich wiedza jest raczej duża. 27% oceniło swoją wiedzę jako przeciętną. Tylko jedna osoba przyznała, że wie 
raczej mało (2%).  
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Część 3: Perspektywy rozwojowe placówek kształcenia ustawicznego 

 

Opinie na temat systemu kształcenia ustawicznego 

Wizerunek systemu kształcenia ustawicznego jest wśród dyrektorów raczej korzystny. Co trzeci z badanych 
ocenił, iż kształcenie ustawiczne w regionie jest raczej w dobrej kondycji (32%), zaś jedynie 22% oceniło 
kondycję jako złą. Warto jednak zaznaczyd, iż nie było osób, które uznałyby kondycję kształcenia ustawicznego 
za bardzo dobrą. 

Wśród dyrektorów uczestniczących w badaniu jakościowym częsta była opinia, iż kształcenie ustawiczne 
w Polsce jest realizowane na dobrym poziomie, ma bogatą ofertę. W opinii dyrektorów system taki jest 
potrzebny i dobrze wypełnia swoją rolę. Jednocześnie jednak potrzebny jest nadzór nad kształceniem 
ustawicznym, aby jego jakośd była wysoka i aby dostarczał kwalifikacji potrzebnych w gospodarce, zamiast 
tworzyd nadwyżki zawodów i wypuszczad na rynek pracy osoby niezatrudnialne. W opinii dyrektorów 
kształcenie ustawiczne jest dopiero przed etapem upowszechnienia – jeszcze wiele osób nie chce dostrzec czy 
zaakceptowad konieczności stałego dokształcania. 39% badanych w badaniu ilościowym uznało obecny 
program kształcenia ustawicznego za przestarzały i niedopasowany do rynku pracy. 

66% badanych jest zdania, że konieczny jest nieustanny monitoring rozwoju rynku i dopasowywanie do niego 
oferty kształcenia ustawicznego. Ponad połowa badanych zgadza się, że należy w tym celu śledzid także trendy 
europejskie (56%). Jednocześnie dostrzega się potrzebę współpracy w celu rozwoju kształcenia ustawicznego – 
zarówno z sektorem przedsiębiorstw (55%), jak i pomiędzy ośrodkami kształcenia ustawicznego (52%).  

Do najczęściej wskazywanych problemów związanych z kształceniem ustawicznym zaliczono: 

 Malejące zainteresowanie kształceniem ustawicznym 

 Zbyt dużą podaż najpopularniejszych kierunków 

 Psucie rynku przez placówki niepubliczne nastawione wyłącznie na zysk 

 Negatywny wizerunek kształcenia ustawicznego, jako skierowanego do „gorszych” uczniów 

 Brak kontroli nad efektami kształcenia i rozliczania z jego efektów 

 

Przyszłośd kształcenia ustawicznego 

Zainteresowanie kształceniem ustawicznym jest w województwie mazowieckim raczej niewielkie – świadczy 
o tym przede wszystkim relacja między liczbą chętnych do skorzystania z oferty placówek kształcenia 
ustawicznego, a liczbą słuchaczy, którą placówki te mogłyby przyjąd. W przypadku każdego typu szkoły dla 
dorosłych liczba dostępnych miejsc przewyższa liczbę zainteresowanych. Nieliczne przypadki nadmiaru 
kandydatów zdarzyły się w co dziesiątym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 17% liceów uzupełniających 
dla dorosłych oraz 12% szkół policealnych. Również placówki prowadzące kształcenie w formach pozaszkolnych 
nie narzekają na nadmiar kandydatów – przeciwnie, częśd jednostek ma problem z zapełnieniem dostępnych 
miejsc. Problem ten dotyczy 43% placówek. Tylko 19% placówek deklaruje, iż popyt wśród słuchaczy 
przewyższa podaż miejsc na kursach/ szkoleniach – dwukrotnie częściej są to placówki niepubliczne (30%), 
niż publiczne (14%).  

Dyrektorzy przewidują, że w najbliższych kilku latach częśd placówek kształcenia ustawicznego będzie 
ograniczad lub zawieszad swoją działalnośd, a byd może nawet upadnie ze względu na zbyt dużą konkurencję 
na tym rynku. Na zainteresowanie kształceniem ustawicznym wśród potencjalnych słuchaczy wpływad będą 
w najbliższej przyszłości następujące czynniki: 

 Atrakcyjna oferta typów szkół i kierunków kształcenia, szkoleo i kursów podnoszących i uzupełniających 
kwalifikacje 

 Możliwości elastycznego reagowania na zmiany na rynku pracy, możliwości szybkiego uruchamiania 
nowych kursów czy specjalizacji 
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 Możliwości w zakresie finansowania kształcenia ustawicznego – nakłady ze strony budżetu paostwa, 
samorządu, możliwości słuchaczy 

 Liczba uczniów i słuchaczy 

 Konkurencja ze strony szkół wyższych 

 Wizerunek kształcenia ustawicznego, stygmatyzacja szkół i kierunków zawodowych. Promocja kształcenia 
przez całe życie 

 Sytuacja społeczno-gospodarcza 

 Jakośd kształcenia ustawicznego 

Plany rozwojowe placówek kształcenia ustawicznego 

Sektor kształcenia ustawicznego przygotowuje się na przetrwanie w warunkach kryzysu gospodarczego oraz 
zmniejszenia zainteresowania ze strony słuchaczy i uczniów. Częśd placówek już odczuwa efekty tych zjawisk. 
Dlatego plany na najbliższą przyszłośd dotyczą raczej prób utrzymania się na rynku, niż rozwoju.  

W najbliższej przyszłości nie należy spodziewad się ze strony placówek kształcenia ustawicznego 
spektakularnych zmian. Co dwudziesta placówka kształcąca w ramach form szkolnych planuje dokonad zmian 
w sposobie/ programie kształcenia w ramach aktualnej oferty szkół dla dorosłych (4%). Tego typu plany ma 
także 15% placówek kształcących w ramach form pozaszkolnych. Wśród planowanych zmian wymieniane są – 
aktualizacja programów nauczania lub ich dostosowanie do reformy edukacyjnej (zmiana podstawy 
programowej), wdrażanie programów autorskich i dostosowanie programów do potrzeb rynku pracy. 
Dyrektorzy przyznają, że skupiają się na utrzymaniu gotowości do uruchomienia kierunków obecnie 
znajdujących się w ich ofertach. Jedynie kilka szkół planuje otworzenie nowych kierunków czy szkoleo i 
deklaruje gotowośd do inwestowania – o ile będą dysponowały odpowiednimi środkami finansowymi. Otwarcie 
nowego typu szkoły dla dorosłych planuje co trzecia placówka w badaniu ilościowym, przy czym 18% ma co do 
tych planów pewnośd. 29% placówek chce z kolei rozszerzyd ofertę kształcenia o nowe kierunki lub zawody – 
pewnośd co do tych planów deklaruje 16% badanych. Plany rozszerzenia oferty o nowe kursy lub szkolenia 
posiada 28% placówek kształcących w ramach form pozaszkolnych. 

Ostatecznie wśród najważniejszych punktów, mocnych stron placówek, które mają decydujący wpływ na ich 
potencjał rozwojowy w badaniu kwestionariuszowym najczęściej wskazywano na: 

 Kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej (55%) 

 Lokalizację placówki (50%) 

 Ofertę edukacyjną instytucji (32%) 

 Renomę instytucji/ szkoły (31%) 

Z kolei wśród słabych stron, osłabiających potencjał rozwojowy najczęściej wskazywano na: 

 Niską jakośd bazy zaplecza infrastrukturalnego (27%) 

 Sytuację finansową instytucji (23%) 

 Ofertę edukacyjną instytucji (18%) 

 

Do czynników decydujących o rozwoju placówek kształcenia ustawicznego należy zaliczyd: 

Czynniki wewnętrzne 

 Atrakcyjna oferta w zakresie form szkolnych i pozaszkolnych 

 Jakośd kształcenia, w tym przygotowanie zawodowe 

 Kondycja finansowa placówki 

 Infrastruktura i wyposażenie 

 Kadra pedagogiczna 

 Współpraca z pracodawcami 
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 Współpraca z instytucjami rynku pracy 

Czynniki zewnętrzne 

 Niż demograficzny 

 Zagrożenie ze strony konkurencji 

 Wizerunek kształcenia ustawicznego, wizerunek szkół niepublicznych 

 Istnienie szarej strefy w wybranych zawodach 

 Uporządkowanie rynku, kontrola i walka z nieuczciwymi praktykami 

 

Wybrane zróżnicowania względem powiatów 

Powiat radomski i jego okolice  

Placówki kształcenia ustawicznego działające na terenie powiatu radomskiego i okolic relatywnie najlepiej 
oceniają swoją ogólną kondycję – w skali 5-punktowej, gdzie 1 oznacza „z roku na rok placówka jest w dużo 
gorszej sytuacji”, a 5 oznacza „z roku na rok dynamicznie się rozwijamy”, średnia ocena wyniosła 4. Dobrze 
oceniana jest także kondycja finansowa. 

Placówki z powiatu radomskiego w większości nie zgłaszały problemów w funkcjonowaniu placówki. Tylko 
w jednym przypadku zgłoszono problemy z brakiem środków finansowych. Do mocnych stron placówek – 
decydujących o potencjale rozwojowym – zaliczono przede wszystkim ofertę edukacyjną instytucji, lokalizację 
placówek, popyt na rynku pracy na kwalifikacje oferowane przez szkołę oraz współpracę z lokalnymi 
partnerami. Do słabych stron zaliczono kontakty i współpracę z pracodawcami. Częśd placówek nie umiała 
wskazad słabych stron. 

Ogólna ocena warunków kształcenia w placówkach powiatu radomskiego i okolic wypadła dośd pozytywnie, 
chod nisko na tle innych powiatów. W skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało bardzo złe warunki, zaś 9 – bardzo 
dobre warunki, przeciętna ocena wyniosła 7,5. 

Badani z powiatu radomskiego oceniają, że sytuacja ich absolwentów na rynku pracy jest raczej dobra lub 
przeciętna. Jednocześnie w największym stopniu wśród wszystkich powiatów oceniają, iż kształcenie w ich 
placówkach przyczyniło się do poprawy sytuacji absolwentów na rynku pracy. W skali 9-punktowej, gdzie 1 
oznacza, że kształcenie w placówce w ogóle nie przyczyniło się do poprawy sytuacji absolwentów na rynku 
pracy, a 9 oznacza, że przyczyniło się w bardzo dużym stopniu, przeciętna ocena oddziaływania kształcenia na 
sytuację na rynku pracy kształtowała się na poziomie 7,3. 

Powiat żuromioski i jego okolice Placówki kształcenia ustawicznego z terenu powiatu żuromioskiego i jego 
okolic są raczej zadowolone ze swojej ogólnej kondycji. W skali 5-punktowej, gdzie 1 oznacza „z roku na rok 
placówka jest w dużo gorszej sytuacji”, a 5 oznacza „z roku na rok dynamicznie się rozwijamy”, średnia ocena 
wyniosła 3,5. Placówki są też raczej zadowolone z sytuacji finansowej – chod funduszy starcza im z trudnością. 

Placówki z powiatu żuromioskiego zgłosiły problemy związane z brakami środków finansowych oraz słabą 
frekwencją na zajęciach. Do mocnych stron placówek – decydujących o potencjale rozwojowym – zaliczono 
przede wszystkim kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej, a także ofertę edukacyjną instytucji, 
lokalizację placówek, popyt na rynku pracy na kwalifikacje oferowane przez szkołę oraz liczebnośd kadry 
pedagogicznej. Do słabych stron zaliczono sytuację finansową, współpracę z partnerami lokalnymi, ofertę 
edukacyjną instytucji.  

Ogólna ocena warunków kształcenia w placówkach powiatu żuromioskiego i okolic wypadła pozytywnie. 
W skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało bardzo złe warunki, zaś 9 – bardzo dobre warunki, przeciętna ocena 
wyniosła 8. 

Badani z powiatu żuromioskiego oceniają, że sytuacja ich absolwentów na rynku pracy jest raczej dobra lub 
przeciętna. Jednocześnie w najmniejszym stopniu wśród wszystkich powiatów oceniają, iż kształcenie w ich 
placówkach przyczyniło się do poprawy sytuacji absolwentów na rynku pracy. W skali 9-punktowej, gdzie 1 
oznacza, że kształcenie w placówce w ogóle nie przyczyniło się do poprawy sytuacji absolwentów na rynku 
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pracy, a 9 oznacza, że przyczyniło się w bardzo dużym stopniu, przeciętna ocena oddziaływania kształcenia na 
sytuację na rynku pracy kształtowała się na poziomie 5,5. 

Powiat przasnyski i jego okolice  

Placówki kształcenia ustawicznego działające w powiecie przasnyskim i jego okolicach relatywnie najgorzej 
oceniły swoją ogólną kondycję oraz sytuację finansową. Większośd z nich przyznaje, że brakuje im środków, 
a ocena ogólnej kondycji wyniosła przeciętnie 3,2 w skali 5-punktowej, gdzie 1 oznacza „z roku na rok placówka 
jest w dużo gorszej sytuacji”, a 5 oznacza „z roku na rok dynamicznie się rozwijamy” – a więc najniżej ze 
wszystkich powiatów.  

Placówki z powiatu przasnyskiego i okolic w większości nie zgłaszały problemów w funkcjonowaniu placówki. 
W kilku przypadkach zgłoszono problemy z małym naborem słuchaczy, z finansami, problemy lokalowe, 
problemy z frekwencją, zmniejszanie przyznanych dotacji w trakcie roku szkolnego. Do mocnych stron 
placówek – decydujących o potencjale rozwojowym – zaliczono przede wszystkim kompetencje i kwalifikacje 
kadry pedagogicznej, liczebnośd kadry pedagogicznej, rzadziej renomę instytucji. Do słabych stron zaliczono 
lokalizację placówki, współpracę z partnerami lokalnymi oraz sytuację finansową. Częśd placówek nie umiała 
wskazad słabych stron. 

Ogólna ocena warunków kształcenia w placówkach powiatu przasnyskiego i okolic wypadła dośd pozytywnie, 
chod najgorzej w porównaniu z innymi powiatami. W skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało bardzo złe warunki, zaś 
9 – bardzo dobre warunki, przeciętna ocena wyniosła 7,4. 

Badani z powiatu przasnyskiego oceniają, że sytuacja ich absolwentów na rynku pracy jest raczej dobra lub 
przeciętna. Jednocześnie raczej korzystnie oceniają wpływ kształcenia w swoich placówkach na sytuację 
absolwentów na rynku pracy. W skali 9-punktowej, gdzie 1 oznacza, że kształcenie w placówce w ogóle nie 
przyczyniło się do poprawy sytuacji absolwentów na rynku pracy, a 9 oznacza, że przyczyniło się w bardzo 
dużym stopniu, przeciętna ocena oddziaływania kształcenia na sytuację na rynku pracy kształtowała się 
na poziomie 6,1. 

Miasto Płock  

Placówki kształcenia ustawicznego działające na terenie Płocka dośd dobrze, chod relatywnie nisko na tle innych 
powiatów oceniają swoją ogólną kondycję. W skali 5-punktowej, gdzie 1 oznacza „z roku na rok placówka jest 
w dużo gorszej sytuacji”, a 5 oznacza „z roku na rok dynamicznie się rozwijamy”, średnia ocena wyniosła 3,3. 
Placówki płockie wyrażają też przekonanie, że są w dobrej kondycji finansowej – jedynie w pojedynczych 
przypadkach zdarzają się braki środków na funkcjonowanie placówek. 

Placówki z terenu Płocka zgłaszały problemy związane z małym naborem słuchaczy, brakiem środków 
finansowych, konkurencją ze strony innych placówek. Co trzecia placówka nie zgłosiła problemów. Do mocnych 
stron placówek – decydujących o potencjale rozwojowym – zaliczono przede wszystkim lokalizację placówek, 
kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej, zaplecze infrastrukturalne szkoły, organizację praktyk 
zawodowych, ofertę edukacyjną instytucji oraz jej renomę. Do słabych stron zaliczono współpracę z partnerami 
lokalnymi, sytuację finansową, a niektóre placówki także zaplecze infrastrukturalne. Częśd placówek nie umiała 
wskazad słabych stron. 

Ogólna ocena warunków kształcenia w placówkach z terenu Płocka wypadła pozytywnie. W skali od 1 do 9, 
gdzie 1 oznaczało bardzo złe warunki, zaś 9 – bardzo dobre warunki, przeciętna ocena wyniosła 7,7. 

Badani z Płocka oceniają, że sytuacja ich absolwentów na rynku pracy jest raczej dobra lub przeciętna. Tylko 
w pojedynczych przypadkach sytuację tę oceniono jako raczej złą. Jednocześnie raczej korzystnie oceniają 
wpływ kształcenia w swoich placówkach na sytuację absolwentów na rynku pracy. W skali 9-punktowej, gdzie 1 
oznacza, że kształcenie w placówce w ogóle nie przyczyniło się do poprawy sytuacji absolwentów na rynku 
pracy, a 9 oznacza, że przyczyniło się w bardzo dużym stopniu, przeciętna ocena oddziaływania kształcenia 
na sytuację na rynku pracy kształtowała się na poziomie 5,8. 
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Miasto Siedlce  

Placówki kształcenia ustawicznego z terenu Siedlec są raczej zadowolone ze swojej ogólnej kondycji. W skali 5-
punktowej, gdzie 1 oznacza „z roku na rok placówka jest w dużo gorszej sytuacji”, a 5 oznacza „z roku na rok 
dynamicznie się rozwijamy”, średnia ocena wyniosła 3,5. Raczej pozytywnie placówki oceniają także swoją 
kondycję finansową. Tylko kilka jednostek boryka się z brakiem środków. 

Placówki siedleckie raczej nie zgłaszały problemów w funkcjonowaniu placówki. W kilku przypadkach zgłoszono 
problemy z małym naborem słuchaczy oraz z finansami. Do mocnych stron placówek – decydujących 
o potencjale rozwojowym – zaliczono przede wszystkim kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej, 
lokalizację placówek, ofertę edukacyjną instytucji i jej renomę, a także zapotrzebowanie na rynku pracy 
na osoby o kwalifikacjach oferowanych przez szkołę. Do słabych stron zaliczono współpracę z partnerami 
lokalnymi, sytuację finansową, kontakty i współpracę z pracodawcami, zaplecze infrastrukturalne szkoły. Częśd 
placówek nie umiała wskazad słabych stron. 

Ogólna ocena warunków kształcenia w placówkach działających na terenie Siedlec wypadła najbardziej 
pozytywnie wśród wszystkich powiatów. W skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało bardzo złe warunki, zaś 9 – bardzo 
dobre warunki, przeciętna ocena wyniosła 8,4. 

Przedstawiciele placówek z terenu Siedlec oceniają, że sytuacja ich absolwentów na rynku pracy jest raczej 
dobra lub przeciętna. Tylko w pojedynczych przypadkach sytuację tę oceniono jako raczej złą. Jednocześnie 
korzystnie oceniano wpływ kształcenia w swoich placówkach na sytuację absolwentów na rynku pracy. W skali 
9-punktowej, gdzie 1 oznacza, że kształcenie w placówce w ogóle nie przyczyniło się do poprawy sytuacji 
absolwentów na rynku pracy, a 9 oznacza, że przyczyniło się w bardzo dużym stopniu, przeciętna ocena 
oddziaływania kształcenia na sytuację na rynku pracy kształtowała się na poziomie 6,4. 

Powiat pruszkowski i jego okolice  

Placówki kształcenia ustawicznego z terenu powiatu pruszkowskiego i okolic relatywnie najlepiej oceniają swoją 
ogólną kondycję – w skali 5-punktowej, gdzie 1 oznacza „z roku na rok placówka jest w dużo gorszej sytuacji”, 
a 5 oznacza „z roku na rok dynamicznie się rozwijamy”, średnia ocena wyniosła 4. Placówki są też w ogromnej 
większości przekonane o dobrej sytuacji finansowej. Jedynie w pojedynczych przypadkach zgłoszono brak 
środków na funkcjonowanie placówek.  

Placówki z terenu powiatu pruszkowskiego zgłaszały pojedyncze problemy: z małym naborem słuchaczy, 
z finansami, problemy lokalowe, wysokośd opłat, która ogranicza nabór słuchaczy, zaleganie z opłatami 
za czesne oraz z problemami ze strony pracodawców uczniów/ słuchaczy. Do mocnych stron placówek – 
decydujących o potencjale rozwojowym – zaliczono przede wszystkim kompetencje i kwalifikacje kadry 
pedagogicznej, lokalizację placówek, ofertę edukacyjną instytucji i jej renomę. Do słabych stron zaliczono 
współpracę z partnerami lokalnymi oraz kontakty i współpracę z pracodawcami. Częśd placówek nie umiała 
wskazad słabych stron. 

Ogólna ocena warunków kształcenia w placówkach z terenu powiatu pruszkowskiego i okolic wypadła 
pozytywnie. W skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało bardzo złe warunki, zaś 9 – bardzo dobre warunki, przeciętna 
ocena wyniosła 7,7. 

Badani z powiatu pruszkowskiego oceniają, że sytuacja ich absolwentów na rynku pracy jest raczej dobra 
lub przeciętna. Tylko w pojedynczych przypadkach sytuację tę oceniono jako raczej złą. Jednocześnie korzystnie 
oceniają wpływ kształcenia w swoich placówkach na sytuację absolwentów na rynku pracy. W skali 9-
punktowej, gdzie 1 oznacza, że kształcenie w placówce w ogóle nie przyczyniło się do poprawy sytuacji 
absolwentów na rynku pracy, a 9 oznacza, że przyczyniło się w bardzo dużym stopniu, przeciętna ocena 
oddziaływania kształcenia na sytuację na rynku pracy kształtowała się na poziomie 6,6. 

 

Ze względu na planowaną i zrealizowaną strukturę próby powyższe podsumowanie dotyczące poszczególnych 
powiatów w sposób ograniczony może byd uogólniane na ogół placówek działających na terenie ww. powiatów 
i ich okolic, są to raczej wnioski dotyczące badanych placówek, a nie ogółu placówek działających na badanym 
terenie. 
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4 SYNTEZA  

 

4.1 Najważniejsze wnioski z badao 

Potencjał placówek kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim należy oceniad przeciętnie. 
Nie jest on na bardzo niskim poziomie, ale w przypadku sporej części placówek można go znacząco zwiększyd. 
Przy tym jednak należy zastrzec, że najpoważniejsze przeszkody na drodze do realizacji potencjału placówek 
kształcenia ustawicznego pozostają od nich w dużej mierze niezależne – chodzi tu o kwestie zasobów 
finansowych oraz o zainteresowanie ze strony potencjalnych uczniów i słuchaczy.  

Bez zwiększenia nakładów finansowych na kształcenie ustawiczne niemożliwe jest zwiększenie potencjału 
placówek kształcenia ustawicznego w zakresie jakości i efektów nauczania. Już w tej chwili dośd liczna grupa 
placówek boryka się z problemami finansowymi w związku ze zmniejszeniem dotacji. Problemy te dodatkowo 
pogłębia zmniejszające się, zdaniem dyrektorów szkół, zainteresowanie sektorem kształcenia ustawicznego. 
Tylko nieliczne szkoły mają nadmiar kandydatów w stosunku do swoich możliwości szkoleniowych.  

Z drugiej jednak strony bardzo istotnym elementem decydującym o perspektywach placówek kształcenia 
ustawicznego są ich klienci. To ich preferencje w największym stopniu brane są pod uwagę przy podejmowaniu 
decyzji o kierunkach działalności. Niestety brak zainteresowania z ich strony, a także skłonnośd do wybierania 
kierunków mało perspektywicznych, ale łatwiejszych sprawiają, że sektor kształcenia ustawicznego nie może 
w pełni realizowad swojego potencjału, ale dryfuje w kierunku, który wskazuje najmniej poinformowana strona, 
czyli klienci placówek kształcenia ustawicznego.  

Warto przy tym także zauważyd, że mamy do czynienia z ciekawą dychotomią – wyniki uzyskane w badaniu 
kwestionariuszowym powinny napawad optymizmem, ale są zbyt dobre, by można było przyjąd za prawdziwy 
stan deklaratywny. Gdyby uwierzyd deklaracjom dyrektorów – zarówno w badaniach jakościowych, jak 
i kwestionariuszowych, należałoby stwierdzid, że placówki są w dobrej kondycji, chod czasem brakuje im 
pieniędzy. Mają świetną kadrę, w większości wspaniałe warunki lokalowe i zaplecze dydaktyczne. Mają też 
bardzo dobre rozeznanie w rynku pracy. Podejmują współpracę z różnymi instytucjami i pracodawcami, 
a swoim uczniom stwarzają bardzo dobre warunki do nauki, dzięki czemu ich sytuacja na rynku pracy 
poprawia się. Z drugiej strony placówkom konkurencyjnym (które przecież też brały udział w badaniach) 
zarzuca się kierowanie się zyskiem, brak dbałości o jakośd kształcenia, psucie rynku itd. Ponadto z innych źródeł 
wiadomo, że oferta placówek jest niedopasowana do rynku pracy, a jakośd kształcenia w części jednostek – 
wątpliwa (o czym świadczą m.in. wyniki egzaminów zewnętrznych). Powyższe obserwacje wskazują, iż w 
przyszłości w podobnych badaniach nie należy opierad się wyłącznie na deklaracjach dyrektorów placówek, ale 
poszukiwad innych, bardziej obiektywnych źródeł informacji. 

Przedstawiciele placówek kształcenia ustawicznego w ramach badao przejawiali niemal całkowity brak 
autokrytycyzmu, wpadali w samozachwyt, przedstawiając swoje jednostki jako niemal idealne. To, 
co przeszkadza w wypełnieniu potencjału zawsze pochodzi spoza placówek (niż demograficzny, nieuczciwa 
konkurencja, brak funduszy, niekorzystne przepisy). Lista zalet i mocnych stron jest długa, lista wad czy stron 
słabych – bardzo krótka. Badani nie dostrzegają słabych stron lub nie chcą się do nich przyznawad w ramach 
badao – byd może uważają, że nie wypada im o tym dyskutowad z postronnymi osobami. Ale należy tutaj 
postawid pytanie – na ile jest to z ich strony świadomy unik, a na ile brak umiejętności trzeźwej oceny 
rzeczywistości?  

Jeżeli kierownictwa placówek nie stad na autorefleksję, trudno oczekiwad, aby sytuacja kształcenia 
ustawicznego uległa znaczącej poprawie. Z pewnością warto przyjrzed się barierom zewnętrznym – ponieważ 
bardzo wiele od nich zależy. Ale też badanie wskazało na wiele barier wewnętrznych, czasem na poziomie 
mentalnym, z których istnienia przedstawiciele placówek byd może nie zdają sobie sprawy, albo nie chcą ich 
zauważad. 
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Czynniki kształtujące podaż usług edukacyjnych w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego 

O aktualnej ofercie placówek kształcenia ustawicznego decydują przede wszystkim preferencje ich uczniów 
i słuchaczy oraz zaplecze dydaktyczne placówek. Chod dyrektorzy placówek przyznają, że śledzą dane dotyczące 
zawodów nadwyżkowych i deficytowych, jednak z różnych przyczyn wiedza ta ma drugo- a nawet trzeciorzędne 
znaczenie. Okazuje się bowiem, że większą wagę przykłada się do zainteresowania ze strony uczniów (bierny 
odbiór preferencji), niż do aktywnego kreowania oferty dopasowanej do potrzeb rynku pracy. Warto też 
uświadomid sobie, że słuchanie jedynie podażowej strony rynku może doprowadzid do nieefektywnych 
rezultatów – produkcji nadwyżek w modnych, łatwych dla uczniów, czy mało kosztownych kierunkach edukacji, 
i pogłębiania deficytów w dziedzinach trudnych i mniej popularnych.  

Ze względu na długotrwałośd i wysokie koszty uruchamiania kolejnych kierunków kształcenia czy kursów, 
placówki mają tendencję do wybierania takich, dla których dysponują przynajmniej częściowo bazą 
dydaktyczną lub dla których tego typu baza nie jest zbyt wymagająca. Kształtowanie oferty idzie w kierunku 
wykorzystania posiadanego zaplecza kadrowego i dydaktycznego bez ponoszenia dodatkowych wydatków 
i wysiłku organizacyjnego. Ponadto placówki za wszelką cenę starają się utrzymad kierunki już obecne w ich 
ofercie, nawet jeśli te cieszą się mniejszym zainteresowaniem, ponieważ odtworzenie ich, gdy zmieni się 
koniunktura byłoby znacznie trudniejsze. Tym samym zdecydowanie mniejsze jest pole do otwierania nowych 
specjalizacji. 

Rzadko kiedy w układzie decyzyjnym uwzględniane są preferencje pracodawców. Placówki nie mają bowiem 
rzetelnych źródeł informacji w tym zakresie. Współpraca z pracodawcami jest raczej luźna, w części profesji 
utrudnia ją rozdrobnienie w branży (np. gastronomia, fryzjerstwo). Tylko nieliczne szkoły posiadają aktualną 
wiedzę o potrzebach pracodawców – pochodzącą z kontaktów z tym środowiskiem lub z własnych analiz. 
Za brak współpracy odpowiadają jednak także pracodawcy, którzy często nie są świadomi istnienia sektora 
kształcenia ustawicznego lub są mu niechętni. Coraz mniejsze jest też zapotrzebowanie pracodawców 
na szkolenia zamknięte. 

Również współpraca z instytucjami rynku pracy pozostawia wiele do życzenia. Rola urzędów pracy 
w funkcjonowaniu placówek kształcenia ustawicznego najczęściej ogranicza się do przekazywania informacji 
o zawodach nadwyżkowych i deficytowych (w opinii niektórych badanych zbyt ogólnych), czy też zamawiania 
szkoleo lub ogłaszania przetargów. Tymczasem tam, gdzie współpraca pomiędzy placówkami a urzędami pracy 
jest ścisła i dobrze oceniana, widoczne są pozytywne efekty – np. zapewnienie dodatkowych usług dla uczniów 
w postaci doradztwa, większy namysł nad wykorzystaniem przez bezrobotnych oferty placówek (świadome 
kształtowanie ścieżki kariery zawodowej).  

 

Mocne i słabe strony instytucji prowadzących formalne kształcenie ustawiczne 

Chod sytuacja placówek kształcenia ustawicznego jest bardzo różnorodna, tak jak różnorodne są same 
placówki, można próbowad je szeregowad w ramach pewnego continuum. Na jednym jego koocu należałoby 
umieścid szkoły „niepoważne”, „fikcyjne”, zaś na drugim koocu szkoły rzetelne, realne, „poważne”. 

Szkoły mało poważne charakteryzują się tym, że w zasadzie ich nie ma.  

 Ich kadra zatrudniona jest w ramach umów o dzieło lub zlecenie. Na stałe pracuje w innych szkołach, 
a w mało poważnych placówkach tylko dorabia. Oznacza to mniejsze zaangażowanie w pracę i de facto 
brak zespołu pedagogicznego.  

 Nie mają bazy lokalowej, muszą wynajmowad pomieszczenia, pracownie. Nie dysponują też bazą 
dydaktyczną, muszą korzystad z cudzego wyposażenia, sprzętu, bibliotek. 

 Nie mają dobrych kontaktów z instytucjami i pracodawcami. W zakresie praktyk przekazują inicjatywę 
w ręce uczniów i jedynie pilnują formalności.  

 Nie interesują się uczniem, jego frekwencją, rezultatami kształcenia. 

 Najczęściej są to szkoły niepubliczne. 
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Szkoły poważne charakteryzują się tym, że mają się czym pochwalid. 

 Ich kadra stanowi zgrany i sprawdzony zespół, od lat związany z placówką. 

 Dysponują salami i pracowniami o dobrym standardzie, na własny użytek. Dbają o ich stan. 

 Dysponują wyposażeniem potrzebnym do nauki teoretycznej i praktycznej, czasem własnymi 
warsztatami pracy. 

 Współpracują z pracodawcami i urzędami pracy, starają się pomóc uczniom wejśd na rynek pracy. 

 Kładą nacisk na przystępowanie do egzaminów zewnętrznych, monitorują ich rezultaty. 

 Najczęściej są to szkoły publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych, duże, działające 
w ramach zespołów, z długoletnią historią. 

Należy podkreślid, iż zdecydowanie lepiej radzą sobie placówki publiczne i te działające w ramach dużych 
zespołów, co jest pochodną dostępnych zasobów finansowych, kadrowych i bazy dydaktycznej. Dobra jest też 
sytuacja placówek niepublicznych, które znalazły na rynku wąską niszę – specjalizują się w konkretnym 
zawodzie lub zestawie zawodów, a ich oferta jest wysokiej jakości, unikalna, praktycznie nie mają konkurencji.  

Wśród mocnych stron części placówek kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim należy 
wskazad: 

 Kwalifikacje i doświadczenie kadry – nauczyciele spełniają kryteria formalne, w większości posiadają wyższe 
wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne, często posiadają więcej, niż jedną specjalizację 

 Doświadczenie placówek w zakresie kierunków kształcenia prowadzonych od lat i stale uaktualnianych 

 Przekazywanie wiedzy praktycznej, wypracowywanej w doświadczeniu, w codziennej pracy, przekazywanie 
know-how 

 Uzupełnianie wiedzy o wiadomości z zakresu funkcjonowania na rynku pracy 

 Wyposażenie części szkół w nowoczesny sprzęt, dobrej jakości pracownie i warsztaty 

 Wykorzystywanie środków unijnych – własne projekty, podwykonawstwo w cudzych projektach, ubieganie 
się o zamówienia publiczne 

Z kolei słabe strony placówek o niskim potencjale zaobserwowano w obszarach: 

 Brak własnej bazy dydaktycznej – sal, pracowni, warsztatów, wyposażenia 

 Mała liczba zainteresowanych uczniów i niska motywacja słuchaczy 

 Niskie efekty kształcenia, ponieważ to nie przyrost wiedzy jest jego celem 

 Nastawienie na formalne, a nie merytoryczne efekty kształcenia – uzyskanie dokumentu 

 Brak kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy – niska świadomośd oczekiwao, możliwości 
i potrzeb 

 Luźne związki kadry pedagogicznej z placówkami, skutkujące słabymi relacjami w gronie pedagogicznym, 
co przekłada się na mniejsze możliwości pracy z uczniem i wspierania go 

 

Warto przy tym wskazad także słabości, które dotyczą większości placówek, niemalże niezależnie od ich 
aktualnego potencjału: 

 Niewystarczające środki finansowe 

 Stereotypowy wizerunek i niechęd do kształcenia ustawicznego 

 Postawa asekuracyjna i niechęd do podejmowania ryzyka czy inwestycji – zarówno w kontekście doboru 
typów szkół czy kierunków kształcenia, jak i w kontekście decyzji o warunkach kształcenia 

 Zbyt mała refleksja nad całokształtem rynku pracy – podejmowanie decyzji wyłącznie na podstawie 
aktualnych zasobów i deklaracji potencjalnych klientów, kierowanie się deklarowanym zainteresowaniem – 
podążanie za „zleceniodawcami” zamiast perspektywicznego kształtowania oferty 

 Brak zwyczaju ewaluacji efektów kształcenia, monitoringu losów absolwentów 
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Dobre praktyki zidentyfikowane w placówkach kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim  

W ramach badania zidentyfikowano następujące dobre praktyki: 

W zakresie organizacji nauki 

 Udział w projektach dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, zwłaszcza umożliwiających 
wymianę uczniów, wyjazdy i praktykę u pracodawców za granicą 

 Kształcenie modułowe i nacisk na kompetencje kluczowe – nauczanie nie pod kątem programu lub 
egzaminu, ale pod kątem dwiczenia i przydatności umiejętności w karierze zawodowej 

 Wykorzystanie platform do e-learningu w działalności szkoleniowej, dzięki czemu możliwe jest dotarcie 
do większej liczby słuchaczy, ale też przyciągnięcie lepszej (i trudniej dostępnej) kadry 

 Organizowanie kursów i szkoleo w formie kursów wakacyjnych – zblokowanych w okresie letnim, 
zamiast formy zaocznej 

 Prowadzenie ewaluacji własnej pracy, standardowej oceny zadowolenia uczniów z kształcenia, z pracy 
nauczycieli, z warunków nauczania 

W zakresie nauczanych treści 

 Nauka uczenia się i nacisk na kreatywnośd, myślenie krytyczne – zachęcanie do samodzielności, 
wypracowywania własnych rozwiązao, zamiast trzymania się standardów, wzmacnianie kreatywności 
zamiast podtrzymywania przyzwyczajeo i utartych schematów 

 Organizowanie dodatkowych zajęd, w tym umożliwiających zdobycie certyfikatów (np. językowych) czy 
uzupełniających kwalifikacji (z zawodów pokrewnych) 

W zakresie kontaktów z rynkiem pracy 

 Współpraca z firmami, które użyczają najnowocześniejszego sprzętu i materiałów, zaznajomienie 
z nowymi technikami i technologiami, które dopiero wchodzą na rynek 

 Współpraca z instytucjami rynku pracy, uzupełnianie kształcenia o elementy podnoszące kompetencje 
w zakresie funkcjonowania na rynku pracy, umożliwienie kontaktu z doradcami zawodowymi 

 Członkostwo w stowarzyszeniach przedsiębiorców, np. izbach rzemieślniczych, handlowych, dzięki 
którym można uzyskad nie tylko kontakt z pracodawcami, a także dodatkowe korzyści dla placówki 
(np. dostęp do sprzętu, wykładowców, technologii, zakładów pracy) 

 

4.2 Rekomendacje 

 Konieczne jest dostosowywanie oferty kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy, a nie do potrzeb 
uczniów i możliwości placówek. Potrzebne tutaj są następujące działania: 

 Wspieranie placówek w identyfikacji deficytowych, potrzebnych kierunków kształcenia – zarówno 
dzięki informacjom z badao rynku pracy, jak i dzięki stymulacji współpracy placówek kształcenia 
ustawicznego z pracodawcami, oraz z innymi placówkami (w celu optymalizacji oferty) 

 Wspieranie placówek w uruchamianiu nowych, perspektywicznych, deficytowych kierunków 
kształcenia (wsparcie finansowe, promocyjne, doradcze) 

 Promocja zasad kształcenia przez całe życie, wzrost świadomości klientów systemu kształcenia 
ustawicznego, że bardziej opłacalny jest wybór kierunków niszowych, deficytowych, niż 
popularnych i łatwych 

 Wspieranie placówek w podejmowaniu współpracy z pracodawcami (np. dodatkowe fundusze za 
skuteczną współpracę), facylitacja kontaktów – np. poprzez kojarzenie placówek z 
przedsiębiorcami kontaktującymi się z urzędami pracy 
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 Wzrost świadomości placówek, iż częśd oferty można adresowad do osób z wyższym 
wykształceniem, wysoko wykwalifikowanych pracowników – poszukiwanie tego typu kierunków 
kształcenia  

 Konieczne jest wspieranie placówek w zakresie wprowadzania do programów nauczania elementów 
funkcjonowania na rynku pracy i w miejscu pracy, także w formach pozaszkolnych. Należy także dążyd do 
zapewnienia uczniom i słuchaczom doradztwa zawodowego na różnych etapach ich ścieżki edukacyjnej 
(zaczynając od decyzji o wyborze kierunku kształcenia). Promocją tego typu zagadnieo mogłyby się zająd 
urzędy pracy, które jednocześnie byłyby w stanie wspomóc placówki w zakresie doradztwa. 

 Konieczne wydaje się uświadomienie placówkom kształcenia ustawicznego, że aby przetrwad w czasach 
kryzysu i nadchodzącego niżu demograficznego, powinny zacząd przyciągad przede wszystkim osoby 
dorosłe, w średnim wieku. Placówki powinny zacząd orientowad się raczej na uzupełnianie, 
przekwalifikowywanie lub aktualizowanie wiedzy, niż na kształcenie dorosłej młodzieży.  

 Należy wskazad placówkom kształcenia ustawicznego potrzebę większej autorefleksji – w zakresie planów 
rozwojowych, aktualnej działalności, otoczenia konkurencyjnego. Warto promowad ideę monitorowania 
losów absolwentów oraz ewaluacji efektów kształcenia, dzięki czemu placówki będą miały szanse uzyskad 
informację zwrotną, która pomoże im lepiej dopasowad ofertę kształcenia do potrzeb i wymagao rynku. 

 Potrzebne jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w system kształcenia ustawicznego. 
Uzasadnione w tym przypadku są następujące działania: 

 Podnoszenie znajomości aktualnej oferty systemu wśród pracodawców 

 Podnoszenie świadomości w zakresie zasad funkcjonowania systemu – możliwośd przeszkolenia 
pracowników, zamawiania szkoleo zamkniętych czy kierunków kształcenia, możliwośd zgłaszania 
zapotrzebowania w zakresie dopasowania oferty do potrzeb rynku 

 Informowanie o korzyściach ze współpracy w zakresie praktyk zawodowych 

 Promowanie współpracy stowarzyszeo przedsiębiorców z sektorem kształcenia ustawicznego – 
lobbowanie na rzecz umożliwienia placówkom zrzeszania się w organizacjach pracodawców 
w celu nawiązania kontaktów, poznania specyfiki branż 

 Zmiana negatywnych postaw pracodawców wobec kształcenia ustawicznego i wobec 
pracowników, którzy indywidualnie podejmują wysiłek podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji 
(np. możliwośd zwalniania na zajęcia czy egzaminy bez negatywnych konsekwencji dla 
pracownika) 

 Potrzebna jest stanowcza walka z fikcyjnym kształceniem – niską jakością kształcenia, psuciem rynku przez 
„szkoły widma” nastawione na zysk, a nie na pozytywne efekty kształcenia. Takie negatywne praktyki mają 
wpływ na wizerunek całego sektora, a przy tym na dewaluację świadectw, dyplomów i certyfikatów 
w oczach pracodawców. 

 Z uwagi na proceder wykorzystywania bezpłatnych szkół przez osoby, które nie chcą się uczyd, a jedynie 
uzyskad zaświadczenie o kształceniu na potrzeby świadczeo socjalnych, należałoby wprowadzid zmiany pod 
względem kontroli uczniów i wymaganej frekwencji. Szkoły powinny współpracowad w tym zakresie 
z instytucjami, na których potrzeby zaświadczenia są wymagane – tak, aby możliwe było cofnięcie 
świadczeo, jeśli dany uczeo nie stawia się na zajęciach. Można rozważyd tutaj albo monitorowanie szkół 
przez instytucje przydzielające świadczenia, lub koniecznośd przedstawiania zaświadczeo o kształceniu nie 
raz w roku, ale np. raz na 2 miesiące. Należy podkreślid, iż wprowadzenie odpłatności za naukę w 
placówkach prowadzących kształcenie w formach szkolnych nie jest w dłuższej perspektywie dobrym 
rozwiązaniem, ale raczej przysłowiowym „wylewaniem dziecka z kąpielą”. Wprowadzenie opłat pozbawi 
dostępu do kształcenia ustawicznego osoby, które chciałyby się uczyd, ale same nie byłyby w stanie 
sfinansowad opłat.  

 Pożądane jest stworzenie katalogu dobrych praktyk w kształceniu ustawicznym (np. w formie studiów 
przypadku) i promowanie tego typu rozwiązao w innych placówkach województwa mazowieckiego. 
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 Należy rozważyd propozycję prowadzenia niezależnych rankingów placówek kształcenia ustawicznego, 
które pozwalałyby ocenid jakośd kształcenia w poszczególnych placówkach. Tworzenie tego typu rankingów 
miałoby szereg zalet: 

 Po pierwsze, byłaby to dobra promocja całego systemu kształcenia ustawicznego. Opracowanie i 
opublikowanie rankingu mogłoby stad się wydarzeniem medialnym, dzięki któremu częśd 
potencjalnych klientów placówek kształcenia ustawicznego dowiedziałaby się o ich istnieniu.  

 Po drugie, byłby to sygnał dla placówek kształcenia ustawicznego do zwiększenia wysiłków na 
rzecz utrzymania lub podniesienia jakości kształcenia. Dzięki rankingowi rzetelne jednostki mogą 
zyskad darmową reklamę, przyciągnąd więcej uczniów czy słuchaczy.  

 Po trzecie, byłaby to dobra informacja dla uczniów czy słuchaczy, którzy dokonując wyboru szkoły 
mogliby się kierowad kryteriami obecnie nie zawsze dla nich dostępnymi (np. zdawalnośd 
egzaminów). Mieliby zatem większą świadomośd tego, jaką placówkę wybierają. 

 Po czwarte, tego typu rankingi pozwoliłyby zidentyfikowad szkoły „fikcyjne” i albo zmotywowad je 
do zwiększenia wysiłków na rzecz podniesienia jakości kształcenia, albo obnażyd ich niską jakośd i 
doprowadzid do ich zamknięcia, aby „nie psuły rynku”. 

 Kryteria pozwalające na stworzenie rankingów powinny byd opracowywane we współpracy z placówkami 
kształcenia ustawicznego oraz ekspertami, tak aby uwzględniad specyfikę działalności tego typu placówek i 
unikad krzywdzących ocen. Z pewnością należałoby raczej mówid o grupach rankingów np. ze względu na 
typ kształcenia (formy szkolne, formy pozaszkolne), kierunek kształcenia (ogólnokształcące, zawodowe). 
Wśród grup kryteriów, które warto rozważyd przy tworzeniu rankingów można wskazad m.in.: 

 Kondycję finansową placówki 

 Ocenę bazy dydaktycznej – pomieszczeo i ich stanu, wyposażenia, posiadanych pracowni i 
warsztatów 

 Ocenę potencjału kadrowego – liczba i kwalifikacje nauczycieli, ich związki ze szkołą 

 Ocenę oferty względem szans absolwentów na rynku pracy – kształcenie w zawodach, kierunkach, 
na które jest popyt, nie zaś w zawodach nadwyżkowych 

 Ocenę efektów kształcenia – odsetek absolwentów przystępujących do egzaminów zewnętrznych, 
odsetek absolwentów zdających egzaminy zewnętrznych, uzyskiwane zaświadczenia, uprawnienia 
i certyfikaty 

 Ocenę możliwości w zakresie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych – współpraca z 
pracodawcami, dostęp do nowoczesnej bazy szkoleniowej i programów nauczania 

 Wcielenie w życie powyższych rekomendacji wymaga współpracy i przemyślanych działao wielu aktorów. 
W proces ten powinny byd zaangażowane następujące strony: 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Powiatowe Urzędy Pracy 

 Starostwa powiatowe jako organy prowadzące częśd placówek 

 Organizacje pracodawców 

 Placówki kształcenia ustawicznego 

 Rekomendacje powinny byd aplikowane na kilku poziomach – na poziomie wojewódzkim należy podjąd 
działania informacyjne i promocyjne (np. szkolenia, konferencje, warsztaty, rejestry dobrych praktyk). Z 
poziomu wojewódzkiego mogłyby byd także koordynowane działania doradcze i stymulujące współpracę. 
Dużą rolę może odegrad tutaj Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – pełniąc funkcję organizatora, 
koordynatora oraz eksperta (zebranie i wykorzystanie wiedzy z różnych obszarów). Instytucja ta może 
podjąd walkę z syndromem brakującego bohatera – wszyscy wiedzą, że sytuacja jest zła i „coś” trzeba 
zrobid, ale nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności. W takiej sytuacji potrzebny jest inicjator działao, a 
WUP może podjąd się tego zadania w sposób rzetelny i przydający przedsięwzięciu wiarygodności.  
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 We wsparcie powinny angażowad się także Powiatowe Urzędy Pracy, jako instytucje posiadające wiedzę w 
zakresie deficytów, a także organy nadzorujące placówki kształcenia ustawicznego. Do współpracy warto 
także zaprosid organizacje pracodawców. Można tutaj zaproponowad tworzenie porozumieo placówek czy 
organów prowadzących, organizowanie szkoleo, warsztatów i konferencji, tworzenie zespołów roboczych – 
zarówno w temacie perspektywicznych kierunków kształcenia, jak i w zakresie narzędzi służących lepszej 
promocji sektora kształcenia ustawicznego, potrzebnego doradztwa etc. Dużo zależy od poziomu 
podejmowanych działao – z pewnością doradztwo dla placówek (np. zestaw dobrych praktyk), promocję 
dobrego zarządzania (np. konkursy, nagrody) czy promocję samego systemu kształcenia należałoby 
koordynowad z poziomu wojewódzkiego, tak aby możliwie szeroki był zakres oddziaływania, a sama 
komunikacja spójna. 

 

 Metodologia badao prowadzonych w placówkach kształcenia ustawicznego powinna zostad 
przedefiniowana. Nie powinna opierad się wyłącznie na deklaracjach, stwierdzeniach i opiniach dyrektorów 
placówek, ale iśd w kierunku obiektywnych, niezależnych miar i statystyk. Jedynym wiarygodnym tego typu 
badaniem w zakresie warunków kształcenia jest badanie Mystery Client. Rekomendacje metodologiczne w 
kontekście całego projektu zostały omówione w osobnym dokumencie poświęconym metodologii 
przyszłych badao (Tom 11). 
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5 ABSTRACT 

 

Part 1: Lifelong learning in the 2010/2011 academic year in the Mazowieckie voivodship – 

basic information  

 

Profile of lifelong learning establishments  

There is a great deal of variety in the types of school and their combinations among lifelong learning 
establishments functioning in the Mazowsze region. Almost half the lifelong learning establishments covered 
by the questionnaire survey were autonomous schools for adults (45%), while almost 30% were school 
complexes. One in ten establishments were non-public lifelong learning and practical education 
establishments, while another 10% constituted further education and vocational training centres. 6% were 
teacher training establishments, 5% were Lifelong Learning Centres with a school and 5% such centres without 
a school. The other 7% were other establishments. In addition some establishments showed diversity in their 
internal structure. The greatest variety was seen in autonomous schools for adults and school complexes. 
Where autonomous schools were concerned, the most common type of school adult college, functioning in 
71% of them. General and supplementary high schools for adults functioned in almost 40% of establishments. 
Adult colleges were also the most common in the structure of school complexes (61%), although in this case 
technical colleges,  both for youngsters and supplementary colleges for adults, have a much larger share. 

The type of school or configuration chosen by the student most often depends on the establishment’s 
prospectus for youngsters and on local competition. The prospectus for adults is often treated as continuation 
or expansion of that for youngsters, but also as a parallel choice for a “different” market segment (e.g. in a 
junior high school or general high school it is easy to organise a junior high school, general high school, or 
supplementary high school for adults based on the same infrastructure and teaching staff). Schools also 
calculate what they can offer in relation to what competitor establishments in the vicinity are offering. Changes 
usually apply to the subjects taught, not the actual types of school.  

Most lifelong learning establishments base their operations on a few sources of financing, the most crucial of 
which is educational subsidy; for the establishments as a whole, as many as 56% of them obtain funds via such 
subsidies. The second most important source of finance – that of student fees – is a source of financing for only 
one third of the establishments (35%). Local government grants in turn are a source of finance for one in five 
establishments (21%). EU funds also have a significant share, though relatively small – and are a source of 
funding for 13% of establishments. Educational subsidies are not only the source of financing used most often, 
but also account for the largest share in the budgets of lifelong learning establishments.  

The average share educational subsidies have in the funds available to establishments is almost 30%, but this 
share ranges from barely 5.6% in establishments only offering non-school forms of instruction, to as much as 
40.7% in establishments instructing in school forms only. On the other hand, the share of student fees – overall 
accounting for approximately 15% – is highest among establishments only offering non-school forms of 
instruction (37.8%), and lowest for those providing both school-based and non-school forms (7.1%). Funds 
coming from local governments make up approximately 7.5% of the establishments’ budget – with this share 
much higher for those providing both school-based and non-school forms (14.6%) and in state establishments 
(12.3%). EU funds, accounting overall for a share of around 5.5%, have the biggest share in the budgets of 
establishments offering courses and training. 

The majority of respondents felt that the funds their establishments had were sufficient to cover the school’s 
functioning costs; 37% were of the opinion that the funds are enough (an opinion voiced much more often in 
regard to establishments running only courses and training – 56%), while 34% felt that the funds sufficed but 
with difficulty (more common in establishments providing school forms of instruction). At the same time, one 
in five establishments claimed to have insufficient funds.  
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School education for adults  

There are two general directions in education (simultaneously goals) which should be distinguished: general 
(the goal: to obtain secondary level education, the secondary graduation certificate – Matura) and vocational 
(the goal: to acquire an occupation). 

Schools for adults with a general education profile are most often establishments organised within schools for 
youngsters, and usually offer part-time instruction. The reason for choosing a general education school is the 
desire to obtain secondary-level education, although few students attending them actually take the school-
leaving examinations. If they do not intend to continue their education via higher studies, people choose such 
schools most often in order to obtain a specific document, not to expand their knowledge.  

Apart from adults attending general schools who supplement their education due to the demands of their 
employer or the job market, there is also a specific type of student: those learning for themselves, for the 
satisfaction of obtaining a secondary-level education. A third type of student, though only seen in schools 
which are free of charge (including vocational establishments), is that of those only registering in order to 
obtain a certificate showing that they are studying – for presenting at ZUS (Social Insurance) or social care 
institutions in order to obtain a pension or benefit.  

One might get the impression that general education for adults is rather a minor element of lifelong learning – 
essential so that those who, for various reasons, “fell out” of the universal education system for youngsters can 
supplement their knowledge and complete formalities.  

There are slightly more establishments offering vocational school-based instruction for adults than there are 
general education schools. There are 3 types of student at such places: those interested in fulfilling formal 
criteria (confirmation of qualifications), those wanting to obtain new competences, and young adults wanting 
to acquire an occupation. The large number of vocational schools is not reflected in the richness of their 
prospectuses. Although the total number of subjects is relatively large, specific schools most often only offer  
1-2 subjects. In addition the prospectuses of vocational schools most often have the most popular subjects, 
those easiest to organise; striving to keep up with the prospectuses of competitor establishments and demand 
may lead to impoverishment of the overall range of vocational instruction available. A characteristic practice 
among vocational schools for adults is to register a large number of subjects and recruit for them, but only 
actually providing instruction in those for which there is demand. This strategy of recruiting for as many 
subjects as possible, and not withdrawing subjects for which demand is low, is related to the procedures a 
school has to go through to be able to provide instruction in a specific subject. Schools usually have a few 
interrelated subjects which use the same infrastructure and teaching staff.  

 

Out-of-school education for adults  

The range of courses and training in establishments providing out-of-school instruction is very varied. There are 
some establishments only offering a few types of training, frequently specialising in a specific subject area, 
while some have extremely broad prospectuses. As in the case of subjects provided in school-based instruction, 
the provision of specific courses depends on demand. Certain subjects, though on a permanent basis included 
in establishments’ prospectuses, have not actually been provided for a long time, or are only provided very 
rarely, while others – the most popular – are practically provided on a constant basis. 

The largest number of establishments covered by the questionnaire survey offer training in safety and hygiene 
at work (43%) and computer courses (38%). One in three offer training in accounting and in personnel and 
wages, while 29% offer courses in reemployment. One in four establishments offer training in such areas as 
sales, running an office, personal conversation, and health and beauty.  

Courses are often run by lifelong learning establishments at which schools also function. Such establishments 
usually make use of infrastructure and staff provided for the requirements of schools for youngsters and adults. 
However, there are also establishments for which courses and training are the main source of revenue. 

Courses and training are most often provided as a result of establishments wanting to expand their prospectus 
at the lowest possible cost while using resources they already possess, wanting to find an additional source of 
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revenue, wanting to obtain EU funds, or seeking a stable source of revenue through narrow specialisation and 
choosing a subject with prospects. In recent years EU funds have constituted the primary motor for the non-
school sector of lifelong learning, above all funds from the Operational Programme Human Capital.  

The popularity of courses depends, among other things, on the market supply of particular training, on charges 
for the training, demand among employers, and on fashion and the opinions students have of the most 
desirable qualifications in the immediate future. Apart from courses with narrow specialisation, most schools 
claim that current demand is below what they can provide – that they would be able to train significantly more 
participants, but not enough people are enrolling. 

 

Students attending lifelong learning establishments  

There is no such thing as an average student at a school for adults, unless such a school has a very narrow 
instruction profile. People taking advantage of what lifelong learning has to offer constitute a diverse mixture 
in regard to most social and demographic attributes: age, gender, level of education and occupation, situation 
on the job market, and family situation. 

The following are the most important factors when it comes to choosing to enrol for further education: 

 The need to expand one’s knowledge, gain new qualifications, or supplement those one already has 

 The need to obtain a document confirming one’s level of education or the qualifications one has 

 The desire to raise one’s chances on the job market  

 The need to take certain steps or achieve a certain goal in life 

 The need to obtain a learning certificate needed for obtaining social benefits 

The most important student-related problems experienced by establishments are: 

 Attendance problems: students enrolled in lifelong learning establishments have very serious problems 
attending at a satisfactory level. Even achieving the 50% presence threshold is often a problem. These 
problems result from difficulties students have in squaring learning with family or work duties, students 
lacking appropriate learning habits, and lack of motivation among students. 

 Attitude towards school and towards learning: not all apply themselves to their studies, are conscientious 
and treat other students and teaching staff with respect. Some students treat learning as less of a priority 
than other areas in life (family, work). 

 Employer attitude towards their employees’ education: employers do not always encourage workers to 
further their education, and make it difficult to attend classes or sit exams. 

 Students themselves lack the skill of shaping their career path. 

On average, adult students attending lifelong learning establishments obtain significantly worse results in their 
education than school youngsters. The reasons for this vary widely – from their cultural capital, the quality of 
their education to date, external restrictions related to family and work, to motivation. Even worse, a 
significant portion of these students have no intention of taking external exams, making do with documents 
obtained from the schools. 

27% of lifelong learning establishments declared in the survey that they monitor the situation of their 
graduates on the job market, while another 29% answered that the establishment plans such steps. In half the 
cases, this “monitoring” simply meant meeting with and talking to graduates (53%) – and one should presume 
that at least some of these contacts were informal in character. Establishments sporadically contacted their 
former students by e-mail or telephone, or surveyed or talked to employers. 

According to representatives of lifelong learning establishments, their graduates‘ situation on the job market is 
quite good: as many as 42% voiced this opinion, while only 3% described their situation as very good. 31% of 
the respondents described their graduates’ situation as average. Only 8% were convinced that their graduates’ 
situation on the job market was bad. The most favourable ratings for their graduates’ situation were given by 
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representatives of establishments only instructing students in school-based forms (52%), as well as by 
representatives of state establishments (47%). 

The establishments’ directors seem unaware of criticism about teaching programmes and their execution being 
out of line with the job market’s current requirements. 74% of the lifelong education establishments’ 
representatives said in the survey that their schools prepare adult students very well or quite well for the 
occupation they train in. There tended not to be any negative answers here at all. 

Assessment of students’ preparation for functioning on the job market was also positive, with almost 70% of 
respondents claiming that their establishment prepares adult students very well or quite well for the reality of 
the job market. Here as well there were no negative ratings. 

 

Part 2: The condition of establishments and quality of lifelong learning in the Mazowieckie 

voivodship 

 

Strengths and weaknesses of lifelong learning establishments 

41% of lifelong learning establishment representatives in the questionnaire survey described their activities as 
expanding from one year to the next, although only in 15% of cases was this dynamic growth. One in three 
establishments are in a stable situation, with no change either for the better or for the worse. At the time of 
the survey one in ten respondents rated their establishment’s situation as getting steadily worse, while 15% 
gave no answer (some of these may not have wanted to admit to a worsening situation). Lifelong learning 
establishments offering both school and non-school forms are coping the best (i.e. large, comprehensive 
establishments). Those providing instruction in non-school forms only are coping quite well, while 
establishments offering only school-based forms are managing the worst. 

The directors’ subjective assessment of the strengths and weaknesses of their establishments was quite similar 
in most places covered.  

The following were usually given by the directors among their strengths: 

 Highly qualified and experienced teaching staff, fulfilling all formal requirements 

 Good location 

 Many years of experience in the field of lifelong learning 

 Equipment in the establishment (if it has any) 

 The possibility of obtaining practical experience 

 Obtaining EU funds  

 Friendly atmosphere 

The following often appeared among the establishments’ weaknesses: 

 Insufficient funds for the establishment’s needs 

 No or insufficient teaching facilities (classrooms, workshops, equipment) 

 Inflexibility in regard to starting up new subjects  

 Problem with obtaining teaching aids 

 Payments for education  

The directors spoke very favourably of individual aspects of learning in their establishments. On a scale from 1 
to 5, with 1 for “very bad” and 5 “very good”, average ratings for all aspects were between 4 and 5. Ratings 
were highest for issues related to teaching staff – their expertise (average rating of 4.9), cordiality (average 
rating of 4.8) and involvement (average rating – 4.8). The second group of high ratings comprised aspects 
related to the quality of instruction – the quality of classes in theory (average – 4.7), quality of instruction in 
using computers (average – 4.7), and quality of practical classes (average – 4.6). In third place, with good 
ratings, were aspects related to the conditions for learning. 
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The conditions for learning  

The representatives of all establishments taking part in the survey gave positive ratings for the conditions for 
learning in their establishments. On a scale of 1 to 9, with 1 for very bad and 9 for very good conditions, 
nobody gave a negative rating (under 5), and most ratings were from 7 to 9 – giving an average of 7.8. This 
means that in the directors’ opinion, the conditions for learning in their establishments are good or very good. 

The teaching staff are considered a strength of the establishments: well-educated, professional, and 
experienced. No problems were reported with fulfilling formal requirements regarding teachers’ qualifications. 
The teachers are usually comprehensively educated, are entitled to teach a few subjects, and attempt to 
combine competences. 

In establishments which are part of larger complexes, teachers usually teach in a few of its component schools, 
especially where state schools are concerned. For a large portion of teachers, their work in lifelong learning 
establishments is additional work, alongside their teaching in day schools for youngsters. In such cases they are 
employed on the basis of a contract for specific work or commission contract. Teacher age varies, although 
they are mainly middle-aged or older. 

The situation of those establishments which have their own premises with class rooms is much better, both in 
regard to the premises and equipment. This applies above all to state schools and certain non-public 
establishments. Some non-public establishments are located entirely in rented premises – including their 
rooms used for school authorities and the secretaries’ office. These are what is known as “ghost schools” – and 
even if they wanted, they would have no possibility of investing in teaching infrastructure. 

Apart from the issue of “ghost schools”, there are few establishments which rely entirely on their own teaching 
facilities. This is possible almost exclusively in the case of general education establishments which do not need 
workshops or studios. Establishments most often have teaching rooms used for classes in general subjects (e.g. 
Polish, mathematics) and for classes in theory in vocational subjects, as well as one or two studios enabling 
practical classes or workshops (e.g. practical vocational instruction), fitted with the necessary equipment and 
materials. 

The limited possibilities for opening new studios (no rooms available, no funds for renovation or equipment) 
mean that establishments are not interested in providing instruction in too many subjects for which they do 
not have the teaching facilities, because this would entail very large external costs. 

 

The quality of instruction 

The final assessment of the effects of instruction at the surveyed establishments given by their directors is 
quite positive. On a 9-point scale, with 1 for instruction at the establishment not contributing at all to an 
improvement in graduates’ situation on the job market, and 9 for it contributing to a very high degree, the 
average rating was 6.2. Thus, according to the respondents, instruction at their establishments improved their 
graduate’s position on the job market to a certain (but not very high) degree.  

The vast majority of lifelong learning establishments base their instruction on standard programmes approved 
of by the Ministry. In establishments for adults much fewer ideas for making classes more attractive, fewer 
innovations and less programmes compiled independently are used. Initiatives of this type are addressed to 
youngsters.  

An important factor in the quality of instruction in vocational schools is how active they are in organising 
additional classes or courses that enable students to acquire extra skills, going beyond the curriculum, but also 
leading to additional certificates which may later be added to one’s CV. Practices of this type, however, are 
sporadic. Another initiative is the option of using European Union programmes, for example as part of the 
“Leonardo da Vinci” programme, via which participants can spend time in other countries and gather practical 
vocational experience. 

Half the establishments covered by the survey admitted that they take no measures to facilitate finding 
employment for their graduates. One in three establishments organise meetings with a career adviser and 
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meetings regarding how to look for a job after completing education. Meetings with psychologists are 
organised by one in four establishments, while 15% of them participate in job fairs. 

Practical vocational instruction is provided in schools most often at the minimum level required by the 
curriculum. This is because practical classes are among the most costly and involving elements of instruction.  

The share practical classes have in total instruction time varies depending on type of school and subject. In the 
case of schools participating in the questionnaire survey, practical instruction accounted for between a few to 
several dozen percent – it was relatively the lowest in technical schools and supplementary technical schools, 
probably due to the parallel general education, and somewhat higher in adult colleges and basic vocational 
schools.  

Vocational training has a lower average share in school education than practical classes. In this case as well its 
share is the lowest in technical schools and supplementary technical schools, and somewhat higher in adults 
colleges and basic vocational schools.  

The procedures in the case of vocational training vary very widely in establishments for adults. Half the 
establishments surveyed indicated that the school usually suggests the employers, although students may 
choose others. 17% of the establishments give no choice in this respect – the school sorts out everything, and 
directs its students to chosen employers. In another 17% the students have to indicate the employer with 
which they will carry out their vocational training.  

Public (state) schools have more possibilities in regard to collaboration with employers; they frequently send 
their students for vocational training in specific places of work, and in certain cases collaborate with local 
government administration in this matter. Such training takes place according to a strictly defined programme 
– and the directors stressed that they make sure procedures are abided by in this area. However, they 
themselves admitted that apart from the procedures, the quality of vocational training is determined above all 
by the attitude of the employer. Control of vocational training is most often based on contacts with the 
student’s supervisor (24%) and based on analysis of the training diary (24%). It is less common for schools to 
organise control visits by their staff (17%) or management (12%). 

Practical vocational instruction or vocational training is most often run by employers or their representatives 
via a civil law agreement or commission contract (39%), or by full-time teachers with experience in practical 
vocational instruction (37%). In one in three establishments practical classes are run by teachers in practical 
vocational instruction (34%), and in 17% by other persons based on civil law agreements or commission.  

Most respondents believe the amount of time dedicated to practical vocational instruction is sufficient. Only a 
few feel certain that there are too few practical classes and insufficient vocational training (20% representing 
technical schools, 23% supplementary technical schools, and 18% adult colleges). 

 

Factors shaping the prospectus of lifelong learning establishments  

The prospectuses in lifelong learning establishments tend to follow such places’ customers (students) rather 
than the job market. The subjects offered are most often chosen to match the specific interests of students as 
well as the teaching facilities and staff which the establishments have available.  

The curriculum and practical vocational instruction is frequently not tailored to the needs of employers, and 
teachers’ knowledge is not always up-to-date. Collaboration between lifelong learning establishments and job 
market institutions is weak. In the meantime, all the above aspects should have a direct bearing on the 
prospectuses of lifelong learning establishments. 

Based on the conversations with the lifelong learning establishments’ directors, one may conclude that the 
most important obstacle to organising new subjects of instruction (apart from formal, official difficulties) is lack 
of interest among potential students, as well as the financial barriers linked to the organisation of such 
instruction and the equipping of studios. The directors see no major problems in regard to finding teachers – 
and believe they will always be able to find the experts they need.  
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Collaboration with job market institutions and employers 

The establishments rarely cooperate with other institutions with the aim of improving their prospectuses. 
Lifelong learning establishments most often collaborate with other educational establishments – 42% doing so 
frequently or very frequently, and another 10% incidentally. This collaboration most often involves exchange of 
experience (19%), with using resources for their activities in second place (providing premises, using teaching 
staff, organising training, etc.). 

The lifelong learning community’s cooperation with job market institutions and employers in regard to shaping 
the prospectuses of lifelong learning establishments is still insufficient. 38% of the establishments declared 
frequent or very frequent collaboration with job market institutions, and 8% – incidental collaboration. 27% of 
the respondents had not undertaken such collaboration, while another 27% provided no answer. The character 
of this cooperation varies greatly, although it most often means regular contacts (14%) and exchange of 
experience (7%) or information regarding current needs on the job market (11%). For one in ten establishments 
this collaboration means participation in job fairs. Over half the establishments were unable to indicate what 
their collaboration with job market institutions involved. 

Collaboration with employers also leaves much to be desired. The establishments are not inclined to show 
initiative unless forced to do so by circumstances. Of the establishments surveyed, only a few can boast good 
contacts with a broader range of employers and close cooperation with them. Public establishments, with local 
administrative support, are usually in a better situation. Establishments also complain of employers having no 
training needs and showing no initiative. 29% of the surveyed establishments had undertaken cooperation with 
employer organisations, although this meant frequent cooperation for only 19%. The collaboration was most 
often in organising vocational training (11%) and the exchange of information regarding current needs (11%). 

Almost 30% of the establishments frequently cooperate with local authorities at a parish or poviat level, and 
another 11% do so sporadically. The reasons behind cooperation with local government vary greatly, from 
monitoring fulfilment of their schooling obligation to financial support and exchange of information. 

One in three of the surveyed establishments plan to expand their cooperation with employers. These are more 
often establishments offering only a single type of instruction for adults – either school-based or non-school.  

42% of the respondents believe employers are interested in collaborating with their establishments. Barely 
13% are of the opposite opinion. 

The directors proved quite uncritical in their assessment of their knowledge of the job market. Despite 
relatively infrequent collaboration with employers and job market institutions, and despite an evident lack of 
tailoring the lifelong learning prospectus to the needs of the job market, the respondents are very satisfied 
with their knowledge of these needs – 13% believe they know a great deal in this area, while another 47% are 
of the opinion that they know quite a lot. 27% rated their knowledge as moderate, and only one person 
admitted to not knowing much (2%).  

 

Part 3: Development prospects for lifelong learning establishments 

 

Opinions regarding the lifelong learning system 

The image of the lifelong learning system is quite positive among the directors. One in three respondents (32%) 
felt that lifelong learning was in quite a good condition in the region, while only 22% rated the condition as 
bad. Worth noting is that no respondent considered lifelong learning to be in a very good condition. 

A frequent opinion among the directors participating in the qualitative research was that lifelong learning in 
Poland is provided at a good standard, and that there is a substantial choice. According to the directors, such a 
system is necessary and it fulfils its role well. At the same time, though, there needs to be supervision over 
lifelong learning in order for the quality to be high and for it to provide qualifications needed in the economy 
rather than to generate surpluses in certain occupations, with unemployable people being released onto the 
job market. In the directors’ opinion, lifelong learning is only now at the stage prior to popularisation: there are 
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still many people who do not want to notice or accept the necessity for constant further education. 39% of the 
respondents in the quantitative research considered the current lifelong learning programme outdated and not 
tailored to the job market. 

66% of respondents felt that constant monitoring of market development and matching lifelong learning 
prospectuses to this is essential. Over half the respondents agreed that with this goal in mind European trends 
should also be monitored (56%). Simultaneously there is a noticeable need for collaboration aimed at 
developing lifelong learning, both with the business sector (55%) and between lifelong learning centres (52%).  

The following were indicated most often as problems related to lifelong learning: 

 Declining interest in lifelong learning  

 Too high a level of supply in the most popular subjects  

 Spoiling of the market caused by purely profit-oriented non-public establishments  

 The unfavourable image of lifelong learning, as addressed to “worse” students  

 Lack of control over the effects of such learning and assessment of its effects  

 

The future of lifelong learning  

Interest in lifelong learning in the Mazowieckie voivodship is rather low; this is seen above all in the relation 
between the number of those keen on enrolling in lifelong learning establishments and the number of students 
these establishments could actually enrol. In the case of each type of school for adults, the number of places 
available exceeds the number of those interested. A few cases of more candidates than places occurred in one 
in ten general high schools for adults, 17% of supplementary high schools for adults, and 12% of adult colleges. 
Establishments providing instruction in non-school forms are also not dealing with a surplus of candidates; on 
the contrary, some of them have problems filling the places available. This is a problem for 43% of the 
establishments. Only 19% of the establishments claim that demand among students exceeds the supply of 
places in their courses and training; this is the case twice as often in non-public establishments (30%) than in 
state establishments (14%).  

The directors anticipate some of the lifelong learning establishments to cut back or suspend their activities over 
the next few years, and possibly even go bankrupt due to excessive competition on this market. The following 
factors will influence interest in lifelong learning among potential students in the near future: 

 Attractive choice of school types and subjects, training and courses raising and supplementing 
qualifications 

 The ability to react flexibly to changes in the job market, to quickly organise new courses or specialisations  

 Capabilities related to the financing of lifelong learning – funds from the state budget and local 
government, as well as what students can afford  

 The number of students  

 Competition with higher places of learning  

 The image of lifelong learning, the stigmatisation of vocational schools and subjects. Promotion of learning 
throughout one’s entire life  

 The economic and social situation  

 The quality of lifelong learning 
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Growth plans for lifelong learning establishments 

The lifelong learning sector is preparing itself for survival in conditions of economic crisis and declining interest 
among potential students. Some establishments are already feeling the effects of these developments, and 
thus plans for the immediate future are related to keeping afloat on the market rather than growth.  

Spectacular change should not be expected in the near future in lifelong learning establishments. One in 
twenty establishments instructing in school-based forms plan to implement changes in their curriculum in the 
current prospectus for adults (4%). 15% of establishments instructing in non-school forms also have such plans. 
Planned changes mentioned by the respondents include updating of the teaching programme or adjusting it 
conform to educational reform (change in the curriculum), implementation of independently compiled 
programmes, and adjusting teaching programmes to meet the needs of the job market. The directors admit 
that they are focusing on remaining prepared to provide subjects currently in their prospectuses. Only a few 
schools plan to organise new subjects or training, and claimed to be prepared to invest – as long as they have 
suitable funds to do so. One in three establishments in the quantitative survey plan to open a new type of 
school for adults, with 18% sure of these plans. 29% in turn plan to expand their prospectuses to embrace new 
subjects or occupations – with 16% saying they are sure of these plans. 28% of establishments providing non-
school forms of instruction plan to expand their prospectuses with new courses or training. 

Ultimately, the following were indicated most often in the questionnaire survey as the establishments’ most 
important strengths, making a decisive contribution to their growth potential:  

 The competences and qualifications of teaching staff (55%) 

 The establishment’s location (50%) 

 The establishment’s prospectus (32%) 

 The reputation of the establishment / school (31%) 

As for weaknesses, lowering growth potential, those indicated most often were: 

 Low quality of infrastructure (27%) 

 The establishment’s financial situation (23%) 

 The establishment’s prospectus (18%) 

 

The following should be treated as factors determining growth in lifelong learning establishments: 

Internal factors 

 Attractive school-based and non-school prospectuses  

 The quality of instruction, including vocational preparation 

 The financial condition of an establishment 

 Infrastructure and equipment  

 Teaching staff 

 Collaboration with employers 

 Collaboration with job market institutions  

External factors  

 The demographic dip  

 Threat from the competition  

 The image of lifelong learning, the image of non-public schools 

 The existence of a grey market in certain occupations  

 Market order, control, and tackling dishonest practices 
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Selected variations in relation to poviats  

The Radom poviat and its vicinity  

Lifelong learning establishments functioning within the Radom poviat and its vicinity gave relatively the best 
ratings for their overall condition. On a 5-point scale, with 1 for “the establishment’s situation is getting a lot 
worse from one year to the next” and 5 for “we’re growing dynamically year by year”, the average rating was 4. 
Their financial condition was also rated highly.  

Most of the establishments in the Radom poviat did not report any problems with functioning. Only in one case 
were problems with insufficient funds reported. Aspects given as the establishments’ strengths – determining 
their growth potential – were above all their prospectuses, their location, demand on the job market for the 
qualifications offered by the schools, and collaboration with local partners. Contacts with and collaboration 
with employers were given among the establishments’ weaknesses. Some of them were unable to indicate any 
weak points. 

Overall assessment of the conditions for instruction in the establishments in the Radom poviat and its vicinity 
was quite positive, although low compared to other poviats. On a scale from 1 to 9, with 1 for very bad 
conditions and 9 for very good, the average rating was 7.5. 

Respondents in the Radom poviat felt that the situation of their graduates on the job market was quite good or 
average. At the same time, they gave the highest ratings of all poviats for instruction in their establishments 
contributing to an improvement in graduates’ situation on the job market. On a 9-point scale, with 1 for 
instruction at the establishment not contributing at all to an improvement in the graduates’ situation on the 
job market, and 9 for it contributing to a very high degree, the average rating was 7.3. 

 

Żuromin poviat and its vicinity  

Lifelong learning establishments in the Żuromin poviat and its vicinity are quite pleased with their overall 
condition. On a 5-point scale, with 1 for “the establishment’s situation is getting a lot worse from one year to 
the next” and 5 for “we’re growing dynamically year by year”, the average rating was 3.5. The establishments 
are also quite pleased with their financial situation, although they are finding it difficult to make funds suffice. 

Establishments in the Żuromin poviat reported problems related to insufficient funds and poor attendance in 
classes. The strengths – determining the establishments’ growth potential – were above all felt to be the 
competences and qualifications of the teaching staff, as well as the establishments’ prospectuses, their 
location, the demand on the job market for qualifications offered by the schools, and the number of teachers. 
Weaknesses included the establishments’ financial situation, collaboration with local partners, and the 
establishments’ prospectuses.  

Overall assessment of the conditions for instruction in establishments in the Żuromin poviat and its vicinity was 
positive. On a scale from 1 to 9, with 1 for very bad conditions and 9 for very good, the average rating was 8. 

Respondents in the Żuromin poviat assessed the situation of their graduates on the job market as quite good or 
average. At the same time, they gave the lowest ratings of all poviats for instruction in their establishments 
contributing to an improvement in the graduates’ situation on the job market. On a 9-point scale, with 1 for 
instruction in their establishment not contributing at all to an improvement in graduates’ situation on the job 
market, and 9 for it contributing to a very high degree, the average rating was 5.5. 

 

Przasnysz poviat and its vicinity  

Lifelong learning establishments functioning in the Przasnysz poviat and its vicinity gave relatively the worst 
ratings for their overall condition and financial situation. Most of them admitted to being short of funds, while 
their average rating for overall condition was 3.2 on a 5-point scale, with 1 for “the establishment’s situation is 
getting a lot worse from one year to the next”, and 5 for “we’re growing dynamically year by year”; this was the 
lowest for all the poviats.  
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Most of the establishments in the Przasnysz poviat and its vicinity reported no problems related to functioning. 
In a few cases problems were reported with low numbers of students enrolling, with finances, problems with 
premises, with attendance, and with a reduction of granted subsidies during the course of the academic year. 
The establishments’ strengths – determining their growth potential – were mainly felt to be the competences 
and qualifications of the teaching staff, the number of teachers, and (less often) the establishment’s 
reputation. Location, collaboration with local partners, and financial situation were given among the 
establishments’ weaknesses. Some establishments were unable to point out any weaknesses. 

The overall assessment of the conditions for instruction in establishments in the Przasnysz poviat and its 
vicinity was quite positive, although poorer than for any other poviat. On a scale from 1 to 9, where 1 meant 
very bad conditions and 9 – very good – the average rating was 7.4. 

Respondents in the Przasnysz poviat felt that the situation of their graduates on the job market was quite good 
or average. At the same time, they rated the contribution which instruction in their establishments made to 
graduates’ situation on the job market as quite favourable. On a 9-point scale, with 1 meaning that instruction 
in their establishment did not contribute at all to an improvement in graduates’ situation on the job market, 
and 9 meaning that it contributed a great deal, the average rating was 6.1. 

 

Płock city 

Lifelong learning establishments functioning in Płock rated their overall condition pretty well, though ratings 
were relatively low compared to the other poviats. On a 5-point scale, with 1 for “the establishment’s situation 
is getting a lot worse from one year to the next” and 5 meaning “we’re growing dynamically year by year”, the 
average rating was 3.3. Establishments in Płock also described themselves as being in good financial condition, 
with only individual cases of insufficient funds for their functioning.  

Establishments in Płock reported problems related to low enrolment numbers, insufficient funds, and 
competition from other establishments. One in three had no problems to report. Strengths – determining the 
establishments’ growth potential – were mainly felt to be their location, the competences and qualifications of 
teaching staff, school infrastructure, the organisation of vocational training, the establishment’s prospectus, 
and their reputation. Aspects described as weaknesses were collaboration with local partners, financial 
situation, and (some establishments) also the infrastructure. Some were unable to indicate any weaknesses. 

Overall assessment of the conditions for instruction in the establishments in Płock was positive. On a scale from 
1 to 9, with 1 for very bad conditions and 9 for very good, the average rating was 7.7. 

Respondents in Płock felt that the situation of their graduates on the job market was quite good or average. 
Only in a few cases was their situation rated as quite bad. At the same time, their ratings were quite favourable 
for the contribution which instruction in their establishments had on graduates’ situation on the job market. 
On a 9-point scale, with 1 meaning that instruction in their establishment did not contribute at all to an 
improvement in graduates’ situation on the job market, and 9 meaning that it contributed a great deal, the 
average rating was 5.8. 

 

Siedlce city 

Lifelong learning establishments in Siedlce are quite pleased with their overall condition. On a 5-point scale, 
with 1 meaning “the establishment’s situation is getting a lot worse from one year to the next”, and 5  meaning 
“we’re growing dynamically year by year”, the average rating was 3.5. The establishments also gave quite good 
ratings for their financial condition, with only a few of them saying they are struggling with insufficient funds. 

The establishments in Siedlce tended not to report problems related to functioning. In a few cases problems 
were reported with low enrolment figures and with finances. Strengths mentioned by the respondents – 
determining their establishment’s growth potential – were above all the competences and qualifications of 
teaching staff, location, their prospectus, the establishment’s reputation, as well as demand on the job market 
for people with qualifications they offered. Aspects given as weaknesses were collaboration with local partners, 
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financial situation, contacts with and collaboration with employers, and school infrastructure. Some 
establishments were unable to indicate any weaknesses. 

Overall assessment for the conditions of instruction in establishments functioning in Siedlce was the most 
positive for all the poviats. On a scale from 1 to 9, where 1 meant very bad conditions and 9 – very good – the 
average rating was 8.4. 

Representatives of establishments in Siedlce rated the situation of their graduates on the job market as quite 
good or average. Only in a few cases was their situation described as quite bad. At the same time ratings were 
favourable for the contribution of instruction in their establishments on graduates’ situation on the job market. 
On a 9-point scale, with 1 for instruction in their establishment not contributing at all to an improvement in 
graduates’ situation on the job market, and 9 for it contributing a great deal, the average rating was 6.4. 

 

Pruszków poviat and its vicinity  

Lifelong learning establishments in the Pruszków poviat and its vicinity gave relatively the highest ratings for 
their overall condition. On a 5-point scale, with 1 meaning “the establishment’s situation is getting a lot worse 
from one year to the next”, and 5 for “we’re growing dynamically year by year”, the average rating was 4. The 
vast majority of this poviat’s establishments also firmly believe their financial situation is good. Only in 
individual cases did respondents complain of insufficient funds for their establishments to function.  

Establishments in the Pruszków poviat reported isolate problems: with low enrolment figures, with finances, 
premises, the level of fees limiting enrolment numbers, students being behind with fees, and problems on the 
part of their students’ employers. Strengths given for the establishments – determining their growth potential 
– were above all the competences and qualifications of teaching staff, location, the prospectus and the 
establishment’s reputation. Aspects given as weaknesses were collaboration with local partners, and contacts 
and collaboration with employers. Some establishments were unable to indicate any weaknesses. 

The overall assessment for the conditions of instruction in establishments in the Pruszków poviat and its 
vicinity was positive. On a scale from 1 to 9, where 1 meant very bad conditions and 9 – very good – the 
average rating was 7.7. 

Respondents in the Pruszków poviat rated the situation of their graduates on the job market as quite good or 
average. Only in isolated cases was their situation described as rather bad. At the same time they gave 
favourable ratings for the impact of instruction in their establishments on graduates’ situation on the job 
market. On a 9-point scale, with 1 meaning that instruction in their establishment did not contribute at all to an 
improvement in graduates’ situation on the job market, and 9 meaning that it contributed a great deal, the 
average rating was 6.6. 

 

Because of the planned and achieved structure of the respondent sample, the above summary regarding 
specific poviats may only be generalised for all establishments operating in the above poviats and their 
vicinities to a limited extent; they are rather conclusions regarding the establishments covered by the research, 
and not all establishments operating in the areas covered. 
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6 SYNTHESIS  

 

6.1 Most important research conclusions  

The potential of lifelong learning establishments in the Mazowieckie voivodship is moderate. It is not at a very 
low level, but could be raised significantly in a large portion of the establishments. However, it has to be 
pointed out that the most serious obstacles to tapping the potential in lifelong learning establishments are 
largely beyond their control; this covers issues such as financial resources and interest on the part of potential 
students.  

Without increasing expenditure on lifelong learning, it will be impossible to increase the potential of such 
establishments in regard to the quality and effects of their instruction. Even now there is quite a numerous 
group of establishments struggling with financial problems related to a reduction in subsidies. These problems 
are additionally deepening the decline in interest (in school directors’ opinions) in the lifelong learning sector. 
Only a few schools have a surplus of candidates in relation to their instruction capabilities.  

On the other hand, a very important element determining the prospects of lifelong learning establishments is 
that of their clients – their students. It is their preferences which are most taken into account when decisions 
are made regarding subjects to be taught. Unfortunately the lack of interest on the part of students, as well as 
their inclination to choose subjects with poor prospects but which are easier, means that the lifelong learning 
sector cannot fully utilise its potential. The sector is drifting in a direction indicated by the least informed party, 
i.e. the customers of lifelong learning establishments.  

Worth noting here is that we are dealing with an interesting dichotomy – the results obtained in the 
questionnaire survey should be treated with optimism, but they are too good to be accepted as the genuine 
state. If one were to believe the directors’ declarations – both in the qualitative research and the questionnaire 
surveys – one would have to state that their establishments are in good condition, although they sometimes 
lack money. They have excellent staff, most have wonderful premises and teaching resources. They also have 
very good orientation in the job market. They collaborate with various institutions and employers, and create 
very good conditions for learning for their students, thanks to which their situation on the job market is 
improving. On the other hand, competitor establishments (which, after all, also took part in the research), are 
criticised for being profit-oriented, for not caring about the quality of their instruction, and for ruining the 
market, etc.. Moreover, it is clear from other sources that the establishments’ prospectuses are not tailored to 
the job market, while the quality of instruction in some establishments is doubtful (as seen, among other 
things, in the external exam results). The above observations indicate that, in the future, one should not rely 
exclusively on the declarations of establishments’ directors in similar research, but seek other, more objective 
sources of information.  

The representatives of the lifelong learning establishments covered by the research displayed an almost total 
lack of self-criticism, and tended towards self-admiration, presenting their establishments as practically ideal. 
What hinders them in achieving their potential is always from outside of the actual establishments 
(demographic dip, dishonest competition, lack of funds, unfavourable regulations). The list of strengths is long, 
while the list of weaknesses is very short. The respondents do not see weaknesses, or do not want to admit to 
them in the research; perhaps they feel that it would not be right to discuss them with third parties. But there 
is a question that requires asking here: to what degree is this deliberate evasion on their part, and to what 
degree the inability to make a sober assessment of the actual state?  

If self-reflection is something the establishments’ management finds impossible, it is hard to expect the 
situation in lifelong learning to undergo significant improvement. It would definitely be worth taking a closer 
look at external barriers – as much depends on them. But the research also revealed numerous internal 
barriers, sometimes at a mental level, which the establishments’ representatives may not be aware of, or may 
not want to notice.  
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Factors shaping the supply of educational services in formal lifelong learning  

The current prospectuses in lifelong learning establishments are determined above all by the preferences of 
their students and the establishments’ teaching resources. Although their directors claim to monitor data 
regarding surplus and deficit occupations, for various reasons this knowledge is of secondary or even third-rate 
importance. This is because it turns out that more attention is paid to interest shown by students (passive 
perception of preferences) than to actively creating a prospectus tailored to the needs of the job market. It is 
also worth realising that listening only to the supply side of the market could lead to ineffective results: the 
production of surpluses in trendy subjects, easy for students or not very costly, while deepening the deficits in 
areas more difficult and less popular.  

Because of the long-term nature and high costs of organising additional subjects of instruction or courses, 
establishments tend to choose those for which they at least partially have the teaching resources, or which are 
not too demanding in regard to such resources. The shaping of prospectuses tends to lean towards using the 
teaching staff and resources already in possession without incurring additional costs or organisational effort. In 
addition, establishments strive at all costs to retain those subjects already present in their prospectuses, even if 
there is less interest in them, because organising them again should the situation change would be much more 
difficult. Thus there is much less room for opening up new specialisations. 

It is rare for employers’ preferences to be taken into account in the decision process, as establishments do not 
have reliable sources of information in this respect. Collaboration with employers is rather casual, and in some 
occupations is hindered by the level of dispersion within the sector (e.g. catering, hairdressing). Only a few 
schools have up-to-date information regarding employers’ needs, information originating from contacts with 
the employer community or their own analyses. However, employers are also responsible for this lack of 
collaboration; they are frequently unaware of the existence of the lifelong learning sector or have an 
unfavourable attitude towards it. There is also declining demand among employers for in-company training. 

Collaboration with job market institutions also leaves much to be desired. The role job agencies play in the 
functioning of lifelong learning establishments is most often limited to providing information regarding surplus 
and deficit occupations (too general according to some respondents) or ordering training or announcing 
tenders. In the meantime, instances where there is close collaboration between the establishments and job 
agencies, and this collaboration is rated positively, one can see positive effects – e.g. ensuring additional 
services for students in the form of counselling, or greater consideration given to unemployed people using the 
establishments’ services (conscious career creation).  

 

Strengths and weaknesses in establishments providing formal lifelong learning  

Although the situation among lifelong learning establishments varies greatly, just as the establishments 
themselves are very diverse, one can attempt to order them within a certain continuum. At one end would be 
“unserious”, “fictitious” schools, and at the other would be reliable, real, “serious” schools. 

Schools which are not very serious tend practically not to exist:  

 Their staff are employed on the basis of contracts for specific work or commission contracts, while 
they are employed full-time in other schools, only earning an extra income at these unserious 
establishments. This means less involvement in their work, and de facto no team of teachers.  

 They do not have premises, have to rent rooms and studios. Neither do they have teaching resources, 
and have to use the equipment and libraries of other institutions. 

 They do not have good contacts with institutions and employers. Where vocational training is 
concerned the students are expected to take the initiative, while they only see to the formalities.  

 They are not interested in their students, their attendance levels, the results of instruction. 

 Such schools are most often non-public. 
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Schools which are serious have something to boast of: 

 This staff constitute a well-knit and proven team, linked for years with their establishment. 

 They have high standard classrooms and studios for their own use, and look after their condition. 

 They have the equipment needed for theoretical and practical instruction, and sometimes their own 
workshops. 

 They collaborate with employers and job agencies, and strive to help students enter the job market. 

 Emphasis is placed on taking external exams, and they monitor their results. 

 These are most often state schools or non-public schools with the entitlements of state schools, large 
establishments functioning in school complexes, and have been functioning for many years. 

It must be emphasised that state establishments and those operating within large school complexes cope much 
better, which is a result of the available funds, staff, and teaching resources. Non-public establishments which 
found a narrow market niche, specialising in a specific occupation or set of occupations, with a high-quality and 
unique prospectus, are also in a good situation and have practically no competition.  

The following are among the strengths of some lifelong learning establishments in the Mazowieckie voivodship: 

 The qualifications and experience of staff – their teachers fulfilling formal criteria, most of them with 
higher education and graduates of teacher training; often with more than one specialisation  

 The experience establishments have in subjects of instruction provided for years and constantly updated  

 Passing on practical knowledge obtained through experience and everyday work, passing on know-how 

 Supplementing knowledge with knowledge regarding the functioning of the job market 

 Some schools have modern equipment as well as high-quality studios and workshops  

 Taking advantage of EU funds – via their own projects, or sub-contracting in others’ projects, submitting 
public procurement applications  

On the other hand, weaknesses of establishments with low potential were observed in the following areas: 

 Not having their own teaching facilities – classrooms, studios, workshops, equipment  

 Small numbers of interested students and poor student motivation  

 Low effects of instruction due to increase in knowledge not being the goal of the instruction  

 Oriented for formal effects of instruction (obtaining a document) rather than educational improvement  

 No contacts with employers and job market institutions – low awareness of expectations, possibilities, and 
needs 

 Teaching staff only loosely linked to the establishments, resulting in weak relations between staff, 
reflected in reduced opportunities for work with and support for students  

 

It is also worth pointing out weaknesses applying to most establishments, almost regardless of their current 
potential: 

 Insufficient funds 

 Stereotypical image of lifelong learning, and a reluctance towards it 

 An attitude of keeping safe, and reluctance in taking risks or investing – both in the context of choosing the 
type of school or subjects, and in the context of decisions regarding the conditions of instruction 

 Too little reflection over the overall shape of the job market – taking decisions based exclusively on current 
resources and declarations among potential customers, going by declared interest – following their 
“clients” rather than shaping their prospectus in regard to prospects 

 No custom of evaluating the effects of instruction, or monitoring what graduates do  
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Good practices identified in lifelong learning establishments in the Mazowieckie voivodship 

The following good practices were identified in the research:  

In regard to the organisation of education 

 Participation in projects subsidised with European Union funds, especially those enabling student 
exchange, travel and practical training with employers abroad 

 Modular education and emphasis on key competences – teaching not from the angle of the 
programme or examination, but that of exercising and the usefulness of skills in a career  

 Utilising e-learning platforms in training, making it possible to get through to a larger number of 
students while also attracting better (and less accessible) staff  

 Organisation of courses and training in the form of summer holiday courses – in blocks during the 
summer period rather than a part-time form  

 Evaluation of own work and standard assessment of students’ satisfaction with the instruction, the 
teachers’ work, and the teaching conditions  

In regard to the content taught 

 Teaching how to learn and emphasis on creativity, on critical thinking – encouraging self-reliance, 
drawing up one’s own solutions instead of sticking to standards, reinforcing creativity instead of 
preserving what one is accustomed to and accepted models 

 Organising additional classes, including those enabling the attainment of certificates (e.g. in languages) 
or supplementing one’s qualifications (in related occupations)  

In regard to contacts with the job market 

 Collaboration with companies which lend the most modern in equipment and materials, 
familiarisation with new techniques and technologies only just appearing on the market 

 Collaboration with job market institutions, supplementing instruction with elements improving skills in 
regard to functioning on the job market, enabling contact with career advisors  

 Membership in business associations, e.g. chambers of commerce and crafts, leading not only to 
contact with employers but also additional benefits for establishments (e.g. access to equipment, 
lecturers, technology, places of work)  

 

6.2 Recommendations 

 It is essential that what lifelong learning has to offer is tailored to the needs of the job market, and not to 
the needs of students and the capabilities of establishments. The following measures are necessary here: 

 Support for establishments in identifying deficit areas of instruction, subjects which are needed – 
both through information from research covering the job market and thanks to stimulation of 
collaboration between lifelong learning establishments and employers as well as other 
establishments (in order to optimise their prospectuses) 

 Support for establishments in opening up new subjects of instruction, those for which there is a 
deficit, subjects with prospects (financial, promotional, and counselling support) 

 Promotion of the principles behind lifelong learning, increasing awareness among customers of 
the lifelong learning system that it pays off more to choose niche, deficit subjects than popular, 
easy subjects  

 Support for establishments in collaboration with employers (e.g. additional funds for effective 
collaboration), facilitating contacts – e.g. by getting establishments in touch with employers 
contacting job agencies  

 Increasing awareness in establishments that part of their prospectus can be addressed to people 
with higher education, to highly qualified employees; searching for subjects of this kind 
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 It is essential that establishments be supported in the introduction of aspects of functioning on the job 
market and at one’s place of work into their teaching programmes, including in non-school forms. One 
should also aim to ensure students with career counselling at various stages of their educational path 
(beginning with their decision when choosing their subject of learning). Job agencies could be responsible 
for the promotion of such issues, and could simultaneously support establishments in regard to 
counselling.  

 It seems essential to make lifelong learning establishments realise that in order to survive times of crisis 
and the approaching demographic dip they should start attracting above all middle-aged adults. The 
establishments should begin shifting their orientation towards supplementing, retraining or updating 
knowledge rather than focusing on educating young adults. 

 Lifelong learning establishments should be made aware of the need for greater self-reflection – in regard 
to plans for expansion, their current operations, and the competitive context. It would be worth promoting 
the idea of monitoring progress made by graduates and evaluation of the effects of the establishments’ 
instruction, thanks to which they would be able to obtain feedback to help them better tailor their 
prospectuses to the needs and demands of the market. 

 An increase in the level of involvement by businesses in the lifelong learning system is necessary. The 
following measures would be justified in this area:  

 Raising businesses’ awareness of what is currently offered by the lifelong learning system 

 Increasing awareness of the principles behind the system’s functioning – the possibility of 
retraining employees, of ordering in-company training or subjects of instruction, the possibility of 
informing of demand in regard to prospectuses being tailored to the market’s needs 

 Informing about the benefits from collaboration in regard to vocational training  

 Promoting collaboration between business associations and the lifelong learning sector – lobbying 
for enabling establishments to join employer organisations in order to make contacts within and 
become familiar with the specifics of particular sectors 

 Changing the negative attitudes displayed by employers towards lifelong learning and towards 
employees making an effort individually to raise or supplement their qualifications (e.g. releasing 
these employees for classes or exams without any negative consequences)  

 Fictional instruction must be fought – i.e. low quality instruction, damage to the market caused by “ghost 
schools” oriented for profit and not positive effects from education. Negative practices of this kind harm 
the image of the sector as a whole, leading to lower perceived value of certificates and diplomas among 
employers. 

 Due to the procedure of free schools being used by those not actually wanting to learn, but only wanting a 
learning certificate needed to obtain social benefits, there should be changes in regard to student control 
and required attendance levels. In this respect schools should collaborate with institutions which demand 
such certificates, so as to enable the annulment of benefits if a particular student does not attend classes. 
One could also consider the monitoring of schools by institutions assigning benefits, or the requirement to 
present learning certificates not once a year but, for example, once every 2 months. It must be stressed 
that introducing charges for studying at establishments providing instruction in school forms is not, in the 
long term, a good solution, but rather the proverbial “throwing out the baby with the bath water”. 
Introducing charges would deny access to lifelong learning to those who would like to learn, but who 
would be unable to afford the charges by themselves.  

 Creating a catalogue of good practices in lifelong learning (e.g. in the form of case studies), and promoting 
such solutions in other establishments in the Mazowieckie voivodship, would be beneficial. 

 One should consider the proposal of independent ranked listings of lifelong learning establishments, which 
would enable assessment of the quality of instruction at specific establishments. Compiling such ranked 
listings would have a number of benefits: 
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 Firstly, it would be good promotion for the entire lifelong learning system. The compilation and 
publication of such a listing could be a media event, thanks to which some potential customers of 
lifelong learning establishments would find out about their existence.  

 Secondly, this would be a signal for lifelong learning establishments to increase their efforts for 
retaining or improving the quality of instruction. Thanks to such ranking, dependable 
establishments could achieve free advertising, attracting more students.  

 Thirdly, it would be good information for students, who could go by criteria not always accessible 
to them today when choosing a school (e.g. exam pass rates). They would thereby be more aware 
of what kind of establishment they are choosing. 

 Fourthly, ranked listings of this kind would enable identification of “fictitious” schools and either 
motivate them to make more effort to improve instruction quality, or expose their low quality and 
lead to their closure, stopping them from “harming the market”. 

 The criteria enabling the creation of such ranked listings should be drawn up in collaboration with lifelong 
learning establishments and experts, in order to take into account the specifics of operations in such 
establishments and to avoid harmful evaluation. One should certainly talk about groups of listings, ranking 
e.g. in regard to type of instruction (school forms, non-school  forms), or subjects (general, vocational). The 
criteria groups worth considering when drawing up the ranked listings include: 

 The financial condition of establishments  

 Assessment of teaching resources – classrooms and their condition, and establishments’ studios 
and workshops  

 Assessment of teaching staff potential – number of teachers and their qualifications, how they are 
linked to the school  

 Evaluation of the prospectus in regard to graduates’ job market opportunities – instruction in 
occupations and subjects for which there is demand, and not in surplus occupations  

 Evaluation of the effects of instruction – the percentage of graduates taking external 
examinations, the percentage of graduates passing external examinations, and certificates, 
qualifications and entitlements obtained  

 Assessment of capabilities in regard to practical vocational instruction and vocational training – 
collaboration with employers, access to a modern training base and teaching programmes 

 Putting the above recommendations into effect would require cooperation and well-considered action by 
many players. The following parties should be involved in this process: 

 The Voivodship Job Agency in Warsaw, and Poviat Job Agencies 

 Poviat Starostwo (units of administration) as the bodies running some of the establishments 

 Employer organisations 

 Lifelong learning establishments 

 Recommendations should be applied at a few levels – at the voivodship level informational and 
promotional measures should be taken (e.g. training, conferences, workshops, lists of good practices). 
Counselling measures and those stimulating collaboration could also be coordinated from the voivodship 
level. A major role here could be played by the Voivodship Job Agency in Warsaw (WUP) – taking the 
function of the organiser, coordinator and expert (gathering and utilising knowledge from various areas). 
This institution could fight the ‘missing hero’ syndrome – everybody knows the situation is bad, and that 
“something” has to be done, but nobody feels responsible. In such a situation, an initiator of action is 
needed, and the WUP could tackle this task in a reliable manner, lending credibility to the undertaking. 

 Poviat Job Agencies, as the institutions possessing knowledge regarding deficits and the bodies supervising 
lifelong learning establishments, should also become involved in providing support. It would also be worth 
inviting employer organisations to collaborate. Here one could propose the formation of understandings 
between establishments or supervising bodies, the organisation of training, workshops and conferences, 
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and creation of workgroups – both regarding subjects of instruction with employment prospects, and 
regarding the tools serving better promotion of the lifelong learning sector, and counselling needed, etc. A 
lot would depend on the level of measures taken – and counselling for the establishments (e.g. a list of 
good practices), promotion of good management (e.g. competitions, prizes) and promotion of the lifelong 
learning system itself should certainly be coordinated at a voivodship level, to ensure as broad an impact 
as possible and consistency in communication. 

 The methodology of research conducted in lifelong learning establishments should be redefined. It should 
not be based exclusively on declarations, claims and opinions given by the establishments’ directors, but 
should head in the direction of objective, independent measurements and statistics. The only credible 
research of this type in regard to conditions of learning is the Mystery Client study. Methodological 
recommendations in regard to the project as a whole are discussed in the section dealing with research 
methodology (Volume 11). 
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Źródło: http://doszkoly.net/ 

 

Część 1: Kształcenie ustawiczne w roku 

szkolnym 2010/2011 w województwie 

mazowieckim – podstawowe informacje 
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7 CHARAKTERYSTYKA PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  

 

Szczegółowe dane o placówkach kształcenia ustawicznego zamieszczono w raporcie z analizy danych zastanych, 
w rozdziale 6 – Placówki kształcenia ustawicznego. Rozdział ten zawiera m.in. informacje pochodzące z Systemu 
Informacji Oświatowej na temat struktury szkół dla dorosłych w województwie mazowieckim pod względem 
typu szkoły, charakteru publicznego placówki, aktywności placówek. 

W tym rozdziale przedstawione zostały informacje uzupełniające dane faktualne, m.in. o czynnikach 
wpływających na strukturę szkół oraz ich historii, a także finansowaniu. 

 

7.1 Ogólne informacje o placówkach kształcenia ustawicznego 

Niemal połowę placówek kształcenia ustawicznego, które zostały objęte badaniem kwestionariuszowym 
stanowiły samodzielne szkoły dla dorosłych (45%). Niemal 30% to zespoły szkół. Co dziesiąta placówka była 
niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego. Również 10% stanowiły ośrodki dokształcania i 
doskonalenia zawodowego. 6% to placówki doskonalenia nauczycieli. Po 5% stanowiły Centra Kształcenia 
Ustawicznego – ze szkołą lub bez. Pozostałe 7% przypadło na inne placówki.  

Tabela 4 Typy placówek kształcenia ustawicznego biorących udział w badaniu kwestionariuszowym. N=62 
 N % 

Samodzielna szkoła dla dorosłych (nie  w zespole) 28 45% 

Zespół szkół 18 29% 

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego 6 10% 

Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 6 10% 

Placówka doskonalenia nauczycieli 4 6% 

Centrum Kształcenia Ustawicznego - ze szkołą 3 5% 

Centrum Kształcenia Ustawicznego - bez szkoły 3 5% 

Centrum Kształcenia Praktycznego 2 3% 

Kolegium nauczycielskie 1 2% 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 1 2% 

Ogółem 62 62 

 

W powiecie radomskim i innych większośd stanowiły niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i 
praktycznego, w powiecie żuromioskim w badaniu udział wzięła jedna samodzielna szkoła dla dorosłych oraz 
ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego. W powiecie przasnyskim ponad połowę stanowiły zespoły 
szkół, zaś 22% samodzielne szkoły dla dorosłych. W Płocku i Siedlcach około połowę placówek stanowiły 
samodzielne szkoły dla dorosłych. W powiecie pruszkowskim i innych samodzielne szkoły stanowiły ogromną 
większośd próby (75%). 

Ogromna większośd samodzielnych szkół dla dorosłych to placówki niepubliczne o uprawnieniach szkoły 
publicznej (89%). Tymczasem w przypadku zespołów szkół bardzo silnie dominują szkoły publiczne (78%). 

Dodatkowo niektóre placówki posiadały także zróżnicowaną strukturę wewnętrzną. Największą różnorodnośd 
można zaobserwowad w przypadku samodzielnych szkół dla dorosłych oraz zespołów szkół.  

W przypadku szkół samodzielnych najczęściej spotykanym w ich strukturach typem szkoły były szkoły policealne 
dla dorosłych, działające w 71% z nich. Licea ogólnokształcące i uzupełniające dla dorosłych funkcjonowały 
w niemal 40% placówek, co oznacza, że w wielu zespołach szkoły ogólnokształcące musiały funkcjonowad obok 
szkół policealnych. Poza tymi trzema typami szkół inne występowały znacznie rzadziej. Obok szkół dla dorosłych 
w placówkach często znajdowały się szkoły dla młodzieży.  
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W strukturach zespołów szkół również najczęściej spotykane były szkoły policealne dla dorosłych (61%), 
ale tutaj dużo większy jest udział techników – zarówno dla młodzieży, jak i uzupełniających dla dorosłych. 
Z kolei licea ogólnokształcące dla dorosłych i dla młodzieży działały w co trzecim zespole.  

Bardzo bogatą ofertę miały biorące udział w badaniu Centra Kształcenia Ustawicznego ze szkołami – 
w strukturach trzech placówek podlegających badaniu w sumie działało aż 9 różnych typów szkół, w tym 7 
dla dorosłych.  

 

Tabela 5 Szkoły wchodzące w skład placówek prowadzących kształcenie w formach szkolnych według typu placówki 
PLACÓWKA N % PLACÓWKA N % 

Samodzielna szkoła dla dorosłych (nie  w zespole) 28 100% Zespół szkół 18 100% 

Szkoła policealna  - dla dorosłych  20 71% Szkoła policealna  - dla dorosłych  11 61% 

Liceum ogólnokształcące uzupełniające - dla 
dorosłych 

11 39% Technikum -  dla młodzieży  8 44% 

Liceum ogólnokształcące - dla dorosłych  11 39% Technikum uzupełniające  - dla dorosłych 7 39% 

Technikum uzupełniające  - dla dorosłych 4 14% Liceum ogólnokształcące - dla młodzieży  6 33% 

Technikum -  dla młodzieży  4 14% Liceum ogólnokształcące - dla dorosłych  6 33% 

Szkoła policealna - dla młodzieży  2 7% Zasadnicza szkoła zawodowa -  dla młodzieży  6 33% 

Zasadnicza szkoła zawodowa -  dla młodzieży  2 7% Liceum ogólnokształcące uzupełniające - dla 
dorosłych 

3 17% 

Gimnazjum dla dorosłych  1 4% Technikum -  dla dorosłych  2 11% 

Technikum -  dla dorosłych  1 4% Szkoła policealna - dla młodzieży  2 11% 

Zasadnicza szkoła zawodowa -  dla dorosłych  1 4% Gimnazjum  2 11% 

Liceum ogólnokształcące - dla młodzieży  1 4% Szkoła podstawowa  1 6% 

BRAK 1 4% Technikum uzupełniające  - dla młodzieży  1 6% 

Centrum Kształcenia Ustawicznego - ze szkołą 3 100% Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i 
praktycznego 

6 100% 

Technikum uzupełniające  - dla dorosłych 2 67% Szkoła policealna  - dla dorosłych  2 33% 

Liceum ogólnokształcące uzupełniające - dla 
dorosłych 

2 67% Liceum ogólnokształcące - dla dorosłych  1 17% 

Szkoła policealna  - dla dorosłych  2 67% Zasadnicza szkoła zawodowa -  dla dorosłych  1 17% 

Technikum -  dla dorosłych  1 33% BRAK 3 50% 

Gimnazjum  1 33%  

Liceum ogólnokształcące - dla dorosłych  1 33% 

Gimnazjum dla dorosłych  1 33% 

Szkoła policealna - dla młodzieży  1 33% 

Zasadnicza szkoła zawodowa -  dla dorosłych  1 33% 

 

Placówki kształcenia ustawicznego w bardzo różnorodny sposób decydują, jaki typ lub typy szkół zostaną 
zaproponowane potencjalnym słuchaczom. Wśród biorących udział w badaniu jakościowym szkół znalazły się 
zarówno potężne zespoły, składające się z niemal wszystkich możliwych typów szkół dla dorosłych, szkoły 
typowo zawodowe (np. kombinacja technikum i szkoły policealnej), szkoły typowo ogólnokształcące (np. 
wyłącznie gimnazjum i licea), a także typy mieszane – łączące szkołę zawodową (najczęściej policealną) z liceum 
ogólnokształcącym lub uzupełniającym ogólnokształcącym.  

O tym, jaki typ szkoły lub jaka ich konfiguracja zostanie wybrana, decyduje najczęściej oferta placówki 
dla młodzieży oraz otoczenie konkurencyjne. Oferta dla dorosłych często traktowana jest jako kontynuacja lub 
rozszerzenie oferty dla młodzieży (np. liceum lub technikum uzupełniające po zasadniczej szkole zawodowej, 
szkoła policealna po technikum), ale też jako równoległa oferta dla „innego” segmentu rynku (np. przy 
gimnazjum i liceum ogólnokształcącym łatwo jest bazując na tej samej infrastrukturze i kadrze pedagogicznej 
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powoład gimnazjum/ liceum ogólnokształcące/ liceum uzupełniające dla dorosłych). Szkoły kalkulują też swoją 
ofertę pod kątem liczby zainteresowanych i jeśli w okolicy działa więcej placówek o podobnym profilu, są mniej 
skłonne uruchamiad kolejny typ kształcenia – np. zbyt dużo liceów w bliskiej okolicy nie ma szans 
na powodzenie. 

Takie typowo duże były zawodówki i młodzież chciała kontynuowad naukę zaocznie, prawda? Zaocznie, bo chciała 

iśd do pracy. Więc po zawodówce chcieli zrobid maturę czy tytuł technika osiągnąd i ze względu na to, że te roczniki 

zawodówki kooczyły, to myśmy im jak gdyby przygotowali dalszą możliwośd kształcenia, IDI, DYREKTOR SZKOŁY, 

PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT OSTROWSKI 

 

Oferta placówek kształcenia ustawicznego ewoluuje bardzo powoli. Zazwyczaj zmiany dotyczą kierunków 
kształcenia, nie zaś samych typów szkół, chod zdarzały się także zmiany w tym zakresie – i to zarówno 
otwieranie nowego typu szkoły, na który jest zapotrzebowanie, jak i zamykanie szkół, do których było zbyt mało 
chętnych. 

Policealna rynek już zweryfikował, że przestała byd potrzebne, albo mniej. Na początku była. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, 

PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

Większośd placówek kształcenia ustawicznego ma za sobą dośd długą historię. Aż 42% placówek biorących 
udział w badaniu kwestionariuszowym istnieje od co najmniej 11 lat, a jedynie niecałe 20% stanowią placówki 
nowe działające krócej, niż 5 lat. Zdecydowanie dłużej istnieją placówki publiczne – przeciętny okres 
działalności tych placówek to niemal 20 lat, w porównaniu z 12 latami w przypadku placówek niepublicznych. 
Wśród publicznych placówek kształcenia są takie, które mogą się pochwalid ponad 30-letnią tradycją. 

Ponad 40% placówek od ponad 10 lat prowadzi też kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych, zaś 27% ma 
w tym zakresie doświadczenia krótsze, niż 5 lat. Doświadczenia szkół publicznych w kształceniu dorosłych są 
bez porównania większe, niż szkół niepublicznych – niemal połowa szkół publicznych kształciła w szkołach dla 
dorosłych od ponad 10 lat, a jedynie 21% poniżej 5 lat, podczas gdy dla szkół niepublicznych odsetki te wynoszą 
odpowiednio 38% i 31%.  

Z kolei kształcenie dorosłych w ramach form pozaszkolnych ma relatywnie krótszą tradycję – co trzecia 
z placówek prowadzi tego typu działalnośd od 6-10 lat, a jedynie 19% dłużej, niż 10 lat. Tutaj dłuższą 
działalnością mogą pochwalid się raczej szkoły niepubliczne. 

Połowa placówek z powiatów radomskiego, żuromioskiego oraz Płocka działa dłużej, niż 10 lat, podobnie jak 
44% placówek z powiatu przasnyskiego i 38% z Siedlec. Relatywnie młodsze są placówki z powiatu 
pruszkowskiego, gdzie połowa działa od 6-10 lat, a kolejne 38% dopiero od 1 do 5 lat. Najdłuższe doświadczenia 
w zakresie edukacji dla dorosłych w formach szkolnych mają placówki z powiatów płockiego, przasnyskiego 
oraz żuromioskiego. Relatywnie mniejszym doświadczeniem mogą się pochwalid placówki z powiatów 
radomskiego oraz pruszkowskiego. 

Częśd placówek publicznych uległa przekształceniu (np. wcześniej prowadziły warsztaty dla innych szkół) lub 
powołała szkoły dla dorosłych lub rozpoczęła działalnośd szkoleniową na bazie funkcjonujących od lat szkół dla 
młodzieży. Z kolei placówki niepubliczne często powstawały na fali związanej z rozwojem przedsiębiorstw 
po transformacji.  

Istnieje dwadzieścia lat i cały czas jest szkołą dla dorosłych. Dwudziesty rok naszej pracy. *Dostępne typy szkół+ 

Zmieniały się. Jak zaczynaliśmy to głównie były licea ekonomiczne i handlowe i żywieniowe. Potem żywieniowe 

zanikały, z czasem zniknęły całkowicie ekonomiczne, na jakiś czas rozwinęła się administracja. IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

Teraz jako spółka to od 1993. Po prostu w spółkę przekształciła się firma, to był uniwersytet robotniczy. 

Wojewódzkie uniwersytety od lat. Były powołane jeszcze przy zarządach wojewódzkich i my po prostu… taka była 

reorganizacja i po prostu przekształciliśmy z wojewódzkiego uniwersytetu robotniczego w spółkę - w tą samą 

działalnośd po prostu, kontynuowaliśmy. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 
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Tabela 6 Okres działalności placówki oraz okres prowadzenia kształcenia dla dorosłych w formach szkolnych i 
pozaszkolnych 

 Całkowity okres działalności 
placówki 

Okres prowadzenia edukacji 
szkolnej dla dorosłych 

Okres prowadzenia edukacji 
pozaszkolnej dla dorosłych 

N= 62 49 21 

DO 5 LAT 19% 27% 5% 

6-10 LAT 18% 8% 33% 

11 LAT I WIĘCEJ 42% 41% 19% 

BRAK 21% 24% 43% 

 

Niemal połowa placówek biorących udział w badaniu to placówki niepubliczne o uprawnieniach szkoły 
publicznej (47%). Wśród nich 41% jest własnością podmiotów gospodarczych, zaś bardzo mała częśd (14%) to 
własnośd stowarzyszeo. 37% badanych placówek to szkoły publiczne, zaś jedynie 6% to placówki niepubliczne 
bez uprawnieo szkoły publicznej – 2 z nich wskazały jako właściciela podmiot gospodarczy. Niestety niemal 
połowa placówek niepublicznych odmówiła określenia właściciela placówki. 

Wśród placówek prowadzących tylko szkolne formy kształcenia dominują szkoły niepubliczne o uprawnieniach 
szkoły publicznej (59%). Tymczasem wśród placówek kształcących tylko w formach pozaszkolnych dominują 
placówki niepubliczne bez uprawnieo szkoły publicznej. 

Większośd badanych szkół z powiatu radomskiego to szkoły niepubliczne bez uprawnieo szkoły publicznej. 
Tymczasem szkoły publiczne stanowiły blisko połowę badanych placówek z powiatów żuromioskiego, 
przasnyskiego oraz z Siedlec. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dominowały silnie w 
powiecie pruszkowskim (88%), i były licznie reprezentowane w przypadku Siedlec i Płocka.  

Tabela 7 Forma prawna i właściciel placówki kształcenia ustawicznego 

Jaka jest forma prawna/ charakter 
placówki? 

N % Kto jest właścicielem placówki? N % 

Szkoła publiczna  23 37%    

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły 
publicznej 

29 47% 

Podmiot gospodarczy (firma) 12 41% 

Stowarzyszenie  4 14% 

BRAK 13 45% 

Szkoła niepubliczna bez uprawnieo szkoły 
publicznej 

4 6% 
Podmiot gospodarczy (firma) 2 50% 

BRAK 2 50% 

BRAK 6 10%    

OGÓŁEM 62 100%    

 

Wśród placówek kształcenia ustawicznego spotykamy bardzo szeroki repertuar dróg promocji szkół. Jednak 
większośd dyrektorów jest zgodna, że najskuteczniejszą formą reklamy jest marketing szeptany, czyli 
tzw. poczta pantoflowa. To dzięki dobrej opinii o szkole i jakości kształcenia wynoszonej przez uczniów 
i absolwentów placówki cieszą się zainteresowaniem kandydatów.  

Opinia o szkole jest na tyle istotnym elementem reklamy, że niektóre szkoły w zasadzie wyłącznie na niej 
opierają swoją „strategię marketingową”. Mając nadmiar chętnych w stosunku do możliwości ograniczają się 
do zamieszczania informacji i danych kontaktowych na swoich stronach internetowych, rezygnując z innych 
form promocji. 

Wśród placówek, które muszą starad się o klienta dominują formy bierne – umieszczanie ulotek, plakatów 
i informatorów w miejscach publicznych (urzędy, biblioteki, sklepy) czy środkach transportu. Zdecydowanie 



                                                                   
 

Badanie realizowane w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Strona 54 z 133 

 

 

 

rzadziej spotykane są formy aktywnej promocji – udział w targach i imprezach masowych. Korzystanie 
z mediów również należy do rzadkości – najczęściej w okresie rekrutacji szkoły wykorzystują tutaj ogłoszenia 
w lokalnej prasie, a sporadycznie – komunikaty w radiu.  

Tylko kilka placówek stara się zachęcad uczniów i słuchaczy podnosząc atrakcyjnośd swojej oferty. 
Do najciekawszych pomysłów należą tutaj – ubieganie się o organizacje szkoleo dofinansowywanych z funduszy 
unijnych, oferowanie dodatkowych w stosunku do podstawy programowej zajęd, współpraca z atrakcyjnymi 
pracodawcami, wykorzystywanie e-learningu, współpraca międzynarodowa (np. w ramach programu Leonardo 
da Vinci). 

 

Mamy tak opracowaną ulotkę, która jest ulotką promującą szkołę i cyklicznie w obiektach użyteczności publicznej, 

w zaprzyjaźnionych szkołach, gimnazjach okolicznych, tam skąd rekrutuje się w większości nasza młodzież zawsze 

dostarczamy to. To na święta, dostarczamy szczególnie bardzo intensywnie na wiosnę, w branżowych sklepach, 

w sklepach związanych z obróbką drewna, czyli ze stolarstwem, technologią drewna, w sklepach myśliwych 

i leśników, czyli leśników, to tam gdzie są piły (…), łaocuchy, takie różne, również serwisy tam zostawiamy,  również 

zostawiamy informację w nadleśnictwach, i w takich przypadkowych miejscach jak dworce autobusowe, jak duże 

hurtownie materiałów budowlanych, apteki, poczty, urzędy miast, gmin itd. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

PUBLICZNA, POWIAT RADOMSKI 

 

Mamy reklamy szkół. To są banery na mieście, to są plakaty, ulotki. Między innymi plakaty, ulotki są na bieżąco 

w Urzędzie Pracy, tam pozwalają wieszad, nawet wydzielają nam gabloty i tam wiszą czy leżę informacje o szkołach 

i o kursach. Tak, że to jest to. Przed rozpoczęciem roku szkolnego są, na przykład w radiu informacje o szkołach, 

są w prasie umieszczane informacje, są imprezy no i tam też mówi się cały czas o tych naszych szkołach. 

IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT ŻYRARDOWSKI 

 

Mamy ogłoszenia, mamy stałe ogłoszenie, które jest tu na terenie szkoły, w lokalnej prasie się tutaj ogłaszamy, 

bo jesteśmy szkołą, dla której organem prowadzącym jest starostwo. Starostwo ma całą stronę w jednej z lokalnych 

gazet. Zarówno liceum dla młodzieży, jak i to liceum wieczorowe się ogłaszało. W tym roku oprócz tego nagrałam 

taka krótka reklamę, to znaczy moją wypowiedź zachęcającą do przyjścia do szkoły w naszej telewizji kablowej. 

Więc to kilkanaście razy dziennie szło. Poza tym szkoła jest z tradycjami, bo cała szkoła w ogóle znana, (…) czyli 

jeden drugiemu jak gdyby mówi, że tutaj jest. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT 

PRUSZKOWSKI 
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7.2 Finansowanie placówek kształcenia ustawicznego  

Przeciętne koszty miesięczne utrzymania placówek kształcenia ustawicznego, które brały udział w badaniu 
kwestionariuszowym, wahają się od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Co czwarta placówka ponosi koszty poniżej 
20 tys. złotych, zaś jedynie 8% powyżej 100 tys. złotych. Koszty zależą oczywiście silnie od struktury placówki, 
jej wielkości, a także od kierunków kształcenia. Duże placówki, w szczególności te prowadzące kształcenie 
szkolne i pozaszkolne dla dorosłych ponoszą miesięczne koszty powyżej 20 tys. złotych.  

Ponieważ pytanie o koszty jest pytaniem drażliwym, bardzo wielu badanych uchyliło się od odpowiedzi. Dlatego 
też do powyższych danych należy podchodzid ostrożnie. Wobec dużych braków odpowiedzi dane nie były 
analizowane w zróżnicowaniu powiatowym. 

Tabela 8 Ile wynoszą koszty miesięczne utrzymania Pana(i) placówki? 

 OGÓŁEM (N=62) Tylko szkolne (N=37) Tylko pozaszkolne (N=9) Szkolne i pozaszkolne 
(N=12) 

do 5 tys.  7% 6% 11%  

od 5 do 10 tys. 9% 11% 11%  

od 10 do 20 tys. 8% 9% 11%  

od 20 do 40 tys. 10% 11%  17% 

od 40 do 100 tys. 9%  11% 33% 

powyżej 100 tys. 8% 9%  8% 

BRAK 49% 54% 56% 42% 

 

Większośd placówek kształcenia ustawicznego w swojej działalności opiera się na kilku źródłach finansowania, 
przy czym najpoważniejszy jest tu udział subwencji oświatowej – wśród ogółu badanych placówek aż 56% 
środków pochodzi z subwencji. Drugie w kolejności źródło finansowania – czesne/ opłata słuchaczy – to źródło 
finansowania już tylko jednej trzeciej placówek (35%). Z kolei dotacje z samorządu są źródłem finansowania dla 
co piątej jednostki (21%). Istotny, chod relatywnie mały udział mają także środki unijne, będące wśród źródeł 
utrzymania 13% placówek. Pozostałe źródła dochodów spotykane były sporadycznie. 

Bardzo ciekawa jest struktura źródeł finansowania, zależna od charakteru placówki. I tak placówki kształcące 
tylko w formach szkolnych najczęściej opierają się na subwencjach, czesnym i funduszach samorządowych. 
Z kolei placówki kształcące tylko w formach pozaszkolnych w ogóle nie otrzymują funduszy od samorządu, 
opierając się najczęściej na opłatach słuchaczy, środkach unijnych i w trzeciej kolejności na subwencji 
oświatowej. Tymczasem placówki realizujące kształcenie szkolne i pozaszkolne wykorzystują najczęściej 
subwencję oświatową, oraz w równym stopniu czesne, fundusze samorządowe i środki unijne.  

Interesujący wydaje się także fakt, że placówki o charakterze publicznym utrzymują się w zasadzie jedynie 
z subwencji i dotacji z samorządu, w ogóle nie sięgając przy tym po fundusze unijne (zaledwie 4%). Z kolei 
placówki niepubliczne, co zrozumiałe, dośd rzadko otrzymują pieniądze od samorządu – ich głównym źródłem 
utrzymania jest subwencja i czesne. 

Tabela 9 Proszę wskazad wszystkie źródła finansowania, z których placówka czerpie fundusze na utrzymanie? 

 OGÓŁEM 
(N=62) 

FORMA KSZTAŁCENIA CHARAKTER PLACÓWKI 

Tylko szkolne 
(N=37) 

Tylko 
pozaszkolne 

(N=9) 

Szkolne i 
pozaszkolne 

(N=12) 

Publiczna 
(N=23) 

Niepubliczna 
(N=33) 

Subwencje oświatowe 56% 68% 22% 50% 52% 67% 

Czesne/opłata słuchaczy 35% 35% 44% 33%  58% 

Władze lokalne: urząd 
gminy/powiatu 

21% 22%  33% 43% 9% 
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 OGÓŁEM 
(N=62) 

FORMA KSZTAŁCENIA CHARAKTER PLACÓWKI 

Tylko szkolne 
(N=37) 

Tylko 
pozaszkolne 

(N=9) 

Szkolne i 
pozaszkolne 

(N=12) 

Publiczna 
(N=23) 

Niepubliczna 
(N=33) 

Środki unijne, własna aplikacja, 
własna działalnośd zarobkowa 
(warsztaty, pracownie itp.) 

13% 3% 33% 33% 4% 18% 

Umowy z pracodawcami 2%  11%    

Środki własne 2% 3%    3% 

Składki członkowskie 2%  11%    

Prywatne środki, prywatnych 
osób 

2% 3%    3% 

Wykonywanie prac na zlecenie 
różnych instytucji 

2%  11%   3% 

BRAK 19% 22% 11% 25% 26% 15% 

 

Subwencja oświatowa jest nie tylko najczęściej wykorzystywanym źródłem finansowania, ale także 
ma największy udział w budżetach placówek kształcenia ustawicznego. Przeciętny udział subwencji oświatowej 
wśród środków, jakimi dysponują placówki, wynosi niemal 30% - przy tym udział subwencji w strukturze 
przychodów waha się od zaledwie 5,6% w przypadku placówek kształcących tylko w formach pozaszkolnych, 
aż do 40,7% w przypadku placówek kształcących tylko w formach szkolnych. Subwencja stanowi też około 40% 
budżetu placówek publicznych i 26,5% w przypadku placówek niepublicznych. 

Z kolei udział czesnego, który ogółem wynosi około 15%, jest najwyższy w przypadku placówek kształcących 
tylko w formach pozaszkolnych (37,8%), a najniższy w przypadku placówek prowadzących szkolne i pozaszkolne 
formy kształcenia (7,1%). W przypadku placówek niepublicznych udział czesnego to jedynie około 19% budżetu. 

Fundusze pochodzące od władz samorządowych to około 7,5% budżetu placówek – zdecydowanie wyższy jest 
udział tego źródła w przypadku placówek kształcących w formach szkolnych i pozaszkolnych (14,6%) oraz 
placówek publicznych (12,3%). Środki unijne, których udział ogólnie to około 5,5%, mają większy udział 
w budżetach placówek prowadzących kursy i szkolenia. Udział innych źródeł finansowania jest marginalny. 

Tabela 10 Jaki odsetek wszystkich środków pochodzi z tych źródeł? Przeciętny udział danego źródła. Dane w proc. 

 OGÓŁEM 
(N=62) 

FORMA KSZTAŁCENIA CHARAKTER PLACÓWKI 

Tylko szkolne 
(N=37) 

Tylko 
pozaszkolne 

(N=9) 

Szkolne i 
pozaszkolne 

(N=12) 

Publiczna 
(N=23) 

Niepubliczna 
(N=33) 

Subwencje oświatowe 29,9 40,7 5,6 16,3 39,9 26,5 

Czesne/opłata słuchaczy 15,4 11,6 37,8 7,1 0 18,9 

Władze lokalne: urząd 
gminy/powiatu 7,5 7,9 0 14,6 12,3 5,6 

Środki unijne, własna aplikacja, 
własna działalnośd zarobkowa 
(warsztaty, pracownie itp.) 5,5 1,6 15 12,1 0 9,8 

inne 3,1 3 9,1 0 0 5,8 

Umowy z pracodawcami 1,3 0 9,2 0 0 0 

Lokalni sponsorzy 0 0 0 0 0 0 

 

Wśród placówek, które wzięły udział w badaniu kwestionariuszowym, środki unijne wykorzystują niemal 
wszystkie szkoły z powiatu radomskiego (75%) – poza tym po to źródło sięgają już tylko placówki z powiatu 
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pruszkowskiego (25%). Udział tych środków w budżecie placówek to dla powiatu radomskiego przeciętnie 45%, 
zaś dla pruszkowskiego – niemal 12%. Na subwencji oświatowej opierają się najczęściej szkoły z powiatów 
pruszkowskiego (100%), Płocka (57%), powiatu przasnyskiego (56%) i żuromioskiego (50%). Udział subwencji w 
budżetach placówek najwyższy jest w Płocku (przeciętnie niemal 42%) oraz w powiecie pruszkowskim (niemal 
32%). W powiecie żuromioskim to jedna czwarta budżetu, w pozostałych powiatach mniej, niż 22%. 
Finansowanie dzięki czesnemu uzyskują najczęściej placówki z powiatów pruszkowskiego (75%), żuromioskiego 
(50%) oraz przasnyskiego (44%). Największy udział czesnego w budżecie zanotowano w przypadku powiatu 
żuromioskiego (25%) oraz przasnyskiego (24%). Co ciekawe, placówki z powiatu pruszkowskiego deklarują, że 
nie otrzymują żadnych pieniędzy od władz lokalnych, co często zdarza się placówkom z powiatu radomskiego i 
żuromioskiego (po 50%). W przypadku powiatu radomskiego nie są to duże kwoty – stanowią jedynie niecałe 
6% budżetu, zaś w przypadku powiatu żuromioskiego władze lokalne dokładają przeciętnie aż połowę środków, 
jakimi dysponuje placówka. 

 

Większośd badanych ocenia, iż środki, którymi dysponują placówki wystarczają, aby pokryd koszty 
funkcjonowania szkoły – przy tym 37% jest zdania, że środki są wystarczające (zdecydowanie częściej są to 
placówki prowadzące wyłącznie kursy i szkolenia – 56%), zaś 34% uważa, że środki wystarczają z trudnością 
(częściej placówki prowadzące kształcenie w formach szkolnych). Jednocześnie realne braki w zakresie 
finansowania zgłasza co piąta placówka.  

Relatywnie najlepsza jest sytuacja badanych placówek z powiatów radomskiego i okolic, pruszkowskiego 
i okolic oraz z Płocka – w tych regionach placówki w dobrej kondycji finansowej przeważają nad placówkami 
borykającymi się z brakami. Tymczasem w powiecie przasnyskim i okolicach ponad połowa placówek zgłasza 
braki w zakresie środków.  

Rysunek 1 Czy środki, którymi Pan(i) dysponuje są wystarczające aby pokryd koszty funkcjonowania szkoły? 

37%

30%

56%

33%

75%

11%

43%

31%

50%

34%

38%

11%

42%

25%

100%

11%

43%

31%

25%

15%

16%

11%

17%

44%

4%

13%

25%

6%

8%

11%

11%

4%

13%

8%

8%

11%

8%

22%

4%

13%

OGÓŁEM (N=62)

FORMY

tylko szkolne (N=37)

tylko pozaszkolne (N=9)

szkolne i pozaszkolne (N=12)

POWIATY

Radomski i inne   (N=4)

Żuromioski i inne  (N=2)

Przasnyski i inne  (N=9)

m. Płock  (N=23)

m. Siedlce (N=16)

Pruszkowski i inne  (N=8)

Tak, są wystarczające Tak, starcza, ale z trudnością Nie, nieco środków brakuje

Nie, są bardzo duże braki BRAK
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8 KSZTAŁCENIE SZKOLNE OSÓB DOROSŁYCH  

 

O kształceniu dla dorosłych w formach szkolnych była już mowa w raporcie z analizy danych zastanych, 
w rozdziale 8 – Kierunki kształcenia ustawicznego, podrozdział 8.1 Kształcenie w formach szkolnych. 
Zamieszono tam przede wszystkim obiektywne informacje na temat szkół prowadzących nabór uczniów oraz 
ich oferty, w tym oferowanych kierunków kształcenia zawodowego i ich popularności, a także dopasowania 
podaży kierunków i popytu na nie.  

W tym rozdziale przedstawione zostały informacje uzupełniające dane faktualne, m.in. o funkcjonowaniu szkół 
oraz typach potencjalnych słuchaczy. Bardziej szczegółowe informacje o charakterystyce uczniów szkół dla 
dorosłych oraz o czynnikach kształtujących ofertę tych placówek znalazły się w dalszej części raportu. 

 

W ramach kształcenia szkolnego osób dorosłych wyróżnid należy dwa odrębne kierunki, a zarazem cele 
kształcenia: 

 Ogólnokształcący – jego celem jest uzyskanie świadectwa ukooczenia szkoły średniej: liceum 
ogólnokształcącego lub liceum ogólnokształcącego uzupełniającego, a często (chod nie zawsze), 
uzyskanie świadectwa maturalnego; 

 Zawodowy – jego celem jest zdobycie kwalifikacji i doświadczenia praktycznego w konkretnym 
zawodzie, uzyskanie świadectwa ukooczenia szkoły zawodowej dla danej profesji, a często (chod nie 
zawsze), potwierdzenie kwalifikacji w ramach paostwowego egzaminu zawodowego. 

 

8.1 Szkoły ogólnokształcące  

Szkoły dla dorosłych o profilu ogólnokształcącym to najczęściej placówki powstające przy szkołach 
dla młodzieży. Zazwyczaj oferują kształcenie w trybie zaocznym, chod w nielicznych przypadkach zdarza się 
także tryb popołudniowy. Szkoły ogólnokształcące dla dorosłych korzystają najczęściej z tej samej infrastruktury 
i kadry pedagogicznej, co szkoły dla młodzieży.  

Zazwyczaj mają mniej słuchaczy, niż szkoły zawodowe, chod to jest dośd silnie związane z otoczeniem 
konkurencyjnym oraz ofertą w zakresie szkolnictwa zawodowego. 

Powodem wyboru szkoły ogólnokształcącej jest chęd osiągnięcia średniego wykształcenia. Jednak, 
jak obserwują dyrektorzy, motywacja ta nie zawsze przekłada się na chęd podejścia do egzaminu maturalnego. 
Czasem słuchaczom potrzebne jest jedynie świadectwo ukooczenia szkoły średniej. Nie są też nastawieni 
na jakośd kształcenia, a raczej na uzyskanie konkretnego dokumentu – świadczy o tym niska w większości 
przypadków frekwencja (często na tyle niska, iż osoba jest skreślana z listy uczniów), niska motywacja do nauki, 
a w konsekwencji niskie wyniki w szkole i na egzaminach zewnętrznych.  

 

Są to głównie ludzie, którzy mieli jakieś perypetie życiowe, po drodze i w związku z tym starają się uzupełnid to 

wykształcenie i większości z nich zależy na tym, żeby tylko i wyłącznie otrzymad świadectwo ukooczenia szkoły 

średniej, bo takie otrzymują po prostu. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT PRUSZKOWSKI 

 

Chod dyrektorzy rzadko są skłonni przyznawad to wprost, jednak z ich wypowiedzi wynika, że wykształcenie 
ogólnokształcące nie poprawia w istotny sposób sytuacji absolwenta na rynku pracy. Raczej chodzi tutaj 
o potrzebę wypełnienia nominalnego warunku posiadania świadectwa, niż o zdobycie lub uzupełnienie 
konkretnej wiedzy lub umiejętności. Zresztą pracownicy szkół zdają sobie sprawę z małej przydatności ogólnego 
wykształcenia i często, jeśli szkoła ma taką ofertę, próbują doradzad potencjalnym uczniom wykształcenie 
kierunkowe, zawodowe (np. w ramach technikum).  
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Robimy duże starania pod kątem rozmowy, żeby osoby które przychodzą się do nas dokształcad wybierały kierunki 

zawodowe, jednak powiem że w takiej mierze 60, może nawet 70% osoby które przychodzą się dokształcad to już 

mają tą tematykę, ten cel, że im jest potrzebna szkoła średnia i z reguły tego wymaga pracodawca. IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT ŻUROMIOSKI 

 

W szkołach ogólnokształcących obok osób, które uzupełniają wykształcenie ze względu na wymogi pracodawcy, 
pojawia się specyficzny typ ucznia – osoby, która uczy się sama dla siebie, dla satysfakcji zdobycia średniego 
wykształcenia. Często są to ludzie w średnim wieku, ale także powyżej 50 roku życia, którzy dla zaspokojenia 
swojej ambicji starają się skooczyd szkołę. Trzecim typem słuchacza, występującym jednak wyłącznie w szkołach 
bezpłatnych (także zawodowych), są osoby zapisujące się do szkół jedynie w celu uzyskania zaświadczenia 
o tym, iż się kształcą – do przedstawienia w ZUS lub instytucjach opieki społecznej, aby uzyskad rentę lub 
zasiłek. 

 

Szkoły dla dorosłych mają o tyle dziwną specyfikę, że to jest pewna alternatywa dla osób, które w pewnym 

momencie, z różnych przyczyn, nie mogły kontynuowad nauki. (…) Bardzo często jest tak, że ktoś, nie wiem, ma 

dwadzieścia parę lat, piętnaście czy dwadzieścia, skooczył szkołę i poszedł do pracy. Szef mówi: halo, pan nie ma 

matury, ani średniego wykształcenia, ma pan trzy lata na zrobienie wszystkiego, tak, przynajmniej ukooczenia szkoły 

średniej. Mamy takich słuchaczy, ale mamy też takich słuchaczy, którzy gdzieś tam kiedyś to zaniedbali, a teraz sami 

z siebie chcą podwyższad swoje kwalifikacje. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH 

PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Sporo osób zapisuje do szkoły rozpoczyna naukę tylko po to, żeby otrzymad zaświadczenie, że jest uczniem, a 

wiadomo takie zaświadczenia do różnych celów są potrzebne. Są potrzebne i do podjęcia pracy, przede wszystkim do 

pomocy socjalnej, do funduszu alimentacyjnego, przeróżne, głównie do ośrodków pomocy społecznej, gdzie dostają 

jakieś dotacje celowe, czy dostają jakieś inne wspomaganie. Poza tym, bardzo dużo młodych ludzi, kiedy pobiera 

rentę po zmarłym ojcu, czy matce, może to pobierad do 25 roku życia, pod warunkiem, że przedstawia dokument o 

tym, że jest uczniem szkoły. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT PRUSZKOWSKI  

 

Są to najróżniejsi ludzie i bezrobotni, i młodsi i starsi, ludzie pracujący, którzy podnoszą kwalifikacje swoje, bo muszą 

to zrobid, albo chcą to zrobid. Albo mamy na przykład takich ludzi, którym się urodziło dziecko i tatuś na przykład nie 

ma średniego wykształcenia i teraz prędko się uczy, że jak dziecko dorośnie, żeby to wykształcenie średnie miał. IDI, 

DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT ŻYRARDOWSKI 

 

Dyrektorzy o uczniach szkół ogólnokształcących dla dorosłych mówią z dumą – jako o osobach podejmujących 
wysiłek zdobycia nominalnego wykształcenia. Zwłaszcza dla osób, które podejmują kształcenie po dłuższej 
przerwie jest to wysiłek duży, ponieważ nie tylko muszą uzupełnid braki, ale często od podstaw opanowad 
pewne tematy w związku z różnicami programowymi.  

Na podstawie rozmów z dyrektorami placówek kształcenia ustawicznego można odnieśd wrażenie, 
że kształcenie ogólnokształcące dorosłych, to raczej poboczny element kształcenia ustawicznego – niezbędny, 
aby osoby, które z różnych przyczyn „wypadły” z systemu kształcenia powszechnego młodzieży mogły uzupełnid 
wiedzę i dopełnid formalności. W opinii dyrektorów kształcenie to zasilane jest głównie przez osoby starsze, 
uzupełniające braki w wykształceniu, lub osoby młode, potrzebujące zaświadczenia o kształceniu.  

Byd może także ze względu na charakterystykę słuchaczy szkolnictwo to jest raczej ubogie, ograniczone 
do minimum wymaganego podstawami programowymi i kryteriami egzaminacyjnymi. Do rzadkich wyjątków 
należą sytuacje, gdy uczniom proponuje się zajęcia wyrównawcze (tzw. „konsultacje”), dodatkowe przedmioty 
(np. przedsiębiorczośd, umiejętności poruszania się po rynku pracy).  
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8.2 Szkoły zawodowe  

Placówek oferujących zawodowe kształcenie szkolne dorosłych jest nieznacznie więcej, niż szkół 
ogólnokształcących. Tego typu szkoły mają najczęściej 3 typy słuchaczy: 

 Osoby pracujące, które chcą uzupełnid kryteria formalne, np. uzyskad potwierdzenie posiadanych 
kwalifikacji wymagane przez pracodawcę, urząd; 

 Osoby przekwalifikowujące się, bezrobotne i/ lub poszukujące pracy, które chcą uzyskad nowe 
kompetencje oraz ich potwierdzenie formalne; 

 Młodzież pełnoletnia, która chce zdobyd kwalifikacje/ zawód. 

W bezpłatnych szkołach zawodowych także zdarzają się osoby, które rejestrują się, aby uzyskad zaświadczenie 
o kształceniu. 

Szkoły dla dorosłych o profilu zawodowym funkcjonują w bardzo różnorodnych konfiguracjach: 

 Duże zespoły szkół, zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych, w których można spotkad w zasadzie 
wszystkie typy szkół: technikum uzupełniające, technikum, szkołę policealną, a często także liceum 
ogólnokształcące/ uzupełniające; 

 Liceum ogólnokształcące i/lub uzupełniające oraz szkoła policealna, jako możliwośd nauki zawodu 
po uzyskaniu średniego wykształcenia; 

 Technikum/ technikum uzupełniające i szkoła policealna, często posiadające te same kierunki oraz 
bazujące na tej samej infrastrukturze i kadrze; 

 Pojedyncza placówka reprezentująca tylko 1 typ szkoły – najczęściej szkołę policealną. 

Oczywiście szkoły dla dorosłych, szczególnie te publiczne, funkcjonują obok szkół dla młodzieży lub na ich 
podbudowie. 

Duża liczba szkół zawodowych nie przekłada się na bogactwo oferty. Chod ogółem liczba kierunków jest 
relatywnie duża, to konkretne szkoły oferują najczęściej tylko 1-2 kierunki. W dodatku w ofertach szkół 
zawodowych pojawiają się najczęściej najpopularniejsze i najłatwiejsze do zorganizowania kierunki – podążanie 
za ofertą konkurencyjnych placówek i popytem może prowadzid do zubożenia całokształtu oferty kierunków 
zawodowych. Kierunki niszowe, mniej popularne spotykane są w niewielu placówkach – najczęściej takich, 
które są wyspecjalizowane lub które mają bardzo szeroką ofertę kierunków.  

Znamienną praktyką wśród szkół zawodowych dla dorosłych jest rejestrowanie dużej liczby kierunków 
i prowadzenie na nie naboru, lecz uruchamianie jedynie tych, na które jest popyt. W bardzo wielu szkołach 
mamy do czynienia z sytuacją, w której na dany kierunek zgłasza się zbyt mało chętnych, aby szkole opłacało się 
go uruchamiad. 

 

Stare nie odchodzą, bo raz zarejestrowane kierunki funkcjonują, gdzieś tam wiszą. Nigdy nie wiadomo na co będzie 

popyt. Tak, jak Pani powiedziałam, pięd nowych kierunków otwieramy od września. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, 

PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Dwa lata temu zaproponowaliśmy nowe kierunki i nie było chętnych nadal te kierunki są propozycją i nadal są chętni 

tylko do BHP. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ POWIAT 

KOZIENICKI 

 

Strategia prowadzenia naboru na jak najwięcej kierunków i niewycofywania z oferty kierunków mało 
popularnych związana jest z procedurami, które musi przejśd szkoła, aby móc uruchomid dany kierunek. 
Czas potrzebny do uruchomienia kolejnego kierunku kształcenia waha się od pół roku do nawet 2 lat, 
w zależności od specyfiki kierunku, procedur organu założycielskiego itp.  
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To jest dosyd długi proces przygotowania, bo rejestracja szkoły, wystąpienie o subwencje powoduje to, że nie 

możemy szybko, dynamicznie zmienid profilu szkoły. My jeśli dzisiaj podejmujemy decyzję, że otworzymy następne 

kierunki, które chcemy otworzyd, to jest pewny problem. Musimy do 30 września zgłosid, mied wszelkie 

dokumentacje załatwione dotyczące praktyk, pracowni, miejsca zajęd, które będą. Wtedy musielibyśmy do 30 

września, by otworzyd w następnym roku, 2012r. od 1 września. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA 

O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. PŁOCK 

 

Zazwyczaj w szkołach funkcjonuje kilka kierunków pokrewnych, które korzystają z tej samej infrastruktury 
i kadry. Często wręcz łączy się zajęcia w ramach konkretnych kierunków, zwłaszcza jeśli mają one mało 
słuchaczy.  

 

Mniej więcej się one będą powtarzały, te kierunki. Trzyletnie *technikum+ tak mamy: elektryk, mechanik, technik 

urządzeo sanitarnych i technik budownictwa. Cztery. *Szkoły+ Policealne mamy: technik drogownictwa, technik 

elektryk, technik budownictwa, technik mechanik i technik urządzeo sanitarnych. I w tym zaocznym, które 

otworzyliśmy dopiero, dwa tylko: technik budownictwa i drogownictwa. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. PŁOCK 

 

*Dla+ Dorosłych to będzie tak: technik usług fryzjerskich, to jest właśnie to technikum uzupełniające trzyletnie, po 

zawodówce. Natomiast jeśli chodzi o szkołę policealną dwa zawody: technikum usług fryzjerskich i technikum usług 

kosmetycznych. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. 

SIEDLCE 

 

8.3 Odpłatnośd nauki w szkołach dla dorosłych 

W placówkach prowadzących zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych oraz technika wedle deklaracji 
badanych nauka jest bezpłatna dla wszystkich kierunków zawodów. Niestety pojawiły się tutaj znaczne braki 
danych, nie można więc tej obserwacji uogólniad. Nauka jest dla wszystkich bezpłatna także w 77% techników 
uzupełniających, w co drugim liceum uzupełniającym, a także w 48% szkół policealnych i 45% liceów 
ogólnokształcących. Z kolei aż 27% szkół policealnych, co czwarte liceum ogólnokształcące, 22% liceów 
uzupełniających i 15% techników uzupełniających pobiera czesne na wszystkich kierunkach kształcenia. 

Warto też przytoczyd obserwację z badao jakościowych – tam, gdzie nauka jest bezpłatna, zdecydowanie 
częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem ubywania uczniów i słuchaczy w trakcie roku szkolnego. Jeżeli jednak 
ponoszą oni chodby minimalne koszty kształcenia, wówczas rzadziej są skreślani z listy uczniów, rzadziej 
przestają chodzid na zajęcia. 

Ze względu na duże braki danych i rozdrobnienie typów placówek dane o odpłatności nauki w szkołach dla 
dorosłych nie były analizowane w układzie powiatów. 

Tabela 11 Czy nauka w szkołach dla dorosłych jest płatna w Pana(i) placówce? Placówki prowadzące kształcenie dla 
dorosłych w formach szkolnych 

 

Technikum 

(N=5) 

Technikum 

uzupełniające 

(N=13) 

Liceum 

ogólnokształcące 

(N=20) 

Liceum 

uzupełniające 

(N=18) 

Szkoła 

policealna 

(N=33) 

Dla wszystkich kierunków/zawodów nauka 
jest bezpłatna  

60% 77% 45% 50% 48% 

Dla części zawodów kierunków/zawodów 
nauka jest płatna, dla części bezpłatna   

 8% 10% 11% 21% 

Dla wszystkich kierunków/zawodów nauka 
jest płatna  

 15% 25% 22% 27% 

BRAK 40%  20% 17% 3% 

Pominięto wskazania dla zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych ze względu na zbyt małą liczebnośd tej grupy  w próbie. 
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W przypadku szkół, które odpłatnośd wprowadziły tylko na niektórych kierunkach, najczęściej z opłat zwolnieni 
są uczniowie kształcący się w zawodzie technika usług kosmetycznych (3 placówki), a także technika 
hotelarstwa, technika handlowca, technika administracji, technika rachunkowości, technika bezpieczeostwa 
i higieny pracy oraz technika ochrony fizycznej i mienia (po 2 placówki). Jednocześnie ze względu na znaczne 
braki danych trudno uznad te dane za ostateczne – prawdopodobnie udział części zawodów w bezpłatnej nauce 
jest w rzeczywistości nieco wyższy. 

Tabela 12 Na jakich kierunkach/w jakich zawodach nauka odbywa się bezpłatnie? Szkoły, w których nauka jest tylko 
częściowo nieodpłatna. 

SZKOŁA POLICEALNE (N=16) N % TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE N % 

Kosmetyczka* (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych) 3 19% Technik elektryk* 1 33% 

Organizator usług hotelarskich* (zawód szkolny: Technik 
hotelarstwa) 

2 13% Technik mechanik* 1 33% 

Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec) 2 13% Handlowiec* (zawód szkolny: Technik 
handlowiec) 

1 33% 

Pracownik administracyjny* (zawód szkolny: Technik 
administracji) 

2 13% Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, 
Technik usług fryzjerskich) 

1 33% 

Asystent rachunkowości* (zawód szkolny: Technik 
rachunkowości) 

2 13% BRAK 2 67% 

Inspektor bezpieczeostwa i higieny pracy* (zawód szkolny: 
Technik bezpieczeostwa i higieny pracy) 

2 13%  

Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik 
ochrony fizycznej osób i mienia) 

2 13% 

Asystent ekonomiczny* (zawód szkolny: Technik ekonomista) 1 6% 

Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor) 1 6% 

Technik logistyk* 1 6% 

Agent reklamowy* (zawód szkolny: Technik organizacji reklamy)  1 6% 

Organizator obsługi turystycznej* (zawód szkolny: Technik obsługi 
turystycznej) 

1 6% 

Asystent archiwalny* (zawód szkolny: Technik archiwista) 1 6% 

Organizator usług gastronomicznych* (zawód szkolny: Technik 
organizacji usług gastronomicznych) 

1 6% 

Pracownik biurowy* (Zawód szkolny: Technik prac biurowych) 1 6% 

Pozostali pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

1 6% 

Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich) 1 6% 

Technik informatyk* 1 6% 

Biomasażysta 1 6% 

Pracownicy usług ochrony 1 6% 

Technik elektryk* 1 6% 

Nauka języków obcych 1 6% 

BRAK 7 44% 

 

Wysokośd opłat w przypadku większości szkół to stała wysokośd czesnego miesięcznie. W przypadku gimnazjów 
dla dorosłych, zasadniczych szkół zawodowych oraz techników uzupełniających wynosi ona średnio od 120 
do 130 zł. Z kolei w przypadku liceów ogólnokształcących obowiązuje albo stała opłata – średnio 94 zł, albo 
czesne określane widełkami – średnio od 55 do 60 zł miesięcznie. W liceach uzupełniających stała opłata wynosi 
średnio 85 zł, ale progi opłat mogą zaczynad się nawet od 150 zł za miesiąc. Relatywnie najdroższe jest 
kształcenie w szkołach policealnych, gdzie stała wysokośd czesnego to przeciętnie niemal 130 zł, ale ceny 
potrafią nawet przewyższyd 170 zł. 
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9 KSZTAŁCENIE POZASZKOLNE OSÓB DOROSŁYCH  

 

Dane faktualne dotyczące kształcenia pozaszkolnego osób dorosłych zamieszczono w raporcie z analizy danych 
zastanych, w rozdziale 8 – Kierunki kształcenia ustawicznego, podrozdział 8.2 Kształcenie w formach 
pozaszkolnych. Zamieszono tam przede wszystkim obiektywne informacje na temat inicjatorów 
i zleceniodawców kursów oraz typów prowadzonych przez placówki kursów.  

W tym rozdziale przedstawione zostały informacje uzupełniające dane faktualne, m.in. o szczegółowej ofercie 
tematów kursów, ich popularności, a także o charakterystyce szkoleo. Bardziej szczegółowe informacje 
o charakterystyce słuchaczy kursów i szkoleo oraz o czynnikach kształtujących ofertę placówek w zakresie 
kształcenia pozaszkolnego znalazły się w dalszej części raportu. 

 

 

Oferta w zakresie kursów i szkoleo w placówkach, które prowadzą kształcenie pozaszkolne jest bardzo 
zróżnicowana. Są placówki oferujące jedynie kilka szkoleo – często specjalizują się w konkretnej tematyce, 
ale są też takie, których oferta jest niezwykle bogata.  

 

Komputerowe szkolenia, księgowe, administracyjno-biurowe, obsługa kas fiskalnych, kierowca, konserwator 

wózków jezdniowych podnośnikowych, uprawnienia energetyczne, elektroenergetyczne, gazowe, suwnice, dźwigi 

różnego rodzaju, dźwigi towarowo-osobowe czyli windy, cięcie palnikiem, gazami, cięcie plazmą, pierwsza pomoc 

przedmedyczna, wszystkie szkolenia BHP. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

Kurs „archiwistyczno-kancelaryjny” pierwszego i drugiego stopnia, to są oddzielnie kursy, „Księgowośd od podstaw”, 

„Finanse i księgowośd”, „Obsługa programu magazynowego”, „Jak rozliczyd firmę z ZUSem”, „Komputerowy” 

podstawowy lub rozszerzony, w zależności od potrzeb ludzi, i językowe: angielski, niemiecki, rosyjski, ewentualnie 

inne języki gdyby było zainteresowanie i to mogą byd grupowe albo indywidualne i „Kadry i płace”. Kursów mamy 

ogólnie rzecz biorąc 8, z tym, że językowe są razem. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O 

UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT ŻYRARDOWSKI 

 

Najwięcej placówek, które wzięły udział w badaniu kwestionariuszowym, ma w swojej ofercie szkolenia 
BHP (43%) oraz kursy komputerowe (38%). Co trzecia placówka oferuje szkolenia z zakresu księgowości 
oraz kadr i płac, zaś 29% kursy z zakresu aktywizacji zawodowej. Co czwarta placówka oferuje szkolenia 
dotyczące takich tematów jak handel i sprzedaż, prowadzenie biura, rozmów osobisty oraz zdrowie i uroda.  

Tabela 13 Kursy i szkolenia znajdujące się w ofercie placówki oraz najbardziej popularne. Placówki prowadzące 
kształcenie w formach pozaszkolnych. N=21 

 Kursy/ szkolenia dla 
dorosłych dostępne w 

ofercie placówki 

Kursy/ szkolenia 
najbardziej popularne 

N % N % 

Bezpieczeostwo i higiena pracy 9 43% 5 24% 

Kursy komputerowe 8 38% 3 14% 

Księgowośd 7 33% 4 19% 

Kadry i płace 7 33% 2 10% 

Kursy w zakresie aktywizacji zawodowej 6 29% 3 14% 

Handel i sprzedaż 5 24%   

Prowadzenie biura 5 24%   
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 Kursy/ szkolenia dla 
dorosłych dostępne w 

ofercie placówki 

Kursy/ szkolenia 
najbardziej popularne 

N % N % 

Umiejętności osobiste, rozwój osobisty (np. szkolenia miękkie) 5 24% 3 14% 

Zdrowie i uroda 5 24% 1 5% 

Prowadzenie działalności gospodarczej 4 19%   

Przepisy prawa 4 19%   

Gastronomia i hotelarstwo 3 14%   

Artystyczne (np. fotografia, aranżacja wnętrz, bukieciarstwo) 3 14%   

Kursy przygotowujące do zdania egzaminu zawodowego 3 14% 2 10% 

Nauka języków obcych 3 14% 1 5% 

Zarządzanie i marketing 3 14%   

Obsługa klienta 3 14%   

Ochrona środowiska  2 10%   

Ekonomia społeczna 2 10%   

Standardy jakości (np.  ISO/HCCAP) 2 10%   

Prawo jazdy 1 5% 1 5% 

BRAK 6 29% 10 48% 

 

Najczęściej powtarzające się tematy szkoleo są również tymi najbardziej popularnymi. To może oznaczad, 
że podobnie, jak w przypadku kierunków kształcenia szkolnego, uruchamianie konkretnych kursów zależy 
od popytu. Pewne tematy, chod stale obecne w ofercie, nie są od dawna realizowane lub są realizowane bardzo 
rzadko, inne – najbardziej popularne – są realizowane niemal w sposób ciągły.  

Najpopularniejsze według placówek uczestniczących w badaniu kwestionariuszowym są szkolenia BHP (24%), 
księgowe (19%), kursy komputerowe (14%), aktywizacja zawodowa (14%) oraz umiejętności osobiste (14%). 
Jednocześnie bardzo duży zakres braków danych w tej kwestii sprawia, że byd może hierarchia tych szkoleo 
w rzeczywistości kształtuje się nieco inaczej.  

Mamy kilka zadao, tu sobie chcieliśmy wprowadzid kilka kursów. No nie wychodzą nam te kursy pozostałe. Nie 

wychodzą z uwagi na to, że raz na 4 lata się *to+ robi, w związku z tym ludzie są przekształceni, już byli na tych 

kursach, nie tylko u nas. Po prostu jest to bardzo mała ilośd chętnych do prowadzenia tych kursów. Wiadomo, że dla 

1 osoby nie można prowadzid, tylko to musi byd jakaś grupa. No, a taką grupę, to najlepiej znaleźd można w 

szkołach: to dla nauczycieli, dla innych, bo tak w zakładach pracy, są to pojedynczy. Drugi to komputerowe, ale to 

komputerowe znowu nam nie wychodzi, bo z uwagi na to, że znowu jest na naszym terenie bardzo mało osób, które 

chciałoby się kształcid w tym kierunku, ale w dalszym ciągu, w naszej ofercie są te kursy, nie, tylko że jest to mało 

chętnych. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Tak i teraz właśnie chcę powiedzied o kursie, że prowadzimy to praktycznie jeden się kooczy, drugi zaczyna, dla osób 

to wszystkich, i dla tych, którzy chcą zmienid zawód, dla tych niepracujących, nawet startujemy w przetargach 

organizowanych przez urzędy pracy, dotyczących kierunku ochrona osób i mienia. To na pierwszy stopieo licencji, na 

drugi stopieo licencji, doszkalające dla firm, np. dla ochrony, już które prowadzą tego typu działalnośd, no to 

doszkalające tego typu zajęcia, np. czy konwojowanie, czy strzelanie, wyszkolenie strzeleckie podsumowując, to dla 

nich to prowadzimy, dla wszystkich firm po kolei. I to mamy te kursy, praktycznie jeden się kooczy, drugi zaczyna, to 

zależy od chętnych IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Mamy ustalone kierunki kształcenia i wtedy tylko popyt - uczniowie wskazują nam co będziemy prowadzili, a czego 

nie będziemy. Mamy kierunki , bo przede wszystkim my musimy  mied go zarejestrowane i ustalone kierunki 
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kształcenia na co wyraża zgodę kuratorium oświaty. I wtedy te kierunki mamy. Natomiast może byd nabór pełny na 

dany kierunek, który się wtedy uruchamia lub brak zainteresowania jest niektórymi kierunkami. IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Kursy prowadzone są często przez placówki kształcenia ustawicznego, przy których działają także szkoły. 
Zazwyczaj jest to ich dodatkowa działalnośd – placówki wykorzystują tutaj możliwości, jakie daje im zaplecze 
infrastrukturalne i kadrowe na potrzeby szkół dla młodzieży i dorosłych. Są jednak także placówki, dla których 
działalnośd szkoleniowo-kursowa jest podstawowym źródłem utrzymania, nie prowadzą kształcenia szkolnego, 
ani innej działalności.  

Podstawowe czynniki decydujące o podjęciu działalności w zakresie kursów i szkoleo, to: 

 Chęd poszerzenia oferty placówki możliwie małym kosztem (przy wykorzystaniu aktualnych zasobów) 

 Poszukiwanie dodatkowego źródła przychodów w związku z pogarszającą się sytuacją na rynku 
w zakresie kształcenia szkolnego 

 Wykorzystanie dostępnych środków unijnych w ramach Narodowej Strategii Spójności 

 Poszukiwanie stabilnego źródła przychodów dzięki wąskiej specjalizacji i wyborze perspektywicznego 
kierunku kształcenia 

 

Niż demograficzny, sytuacja na rynku światowym zawęża się, szukamy różnych alternatywnych rozwiązao nie po to 

tylko, żeby szkoła mogła funkcjonowad ale również po to aby oferta edukacyjna jaką daje nasza placówka była 

bardziej dostosowana do potrzeb rynku i zainteresowao IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT 

KOZIENICKI 

 

Tak naprawdę odpowiedź na pytanie, dlaczego dana placówka oferuje kursy i szkolenia, jest prosta – ponieważ 
jest lub był na nie popyt. W ostatnich latach podstawowym motorem sektora pozaszkolnego kształcenia 
ustawicznego stały się środki z funduszy unijnych, przede wszystkim z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Placówki zajmujące się szkoleniami same zabiegają o realizowanie projektów lub zostają podwykonawcami 
beneficjentów projektów unijnych. Startują też w przetargach na szkolenia zlecane przez Urzędy Pracy 
czy instytucje pomocy społecznej. Relatywnie rzadziej zdarza się też, że placówki prowadzą szkolenia 
zamknięte na zlecenie pracodawców. 

Czasem placówki uruchamiają też kursy w związku z innymi obszarami swojej działalności – na przykład 
ze względu na udział w projekcie Leonardo da Vinci prowadzone są szkolenia językowe dla osób wyjeżdżających 
za granicę. 

Z badao kwestionariuszowych wynika, że w działalności większości placówek szkoleniowych dominują szkolenia 
otwarte – to na nich opiera się działalnośd placówek. Szkolenia zamknięte organizowane na zlecenie instytucji 
mają także dośd znaczący udział wśród organizowanych kursów. Najmniej placówki mają zleceo ze strony 
pracodawców (około 20-30% kursów), a z badao jakościowych wynika, że zainteresowanie ze strony tej grupy 
klientów w ostatnich latach maleje.  

Popularnośd kursów zależy od kilku czynników: 

 Podaży szkoleo o danej tematyce na rynku kształcenia ustawicznego – im bardziej niszowe, a przy tym 
dające realne korzyści szkolenie, tym więcej chętnych 

 Odpłatności – szkolenia bezpłatne lub dofinansowywane cieszą się ogromną popularnością, dlatego 
placówki tak zabiegają o dofinansowanie z funduszy unijnych i współpracę z PUP czy OPS w tym 
zakresie 

 Zapotrzebowania pracodawców – pracodawcy albo sami kierują lub wymagają odbycia określonych 
kursów, albo słuchacze pod kątem konkretnego profilu zawodowego aktualnie poszukiwanego 
przez pracodawców sami wybierają temat kursu 
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 Mody i opinii potencjalnych słuchaczy na temat tego, na jakie zawody i kwalifikacje będzie 
w najbliższym czasie zapotrzebowanie 

 

Głównie te bezpłatne szkolenia, prawda to z reguły więcej jest osób zgłaszających się niż miejsc, które mamy na 

danym kursie czy danym projekcie. Natomiast jeśli chodzi o inne konkretnie urzędy pracy zgłaszają nam taką liczbę 

osób ile oni z rekrutują czy pracodawcy to konkretnie te osoby, które muszą czy uaktualnid swoje kwalifikacje IDI, 

DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Rynek pracy jak gdyby dyktuje, zapotrzebowanie rynku pracy. W tej chwili jest bum jeśli chodzi o operatorów maszyn 

budowlanych z tego względu, że jednak dużo się buduje dróg i był takim okres, że masowo szkoliliśmy spawaczy.  To 

cyklicznie nawet dwa razy w miesiącu rozpoczynały się kursy. DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O 

UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

W przypadku kursów i szkoleo otwartych placówki stale informują o swojej ofercie – najczęściej w formie 
informacji na stronach internetowych, a także ulotek czy folderów. Stale też prowadzą nabór na szkolenia 
i uruchamiają je wówczas, gdy zbierze się określona liczba słuchaczy.  

 

Jest wydawany informator dotyczący kursów, rozsyłane są informacje np. do ośrodków pomocy rodzinie, bo z nich 

częściowo rekrutują się osoby uczestniczące w kursach. Wtedy z takiej pomocy unijnej, zewnętrznej tak przysyłane są 

te osoby na kurs. Do urzędów pracy podawana jest ta informacja, nawiązujemy również współprace z mediami. 

Podajemy ogłoszenia jeśli chcemy szkolid jakąś grupę. Czasami sam pracodawca zgłasza się i np. mówi, że ma taka 

potrzebę. W ubiegłym roku bodajże organizowaliśmy dla Ośrodka Pomocy Społecznej pod Siedlcami np. dwie grupy 

kursowe. Także różnorodne są te metody. . IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. SIEDLCE 

 

My zapisujemy ludzi, w momencie jak kurs rusza to wtedy wiadomo ile osób startuje. Każdy kurs u nas to jest około 

10 osób, czasami się więcej trafi, ale na pewno nie więcej niż 15, wtedy już drugi kurs tworzymy, bo to jest tak, żeby 

iśd na ilośd, tylko żeby oni coś z tego kuru wynieśli, bo po to przychodzą, dowiedzied się czegoś. IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT ŻYRARDOWSKI 

 

Poza kursami o wąskiej specjalizacji większośd szkół stwierdza, iż aktualny popyt nie dorównuje ich 
możliwościom – byłyby w stanie przeszkolid znacznie więcej chętnych, ale brakuje im zgłoszeo. W niektórych 
placówkach prowadzących także kształcenie szkolne dla osób dorosłych, kursy w ogóle nie są realizowane 
ze względu na brak zainteresowania – chod są stale obecne w ofercie. 

 

 

Największym zainteresowaniem w placówkach prowadzących kształcenie pozaszkolne cieszą się kursy 
komputerowe (6 placówek). Przeciętnie w placówce kształcenia ustawicznego w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
z takich kursów korzystało ponad 60 osób, przy liczebności jednej grupy 8-9 osób. Czas szkolenia wynosił 
średnio 3-4 tygodnie. Zajęcia odbywały się w salach wykładowych, przystosowanych pracowniach lub centrach 
kształcenia ustawicznego. Około 40% stanowiły zajęcia praktyczne. Przeciętny koszt szkolenia to ponad 600 zł. 
Najczęściej uczestnikami były osoby, które same się zgłosiły, a w drugiej kolejności osoby zgłoszone przez inne 
instytucje. 

Do popularniejszych kursów zaliczono także kursy techników bezpieczeostwa i higieny pracy (5 placówek). Tutaj 
liczba przeszkolonych osób jest ogromna – przeciętnie wynosi ponad 287 osób na placówkę w ciągu 
12 miesięcy. Jednorazowo w szkoleniu udział brały średnio 22 osoby. Szkolenia trwały zazwyczaj ponad 
8 tygodni. W większości przypadków zajęcia praktyczne nie były przewidziane, ale jeśli się odbywały to w salach 
wykładowych lub w formie praktyk u pracodawcy. Zajęcia praktyczne miały niewielki udział w programie 
(średnio 10%). Przeciętny koszt szkolenia to 126 zł. Tutaj największą grupę uczestników (blisko połowę) 
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stanowili pracownicy, przysłani przez pracodawcę, a znacznie rzadziej osoby, które same się zgłosiły lub zostały 
przysłane przez instytucje. 

Wśród szkoleo cieszących się największym zainteresowaniem znalazł się także kurs spawacza i zawodów 
pokrewnych. Liczba osób przeszkolonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy to przeciętnie 35. Jednorazowo 
w grupie szkoleniowej kształciło się 12-13 osób. Szkolenie średnio trwało między 5 a 6 tygodni. Zajęcia 
praktyczne odbywały się zawsze w przystosowanych pracowniach, a ich udział był znaczny – powyżej 60%. 
Szkolenia te były dośd kosztowne – przeciętny koszt szkolenia wynosił ponad 2,6 tys. złotych. Uczestnicy to 
przede wszystkim osoby zgłaszane przez instytucje lub słuchacze, którzy sami się zgłosili. 
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10 UCZNIOWIE I SŁUCHACZE PLACÓWEK KSZTAŁCEN IA USTAWICZNEGO  

 

Dane faktualne dotyczące uczniów i słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego zamieszczono w raporcie 
z analizy danych zastanych, w rozdziale 7. Zamieszono tam przede wszystkim dane na temat liczby uczniów, 
słuchaczy i absolwentów poszczególnych form szkolnych i pozaszkolnych.  

W tym rozdziale przedstawione zostały informacje uzupełniające dane faktualne, m.in. w zakresie 
charakterystyki społeczno-demograficznej uczniów oraz ich motywacji związanych z podjęciem kształcenia. 

 

10.1 Charakterystyka uczniów i słuchaczy 

Uczniowie i słuchacze placówek kształcenia ustawicznego to niezwykle niejednorodna grupa. I chod mogło by 
się wydawad, że łączy ich przynajmniej jedno – chęd zdobycia wykształcenia lub podniesienia kwalifikacji – 
to jest to jednak wniosek fałszywy. Nie wszyscy bowiem uczniowie placówek kształcenia ustawicznego stawiają 
sobie takie cele.  

Nie istnieje przeciętny słuchacz szkoły dla dorosłych, chyba że ma ona bardzo wąski profil kształcenia. Osoby 
korzystające z oferty kształcenia ustawicznego stanowią różnorodną mieszankę pod względem większości cech 
społeczno-demograficznych: 

 Wśród uczniów i słuchaczy można spotkad osoby w dowolnym wieku od 18 do ponad 50 lat, zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn. 

 Z oferty placówek kształcenia ustawicznego korzystają zarówno osoby, które dopiero muszą zdobyd 
w danej dziedzinie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, przekwalifikowujące się, jak i osoby 
posiadające bogatą praktykę, lecz chcące się dodatkowo dokształcid lub potwierdzid posiadane 
kwalifikacje. 

 Zróżnicowany jest status uczniów na rynku pracy – są zarówno osoby bierne zawodowo (jeszcze nie 
podjęły zatrudnienia lub wypadły z rynku pracy), bezrobotne, jak i pracujące. 

 Zróżnicowane jest wykształcenie uczniów i słuchaczy – częśd szkoleo i kursów przeznaczona jest dla 
grup o wysokim wykształceniu (np. dla lekarzy), częśd dla osób z ugruntowaną wiedzą 
i kompetencjami, a częśd dla osób nie posiadających średniego wykształcenia, czy konkretnych 
kwalifikacji. 

 Także sytuacja rodzinna/ faza życia tych osób jest zróżnicowana – są to zarówno młodzi ludzie 
bez zobowiązao, jak i osoby posiadające już rodziny. 

 

W granicach 30% uczniów to są tacy ludzie, którzy skooczyli gdzieś, kiedyś szkołę podstawową, pracują i teraz to 

wykształcenie naprawdę uzupełniają, ale tak było we wcześniejszych latach. Teraz natomiast się to tak ograniczyło. 

80% to praktycznie młodzi ludzie, którzy niedawno skooczyli gimnazjum, rok, dwa lata temu a nawet i wprost po 

gimnazjum i mówią, że taką maja sytuację rodzinną, że muszą pracowad i kontynuowad edukację. (…) To ludzie, 

którym nie wyszło gdzieś tam w szkołach dziennych i przechodzą do szkół dla dorosłych. Powiedziałabym, że nawet 

to tak 70% wszystkich. Kiedyś proporcje były odwrotne. Kiedyś było więcej tych ludzi, którzy kiedyś pokooczyli szkoły, 

naście lat temu i z tymi ludźmi naprawdę bardzo dobrze się pracowało. Byli to ludzie, którzy naprawdę wiedzą, po co 

przyszli do szkoły. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT 

GRODZISKI 

 

W zasadzie to są u nas dwie grupy, są pracujący po czterdziestce, którzy akurat mają teraz moment taki, że mogą 

sobie pozwolid na podwyższenie kwalifikacji i zaraz osoby po ukooczeniu jakieś szkoły średniej. Jeżeli chodzi o starsze 

osoby, motywacja to zdobyd jeszcze coś, bo teraz każde kwalifikacje są ważne, a młodzi to chodzi o zaświadczenie do 
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ZUS-u, dostają jeszcze jakieś tam renty, emerytury, renty rodzinne. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT KOZIENICKI 

 

Przeciętny słuchacz na pewno tak: ma rodzinę, albo pracuje, albo poszukuje pracy, większośd pracuje chociaż nie 

zawsze jest to zatrudnienie formalne. Duża niestety grupa osób pracuje dorywczo albo w szarej strefie działa. Są to 

ludzie, którzy wiedzą że chcą albo muszą uzupełnid kwalifikację, wykształcenie bo jest to dla nich jakaś tam szansa. 

Myślę że tak, że głównie takie cechy. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Można wskazad kilka podstawowych powodów, dla których uczniowie podejmują decyzję o skorzystaniu 
z oferty kształcenia ustawicznego.  

 Potrzeba poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych lub uzupełnienia kwalifikacji. Jest to podstawowy cel 
kształcenia ustawicznego, realizowany szczególnie w przypadku szkoleo zawodowych i podnoszących 
kompetencje.  

 

Jedni oczekują, że znajdą pracę po kursie, inni chcą zmienid pracę. Jeszcze inni jakoś tam podnieśd swoje kwalifikacje 

IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

Te 20% to jest to, że chcą mied skooczoną szkołę średnią i nic poza tym, a reszta naprawdę im zależy i chcą się uczyd. 

IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT OSTROWSKI 

 

 Potrzeba uzyskania dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia i/lub posiadane kwalifikacje. 
Chodzi tu o możliwośd potwierdzenia przed pracodawcą posiadanych kwalifikacji. Często 
to oczekiwanie pracodawcy jest impulsem do podjęcia kształcenia. Warto także podkreślid, że wśród 
uczniów i słuchaczy są osoby, dla których uzyskanie dokumentu jest jedyną motywacją.  

 

Jeszcze 5 lat temu była większa motywacja ludzi do nauki, bo zależało im na wykształceniu, też tak dla siebie 

bardziej, A teraz co, pracodawca chce żeby mied średnie wykształcenie i teraz biegiem do szkoły uczyd się, bo musi 

mied średnie wykształcenie. Są teraz też ludzie, którzy sami z siebie chcą się uczyd, mają potrzebę podniesienia 

swoich kwalifikacji, swojej wiedzy. Ale jest sporo ludzi, którzy mają narzucone, że oni muszą podnieśd swoje 

kwalifikacje, poziom wiedzy. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, 

POWIAT ŻYRARDOWSKI 

 

Częśd takich, co rzeczywiście chcą się uczyd i przychodzą na zajęcia systematycznie, a niektórzy tylko tacy którzy 

przyjdą na egzaminy, aby tylko zdobyd kwitek do pracy IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O 

UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT PŁOOSKI 

 

Tutaj przychodzą ludzie, gdzieś już w tej branży budowlanej już pracują, tylko chcą uzupełnid wykształcenie. IDI, 

DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

 Bezpośrednia chęd podniesienia swoich szans na rynku pracy – niezależnie od uzyskiwanych 
dokumentów, częśd uczniów i słuchaczy ma nadzieję, że ich wysiłek przełoży się na uzyskanie 
zatrudnienia. 

 

To jest bezrobocie, brak pracy, a mogą się przekwalifikowad, bo zawód masażysty jak się ktoś do tego przyłoży – 

może osiągnąd bardzo wysokie wyniki i może rzeczywiście znaleźd tą pracę. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. PŁOCK 
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 Potrzeba podjęcia pewnej aktywności, zrealizowania pewnego celu w życiu. Czynnik ten jest ważny 
w przypadku osób, które długo pozostawały bierne i teraz chcą wejśd na rynek pracy, ale też dla osób, 
które kształcenie traktują jak przygodę, wybierając kursy hobbystyczne, terapeutyczne, chcą się 
rozwijad twórczo. 

 

Sądzę, że to jest duża ciekawośd, także wakacyjna, też wakacyjne przeżycie przygody ze sztuką. Tak jeśli chodzi o te 

kursy garncarstwa, snycerki, jest to wakacyjna przygoda ze sztuką, także pomysł na spędzenie wakacji twórczy, 

wnoszący też w rozwój osobisty człowieka bardzo dużo. Oprócz tego jest jeszcze taka kwestia, która jest dla nas 

wszystkich bardzo ważna, poznanie nowych ludzi, zaistnienie w nowej sytuacji, sprawdzenie się w nowych relacjach. 

To jest też, przyjeżdżają czasami ludzie, którzy potrzebują terapeutycznego wyjazdu, bo mają coś w swoim życiu, 

muszą mied czas na refleksję. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT KOZIENICKI 

 

 Potrzeba uzyskania zaświadczenia o kształceniu do otrzymania świadczeo socjalnych. Wedle 
dyrektorów jest to niechlubna praktyka spotykana w bezpłatnych szkołach dla dorosłych. W przypadku 
pobierania rent, zasiłków czy innych świadczeo często warunkiem jest kontynuowanie kształcenia. 
Zdarzają się osoby cynicznie wykorzystujące lukę w systemie, które rejestrują się w szkołach wyłącznie 
po to, aby odebrad takie zaświadczenie, a potem ani razu nie pojawiają się na zajęciach. Podobne 
znaczenie do niedawna miał obowiązek wojskowy – ucieczka przed służbą wojskową była jedną 
z ważniejszych motywacji mężczyzn do podjęcia kształcenia. 

 

Polowa odleciała. A powód jest bardzo prosty, oni potrzebują zaświadczenia do jakiś tam rent, emerytur po kimś po 

rodzicach na przykład, jako że się uczą otrzymują to. Wcześniej inny był jeszcze haczyk. Bardzo podobna sytuacja 

odroczenia od wojska, od służby wojskowej. To było wcześniej. W tej chwili Wojsko już ich nie interesuje, interesują 

się ci co mają renty. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT 

OSTROWSKI 

 

My nie mamy prawa ingerowad dlaczego on nie chodzi, natomiast 1 września dostaje zaświadczenie, że jest 

słuchaczem, bo jest na liście słuchaczy, a to czy on będzie kontynuował, czy nie, to takie zaświadczenie, w większości 

tych ośrodków, jest ważne rok, koniec kropka. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT 

PRUSZKOWSKI 

 

10.2 Problemy związane z uczniami/ słuchaczami 

Dyrektorzy w badaniu jakościowym wskazali szereg problemów stwarzanych przez uczniów i słuchaczy 
placówek kształcenia ustawicznego dla dorosłych. Do najważniejszych zaliczyd należy problemy z utrzymaniem 
zadowalającej frekwencji, ale też z motywacją do nauki czy szkoły. 

 

Problemy z frekwencją 

Uczniowie placówek kształcenia ustawicznego mają bardzo duże problemy z utrzymaniem frekwencji 
na satysfakcjonującym poziomie. Często problem stwarza nawet osiągnięcie progu 50% obecności – 
wymaganego w placówkach publicznych, bezpłatnych i/lub dofinansowywanych.  

Przeszkodą dla uczestnictwa w zajęciach najczęściej są zobowiązania rodzinne (opieka nad osobami zależnymi) 
i/ lub zawodowe (koniecznośd podjęcia pracy, niechęd pracodawcy do zwalniania pracownika na zajęcia). 
W badaniach kwestionariuszowych na ten problem wskazało 65% badanych. Częściej wskazują go 
przedstawiciele placówek kształcących tylko w formach szkolnych (73%). 

Co więcej uczniom brakuje prawidłowych nawyków uczenia się, co związane jest z długą przerwą, ale też 
z brakiem systematyczności – wykonywaniem zadawanych prac, przygotowywaniem samodzielnym 
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materiałów. Jest to problem uczniów w opinii 42% badanych. Częściej problem ten dostrzegają przedstawiciele 
placówek kształcących tylko w formach szkolnych (49%). 

Brak przygotowania także sprzyja nieobecności. Przyczyną może byd też brak motywacji – związany np. 
z faktem, iż kogoś interesuje wyłącznie uzyskanie dokumentu, nie zaś faktyczne poszerzenie wiedzy lub 
kompetencji. Problem ten wskazało ogółem 31% badanych, w tym aż 56% przedstawicieli placówek 
kształcących tylko w formach pozaszkolnych. 

 

Ludzie przede wszystkim przychodząc do szkoły są bezrobotni. W trakcie nauki idą do pracy. Praca jest kilku 

zmianowa, albo większośd dziewcząt dostaje pracę w dużych marketach handlowych, gdzie się pracuje sobota 

niedziela, a my kształcimy systemem zaocznym, czyli sobota-niedziela. Prosta rzecz, że po prostu nie daje rady 

uczestniczyd w zajęciach zgodnie z rozporządzeniem musi mied 50% obecności w szkole, żeby przystąpid do 

egzaminów semestralnych. Trzeba wcześniej złożyd pracę kontrolną, żeby przystąpid do egzaminów semestralnych 

IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

jest duża absencja, bo w większości oni pracują i niestety, nie każdy pracodawca, każdy otrzymuje ode mnie 

zaświadczenie kiedy ma zajęcia, w jakich dniach, niestety nie zawsze go zwalnia IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT OSTROWSKI 

 

W skrajnych przypadkach mamy do czynienia nie tyle z nieobecnościami, ile po prostu z rezygnacją 
z kształcenia, lub skreśleniem z listy uczniów/ słuchaczy ze względu na zbyt niską frekwencję. Z obserwacji 
dyrektorów wynika, iż w największym stopniu liczba uczniów maleje w trakcie pierwszego semestru nauki – 
ujawniają się wówczas „martwe dusze”, którym zależało jedynie na zaświadczeniu, ale też pojawiają się 
nieprzewidziane wcześniej problemy z pracą, sytuacją rodzinną, możliwościami czasowymi etc.  

Zjawisko zmniejszania się liczby uczniów/ słuchaczy dotyka szczególnie szkoły ogólnokształcące i bezpłatne. 
W szkołach odpłatnych lub częściowo odpłatnych uczniowie i słuchacze są mniej skłonni do lekceważenia 
swoich obowiązków.  

 

Sporo osób odpada, ale to jest zjawisko charakterystyczne dla semestrów pierwszych. Tutaj rzeczywiście czasami 

nawet do 40 % potrafi słuchaczy albo zrezygnowad z różnych powodów, albo  nie dostad pozytywnej oceny w czasie 

sesji egzaminacyjnej. Natomiast już tak mniej więcej od 2 – 3 semestru to obserwujemy pewna stabilizację, to jest 

kwestia jednej osoby, która może zrezygnowad czy zostad skreślona IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, 

POWIAT M. SIEDLCE 

 

Nastawienie do szkoły i do nauki 

Uczniowie bardzo różnią się możliwościami, posiadaną wiedzą, ale też nastawieniem do szkoły i nauki. Dużo 
zależy tutaj od celu kształcenia i od motywacji. Dyrektorzy wskazują jednak, iż dużo przyjemniej pracuje się 
z osobami starszymi – osoby te wprawdzie często mają do nadrobienia spore zaległości, jednak są sumienne, 
przykładają się do nauki, zależy im na wynikach. Ponadto osoby starsze nie chcą źle wypaśd na tle grupy. 
Tymczasem młodzież jest znacznie mniej zmotywowana i bardziej roszczeniowa. 

 

Ale za to powiem pani, że jak już się trafi się do niej, zwłaszcza do tej troszkę starszej. To chłonnośd, chęd 

uczestniczenia w tych szkoleniach, wdzięcznośd dla Unii, że dała im taką możliwośd jest dużo większa niż u tych 

młodych. Starsze panie są zdecydowanie bardziej wrażliwe na to co im się daje. Natomiast młode mają czasami 

muchy w nosie, różne tam mają wyobrażenia na temat co. Kiedyś mieliśmy takie zapytanie, że skoro firma jest 

francuska, to dlaczego nie ma krewetek na śniadanie IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA, POWIAT 

PRUSZKOWSKI 
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Fajnie się prowadzi i szkołę, i kursy dla dorosłych, że dorosłym rzadko kto każe pójśd do szkoły, bardziej jest to 

świadoma decyzja która wiąże się z chęcią rozwoju z chęcią posiadania większych umiejętności łatwiejszego 

poruszania się po trudnym rynku pracy, więc są poszczególne przypadki osób które są mniej ambitne i są takie które 

zrobią co w ich mocy, żeby się uczyd jak najwięcej IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O 

UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT PRUSZKOWSKI 

 

Im starszy słuchacz tym lepiej się uczy. Starszy po pierwsze nie chciałby się błaźnid przed tymi młodszymi, po drugie 

wie po co przyszedł do szkoły, natomiast z młodszymi różnie jest z ta nauką. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

Kolejnym problemem są dodatkowe obowiązki. W zależności od priorytetów, które uczniowie nadają 
poszczególnym swoim zadaniom, nauka albo na tym zyskuje, albo traci. Czasem to obiektywne czynniki 
wpływają na wysiłek wkładany w naukę, ale często ludzie po prostu priorytetyzują inaczej, niż życzyliby sobie 
tego nauczyciele, stawiając na pierwszym miejscu np. pracę, ale też po prostu nie podejmują wysiłku, 
aby wszystko odpowiednio zaplanowad i zorganizowad.  

 

Chodzi przede wszystkim o czas. Nie mają nigdy czasu, prawda nie mają czasu i mają pretensje jak ja mogłem 

przeczytad coś tam kiedy ja miałem żniwa ja miałem zbiory Wykopki tak, czy zbiór kukurydzy itd. IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT OSTROWSKI 

 

Stosunek pracodawców do kształcenia pracowników 

Duże znaczenie zarówno dla frekwencji, jak i dla postępów w nauce ma postawa pracodawców. Dyrektorzy 
niejednokrotnie narzekali, że pracodawcy nie chcą zwalniad pracowników na zajęcia, a nawet na egzaminy, 
grożąc przy tym sankcjami za nieposłuszeostwo. Taka postawa pracodawców nie sprzyja dobrej atmosferze 
wokół podejmowania kształcenia ustawicznego przez pracowników. 

 

Kiedyś nie było problemu, że pracodawca zwolnił człowieka do szkoły, bo grafik podpisywał, że on się uczy, a teraz 

jest tak, że pracodawca nie chce wiedzied o tym, że człowiek się uczy. Tak, że tutaj na pewno zmieniło się na 

niekorzyśd dla ludzi IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT 

ŻYRARDOWSKI 

 

Z drugiej strony są pracodawcy, którzy motywują swoich pracowników do podnoszenia kwalifikacji, 
uzupełniania wykształcenia. Zdarzają się nawet przypadki pokrywania kosztów takiej nauki i kontrolowania 
wyników nauczania. 

 

W tym roku uczennica się zgłosiła i prosiła o zaświadczenie do pracodawcy, bo zakład pracy będzie jej opłacał naukę. 

To jest taka jaskółka kolejna, która się pojawia, że są takie zakłady pracy, z doświadczenia przypominam sobie, że 

właściciel prywatnej firmy przyprowadził dwie przyszłe uczennice do szkoły, zapisał je, opłacał czesne.  A co jeszcze 

fajniejsze jest, dwa razy w miesiącu kontaktował się ze szkołą, czy chodzą, jakie są wyniki nauczania. IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT ŻYRARDOWSKI 

 

Brak umiejętności kształtowania ścieżki zawodowej 

Problemy stwarzad mogą także osoby, które nie do kooca są przekonane o zasadności swoich wyborów co 
do ścieżki kształcenia. Szczególnie młodzi ludzie są niepewni, niezdecydowani, nie potrafią wybrad dla siebie 
specjalizacji, albo w trakcie kształcenia zmieniają kierunek. 
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Większośd kandydatów to osoby absolutnie niezdecydowane, przychodzą, trzymają ten nasz informator, no co by 

było lepsze i ich zainteresowania są mocno rozstrzelone. Zastanawiają się czy administracja, czy logistyka, czy BHP, a 

może informatyka, a nie to za trudne, może coś innego, większośd jest absolutnie niezdecydowana. Dopiero my 

doradzamy po czym znajdzie prace, co w tej chwili ludzie wybierają. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, 

POWIAT M. PŁOCK 

 

Inne problemy 

Wśród najczęstszych problemów uczniów i słuchaczy, które dostrzegli uczestnicy badania kwestionariuszowego 
wymienid należy także: 

 złą sytuację na rynku pracy, związaną z brakiem pracy lub dostępnością wyłącznie pracy nieciekawej, 
niskopłatnej (50%); 

 złą sytuację materialną (42%), która może zmuszad do porzucenia kształcenia na rzecz poszukiwania 
źródła zarobku, ale też nie pozwala podjąd kształcenia w formach odpłatnych; 

 dojazdy do szkoły, które zabierają dużo czasu (19%). 

Rysunek 2 Jak Pana(i) sądzi, z jakimi problemami, jeżeli w ogóle, borykają się słuchacze zajęd szkolnych oraz 
pozaszkolnych Pana(i) placówki? 

65%

50%

42%

42%

31%

19%

8%
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73%

43%

46%

49%

27%

30%

14%

8%

56%

67%

44%

33%

56%

58%

67%

42%

33%

25%

8%

8%

Brak czasu na naukę (koniecznośd godzenia jej z 
obowiązkami rodzinnymi i pracą zarobkową)

Zła sytuacja na rynku pracy (brak pracy, praca 
niskiej jakości, niskopłatna)

zła sytuacja materialna

Brak prawidłowych nawyków uczenia się/ słaba 
umiejętnośd uczenia się (spowodowany np. długą  

przerwą w nauce szkolnej, brak systematyczności …

Słaba motywacja do nauki,

Dojazdy do szkoły zabierają dużo czasu

Program nauczania na danym poziomie kształcenia 
jest dla nich zbyt trudny

Błędny wybór kierunku kształcenia 
(niedostosowanie do zainteresowao i 

predyspozycji)

problemy osobiste, rodzinne

OGÓŁEM (N=62) tylko szkolne (N=37)

tylko pozaszkolne (N=9) szkolne i pozaszkolne (N=12)
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Problemy z brakiem czasu na naukę dotyczą częściej uczniów w powiatach radomskim i pruszkowskim (po 75%) 
oraz w Płocku (70%). Z kolei o złej sytuacji uczniów na rynku pracy bardzo często mówią przedstawiciele 
placówek z powiatu przasnyskiego (78%). Na złą sytuację materialną relatywnie częściej wskazuje się w 
przypadku uczniów z powiatu pruszkowskiego (63%), tutaj także bardzo często pojawiają się problemy z 
brakiem nawyków uczenia się. 

 

10.3 Rezultaty kształcenia 

 

Efekty bezpośrednie kształcenia 

Nie tylko opinie dyrektorów, ale także obiektywne dane – m.in. wyniki egzaminów zewnętrznych – wskazują 
na to, że uczniowie i słuchacze placówek kształcenia ustawicznego uzyskują przeciętnie znacznie gorsze wyniki 
w nauce, niż młodzież szkolna. Przyczyny takiego stanu są bardzo różne – poczynając od kapitału kulturowego 
uczniów, poprzez jakośd ich dotychczasowego kształcenia, ograniczenia zewnętrzne związane z rodziną i pracą, 
aż po motywację.  

Co gorsza, znaczna częśd uczniów w ogóle nie chce przystępowad do egzaminów zewnętrznych, zadowalając się 
dokumentami uzyskiwanymi ze szkół. Przynajmniej częśd tych osób nie decyduje się na podejście do egzaminu 
w obawie przed negatywnym rezultatem. 

 

Trochę spadła wydaje mi się motywacja, trochę spadło takie zaangażowanie słuchaczy np. z niepokojem 

obserwujemy zjawisko, że słuchacze nie chce przystępowad do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

to są egzaminy zewnętrzne. I to czasami dla nas z powodów niezrozumiałych zupełnie. Bo wyniki nauczania w szkole 

np. wskazywałby, że raczej powinniby sobie na tym egzaminie poradzid. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

PUBLICZNA, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Sytuacja na rynku pracy 

W ocenie przedstawicieli placówek kształcenia ustawicznego sytuacja ich absolwentów na rynku pracy jest 
raczej dobra – tego zdania jest aż 42% z nich, a jedynie 3% określa tę sytuację jako bardzo dobrą. Jako 
przeciętną sytuację absolwentów oceniło 31% badanych. Jedynie 8% jest przekonanych, że pozycja 
absolwentów placówki jest zła. Najkorzystniej sytuację swoich absolwentów oceniają przedstawiciele placówek 
kształcących tylko w szkolnych formach kształcenia (52%), a także przedstawiciele placówek publicznych (47%). 
Odsetek pozytywnych ocen wśród przedstawicieli poszczególnych powiatów jest raczej zbliżony (Rysunek 3) 

Dyrektorzy zdają się nie dostrzegad krytycznych głosów o niedopasowaniu programów nauczania i sposobu ich 
realizacji do aktualnych potrzeb rynku pracy. 74% przedstawicieli placówek kształcenia ustawicznego w badaniu 
kwestionariuszowym stwierdziło, że ich szkoły bardzo dobrze lub raczej dobrze przygotowują dorosłych 
słuchaczy do zawodu, w którym się kształcą. Nie pojawiły się tutaj w ogóle negatywne oceny. Wśród wskazao 
pozytywnych najwięcej ocen maksymalnych przyznali swoim placówkom dyrektorzy z powiatów radomskiego 
(100% „bardzo dobrze”), Siedlec 56%) oraz powiatu przasnyskiego (56%).  

Również ocena przygotowania do funkcjonowania na rynku pracy jest pozytywna – niemal 70% badanych 
uznało, że ich placówki bardzo dobrze lub raczej dobrze przygotowują dorosłych słuchaczy do realiów rynku 
pracy. Tutaj również nie sformułowano negatywnych ocen (por. Rysunek 4), a najczęściej maksymalną ocenę 
przyznawali sobie dyrektorzy z powiatów radomskiego (100%) i z Siedlec (50%). 
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Rysunek 3 Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia Pan(i) sytuację na rynku pracy absolwentów Pana(i) placówki? 
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FORMY

tylko szkolne (N=37)

tylko pozaszkolne (N=9)

szkolne i pozaszkolne (N=12)

POWIATY

Radomski i inne   (N=4)

Żuromioski i inne  (N=2)

Przasnyski i inne  (N=9)

m. Płock  (N=23)

m. Siedlce (N=16)

Pruszkowski i inne  (N=8)

PUBLICZNOŚD

publiczna (N=23)

niepubliczna (N=33)

Bardzo dobra Raczej dobra Przeciętna Raczej zła  BRAK

 

 

W badaniu jakościowym dyrektorzy bardzo unikali uogólnieo w kwestii sytuacji zawodowej absolwentów, 
bowiem zależy ona od wielu czynników, m.in.: 

 Całokształtu posiadanych kwalifikacji i doświadczenia praktycznego 

 Popytu na dane kwalifikacje na rynku pracy 

 Oczekiwao co do warunków pracy i płacy 

 

Mniej więcej dwadzieścia, piętnaście procent znajduje pracę. Pięd, osiem procent, korzysta, rozpoczyna działalnośd. 

Tak to jest przez to pół roku IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA, POWIAT ŻYRARDOWSKI 
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Rysunek 4 Jak ocenia Pan(i), jak Pana(i) placówka przygotowuje dorosłych słuchaczy do zawodu, w którym się kształcą? 
Jak przygotowuje dorosłych słuchaczy do realiów rynku pracy, poruszania się na nim…? N=62 

48%

32%

26%

37%

2%

5%6%

24%

20%

Jak szkoła przygotowuje dorosłych słuchaczy do 
zawodu, w którym się kształcą?

Jak szkoła przygotowuje dorosłych słuchaczy do 
realiów rynku pracy,  poruszania się na nim, 
poszukiwania pracy, nawiązywania relacji z  

pracodawcą?

Bardzo dobrze Raczej dobrze Przeciętnie Nie wiem BRAK

 

 

Dyrektorzy placówek oferujących kształcenie zawodowe i kierunkowe, a nie wyłącznie ogólnokształcące, 
częściej wskazują, o czym już była mowa, iż w ich ocenie to zdobycie konkretnego zawodu lub zestawu 
kompetencji daje większe szanse na rynku pracy, niż np. dyplom ukooczenia szkoły średniej.  

Poza przypuszczeniami dyrektorzy rzadko mają na poparcie tej tezy argumenty w postaci monitoringu losów 
swoich absolwentów. W zasadzie nie zdarza się, by placówka sama z siebie podjęła ten wysiłek. Monitoring 
prowadzi się najczęściej w przypadku projektów unijnych, gdzie ewaluacja efektów kształcenia jest jednym 
z wymogów formalnych. Poza tym czasem zdarza się, że szkoły starają się dowiadywad o efekty egzaminów 
zewnętrznych. 

 

Znaczy już po ukooczeniu szkolenia te osoby, które są w ramach naszych projektów *unijnych+ objęte szkoleniem 

monitorujemy, chociaż nie wszystkich. Tak jakby bali się odsyład, bo wysyłamy do nich z kopertą zwrotną bądź 

telefonicznie, telefonicznie to nie jest taka … najlepiej bezpośrednio sprawdzid. Nie chcemy im za bardzo wchodzid w 

ich życie. To jest tez takie nie do kooca właściwe. Ale sprawdzamy, monitorujemy.  W tej chwili jeśli chodzi o 

efektywnośd zatrudnienia – wcześniej było to w granicach 20% u pracodawców. My nie pytamy pracodawców jak 

oni się sprawdzają. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. 

SIEDLCE  

 

*Monitoring+ taki systematyczny to nie. To raczej odbywa się na zasadzie takiej dobrowolności bym powiedział w 

zależności od tego, jak te związki wyglądały z opiekunem semestru, czy z wychowawcą klasy. No i na tej tylko 

zasadzie załóżmy, jeśli one te związki były takie silne, no to wiadomo, że później, później i ze strony tych słuchaczy 

jakiś tam odzew jest, że na przykład o już znalazłem pracę, czy jak. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE  

 

27% placówek kształcenia ustawicznego w badaniu kwestionariuszowym zadeklarowało, że monitorują sytuację 
swoich absolwentów na rynku pracy, zaś kolejne 29% wskazało, że takie działania są w planach placówki. 
Monitoring częściej spotykany jest w placówkach prowadzących tylko jeden rodzaj działalności – tylko formy 
szkolne (30%) lub tylko formy pozaszkolne (33%). Znacznie częściej losy absolwentów monitorują placówki 
niepubliczne (36%) – ma to jednak duży związek z prowadzeniem przez te placówki szkoleo dofinansowanych 
z funduszy unijnych, gdzie monitoring często jest jednym z wymogów. Przykładem może byd tutaj powiat 
radomski, gdzie aż 75% placówek monitoruje sytuację absolwentów, jednak jest to dokładnie taki sam odsetek, 
jak odsetek placówek korzystających z funduszy unijnych w tym regionie. Poza powiatem radomskim 



                                                                   
 

Badanie realizowane w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Strona 77 z 133 

 

 

 

monitoring obecnie prowadzony jest także w co trzeciej placówce powiatu przasnyskiego, co drugiej powiatu 
pruszkowskiego, oraz w 31% placówek z Siedlec i 9% z Płocka. 

Warto także wspomnied, że to, co uczestnicy badania kwestionariuszowego rozumieją pod sformułowaniem 
„monitoring”, nie zawsze oznacza rzetelną praktykę – częśd z nich mogła uznad, że jeśli czasem dowiadują się, 
jak się słuchaczom wiedzie, to jest to już monitoring. W połowie przypadków „monitoring” oznaczał po prostu 
spotkania i rozmowy z absolwentami (53%) – należy przypuszczad, że przynajmniej częśd tych kontaktów miała 
charakter nieformalny. Sporadycznie w placówkach podejmowano kontakty mailowe czy telefoniczne 
z absolwentami, albo przeprowadzano ankiety lub rozmowy z pracodawcami.  

Rysunek 5 Czy Pana(i) placówka monitoruje sytuację swoich absolwentów na rynku pracy? 
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Źródło: http://budowlanka.tbg.net.pl/ 

 

 

Część 2: Kondycja placówek  

i jakość kształcenia ustawicznego  

w województwie mazowieckim 
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11 OGÓLNA OCENA JAKOŚCI I WARUNKÓW KSZTAŁCEN IA  

 

11.1 Mocne i słabe strony placówek kształcenia ustawicznego w ocenie dyrektorów 

Mimo widma kryzysu i spodziewanego spadku popytu na usługi kształcenia ustawicznego uczestnicy badania 
kwestionariuszowego dośd dobrze oceniają kondycję swoich placówek – w skali 5 punktowej, gdzie 1 oznacza 
„z roku na rok placówka jest w dużo gorszej sytuacji”, zaś 5 oznacza „z roku na rok dynamicznie się rozwijamy” 
przeciętne oceny kształtowały się na poziomie 3,5. Nie uwzględniono tutaj jednak braków odpowiedzi – 
a można podejrzewad, że to placówki w niezbyt korzystnej sytuacji uchylały się od odpowiedzi. 

Na podstawie badania jakościowego można wyróżnid trzy najbardziej typowe sytuacje, w jakich znajdują się 
placówki: 

 Dobra sytuacja – placówka dobrze radzi sobie finansowo, jest zadowolona z posiadanego zaplecza 
dydaktycznego i kadry pedagogicznej, ma dużo uczniów i kandydatów; 

 Przeciętna sytuacja – najczęściej określana jako „jakoś sobie radzimy”, placówka mogłaby prosperowad 
lepiej (np. więcej inwestowad, rozwijad się), ale jej sytuacja jest stabilna; 

 Zła sytuacja – na granicy opłacalności lub już poza nią, takie placówki mają zbyt mało uczniów lub zbyt 
duże koszty funkcjonowania, aby utrzymad się na rynku. 

Jako złą swoją sytuację relatywnie częściej określają dyrektorzy szkół niepublicznych, ogólnokształcących, 
zlokalizowanych poza największymi miastami, ale też placówek prowadzących kształcenie w formach 
pozaszkolnych, o wąskiej ofercie.  

 

Myślę, że jeszcze rok, dwa i koniec. Jeżeli szkoła nie wejdzie w jakiś projekt *unijny+, jeżeli się nie otworzy, oni *urzędy 

pracy+ się otwierają owszem, ale na duże miasta IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O 

UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT KOZIENICKI 

 

Z dobrą sytuacją najczęściej można się spotkad w placówkach publicznych, o szerokiej ofercie. Istotnym 
czynnikiem kondycji placówki jest jej wielkośd i forma – placówki duże, działające w ramach zespołów, ale też 
z tradycjami, radzą sobie zdecydowanie lepiej, co przyznają sami dyrektorzy. Częśd kosztów rozkłada się 
na więcej jednostek, za większą liczbą uczniów idą większe pieniądze, ale też pojawia się możliwośd bardziej 
efektywnego wykorzystywania zasobów. 

 

Wystarcza dlatego, że ta szkoła nie jest wyodrębniona. Jest zespołem i dlatego w większym organizmie jest jakby 

łatwiej. Bo gdyby np. była taka szkoła i ze 100 słuchaczy miała i musiała przygotowad, kształcenie zawodowe 

zorganizowad przez te materiały dydaktyczne to sądzę, że byłby problem duży. Natomiast jak to się łączy, bo jak się 

kupuje pomoce dydaktyczne to one służą szkole młodzieżowej i szkole dla dorosłych równocześnie. I tego jakby nie 

rozgranicza, z tego względu jakiś takich poważniejszych kłopotów nie odnotowujemy, jeśli o to chodzi. Ale oddzielnie 

to byłoby trudno, żeby to zrobid na poziomie. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

41% przedstawicieli placówek kształcenia ustawicznego w badaniu kwestionariuszowym ocenia, że z roku 
na rok ich działalnośd się rozwija, chod tylko w 15% przypadków jest to rozwój dynamiczny. Co trzecia placówka 
znajduje się w sytuacji stabilnej, bez zmian na lepsze czy gorsze. W chwili badania co dziesiąty badany oceniał, 
że jego placówka jest w coraz gorszej sytuacji, zaś 15% uchyliło się od odpowiedzi (wśród nich mogą byd osoby, 
które nie chciały przyznad się do gorszej sytuacji). 

Badanie ilościowe potwierdziło też zauważone w badaniach jakościowych tendencje związane z wielkością 
placówki i jej ofertą. Najlepiej radzą sobie te placówki kształcenia ustawicznego, które oferują zarówno formy 
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szkolne, jak i pozaszkolne (a więc jednostki duże, wszechstronne) – co trzecia z nich się rozwija, zaś połowa ma 
stabilną sytuację. Dośd dobrze radzą sobie placówki prowadzące kształcenie wyłącznie w formach 
pozaszkolnych – aż 43% się rozwija, zaś co trzecia znajduje się w stabilnej sytuacji. Tylko co dziesiąta placówka 
jest w coraz gorszej sytuacji. Tymczasem najgorsza jest sytuacja placówek prowadzących wyłącznie formy 
szkolne – chod rozwija się 41% takich jednostek, to zdecydowanie mniej – bo tylko 30% - ma stabilną sytuację, 
zaś 16% odczuwa pogorszenie z roku na rok.   

Wedle deklaracji badanych najlepsza jest kondycja placówek z powiatów radomskiego i okolic oraz 
pruszkowskiego i okolic (przeciętna ocena 4 w skali 5-punktowej). Relatywnie mniej zadowoleni ze swojej 
sytuacji są przedstawiciele placówek z powiatu przasnyskiego i okolic – chod także i tutaj przeważają oceny 
pozytywne (przeciętna ocena 3,2). 

Do najważniejszych problemów, z jakimi borykają się placówki uczestniczące w badaniu ilościowym, należą 
przede wszystkim trudności na rynku związane z malejącym naborem słuchaczy (26%) i zwiększającą się 
w związku z tym konkurencją ze strony innych placówek (6%). Na drugim miejscu wymieniano także brak 
środków finansowych (16%) – będący konsekwencją malejącego zainteresowania oraz obniżenia wysokości 
subwencji. Po 5% badanych zgłosiło problemy lokalowe (wyłącznie placówki niepubliczne) oraz słabą 
frekwencję na zajęciach (placówki prowadzące formy szkolne). 

Jedynie 6% placówek zadeklarowało, że nie ma żadnych problemów – w większości były to placówki 
prowadzące tylko pozaszkolne formy kształcenia. Co więcej aż 67% badanych z tej grupy uchyliło się od 
odpowiedzi, co może oznaczad, że nie dostrzegają większych problemów w funkcjonowaniu placówki, albo nie 
chcą się do nich przyznad.  

Rysunek 6 Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia Pan(i) kondycję Pana(i) placówki? Zróżnicowanie ze względu na oferowane 
formy kształcenia 
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Rysunek 7 Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia Pan(i) kondycję Pana(i) placówki? Zróżnicowanie ze względu na powiaty. 
Średnia ocen. 
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Skala: [1] Z roku na rok placówka jest w dużo gorszej sytuacji, *5+ Z roku na rok się dynamicznie rozwijamy 

 

Subiektywna ocena mocnych i słabych stron placówki dokonywana przez dyrektorów w badaniu jakościowym 
jest dośd podobna w większości badanych jednostek. W znacznej części pokrywa się też z oceną mocnych 
i słabych stron w badaniu kwestionariuszowym. 

Jeśli wierzyd dyrektorom, mocną stroną w zasadzie wszystkich placówek jest wysoko wykwalifikowana, 
doświadczona kadra – niezależnie od charakteru placówki, umów z nauczycielami, ich wieku, doświadczeo itd. 
dyrektorzy zawsze podkreślali fachowośd nauczycieli, oraz posiadanie przez nich wymaganych kwalifikacji. 
W ogromnej większości przypadków były to osoby z wyższym wykształceniem i dodatkowymi kwalifikacjami 
pedagogicznymi. Sporo nauczycieli posiada też więcej niż jedną specjalizację. 

 

Pani niech nie oczekuje, że będziemy mówid, że mamy niekompetentną kadrę pedagogiczną, nasza kadra jest 

profesjonalna, bezwzględnie IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

To są fachowcy, którzy pracują w danym zawodzie, w danej branży. Mają przygotowanie pedagogiczne. 

Przynajmniej raz do roku są poddawani jakby takiej ocenie, sami się oceniają  i my również ich oceniamy. My tutaj 

najlepszą oceną tak jakby jest przeprowadzana ankieta na zakooczenie kursu, gdzie to słuchacze mają możliwośd 

oceny danego wykładowcy. Jeżeli coś zgrzyta szybko reagujemy jeśli są jakieś zastrzeżenia IDI, DYREKTOR SZKOŁY, 

PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Wśród mocnych stron kadrę spontanicznie wskazało 63% placówek z badania kwestionariuszowego. 
Co ciekawe, zdecydowanie częściej wymieniają ją placówki prowadzące tylko pozaszkolne formy kształcenia 
(78%), zaś najrzadziej – placówki prowadzące tylko szkolne formy kształcenia (54%). 

Inne aspekty funkcjonowania placówek kształcenia ustawicznego nie są już tak powszechne – obszar będący 
powodem do dumy niektórych szkół, w innych wymaga znaczącej poprawy.  

Wśród mocnych stron placówek relatywnie często wskazywano: 

 Wyposażenie placówki w sprzęt, pomoce dydaktyczne, baza lokalowa, pracownie do praktycznej nauki 
zawodu. W badaniu kwestionariuszowym wśród mocnych stron bazę dydaktyczną wskazało 26% 
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placówek, w tym połowa jednostek prowadzących zarówno szkolne, jak i pozaszkolne formy 
kształcenia. Kolejne 21% za mocną stronę uznało dobre wyposażenie pracowni zawodowych, a 19% - 
wygodną bazę lokalową. 

Placówka jest bardzo dobrze wyposażona, także jeżeli chodzi o technika żywienia i gospodarstwa domowego czy 

kucharza, to to jest powiedziałabym taka modelowa placówka. Pracownie są bardzo ładne, sprzęt jest bardzo 

nowoczesny, także mają tu wszystko czego im potrzeba. Zresztą jesteśmy placówką gdzie są organizowane 

egzaminy podnoszące kwalifikacje zawodową, także sprzęt jest dobry. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

PUBLICZNA, POWIAT OSTROWSKI 

 

 Dobrą lokalizację placówki. Korzystne położenie jednostki wskazało 21% badanych. 

Atutem takim powiedzmy sobie też zewnętrznym to jest tutaj bliskośd dworca, więc nie ma problemu żeby dojechad, 

nie musza gdzieś, biegad, szukad, dojeżdżad i tak dalej. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT 

PRUSZKOWSKI 

 

 Wieloletnie doświadczenia placówki w zakresie konkretnych typów czy kierunków kształcenia. Wśród 
zalet placówki doświadczenie spontanicznie wymieniło 18% badanych w badaniu 
kwestionariuszowym. 

Znaczy nasze mocne strony to na pewno jest to, że posiadamy bardzo duże doświadczenie w branży drzewnej. 

Mocną stroną jest to, że jesteśmy najlepszą *szkołą+  w Polsce (…), od kilku lat nasza pozycja w branży drzewnej jest 

ugruntowana, potwierdzona  IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT KOZIENICKI 

 

 Możliwośd zdobycia praktycznego doświadczenia, poznania „know-how” w określonych zawodach 

Ludzie, którzy z tym mają na co dzieo dużo kontaktu *nauczyciele praktycznej nauki zawodu+, są wydwiczeni, znają 

wiele przepisów nie książkowych, wiele przepisów które sami wypracowali, czy jakiś hybrydowych przepisów, które 

łączą w sobie kilka działao, że potrafią drogą takiej asocjacji zawodowej, którzy potrafią przerzucid pewne obszary, 

skojarzyd coś, cos puścid, coś inaczej, szybciej, mają , we współczesnej sztuce nazywa się takie działania „ technika 

własna”, tak ale to są bardzo dobre rzeczy, to pokazuje rozwiązania, krótsze drogi, drobne skróty IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT KOZIENICKI 

 

 Sięganie po środki unijne, najczęściej realizowanie kursów i szkoleo dofinansowywanych z PO KL, 
ale też w ramach programu Leonardo Da Vinci 

Na pewno takim elementem przyciągającym w szkole policealnej jest także, że sięgamy po środki unijne i np. w tym 

roku organizujemy już drugą edycję takiego projektu „Europejskie standardy pracy” w ramach programu Leonardo 

Da Vinci i słuchacze mogą odbywad staże zawodowe w swoich zawodach we Włoszech. To są trzytygodniowe 

wyjazdy, całkowicie finansowane ze środków unijnych. Dostają słuchacze stugodzinny kurs nauki języka włoskiego, 

potem certyfikaty potwierdzające ich umiejętności. I to jakiś tam magnes stanowi. Bo po pierwszej edycji sporo osób 

znalazło zatrudnienie w swoich zawodach. Pracodawcy byli ciekawi tego, co oni się nauczyli na tych stażach. A 

dodatkowo jeszcze staramy się jeszcze w ten sposób ofertę jakoś poszerzyd i uczynid bardziej atrakcyjną. 

Organizujemy tez takie konferencje podsumowujące na których uczestnicy wyjazdu opowiadają, co oni takiego robili 

na tych stażach. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. SIEDLCE 

 

W badaniu kwestionariuszowym wśród mocnych stron relatywnie często wymieniano także przyjazną 
atmosferę (13%), nieodpłatnośd nauki (8%), otwarcie na potrzeby rynku pracy (8%, w tym 22% placówek 
kształcących tylko w formach pozaszkolnych), wysoką zdawalnośd egzaminów (8%) oraz szeroką ofertę 
nauczania (8%). 

Pod względem słabych stron placówki były bardziej zróżnicowane. Również tutaj można wskazad jeden wspólny 
problem, oraz kilka powszechniejszych. Generalnie jednak zarówno w badaniu jakościowym jak 



                                                                   
 

Badanie realizowane w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Strona 83 z 133 

 

 

 

i kwestionariuszowym widad brak krytycznej oceny własnego potencjału – trudności lub niechęd 
do wskazywania słabych stron. W badaniu ilościowym od wskazania wad placówek uchyliło się aż 52% 
badanych, zaś 19% uznało, że placówka nie ma słabych stron. 

Najpoważniejszym problemem, słabością, na którą utyskiwała większośd dyrektorów (chod nie wszyscy), były 
niewystarczające środki finansowe w stosunku do potrzeb placówki. Chod skala rozbieżności między potrzebami 
a funduszami jest znaczna, to w zasadzie wszyscy dyrektorzy przyznali, że z pieniędzmi zawsze są pewne 
kłopoty. Dla niektórych placówek „kłopoty” oznaczają, że nie mogą sobie pozwolid na poważne inwestycje 
czy śmiały rozwój placówki, dla innych – że mają problem z płynnością finansową i dokonaniem opłat za prąd. 
W aspekcie finansowym zawsze mogłoby byd lepiej. Zdecydowanie poważniejsze problemy finansowe dotykają 
najczęściej placówki niepubliczne, które w dodatku w całości utrzymują się z własnej działalności, nie korzystają 
z subwencji.  

 

Brak środków na utrzymanie szkoły. Ja nie mówię o doposażeniu, bo to jest potrzebne cały czas, na to nie ma 

środków praktycznie żadnych. Ja nie mam środków właściwie na to, żeby do kooca roku ogrzad szkołę, czy mied 

energię elektryczną. Tak to wygląda IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT OSTROWSKI 

 

Kwestie finansowe dominowały wśród słabych stron także w badaniu kwestionariuszowym – na brak środków 
wskazało 10% placówek.  

Pozostałe słabe strony wskazywane były rzadziej i dotyczyły zazwyczaj konkretnych typów szkół.  

 Brak własnej bazy dydaktycznej, zwłaszcza w kwestii pracowni tematycznych – dotyka w szczególności 
placówki niepubliczne. W badaniu kwestionariuszowym również wskazywano na kwestie braku 
własnego lokalu (3%) oraz braku pracowni (3%). 

 Brak elastyczności w uruchamianiu nowych kierunków kształcenia czy kursów – dotyka zwłaszcza 
szkoły zależne od subwencji oświatowej i opinii organu założycielskiego. Na brak zainteresowania 
zawodami oferowanymi przez szkołę narzekało 3% badanych. 

 Problemy z wyposażeniem w pomoce dydaktyczne – powiązany pośrednio z sytuacją finansową 
placówki. Na brak sprzętu do praktycznej nauki zawodu utyskiwało 3% badanych. 

Wszystkie urządzenia, wszystkie programy. Są potwornie drogie. A fajnie by było gdyby firmy pomyślały o wersji 

edukacyjnej, okrojonej, określonej gdzieś, nie wiem, takie minimum gdzie by się to też zgrywało z egzaminem 

zawodowym. Za naprawdę niewielkie pieniądze. My nie chcemy tego za darmo, bo wiadomo firmy też za coś muszą 

żyd. Ale fajnie by było gdybyśmy my razem z tymi firmami pomogli jeszcze komuś, tak? Bo kupno takiego programu 

to jest kwota półtora tysiąca na jedno stanowisko. Acz niektóre firmy już są przyjemniejsze i niektóre wersje 

edukacyjne (...) jest tutaj super programem bo myśmy zapłacili za tą wersje edukacyjną, to jest oczywiście obsługa 

non profit, 160 zł. I na pięddziesiąt stanowisk i na ile chcemy i kosztuje mnie kolejna aktualizacja, kolejną stówę, żeby 

Pan przyjechał z firmy i raz w roku mi tam coś odhaczył. I można to robid i to jest świetne. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, 

PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

 Odpłatnośd za naukę – placówki, w których nauka jest pełnopłatna lub częściowo płatna najczęściej 
uważają to za swoją słabą stronę, ponieważ są mniej konkurencyjne od placówek bezpłatnych. 
Wyjątkiem są placówki o niszowych, wyspecjalizowanych kierunkach kształcenia – ponieważ cieszą się 
one dużą renomą i zainteresowaniem, kwestia opłat za kursy i szkolenia nie stanowi o ich słabości. 
Kwestię odpłatności za naukę za swoją słabą stronę uważa 3% badanych. 
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Tabela 14 Mocne i słabe strony placówek kształcenia ustawicznego, które mogą zachęcad lub zniechęcad do korzystania z 
ich usług – samoocena. Pytanie otwarte. N=62 

MOCNE STRONY PLACÓWKI % SŁABE STRONY PLACÓWKI % 

kompetentna, wykwalifikowana kadra 63% ograniczenia finansowe, brak środków 10% 

odpowiednia baza dydaktyczna 26% czesne, płatna nauka 3% 

dobra lokalizacja 21% lokalizacja 3% 

dobre wyposażenie pracowni zawodowych 21% wynajmowany lokal, brak własnego lokalu 3% 

odpowiednia, wygodna baza lokalowa 19% brak pracowni zawodowych 3% 

duże doświadczenie 18% brak sprzętu do praktycznej nauki zawodu 3% 

przyjazna atmosfera 13% rygorystyczne ocenianie słuchaczy,  3% 

bezpłatna nauka 8% brak zainteresowania zawodami oferowanymi przez szkołę 2% 

otwarcie na potrzeby rynku pracy 8% nauczyciele nie są związani ze szkołą, na umowach-
zleceniu 

2% 

wysoka zdawalnośd egzaminów 8% zajęcia w dni powszednie 2% 

szeroka oferta nauczania, dużo kierunków 8%  

indywidualne podejście do słuchacza 6% 

autorskie programy kształcenia 5% 

wysoki poziom kształcenia 5% 

renoma szkoły, dobra opinia o szkole 5% 

 brak słabych stron., nie wiem 19% 

 BRAK 10%  BRAK 52% 

W przypadku mocnych stron pominięto wskazania poniżej 5%. 

 

Brak krytycyzmu wobec potencjału placówek kształcenia ustawicznego widad także w ocenach poszczególnych 
aspektów nauczania, zebranych w ramach badania kwestionariuszowego. Ocena wszystkich aspektów wypadła 
bardzo korzystnie – niemal idealnie. W skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, zaś 5 „bardzo dobrze” 
przeciętne oceny we wszystkich wymiarach plasowały się między 4 a 5. Jedynie w dwóch przypadkach placówki 
wystawiły sobie ocenę 2 – w przypadku organizacji nauki oraz oferty/ możliwości stwarzanych przez szkołę 
w zakresie zajęd dodatkowych. Wszystkie inne wymiary uzyskiwały oceny między 3 (przeciętna), a 5 (bardzo 
dobra). 

Również i tutaj najwyżej oceniono kwestie związane z kadrą dydaktyczną – jej fachowośd (średnia ocena 4,9), 
życzliwośd (średnia ocena 4,8) oraz zaangażowanie (średnia ocena 4,8). Drugą grupę wysokich ocen stanowią 
aspekty związane z jakością kształcenia – jakością zajęd teoretycznych (przeciętnie 4,7), jakością nauczania 
w zakresie obsługi komputera (przeciętnie 4,7), jakością zajęd praktycznych (przeciętnie 4,6). W trzeciej 
kolejności dobrze ocenione zostały aspekty związane z warunkami kształcenia. Najniżej placówki oceniły ofertę 
szkoły w zakresie zajęd dodatkowych (przeciętnie 4,0). 

Wobec tak pozytywnych ocen i pewnej subiektywności w ich formułowaniu wyniki nie zostały zanalizowane w 
układzie powiatów – we wszystkich powiatach placówki oceniały bowiem warunki kształcenia niezwykle 
korzystnie. 



                                                                   
 

Badanie realizowane w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Strona 85 z 133 

 

 

 

Rysunek 8 Biorąc wszystko pod uwagę, jak ocenia Pan(i) następujące aspekty nauczania w Pana(i) placówce… N=62 
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Skala: *1+ bardzo źle, *5] bardzo dobrze 

 

11.2 Warunki kształcenia  

Dane statystyczne dotyczące potencjału wszystkich placówek kształcenia ustawicznego z województwa 
mazowieckiego zamieszczone zostały w raporcie z analizy danych zastanych w rozdziale 9 – Potencjał placówek 
kształcenia ustawicznego. Znalazły się tam m.in. dane dotyczące kadry pedagogicznej i infrastruktury placówek.  

W tym podrozdziale przedstawione zostały informacje uzupełniające dane faktualne, m.in. opinie dyrektorów 
na temat zasobów placówek kształcenia ustawicznego. 

 

Przedstawiciele wszystkich placówek biorących udział w badaniu kwestionariuszowym pozytywnie ocenili 
warunki kształcenia w swoich jednostkach. W  skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało bardzo złe warunki, zaś 9 – 
bardzo dobre warunki, nikt nie wskazał oceny negatywnej (poniżej 5), zaś większośd ocen plasowała się 
w przedziale od 7 do 9, ze średnią na poziomie 7,8. Oznacza to, że w opinii dyrektorów warunki kształcenia 
w ich placówkach są dobre i bardzo dobre. Z nieco niższą oceną warunków kształcenia mamy do czynienia 
w przypadku placówek, które prowadzą formy szkolne i pozaszkolne. 
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Szczególnie pozytywne oceny wystawiły sobie placówki publiczne (średnio 8,1), a także jednostki z Siedlec 
(średnio 8,4). 

Rysunek 9 Biorąc wszystko pod uwagę, proszę ocenid warunki kształcenia jakie oferuje Pana(i) placówka. N=62 
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Skala: *1+ bardzo złe warunki, *9+ bardzo dobre warunki 

 

11.2.1 Charakterystyka kadry pedagogicznej  

Jak już zostało wcześniej stwierdzone, kadra pedagogiczna szkół jest przez dyrektorów uważana za mocną 
stronę placówek, niezależnie od ich kondycji, typu czy formy prawnej. W zasadzie w żadnej z placówek nie są 
odczuwalne braki związane z kadrą pedagogiczną. Wedle deklaracji dyrektorów nie ma większych problemów, 
aby pozyskad nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach. 

Ogromna większośd nauczycieli to osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym, lub z wyższym 
wykształceniem kierunkowym i z przygotowaniem pedagogicznym. Nie zgłaszano problemów z wypełnieniem 
wymogów formalnych dotyczących kwalifikacji nauczycieli. Przy tym praktyczną naukę zawodu w niektórych 
szkołach prowadzą osoby na stałe pracujące w zakładach pracy, mające ciągły kontakt z branżą, w innych zaś 
nauczyciele zawodu, którzy nie mają obecnie kontaktu z „żywym” zakładem pracy. 

Warto też podkreślid, iż nauczyciele są zazwyczaj wszechstronnie wykształceni, posiadają uprawnienia do kilku 
kierunków, starają się łączyd kompetencje. Trudno ocenid, na ile wynika to z ich chęci rozwoju, a na ile z sytuacji 
na rynku pracy, który zmusza do wszechstronności dla utrzymania zatrudnienia.  

 

W tej chwili, w tym roku szkolnym 25 osób jest zatrudnionych w placówce. Częściowo są to tylko nauczyciele 

przedmiotów ogólnokształcących do LO i LU i przedmiotów zawodowych. W znacznej mierze to są egzaminatorzy 

okręgowej komisji egzaminacyjnej czyli zdobywają jeszcze jakieś nowe umiejętności, nowe doświadczenia. W tej 

chwili prawie nie ma takiej osoby, która by nie miała studiów podyplomowych dodatkowych ukooczonych, czyli na 

ogół mają uprawnienia do tego żeby uczyd na kilku kierunkach. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, 

POWIAT M. SIEDLCE 



                                                                   
 

Badanie realizowane w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Strona 87 z 133 

 

 

 

 

U nas większośd nauczycieli ogólnokształcących to są ludzie, którzy mają uprawnienia do nauczania dwóch 

przedmiotów, trzech, czterech, żeby jakoś móc przetrwad. To dotyczy również rynku pracy, człowiek  powinien mied 

naprawdę dwa zawody przynajmniej w ręku żeby móc spad spokojnie. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

Niewiele placówek ma nauczycieli „na wyłącznośd”. W placówkach wchodzących w skład większych zespołów 
nauczyciele zazwyczaj uczą w kilku jednostkach zespołu szkół, zwłaszcza w placówkach publicznych. W takiej 
sytuacji mogą zazwyczaj liczyd na umowę o pracę. Jednak dla sporej części nauczycieli praca w placówkach 
kształcenia ustawicznego jest pracą dodatkową, obok nauki w dziennych szkołach dla młodzieży. Wówczas są 
często zatrudniani na umowach o dzieło lub zlecenie. Dyrektorzy przyznają, że zdarzają się nauczyciele 
prowadzący zajęcia równolegle w kilku placówkach.  

 

To są osoby które pracują w różnych… w jeszcze innych szkołach, z wykształcenia są to magistrzy i inżynierowie 

magistrzy, są to osoby z doświadczeniem dużym, średnim, różnym są i młode bo przecież zatrudniam również osoby 

które mają odpowiednie kwalifikacje i dopiero zaczynają pracę IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, 

POWIAT ŻUROMIOSKI 

 

Albo sobie tacy, którzy sobie znajdują sobie jeszcze etat w szkole dla dorosłych, a są tacy, którzy pracują u mnie na 

półtora etatu i jeszcze zasuwają w szkole w Warszawie dla dorosłych IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT OSTROWSKI 

 

To, że praca w placówkach kształcenia ustawicznego jest dla istotnej grupy nauczycieli jedynie dodatkowym 
źródłem zarobku, może wzbudzad wątpliwości co do ich zaangażowania. Ponadto jeśli nauczyciele pracują 
w niektórych szkołach jedynie dorywczo, to są luźniej z nimi związani, nie czują się częścią zespołu 
pracowników. Tym samym szkoła zapewnia gorsze możliwości kompleksowej pracy z uczniem 
czy wspierania go. 

Warto jednak zaznaczyd, że taka sytuacja zachodzi jedynie w części placówek. Dośd liczne jest grono 
dyrektorów, którzy podkreślają stabilnośd kadry pedagogicznej i jej stały skład od kilku-kilkunastu lat. 

 

Większośd nauczycieli jest takich młodszych, jeszcze czynnych zawodowo. Uczą w gimnazjum, w większości. 

Niektórzy to sporadycznie w szkole podstawowej. I mamy jednego nauczyciela, który jest na emeryturze.  Średnia 

wieku jest kolo 50 lat. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT OSTROWSKI 

 

Zatrudniałem tylu nauczycieli na umowę zlecenia i te umowy w dalszym ciągu trwają. Bo jeśli skooczy się albo ten 

typ szkoły, to w ciągu dwóch tygodni rozwiązuje umowę. Nie mam żadnego nauczyciela którego zatrudniałbym na 

umowę o pracę tylko na umowy – zlecenia. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH 

PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Wiek nauczycieli jest zróżnicowany, chod przeważają osoby w średnim wieku i starsze (co znalazło swoje 
odzwierciedlenie także w danych statystycznych z SIO). Kilka szkół zatrudnia emerytów, chod zdarzają się 
i takie, które unikają takich praktyk lub nie mogą ich stosowad ze względu na wytyczne organów prowadzących. 
Dyrektorzy jednak nie uważają, że kadra pedagogiczna jest zbyt stara. Wręcz przeciwnie – wskazują na wartośd 
wieloletniego doświadczenia nauczycieli w pracy z dorosłymi uczniami i słuchaczami.  

 

Mam dobrą kadrę, naprawdę mam kadrę taką, że no dziewięddziesiąt parę procent to jest niezmieniana od 17 lat. 

Wspaniali pedagodzy. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT 

M. SIEDLCE 
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Cenię ich doświadczenie, praktykę, umiejętnośd pokazania pewnych skrótów, umiejętnośd wypełnienia swoją wiedzą 

i umiejętnościami obszarów wiedzy książkowej. To są bardzo ważne rzeczy w tych zawodach, to są  rzeczy nie do 

przecenienia. To jest taka krótsza droga kiedy taki mistrz bierze za rękę i przeprowadzi przez tą rzeczkę jakimś 

płytkim brodem na drugą stronę i to są najlepsze rozwiązania i przy okazji wytłumaczy i pokaże jak jest. I tak się 

dzieje. Zresztą książka też nie nauczy kultury pracy,  książka nie nauczy organizacji pracy, przygotowania tych 

wszystkich elementów, to wynika na wskutek, to jest wynikiem obserwacji i rozmów o tak to się dzieje. IDI, 

DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT KOZIENICKI 

 

11.2.2 Baza lokalowa i wyposażenie placówek  

Zdecydowanie lepsza zarówno pod względem bazy lokalowej, jak i wyposażenia, jest sytuacja placówek, 
które posiadają własne lokum z salami dydaktycznymi. Dotyczy to przede wszystkim szkół publicznych, 
oraz niektórych placówek niepublicznych. Tymczasem jednak w przypadku sporej grupy placówek 
niepublicznych mamy do czynienia z deficytami w tym zakresie.  

Częśd placówek niepublicznych mieści się wyłącznie w wynajmowanych pomieszczeniach – włączając w to 
pomieszczenia władz szkoły, sekretariatu. Na potrzeby prowadzonych zajęd wynajmują sale dydaktyczne 
i pracownie, a także zlecają prowadzenie zajęd praktycznych np. Centrom Kształcenia Praktycznego. To tak 
zwane „szkoły widma” – nawet, gdyby chciały, nie mają możliwości inwestowania w infrastrukturę 
dydaktyczną. Mogą co najwyżej dokonywad zakupów wyposażenia czy materiałów do zajęd. Jednak 
w niektórych przypadkach takie placówki nawiązują współpracę ze szkołami, z których bazy korzystają – 
wykorzystują sale i sprzęt szkół, ale np. na zasadach współpracy doposażają z własnych środków te placówki 
w sprzęt elektroniczny (rzutniki, telewizory), partycypują w kosztach utrzymania. Warto jednak zaznaczyd, iż dla 
„szkół widm” jest to pewne ryzyko, bo w przypadku konfliktu interesów tego typu inwestycje mogą zostad 
utracone. „Szkoły widma” mogą zaoferowad swoim uczniom najczęściej jedynie wykorzystanie sprzętu 
biurowego – drukarek, kserokopiarek, co czasem również jest potrzebne, ale nie w takim stopniu, jak baza 
dydaktyczna czy np. dostęp do biblioteki. 

Poza „szkołami widmami” niewiele jest placówek, które w całości opierają się na własnym zapleczu 
dydaktycznym. Taka sytuacja możliwa jest niemal wyłącznie w przypadku placówek ogólnokształcących, 
które nie potrzebują pracowni i warsztatów. W badaniu jakościowym spotkano się tylko z kilkoma przypadkami, 
w których placówki posiadały bazę dydaktyczną wystarczającą na potrzeby szkoły. Były to przypadki placówek 
o wąskim profilu i wysokiej specjalizacji, oraz przypadki szkół z długoletnimi tradycjami kształcenia 
kierunkowego, które zdążyły zbudowad własne zaplecze dydaktyczne (z którego korzysta np. kilka placówek 
w ramach zespołu i jeszcze dopuszcza się wynajem dla klientów zewnętrznych). 

Najczęściej placówki posiadają sale dydaktyczne, w których realizowane są zajęcia z przedmiotów ogólnych (np. 
języka polskiego, matematyki) oraz zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych, oraz jedną lub dwie 
pracownie umożliwiające prowadzenie zajęd praktycznych lub warsztatów (np. praktycznej nauki zawodu), 
wyposażone w potrzebny sprzęt i materiały. W ten sposób placówki częśd zajęd w ramach oferowanych przez 
siebie kierunków zawodowych mogą realizowad własnym sumptem, natomiast na potrzeby pozostałych zajęd 
wynajmują pracownie i warsztaty w innych szkołach, u pracodawców czy w CKP. Szkoły starają się przede 
wszystkim odpowiednio doposażyd i wyremontowad istniejące już pracownie, a znacznie rzadziej dążą 
do pozyskania środków na otworzenie nowych. Wymaga to jednak znacznych nakładów finansowych. 

 

Mamy bardzo dobrze wyposażoną pracownie kucharza i to odbywa się na miejscu, natomiast w innych zawodach 

wynajmujemy warsztaty. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

Ograniczone możliwości otwierania nowych pracowni (brak dostępnych pomieszczeo, brak funduszy na remont 
i wyposażenie) sprawiają, że placówki nie są zainteresowane uruchamianiem zbyt wielu kierunków kształcenia, 
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dla których nie dysponują bazą dydaktyczną, ponieważ pociąga to za sobą bardzo duże koszty zewnętrzne. 
Decyzje w zakresie nowych kierunków idą raczej w stronę efektywniejszego wykorzystania posiadanego 
zaplecza, np. uruchamianie kierunków pokrewnych, gdzie częśd zajęd praktycznych się pokrywa. Przykładem 
takich kierunków pokrewnych (wykorzystujących takie same lub podobne pracownie) mogą byd:  

 technik budownictwa, technik drogownictwa i technik instalacji sanitarnych,  

 technik gospodarstwa domowego i technik hotelarstwa,  

 technik usług fryzjerskich i technik usług kosmetycznych. 

 

Musimy to dostosowad do takiej bazy jaką mamy. Stąd się pojawia snycerka, bo mamy dobrze wyposażone 

warsztaty, obróbki drewna. Warsztaty obróbki drewna pod kątem obróbki ręcznej bardzo dobrze przystosowane i 

robimy to, co możemy. No trudno byłoby nam prowadzid kursy na przykład z wózków widłowych czy jakieś inne jeżeli 

nie mamy tego sprzętu, wyposażenia. Inwestowad w założenie, że byd może kurs się odbędzie. I my tu nakupimy jakiś 

urządzeo, które później okażą się, diagnostyczne urządzenia bo możemy zrobid różne działania i okaże się później, że 

to jest zakup nie trafiony no to musimy tak rynkowo trochę do tego podchodzid. Najłatwiej jest nam robid  na 

podstawie bazy, którą posiadamy, bo wtedy najmniej inwestujemy. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, 

POWIAT KOZIENICKI 

 

Oprócz odpowiedniej infrastruktury i wyposażenia istotne jest również korzystanie z odpowiednich materiałów 
do pracy, co również jest bardzo kosztowne, zwłaszcza że większośd materiałów po przeprowadzeniu zajęd 
nie nadaje się do ponownego użytku. Szkoły radzą sobie w różny sposób. Niektóre nawiązują współpracę 
z pracodawcami czy dostawcami, pozyskują sponsorów – np. w branży kosmetycznej, fryzjerskiej. Placówki 
kształcące w kierunkach budowlanych wykorzystują materiały z odzysku, np. z rozbiórek.  

Generalnie brakuje nam bazy lokalowej, ale już w tej chwil budują nam się warsztaty, tutaj obok. To jest budynek 

warsztatowy, łącznie z boiskami, więc w ciągu 2 lat będziemy mieli -  temat załatwiony. Jeśli chodzi o drobne 

wyposażenie, to jak najbardziej zadawalające wyposażenie. Bo tutaj radzimy sobie współpracując z 

przedsiębiorcami, gdzie podrzucą nam jakieś materiały budowlane, a to np. z demontażu takie różne materiały 

instalacyjne, które dla nas do warsztatów są eleganckim materiałem dydaktycznym. Bo tutaj rzecz polega na tym, 

aby uczeo rurkę zgrzał czyli ją zniszczył,  po czym następnie odciął ten zgrzew i zgrzał następny odcinek. Generalnie 

wychodzi z tego całego bałaganu to, że materiał jest poniszczony. Taki materiał z demontażu dla nas jest jak 

najbardziej przydatny. Tak naprawdę są z różnych stron, są pojedyncze przypadki, gdzie jakieś drobne narzędzia nam 

tutaj ofiarują – Ci którzy zajmują się dystrybucją tego. Są firmy, które dają nam autentycznie nowy materiał, łącznie 

czasami jeszcze ze szkoleniem jak z tego materiału skorzystad, bo to jest np. technologia wchodząca. IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

11.3 Jakośd kształcenia 

Dane statystyczne dotyczące jakości kształcenia zamieszczone zostały w raporcie z analizy danych zastanych 
w rozdziale 10 – Jakośd kształcenia w jednostkach kształcenia ustawicznego. Znalazły się tam m.in. dane 
dotyczące praktycznej nauki zawodu, nauczania języków obcych oraz egzaminów zewnętrznych.  

W tym podrozdziale przedstawione zostały informacje uzupełniające dane faktualne, m.in. opinie dyrektorów 
na temat możliwości, jakie placówki kształcenia ustawicznego stwarzają swoim uczniom i słuchaczom. 

11.3.1 Jakośd programów i standardów nauczania  

Zdecydowana większośd placówek kształcenia ustawicznego bazuje na standardowych programach, 
zatwierdzanych przez Ministerstwo. Własną inicjatywę placówki wykazują jedynie w zakresie specjalizacji 
w kierunkach zawodowych, chod i tutaj najczęściej ograniczają się do wypełnienia warunków nakładanych 
wymaganiami egzaminacyjnymi.  
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*Programy autorskie?+ Raczej nie, raczej idziemy normalnym tokiem. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT KOZIENICKI 

 

Autorskich, innowacyjnych programów nie mamy. My korzystamy z programów opublikowanych przez Ministerstwo 

Edukacji i realizujemy podstawę programową, która jest do programów nauczania. Jest standard wymagao 

egzaminacyjnych, które też przestrzegamy. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH 

PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Chyba specjalnie nie, tylko autorski to programy specjalizacji na poszczególnych kierunkach, no bo to się zakłada, że 

szkoła obiera specjalizację i nauczyciele piszą program. Niektórzy nauczyciele w ramach swoich przedmiotów piszą 

szkolne programy, ale raczej takich innowacyjnych z którymi poza szkołę wychodziliśmy to raczej nie. IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

Warto przy tym zauważyd, że w placówkach dla dorosłych wykorzystuje się zdecydowanie mniej pomysłów 
na uatrakcyjnienie zajęd, mniej innowacji czy programów autorskich. Tego typu inicjatywy są skierowane 
do młodzieży. Byd może związane jest to z łatwiejszą organizacją takich praktyk w szkołach dla młodzieży, 
byd może programy w ramach kształcenia zaocznego (z jakim najczęściej mamy do czynienia w kształceniu 
dorosłych) są mniej elastyczne. Może jednak byd też tak, że brak innowacji pedagogicznych związany jest 
z mniejszym zaangażowaniem nauczycieli w kształtowanie oferty edukacyjnej placówek dla dorosłych 
(np. w związku z faktem, że jest to ich praca dodatkowa). 

 

My mamy – jak pani wejdzie na naszą stronę - cały szereg takich działao, które wybiegają poza takie normalne 

statutowe działanie szkoły, ale to jest w odniesieniu do szkół młodzieżowych. Bo tutaj jest jakby nam prościej. IDI, 

DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

W ramach badao jakościowych zidentyfikowano jedynie dwa przypadki nietypowych rozwiązao w zakresie 
kształcenia. Jedna ze szkół prowadzi zajęcia w systemie modułowym, co świetnie sprawdza się zwłaszcza 
w przypadku zajęd praktycznych. Z kolei inna z placówek prowadzi wyłącznie zajęcia praktyczne, co jednak 
bezpośrednio wynika z jej profilu działalności. 

 

Generalnie modułowy program nauczania powstawał przy współpracy z naszymi pracownikami, także nasi 

specjaliści zdecydowali się współtworzyd modułowy program nauczania i my go tak naprawdę stworzyliśmy. IDI, 

DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT PRUSZKOWSKI 

 

Bardzo rzadko spotykane są wewnętrzne zmiany czy też dostosowanie programu nauki, tak żeby jak najlepiej 
spełniał oczekiwania uczniów i rynku pracy, ale odbywa się to w ograniczonym zakresie i jako dodatek 
do podstawy programowej. Zwłaszcza, że szkoła musi również przygotowad uczniów do egzaminu 
zawodowego, który nie zawsze odpowiada aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

Powyższy obraz zgodny jest z wynikami badao kwestionariuszowych, w których jedynie co piąta placówka 
wskazała, że stosuje programy autorskie, zaś co dziesiąta – uczenie modułowe. 6% wskazało na stosowanie 
innowacji pedagogicznych, zaś aż 70% przyznało, że żadnych takich rozwiązao nie stosuje. Bardziej innowacyjne 
są w tym względzie szkoły niepubliczne. W powiecie żuromioskim placówki w ogóle nie stosują takich 
rozwiązao. Podobnie deklaruje także 71% placówek z powiatu przasnyskiego, 79% z Płocka, 77% z Siedlec. 
Tymczasem co druga szkoła z powiatu pruszkowskiego oraz 29% z powiatu przasnyskiego i 23% z Siedlec stosuje 
programy autorskie. Uczenie modułowe występuje sporadycznie w placówkach z powiatów radomskiego, 
pruszkowskiego, przasnyskiego i Płocka. Innowacje pedagogiczne można zaś spotkad już tylko w powiatach 
pruszkowskim i przasnyskim.  
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W najbliższej przyszłości nie należy spodziewad się ze strony placówek kształcenia ustawicznego 
spektakularnych zmian w zakresie kierunków czy metod kształcenia. Jedynie co dwudziesta placówka kształcąca 
w ramach form szkolnych planuje dokonad zmian w sposobie/ programie kształcenia w ramach aktualnej oferty 
szkół dla dorosłych (4%). Tego typu plany ma także 15% placówek kształcących w ramach form pozaszkolnych. 
Wśród planowanych zmian wymieniane są – aktualizacja programów nauczania lub ich dostosowanie do 
reformy edukacyjnej (zmiana podstawy programowej), wdrażanie programów autorskich i dostosowanie 
programów do potrzeb rynku pracy. Plany rozwojowe placówek zostały omówione szerzej w trzeciej części 
raportu, w rozdziale 15.2 Plany rozwojowe. 

Rysunek 10 Innowacje w zakresie nauczania stosowane w placówkach prowadzących kształcenie w formach szkolnych. 
N=49 
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Ważnym czynnikiem jakości kształcenia w szkołach zawodowych jest również ich aktywnośd w organizowaniu 
dodatkowych zajęd, czy też kursów, które pozwalają uczniom nabyd dodatkowe umiejętności, wykraczające 
poza program nauczania, ale również zdobyd dodatkowe certyfikaty, zaświadczenia, które mogą 
później dołączyd do swojego CV. Zdaniem przedstawicieli szkół biorących udział w badaniu, w których pojawiają 
się w ofercie kształcenia takie dodatkowe elementy, daje to absolwentom dodatkowe atuty na rynku pracy, ale 
jest również dla nich bardzo atrakcyjne.  

Przykładem są tutaj placówki, które z własnej inicjatywy uzupełniają swoją ofertę o elementy związane 
z funkcjonowaniem na rynku pracy – poza praktyczną nauką zawodu i praktykami zawodowymi uczniowie 
i słuchacze mają rozwijad kompetencje związane z poruszaniem się na rynku pracy. Kładzie się tutaj nacisk 
na znajomośd praw i obowiązków pracownika, znajomośd instytucji rynku pracy, ale też umiejętności związane 
z ubieganiem się o pracę, np. autoprezentacja. Tego typu elementy mogą stanowid odrębne przedmioty/ kursy, 
albo stanowid uzupełnienie w ramach jakiegoś przedmiotu (np. praktycznej nauki zawodu). Co więcej, często 
elementy te są dwiczone w praktyce – np. uczniowie odgrywają scenki, otrzymują zadanie zaprezentowania się 
w ramach rozmowy kwalifikacyjnej, czy napisania CV. Niektóre placówki zapraszają do siebie doradców 
zawodowych, lub podejmują w tej kwestii współpracę z urzędami pracy. Dodatkowe inicjatywy w zakresie 
rozszerzania kształcenia o elementy przygotowujące do funkcjonowania na rynku pracy są jednak rzadkie. 
Można je też rozpatrywad w kategoriach dobrych praktyk. 

 

Bo z reguły w tych zakładach pracy, nikt mu w niczym nie pomoże, bo jest to jedynie siła robocza, w większości tych 

zakładów, zwłaszcza w tych dużych. Żeby wiedział o swoich uprawnieniach, swoich prawach. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, 

PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT ŻYRARDOWSKI 
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W ramach badao kwestionariuszowych połowa placówek przyznała, że nie wykorzystuje żadnych działao 
w zakresie ułatwienia absolwentom zdobycia zatrudnienia. Spotkania z doradcą zawodowym oraz spotkania 
dotyczące sposobu poszukiwania pracy po zakooczeniu nauki organizuje co trzecia placówka. Spotkania 
z psychologiem organizuje co czwarta placówka, zaś w giełdach pracy uczestniczy 15% jednostek. Warto przy 
tym zaznaczyd, że zdecydowanie częściej narzędzia te są stosowane w tych placówkach, które kształcą zarówno 
w szkolnych, jak i pozaszkolnych formach. 

Żadnych tego typu działao nie prowadzi aż 63% placówek z powiatu pruszkowskiego, 57% z Płocka, po 50% z 
powiatów żuromioskiego i Siedlec, co trzecia placówka z powiatu przasnyskiego i co czwarta z radomskiego. 
Jednocześnie najszerszy repertuar instrumentów wspierających zatrudnienie spotkano w powiecie przasnyskim 
oraz w Siedlcach. 

Rysunek 11 Czy Pana(i) szkoła/placówka w której odbywa się kurs/szkolenie prowadzi następujące działania w zakresie 
ułatwienia zatrudnienia absolwentom? N=62 
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Inną dodatkową inicjatywą są również możliwości skorzystania z programów unijnych, np. w ramach programu 
„Leonardo da Vinci”, który umożliwia wyjazdy do innych krajów i zebranie praktyki zawodowej. Dodatkową 
korzyści uczestnictwa w takim przedsięwzięciu są kursy językowe, w czasie których można uzyskad certyfikat 
potwierdzający znajomośd języka. 

 

Ostateczna ocena efektów kształcenia w badanych placówkach w opinii dyrektorów wypada raczej pozytywnie. 
W skali 9-punktowej, gdzie 1 oznacza, że kształcenie w placówce w ogóle nie przyczyniło się do poprawy 
sytuacji absolwentów na rynku pracy, a 9 oznacza, że przyczyniło się w bardzo dużym stopniu, przeciętna ocena 
oddziaływania kształcenia na sytuację na rynku pracy kształtowała się na poziomie 6,2. A zatem, w ocenie 
badanych, kształcenie poprawiło w pewnym (chod nie bardzo dużym) stopniu pozycję absolwentów na rynku 
pracy.  

O pozytywnych efektach kształcenia częściej są przekonani przedstawiciele placówek kształcących tylko 
w formach pozaszkolnych (przeciętna ocena 6,8), placówek publicznych (przeciętna ocena 6,2), a także 
placówek z powiatów radomskiego i okoli (średnio 7,3), pruszkowskiego i okolic (średnio 6,6) oraz z Siedlec 
(6,4). Relatywnie najniższe – chod nadal pozytywne oceny wystawiły sobie placówki z powiatu żuromioskiego 
(5,5) oraz z Płocka (5,8), a także placówki kształcące zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych (5,6). 
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Rysunek 12 W jakim stopniu kształcenie w Pan(i) placówce przyczyniło się do poprawy sytuacji absolwentów Pana(i) 
placówki na rynku pracy? N=62 
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Skala: *1+ w ogóle się nie przyczyniło, *9+ przyczyniło się w bardzo dużym stopniu 

 

11.3.2 Możliwości w zakresie zdobycia doświadczenia praktycznego  

W raporcie z analizy desk research zamieszczono informacje pochodzące z SIO odnośnie praktycznej nauki 
zawodu. Niniejszy podrozdział stanowi uzupełnienie tej perspektywy w kontekście organizacji nauki w szkole 
i stosunku placówek do jej realizacji. 

 

Nauka praktyczna zawodu prowadzona jest w szkołach najczęściej w minimalnym wymiarze, wymaganym 
podstawą programową. Dzieje się tak dlatego, że zajęcia praktyczne to jeden z najbardziej kosztownych 
i angażujących elementów kształcenia. Wymaga zarówno dobrej bazy dydaktycznej, jak i kompetentnego 
nauczyciela, który każdemu z uczniów powinien poświęcid swoją uwagę, przekazywad praktyczne porady etc.  

Pojawia się ryzyko, że ten element kształcenia jest w szkołach zaniedbywany. Tymczasem jest to jedna 
z najistotniejszych zalet kształcenia zawodowego – pracodawcy najczęściej zwracają uwagę właśnie 
na umiejętności praktyczne kandydatów do pracy.  

Udział zajęd praktycznych w całkowitym czasie nauki różni się w zależności od typu szkoły oraz kierunku 
kształcenia. W przypadku szkół uczestniczących w badaniach kwestionariuszowych udział kształcenia 
praktycznego wahał się od kilku do kilkudziesięciu procent – relatywnie najmniejszy był w technikach 
i technikach uzupełniających, zapewne ze względu na równoległe kształcenie ogólnokształcące, nieco większy 
w szkołach policealnych i zasadniczych zawodowych.  

Praktyki zawodowe mają w nauce szkolnej przeciętnie mniejszy udział, niż zajęcia praktyczne. Także i w tym 
przypadku ich udział jest najmniejszy w technikach i technikach uzupełniających, nieco większy w szkołach 
policealnych i zasadniczych zawodowych.  
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Warto przy tym zauważyd, że większośd badanych jest zdania, iż czas poświęcony na praktyczną naukę zawodu 
jest wystarczający. Tylko nieliczni są przekonani, że zajęd praktycznych i praktyk zawodowych jest za mało – 
uważa tak 20% przedstawicieli techników, 23% przedstawicieli techników uzupełniających oraz 18% badanych 
ze szkół policealnych. 

Z uwagi na braki danych i małe liczebności poszczególnych typów placówek dane nie były analizowane w 
układzie powiatów. 

Tabela 15 Charakterystyka praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych w placówkach prowadzących kształcenie 
zawodowe dorosłych w formach szkolnych. 
 Technikum (N=5) Technikum uzupełniające (N=13) Szkoła policealna (N=33) 

Jaki mniej więcej procent  zajęd w następujących szkołach stanowią zajęcia praktyczne? 

0% 20% 23%  

1-10% 20% 8% 9% 

11-20  15% 24% 

21-30  15% 15% 

31-40   6% 

41-50 20% 8% 12% 

51+ 20% 15% 21% 

średnia 19,3 20,8 30,5 

Jaki mniej więcej procent zajęd w następujących szkołach stanowią praktyki zawodowe? 

0% 20%   

1-10% 20% 46% 30% 

 11-20  23% 18% 

21-30  8% 15% 

31-40  8% 3% 

41-50 20% 8% 6% 

51+ 20% 8% 9% 

średnia 18,3 15,9 24,8 

Czy w Pana(i) opinii czas poświęcony na praktyczną naukę zawodu w tego typu szkole jest wystarczający? 

[4] Zdecydowanie tak  20% 8% 27% 

[3] raczej tak  20% 54% 39% 

[2] Raczej nie   15% 15% 

[1] Zdecydowanie nie  20% 8% 3% 

Nie wiem  8%  

średnia 2,7 2,7 3,1 

Pominięto wskazania dla zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych ze względu na zbyt małą liczebnośd tej grupy  w próbie. 

 

Szansa na kontakt z realnym środowiskiem pracy jest bardzo istotnym elementem kształcenia. Tymczasem 
nauka u pracodawców, w ramach realnych sytuacji, nie jest wcale praktyką powszechną. Jedynie 71% szkół 
prowadzi u pracodawców praktyki zawodowe, zaś 31% - zajęcia praktyczne. 

Standardy postępowania w przypadku praktyk zawodowych są w placówkach dla dorosłych bardzo 
zróżnicowane. W większości szkół, zwłaszcza niepublicznych bez uprawnieo placówek publicznych to uczniowie 
mają znaleźd sobie pracodawcę, u którego odbędą się praktyki – a szkoła jedynie podpisuje z nim umowę. 
Placówki takie pomagają załatwiad praktyki jedynie osobom, które mają z tym kłopot. 

 

Mamy cztery tygodnie praktyk, dwa tygodnie w jednym semestrze i dwa w drugim, my proponujemy praktyki i 

mamy umowę podpisaną ze starostwem, jeżeli ktoś nie pracuje i nie ma możliwości terminu do starostwa oni już te 
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praktyki tam odbywają w starostwie. Natomiast osoby które pracują odbywają praktyki w swoim zawodzie. IDI, 

DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT KOZIENICKI 

 

Tak jak na przykład technik informatyk, praktyki były organizowane u nas, bo my miałyśmy osobę, która mogła 

prowadzid te praktyki. Technik budownictwa to przeważnie są osoby, które pracują już w tym zawodzie, tylko nie 

mają wykształcenia, więc już oni też u swoich pracodawców chcieli. A reszta to już bierzemy jak na przykład jest 

ratownik medyczny, to jest już w szpitalu. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH 

PUBLICZNEJ, POWIAT PŁOOSKI 

 

Większe możliwości w zakresie współpracy z pracodawcami posiadają szkoły publiczne, które często kierują 
uczniów i słuchaczy na praktyki zawodowe do konkretnych zakładów pracy, a w niektórych przypadkach 
współpracują w tym zakresie z administracją samorządową.  

 

My jako szkoła, zapewniamy praktyki i w momencie kiedy uczeo przychodzi do nas nie musi się o to martwid gdzie 

ma odbyd praktyki, chyba że naprawdę sam chce załatwid sobie gdzieś. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

W ramach badao kwestionariuszowych połowa placówek wskazała, że to szkoła zazwyczaj proponuje 
pracodawców, ale uczniowie mogą wybrad sobie innych. 17% placówek nie daje dowolności w tym zakresie – to 
szkoła załatwia wszystko i kieruje uczniów do wybranych pracodawców. W 17% placówek to uczniowie muszą 
wskazad pracodawcę, u którego będą odbywad praktyki zawodowe. 

Rysunek 13 Jak w praktyce wygląda organizacja praktycznej nauki zawodu u pracodawców? Placówki prowadzące 
kształcenie zawodowe dorosłych w formach szkolnych. N=41 
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Oferta szkoły w zakresie praktyk zawodowych może stanowid o jej przewadze konkurencyjnej. Dlatego też częśd 
szkół stara się podejmowad współpracę z pracodawcami, którzy mogą przyciągnąd uczniów, słuchaczy, 
lub bierze udział w projektach dających nietypowe możliwości zdobycia doświadczenia (np. program Leonardo 
da Vinci). Warto jednak zaznaczyd, iż mało jest przypadków długoletniej współpracy z pracodawcami.  

 

My po prostu co roku wyjeżdżamy nauczyciele i uczniowie wyjeżdżają do Niemiec na szkolenie. Są to szkolenia z 

programu „Leonardo da Vinci” więc taj jakby na bieżąco z jakimiś nowościami, prawda? IDI, DYREKTOR SZKOŁY, 

PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT OSTROWSKI 
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My współpracujemy z pracodawcami tutaj z całego regonu i między innymi pośredniczymy w załatwianiu praktyk 

zawodowych u takich pracodawców, wykonawców, którzy nauczą ich jak najwięcej i zdobędą jak najlepsze 

doświadczenie a byd może po prostu będą u nich zatrudnieni. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, 

POWIAT M. PŁOCK 

 

Najczęściej praktyczną naukę zawodu lub praktyki zawodowe prowadzą pracodawcy lub ich przedstawiciele 
w ramach umowy cywilnoprawnej lub zlecenia (39%) lub etatowi nauczyciele posiadający doświadczenie 
w praktycznej nauce zawodu (37%). W co trzeciej placówce zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu (34%), zaś w 17% inne osoby na podstawie umów cywilnoprawnych lub zleceo.  

Z usług pracodawców oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu częściej korzystają placówki prowadzące 
kształcenie wyłącznie w formach szkolnych, zaś na etatowych nauczycielach posiadających doświadczenie 
w praktycznej nauce zawodu częściej opierają się placówki prowadzące kształcenie w formach szkolnych 
i pozaszkolnych. 

Rysunek 14 Kto stanowi kadrę prowadzącą zajęcia praktyczne/praktyki zawodowe organizowane przez szkołę? Placówki 
prowadzące kształcenie zawodowe dorosłych w formach szkolnych. N=41 
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Praktyki odbywają się według ściśle określonego programu – dyrektorzy podkreślają, że pilnują w tym względzie 
przestrzegania procedur. Jednak sami przyznają, że poza procedurami o jakości praktyk zawodowych decyduje 
przede wszystkim postawa pracodawcy. Jeżeli dopuszcza ucznia do pracy, pozwala na dwiczenie, faktycznie 
przygotowuje do zawodu, wówczas praktyka jest wartościowa. W dodatku niekiedy uczniowie i słuchacze 
odbywają praktyki zawodowe w swoich faktycznych zakładach pracy, w ramach obowiązków służbowych (np. 
jeśli kształcą się, aby uzupełnid kwalifikacje albo potwierdzid je dokumentem). Zdarzają się jednak i tacy 
pracodawcy, którzy praktykantów wykorzystują jako pomocników w najprostszych zadaniach, nie przydzielają 
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odpowiedzialnych i zgodnych z kierunkiem kształcenia zadao, zaś dzienniczki praktyk są wypełniane niezgodnie 
z prawdą. Czasem tego typu fikcja realizowana jest nawet za zgodą praktykanta.  

 

Bardzo dużo zależy od pracodawców, bo ja np. też spotykam się z takimi pracodawcami, którzy machają ręką, bo to 

jest mnóstwo papierkowej roboty, a bo to jest odpowiedzialnośd, a kto tu mi będzie chodził. Bo my jesteśmy 

przyzwyczajeni do tego, że jak ktoś przychodzi na praktyki to tak: adresuje koperty, zakleja koperty, przykleja 

znaczki, wynieś, przynieś, pozamiataj. A to nie tak ma wyglądad. To właśnie, nie tak ma wyglądad. Bo jeśli my 

będziemy traktowad tak naszych słuchaczy to ani pracodawca nie skorzysta, może skorzysta mniej mu kleju pójdzie 

znaczki, ale ten słuchacz nic nie skorzysta. I potem taki słuchacz przychodzi, może wrócid do takiego pracodawcy. I 

cóż on umie? Przyklejad znaczki i zaklejad koperty. A gdyby ktoś go posadził np. na rachunkowości przed 

komputerem i pokazał dwie, trzy proste rzeczy z prawej ręki, on zapamięta i on kiedyś wróci i powie a ja wiem jak to 

się robi. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

U pracodawcy słuchacze mają obowiązek doniesienia mi umowy, że dany słuchacz był między takim a takim 

terminem. I my dajemy wykaz takich głównych działao, które muszą byd wykonane na danej praktyce. I słuchacz 

żebym ja mogła zaliczyd mu tą praktykę musi przedstawid mi ten dzienniczek. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Szkoły powinny kontrolowad przebieg praktyk i faktycznie niektóre podejmują taki wysiłek sprawdzając 
nie tylko wypełnienie kryteriów formalnych, ale także efekty kształcenia – czyli umiejętności, które uczeo 
powinien nabyd w trakcie praktyk zawodowych. 

 

U nas jest taka zasada, że jeżeli słuchacz chce sam sobie załatwid praktykę, to może, ale jeżeli nie będzie umiał sam 

załatwid tej praktyki, to my mu pomagamy. Zawieramy umowę z pracodawcą, sprawdzamy czy to jest właściwy 

pracodawca, jeśli chodzi o praktyki. Zawieramy umowę, człowiek dostaje program praktyk. No i my wiemy, jeżeli to 

jest firma, którą my znamy, a większośd tych firm znamy przecież, to my wiemy czy ona spełni wymagania,  czy nie 

spełni. I potem pracodawca wystawia ocenę, my sprawdzamy te dzienniczki praktyk, to wszystko i nasza ocena 

potem jeszcze jest powtórna, czyli w ciemno nie przyjmujemy tego co pracodawca napisał. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, 

PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT ŻYRARDOWSKI 

 

W programie szkolenia, jest rozpisany program praktyki, co powinien tam wykonywad w czasie praktyk. Jest 

prowadzony dziennik praktyk, dzienniczek praktyk, w którym wpisuje, co danego dnia, dany słuchacz robił. To 

nadzoruje znowuż ktoś ze szkoły, ten dzienniczek i ewentualnie jakieś kontrole już w tej firmie wykonuje, zobaczyd, 

co się dzieje, czy tylko sobie po prostu patrzy i ogląda, czy faktycznie coś robi IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

NIEPUBLICZNA, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Najczęściej kontrola przebiegu praktyk zawodowych odbywa się na podstawie kontaktów z opiekunem ucznia 
(24%) oraz na podstawie analizy dziennika praktyk (24%). Rzadziej szkoły podejmują wizyty kontrolne 
przeprowadzane przez pracowników szkoły (17%) lub jej kierownictwo (12%). Są i takie placówki, które 
ograniczają się do przyjęcia zaświadczenia pracodawcy o odbyciu praktyk (7%) lub do kontaktu telefonicznego 
czy mailowego z pracodawcą (5%). 37% placówek w badaniu kwestionariuszowym nie wskazało metod kontroli 
przebiegu praktyk zawodowych. 
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Rysunek 15 Proszę opisad, w jaki sposób, jeżeli w ogóle, szkoła kontroluje przebieg praktycznej nauki zawodu u 
pracodawców. Placówki prowadzące kształcenie zawodowe dorosłych w formach szkolnych. N=41 
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W przypadku placówek kształcenia ustawicznego prowadzących zajęcia w formach pozaszkolnych zajęcia 
praktyczne w ramach szkoleo przygotowujących do egzaminu zawodowego odbywają się najczęściej w salach 
wykładowych lub w przystosowanych pracowniach czy warsztatach, znacznie rzadziej u pracodawcy 
lub w centrach kształcenia ustawicznego. W zależności od zawodu zajęcia praktyczne stanowią zazwyczaj od 30 
do 50% szkolenia (np. księgowi), chod w przypadku zawodów wymagających większych umiejętności 
manualnych udział ten dochodzi nawet do 60-80% (np. ratownik medyczny, bukieciarz). 

Przedstawiciele placówek kształcących w formach poza szkolnych są zdania, że czas przeznaczony na praktyczną 
naukę zawodu w ramach kursów/ szkoleo jest wystarczający (52%). Przeciwną opinię zgłosiła tylko jedna osoba, 
zaś 43% uchyliło się od odpowiedzi. 

W ramach szkoleo i kursów zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe prowadzą w równym stopniu etatowi 
nauczyciele posiadający doświadczenie w praktycznej nauce zawodu (24%), pracodawcy lub ich przedstawiciele 
(24%) lub inne osoby (24%) na podstawie umów cywilnoprawnych i zleceo. W 19% placówek zajęcia praktyczne 
prowadza nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Dla 43% placówek nie udało się jednak uzyskad informacji 
o tym, kim są osoby prowadzące zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe. 
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Rysunek 16 Kto stanowi kadrę prowadzącą zajęcia praktyczne/praktyki zawodowe w ramach kursów/szkoleo? Placówki 
prowadzące kształcenie zawodowe dorosłych w formach pozaszkolnych. N=21 

24%

24%

24%

19%

5%

43%

Etatowi nauczyciele posiadający doświadczenie w 
praktycznej nauce zawodu 

Pracodawcy lub ich przedstawiciele w ramach 
umowy cywilnoprawnej/zlecenia 

Inne osoby na podstawie umowy 
cywilnoprawnej/zlecenia 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 

Byli pracodawcy lub byli pracownicy (obecnie nie 
pracujący w zawodzie) w ramach umowy 

cywilnoprawnej/zlecenia

BRAK

 

 

Rysunek 17 Czy w Pana(i) opinii czas poświęcony na praktyczną naukę zawodu w Pana(i) placówce w ramach 
kursów/szkoleo jest wystarczający? Placówki prowadzące kształcenie zawodowe dorosłych w formach pozaszkolnych. 
N=21 
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11.3.3 Dobre praktyki  

Większośd dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego dla dorosłych nie była w stanie zidentyfikowad 
wykorzystywanych w placówkach dobrych praktyk. Na podstawie analizy danych jakościowych można jednak 
wskazad pewne rozwiązania warte rekomendacji: 

 

 Udział w projektach dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, zwłaszcza umożliwiających 
wymianę uczniów, wyjazdy i praktykę u pracodawców za granicą 

 Kształcenie modułowe i nacisk na kompetencje kluczowe – nauczanie nie tylko pod kątem programu 
lub egzaminu, ale pod kątem dwiczenia i przydatności umiejętności w karierze zawodowej 

 Nauka uczenia się i nacisk na kreatywnośd, myślenie krytyczne – zachęcanie do samodzielności, 
wypracowywania własnych rozwiązao, zamiast trzymania się standardów, wzmacnianie kreatywności 
zamiast podtrzymywania przyzwyczajeo i utartych schematów 

 Wykorzystanie platform do e-learningu w działalności szkoleniowej, dzięki czemu możliwe jest dotarcie 
do większej liczby słuchaczy, ale też przyciągnięcie lepszej (i trudniej dostępnej) kadry 

 Organizowanie dodatkowych zajęd, w tym umożliwiających zdobycie certyfikatów (np. językowych) 
czy uzupełniających kwalifikacji (z zawodów pokrewnych) 

 Organizowanie kursów i szkoleo w formie kursów wakacyjnych – zblokowanych w okresie letnim, 
zamiast formy zaocznej 

 Współpraca z firmami, które użyczają najnowocześniejszego sprzętu i materiałów, zaznajomienie 
z nowymi technikami i technologiami, które dopiero wchodzą na rynek 

 Współpraca z instytucjami rynku pracy, uzupełnianie kształcenia o elementy podnoszące kompetencje 
w zakresie funkcjonowania na rynku pracy, umożliwienie kontaktu z doradcami zawodowymi 

 Prowadzenie ewaluacji własnej pracy, standardowej oceny zadowolenia uczniów z kształcenia, z pracy 
nauczycieli, z warunków nauczania 

 Członkostwo w stowarzyszeniach przedsiębiorców, np. izbach rzemieślniczych, handlowych, dzięki 
którym można uzyskad nie tylko kontakt z pracodawcami, a także dodatkowe korzyści dla placówki (np. 
dostęp do sprzętu, wykładowców, technologii, zakładów pracy) 

 

U nas w szkole my bazujemy na systemie modułowym, a nie przedmiotowym i generalnie, gdy pojawiają się tu osoby 

bez przygotowania i bez doświadczenia, mają o wiele trudniej niż osoby które się z tym zawodem zetknęły. (…) Tak 

naprawdę to wiele jednostek modułowych wiele dwiczeo podczas trwania jednostki modułowej tak nawet składa się 

na praktyczną naukę zawodu. (…) W fazie kształcenia przy oparciu o program modułowy koniecznie przedmiotowy, 

wydaje mi się że to daje większą swobodę wykładowcą i zwiększa możliwości własnych koncepcji na prowadzenie 

zajęd i zakres materiału, które te zajęcia powinny dotyczyd. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O 

UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT PRUSZKOWSKI 

 

Mamy koleżankę, która skooczyła doradztwo zawodowe, wobec tego w tym kierunku działa, ściąga tutaj różnego 

rodzaju ludzi. Spotkania z pracownikami z urzędu pracy, którzy pomagają im też odnaleźd się na tym rynku. 

Spotkanie, na którym uczymy ich pisad podania, listy motywacyjne, tego rodzaju historie. Tego jest naprawdę bardzo 

dużo. W ten sposób staramy się pokazad słuchaczom, jakie są ich możliwości, w którą stronę jeszcze mogliby pójśd i 

co jeszcze mogliby zrobid. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. SIEDLCE 
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Potrafimy do dobrze robid i to co jest ważne w kształceniu zawodowym, w kształceniu też rzemieślniczym, że uczymy 

nie uczniów padad na kolana przed autorytetami, nie uczymy padad na kolana przed rozwiązaniami które do tej pory 

są genialne, uczymy, staramy się zaszczepid w nich potrzeby indywidualnych rozwiązao i indywidualnego 

dopasowania swojej aury, swojego pomysłu na mebel, do rzeczywistości, żeby nie padło takie sformułowanie, że 

takich taboretów to się nie robi, no bo się nie robi. Właśnie o to chodzi o to, aby robid takie taborety jakich do tej 

pory nie było, żeby przebijali się przez skorupkę przyzwyczajeo, stereotypów, bo w tym zawodzie, który jest z 

pogranicza zawodów artystycznych, to co jest w zawodzie artystycznym to co jest najbardziej mocną stroną  jest 

kreatywnośd. zastrzeżenia IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT KOZIENICKI 
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12 OFERTA PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CZYNNIKI JĄ KSZTAŁTUJĄCE 

 

Informacje o ofercie placówek kształcenia ustawicznego zostały zawarte w raporcie z analizy danych zastanych, 
w rozdziale 8 – Kierunki kształcenia ustawicznego.  

W tym rozdziale przedstawione zostały informacje uzupełniające dane faktualne, m.in. o czynnikach 
decydujących o kształcie oferty placówek kształcenia ustawicznego oraz o współpracy placówek z instytucjami 
rynku pracy i pracodawcami. 

 

12.1 Czynniki kształtujące ofertę placówek kształcenia ustawicznego 

Z wypowiedzi dyrektorów można wysnud wniosek, iż oferta placówek kształcenia ustawicznego podąża raczej 
za klientami tych placówek, niż za rynkiem pracy. Najczęściej bowiem placówki kształtują swoją ofertę przede 
wszystkim pod kątem zainteresowania uczniów konkretnymi kierunkami oraz pod kątem zaplecza 
dydaktycznego, jakim dysponują.  

Wśród najważniejszych wniosków dotyczących czynników decydujących o ofercie placówek kształcenia 
ustawicznego wymienid należy: 

 Dopasowywanie oferty do potrzeb uczniów, a nie rynku pracy. Wedle deklaracji dyrektorów decyzja 
o kontynuowaniu lub uruchomieniu kierunku oparta jest o zainteresowanie uczniów, np. zapytania 
kierowane przez nich pod adresem szkoły. Tymczasem popyt nie zawsze przekłada się 
na zapotrzebowanie pracodawców na dany typ kwalifikacji. Często na kierunki panuje „moda”, 
nie uwzględniająca podaży miejsc pracy i możliwych kierunków rozwoju sytuacji (np. wysycenia rynku 
kwalifikacjami). Ponadto można mied podejrzenie, że częśd uczniów wybierając kierunek kształcenie 
nie bierze pod uwagę możliwości znalezienia pracy, ale łatwości w uzyskaniu dokumentu, ukooczenia 
szkoły.  

 

My nie możemy sobie planowad, że powiedzmy „a teraz sobie zaplanujemy, że za dwa lata wprowadzimy takie czy 

takie szkolenie”, bo my nie wiemy. No w tej chwili jest taka sytuacja na rynku jak jest, tak? Więc musimy bardziej 

podążad za tym czego oczekują od nas zleceniodawcy. I na to odpowiadamy, na to jesteśmy elastyczni. Nie robimy 

takich długoterminowych planów. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

Od zapotrzebowania osób, tak że chciałyby coś innego, albo dużo osób jest, którzy jeżdżą karetkami i przyszli do nas 

czy nie moglibyśmy otworzyd takiego kierunku, bo potrzebne jest im do wykształcenia jeszcze. IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT PŁOOSKI 

 

My wiemy o co pytają ludzie, jakie są potrzeby. Największe zainteresowanie jest tymi kursami ekonomicznymi, 

księgowośd, finanse, i tak dalej, kadry, płace, tym największe zainteresowanie jest. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, 

PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT ŻYRARDOWSKI 

 

 Dostosowywanie oferty do zasobów szkoły. Z uwagi na duże koszty i wymogi formalne związane 
z wprowadzaniem nowych kierunków kształcenia, placówki kształcenia ustawicznego najczęściej 
decydują się na uruchamianie kierunków pokrewnych do tych, jakie znajdują się już w ich ofercie, 
aby efektywniej wykorzystad posiadane już zaplecze kadrowe i dydaktyczne, bez ponoszenia 
dodatkowych wydatków. Z drugiej strony starają się za wszelką cenę utrzymad kierunki już obecne 
w ich ofercie, nawet jeśli cieszą się mniejszym zainteresowaniem, ponieważ odtworzenie ich gdy 
zmieni się koniunktura byłoby znacznie trudniejsze – a raz na jakiś czas zbiera się odpowiednio liczna 
grupa, aby kierunek ruszył.  
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Potrzeba rynku pracy i to jest prawda. Bo akurat w tych zawodach bezrobotnych nie kształcimy, tylko jeżeli 

uczniowie chcą to wszędzie zdobywają pracę. A drugi motyw naszego działania to jest kwestia wyposażenia 

technicznego, bazy materialnej naszej i przygotowania kadry pedagogicznej bo w kształceniu zawodowym nie jest 

tak łatwo zrobid na poziomie, zrobid kształcenie załóżmy w nowym zawodzie. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

 Niedostosowanie programów nauczania i praktycznej nauki zawodu do potrzeb pracodawców. Rynek 
pracy bardzo szybko się zmienia i placówkom trudno jest za nim nadążyd. Uaktualnianie oferty jest 
dodatkowo trudniejsze przy wielości kierunków, i braku zaangażowania pracodawców w kształcenie 
zawodowe. Mało szkół ma rozeznanie w potrzebach pracodawców, współpracuje z nimi w zakresie 
praktyk zawodowych czy wykorzystania nowoczesnej bazy sprzętowej i materiałowej. 

 Wiedza nauczycieli nie zawsze jest aktualizowana i dostosowywana do potrzeb rynku pracy. Tam, gdzie 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu rekrutują się ze środowiska pracodawców i praktyków w danej 
dziedzinie, można mied pewnośd, że uczniowie zdobywają aktualną wiedzę. Jednak nauczyciele szkolni, 
bez kontaktu z branżą i środowiskiem pracy, muszą podnosid kwalifikacje i stale je uaktualniad. 
Pracując na kilku etatach czy umowach z pewnością mogą temu poświęcid mniej czasu. 

 Słaba współpraca placówek kształcenia ustawicznego z instytucjami rynku pracy. Nieliczne są przypadki 
ścisłej współpracy placówek z urzędami pracy. Najczęściej współpraca ta ogranicza się do rzadkich 
spotkao w siedzibie urzędu i zapoznania się z raportem o zawodach deficytowych i nadwyżkowych. 
Co więcej, sami dyrektorzy stwierdzają, że raporty te są dla nich mało użyteczne, ponieważ cykl 
kształcenia i możliwości reakcji na obserwowane tendencje na rynku pracy nie nadążają za dynamiką 
tego rynku.  

 

Z tym, że czasami dostajemy rozczarowania, bo co innego znajdujemy w informacjach o zawodach deficytowych np. 

na stronach urzędu pracy, a czym innym zupełnie zainteresowani są słuchacze np. z niezrozumiałego dla nas powodu 

co roku genialnie wychodzi rekrutacja do technika administracji. Przecież wydawałoby się, że techników 

administracji jest mnóstwo. Natomiast zawody, w których poszukiwani są specjaliści jak np. na naszym terenie 

monter instalacji gazowych. Usiłowaliśmy utworzyd szkołę zawodową o takim kierunku, po prostu jest dramatycznie 

niskie zainteresowanie taką ofertą. Czyli u nas te kierunki które proponujemy to jest taka wypadkowa kadry 

dydaktycznej, naszych umiejętności i kwalifikacji do prowadzenia zajęd plus ewentualnych zainteresowao słuchaczy 

potencjalnych. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Na podstawie rozmów z dyrektorami placówek kształcenia ustawicznego można postawid wniosek, 
iż najważniejszą barierą dla uruchamiania nowych kierunków kształcenia jest brak zainteresowania ze strony 
potencjalnych uczniów i słuchaczy oraz bariery finansowe, związane z organizacją nauki, wyposażeniem 
pracowni. Dyrektorzy nie dostrzegają większych problemów ze znalezieniem nauczycieli – w ich ocenie zawsze 
będą w stanie znaleźd potrzebnych im fachowców.  

Dyrektorzy szkół jako źródło swojej wiedzy na temat potrzeb rynku pracy najczęściej wskazują… swoich uczniów 
i absolwentów. Opierają się zatem na stronie podażowej, a nie popytowej. Zdecydowanie rzadziej sięgają 
bowiem po opracowania na temat popytu na określone kwalifikacje, chod niektórzy korzystają z raportów 
o zawodach nadwyżkowych i deficytowych. Do danych pochodzących z urzędów pracy podchodzą jednak 
ostrożnie, ponieważ w ich opinii są one bardzo niestabilne – sytuacja na rynku pracy zmienia się zbyt 
dynamicznie, by móc się opierad wyłącznie na niej. Lepszym predykatorem jest dla nich jednak zainteresowanie 
ze strony pracodawców, którzy zgłaszają się poszukując pracowników (wśród absolwentów) i praktykantów. 

 

Głównym źródłem, główną wiedzą na temat nowych kierunków to na pewno nasi absolwenci, ale na pewno też 

popyt i podaż na rynku pracy, tak, zawodów. Ja wiem, że to też nie jest do kooca adekwatne do stanu rzeczywistego, 
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bo w pewnym  miesiącu np. są oferty pracy i zapotrzebowanie dla florystów czy geodetów, a w drugim miesiącu ich 

nie ma. Natomiast ja wiem, że takie zapotrzebowanie istnieje, bo też zgłaszają się, zaczynają się zgłaszad 

pracodawcy, którzy poszukują, którzy mówią: macie rachunkowośd, przyślijcie mi parę dziewczyn na praktykę IDI, 

DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Niektóre placówki starają się jednak prowadzid rozpoznanie rynku pracy i współpracowad z urzędami pracy, 
dzięki czemu są w stanie wyłapad pewne tendencje i zauważyd braki w ofercie placówek kształcenia 
ustawicznego.  

 

Jeśli chodzi o technik handlowca, to tak naprawdę uruchomienie tego zawodu spowodował czynnik, który 

zaobserwowaliśmy poprzez sprawdzenie osób zarejestrowanych w urzędzie pracy naszym żuromioskim i spotkania w 

urzędach pracy, które się odbywały. Głównie to były panie, których nauka z różnych przyczyn zatrzymała się na 

szkole podstawowej i w zasadzie uczestniczyły… ich praca polegała na sprzedaży w sklepach na utrzymywaniu takich 

małych firemek w postaci też sprzedaży i potrzebna była szkoła, żeby ich wzbogaciła wiedzę. I z tych właśnie rozmów 

uruchomiliśmy technika handlowca. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT ŻUROMIOSKI 

 

Tak naprawdę to my wiemy tylko od naszych potencjalnych klientów jakie jest zapotrzebowanie, na jakie 

uprawnienia, na jakie kursy, jakie kształcenie. Generalnie rynek pracy jest bardzo niestabilny i to się w sumie zmienia 

wszystko bardzo szybko. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

12.2 Współpraca z instytucjami rynku pracy i pracodawcami w zakresie oferty kształcenia 

Placówki relatywnie rzadko podejmują współpracę z innymi instytucjami w celu poprawy własnej oferty 
kształcenia. Najczęściej placówki kształcenia ustawicznego współpracują z innymi placówkami edukacyjnymi – 
42% podejmuje taką współpracę często lub bardzo często, a kolejne 10% incydentalnie. Współpraca ta ma 
najczęściej na celu wymianę doświadczeo (19%), a w drugiej kolejności związana jest z wykorzystaniem 
zasobów dla prowadzenia działalności – udostępnianiem lokali, wykorzystaniem kadry pedagogicznej, 
organizacją szkoleo etc. Blisko 60% badanych nie wskazało charakteru współpracy. 

Częstą lub bardzo częstą współpracę z instytucjami rynku pracy deklaruje 38% placówek. 8% współpracuje 
z tymi instytucjami incydentalnie. 27% badanych nie podjęło takiej współpracy, zaś kolejne 27% uchyliło się 
od odpowiedzi. Charakter tej współpracy jest bardzo różny, chod najczęściej są to stałe, bieżące kontakty (14%) 
i wymiana doświadczeo (7%) czy informacji o aktualnych potrzebach na rynku pracy (11%). Dla co dziesiątej 
placówki współpraca ta oznacza uczestnictwo w targach pracy. Ponad połowa placówek nie potrafiła wskazad, 
na czym polega ich współpraca z instytucjami rynku pracy. 

Z władzami samorządowymi na poziomie gminnym lub powiatowym często współpracuje niemal 30% 
placówek, a sporadycznie dodatkowo 11%. Współpraca z samorządem wynika z bardzo różnych przyczyn – 
od monitorowania spełnienia obowiązku szkolnego, przez dofinansowanie, aż po wymianę informacji. Ogromna 
większośd placówek w ogóle nie wskazała charakteru współpracy 

Co czwarta placówka deklaruje częstą współpracę z osobami prywatnymi. Najczęściej tego typu współpraca 
dotyczyła wymiany doświadczeo, informacji (15%) lub wolontariatu (10%). Sporadycznie chodziło 
o udostępnianie sprzętu, rozmowy na temat praktyk czy rozmowy z rodzinami słuchaczy. 60% badanych 
uchyliło się tu od odpowiedzi. 
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29% placówek podjęło współpracę z organizacjami pracodawców
1
, chod jedynie dla 19% jest to współpraca 

częsta. Najczęściej współpraca ta dotyczyła organizacji praktyk zawodowych (11%) oraz wymiany informacji 
o aktualnych potrzebach (11%). Dwóch na trzech badanych w ogóle nie wskazało, na czym polegała 
współpraca. 

Z organizacjami pozarządowymi współpracuje w sumie 27% placówek, w tym 16% często. Trudno jednak 
uzyskad informacje o tym, na czym współpraca polegała (82%). Sporadycznie wskazywano na wdrażanie 
projektów unijnych oraz wymianę doświadczeo i informacji. 

26% placówek kształcenia ustawicznego podjęło współpracę z instytucjami pomocy społecznej, w tym 16% 
często. Współpraca ta polega głównie na wymianie informacji (25%) oraz na monitorowaniu sytuacji 
materialnej słuchaczy (13%). Połowa placówek nie podała szczegółów współpracy. 

Praktycznie nie ma miejsca współpraca z instytucjami czy podmiotami zza granicy – w badaniu pojawiły się 
pojedyncze przypadki takiej współpracy, w dodatku brak jest informacji na temat tego, na czym ona polegała. 

Rysunek 18 Czy Pana(i) placówka współpracuje z następującymi instytucjami w zakresie poprawy własnej oferty 
kształcenia? N=62 
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Również badania jakościowe wskazują, że nadal zbyt mała jest współpraca środowiska kształcenia ustawicznego 
z instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami w zakresie kształtowania oferty placówek kształcenia 
ustawicznego. Jedynie nieliczne placówki deklarują dobre kontakty z urzędami i ścisłą współpracę (m.in. udział 
w konferencjach) – mają poczucie, że są dobrze poinformowane. W większości przypadków współpraca 

                                                                 

 

 

1 Organizacje pracodawców w tym badaniu traktowane są jako oddzielny podmiot współpracy od pracodawców w ogólności. O współpracy 

z pracodawcami jest mowa w innych pytaniach, m.in. w zakresie praktyk zawodowych. 
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ogranicza się do lektury raportu o zawodach nadwyżkowych i deficytowych i sporadycznych kontaktów 
z urzędnikami.  

 

To znaczy bierzemy udział często w konferencjach zarówno powiatowych jak i większych tutaj w województwie 

Ostrołęckim na takie spotkania. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, 

POWIAT OSTROWSKI 

 

Od nas przedstawiciel, czy ja czy mój zastępca uczestniczy w spotkaniach, jak ma Powiatowa Rada Zatrudnienia czy 

są przedstawiane kwestie i omawiane, jeśli chodzi o czynniki zarejestrowania bezrobotnych, czy jeśli przychodzą 

nowe osoby, które się rejestrują i jest jakaś grupa większa, takie informacje mamy prawda na bieżąco, wiemy w 

jakiej dziedzinie, wiemy ile ich jest IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT ŻUROMIOSKI 

 

Współpracujemy z naszym Urzędem Pracy, dostajemy raporty od nich i my szykując kierunki pytaliśmy się ich mniej 

więcej czy w dobrym kierunku idziemy, także współpraca jest. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O 

UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT KOZIENICKI 

 

Chod dyrektorzy nie przyznają tego wprost, częśd z nich z pewnością nie jest dobrze poinformowana w zakresie 
sytuacji na rynku pracy. Dyrektorzy są dośd bezkrytyczni w ocenie swojej wiedzy w tym zakresie. Mimo 
relatywnie rzadkiej współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, mimo widocznego braku 
dopasowania oferty kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy, badani są ze swojej wiedzy w zakresie 
potrzeb rynku pracy bardzo zadowoleni – 13% uważa, że posiada bardzo dużą wiedzę w tym zakresie, 
zaś kolejne 47% jest zdania, że ich wiedza jest raczej duża. 27% oceniło swoją wiedzę jako przeciętną. 
Tylko jedna osoba przyznała, że wie raczej mało (2%).  

Warto przy tym zauważyd, iż swoją wiedzę najwyżej oceniają przedstawiciele placówek kształcących w formach 
szkolnych i pozaszkolnych – 67% z nich ocenia swoją wiedzę jako dużą. Podobną opinię prezentuje także 57% 
przedstawicieli placówek posiadających wyłącznie szkolne formy kształcenia. Relatywnie wyżej swoją wiedzę 
oceniają przedstawiciele placówek z powiatów radomskiego (75% „duża lub raczej duża”), z Siedlec (69%) oraz z 
powiatu pruszkowskiego (63%). 

Swoją wiedzę na temat potrzeb rynku pracy dyrektorzy najczęściej czerpią z urzędów pracy (24%), z analiz 
rynku (19%) oraz z PUP (13%), od pracodawców (13%) i z WUP (11%). Co dziesiąty twierdzi, że opiera się tez 
częściowo na opiniach słuchaczy. 

Rysunek 19 Jak ocenia Pan(i)  posiadaną wiedzę w zakresie potrzeb rynku pracy? 
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Częśd dyrektorów w ogóle nie interesuje się dodatkowymi źródłami informacji (poza deklaracjami kandydatów), 
nie ma świadomości, gdzie może takowe informacje uzyskad. Zaskakująco mała jest w badaniu jakościowym 
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znajomośd Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Dyrektorzy narzekają też, że informacje przekazywane 
w ramach raportu o zawodach nadwyżkowych i deficytowych są zbyt mało precyzyjne na potrzeby szkół. Jeżeli 
wedle raportu istnieje zapotrzebowanie na informatyków, to jest to zbyt mało szczegółowa informacja, aby 
na niej opierad uruchamianie kursów – bo rynek może mied zapotrzebowanie na informatyków programistów, 
albo na administratorów stron WWW, albo na jeszcze inne kompetencje w ramach tego zawodu. 

 

Ja osobiście pisząc projekt i przygotowując się do jego pisania. Mam czasami kłopoty z uzyskaniem informacji o 

Mazowszu, to zawsze wiadomo. Jeśli chodzi o sytuację na Mazowszu IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

NIEPUBLICZNA, POWIAT PRUSZKOWSKI 

 

Często kontakty z urzędami pracy dotyczą zamówieo publicznych, przetargów na kursy i szkolenia. Tutaj szkoły 
zgłaszają duże niezadowolenie ze współpracy z urzędami z uwagi na kryteria decyzyjne obowiązujące 
w zamówieniach publicznych, jak i ze względu na nadmierną ich zdaniem biurokrację. 

 

Po prostu mi się wspaniale z paniami współpracuje. Tylko ja każdemu, kto jest z urzędu pracy i, czy ona ma tam coś 

do powiedzenia, czy nie, jedno mówię. Przestaocie wymagad od nas kwitów. Jeżeli jest przetarg, to ja piszę taką 

grubą książkę, jak pani ten a ten. Taką stertę niepotrzebnych dokumentów. Niepotrzebnych! Zbędnych całkowicie. Ja 

bym tam jedną trzecią tylko przedłożył. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Także współpraca z pracodawcami pozostawia wiele do życzenia. Placówki nie są skłonne do wykazywania 
inicjatywy, chyba, że zmuszają ich do tego okoliczności (np. koniecznośd znalezienia miejsc do odbywania 
praktyk). Wśród badanych placówek tylko kilka może pochwalid się dobrymi kontaktami z szerszym gronem 
pracodawców i ścisłą z nimi współpracą. Zazwyczaj w lepszej sytuacji są placówki publiczne, mające wsparcie 
starostwa. Warto też zauważyd, że dobra współpraca z pracodawcami częściej możliwa jest, gdy placówka ma 
wąską specjalizację i kształci wysoko wykwalifikowanych absolwentów. Wówczas pracodawcy są 
zainteresowani współpracą, aby pozyskad nowych pracowników przeszkolonych na nowoczesnym sprzęcie, 
z wykorzystaniem najnowszych technik, technologii i materiałów.  

 

Ja sama nawet przeprowadzałam badania u pracodawców czego oni oczekują od naszych uczniów. Nawet pod 

koniec, to teraz było w czerwcu, w gruncie rzeczy dowiedziałam się, mam nawet taki raport, sporządziłam na swoje 

potrzeby, ale troszkę jeszcze na potrzeby innych. W gruncie rzeczy, pracodawcy oczekują tego, żeby uczeo był taki 

bardzo mobilny, żeby wiedział praktycznie wszystko, że jeżeli my wykształcimy hotelarza, powiedzmy, to on powinien 

umied pracowad w recepcji, powinien umied zainteresowad się gościem i jeszcze zaproponowad jakieś tam inne 

usługi. Właściwie to on powinien pracowad na wszystkich stanowiskach. Pracodawcy tego oczekują, żeby ten uczeo 

był praktycznie wszechstronnie przygotowany. To nie jest jakaś wąska działka. Jeżeli chodzi o gastronomię, uczeo 

powinien znad języki obce, powinien wiedzied jak się ma w kuchni obsłużyd sprzęt, on powinien umied obsłużyd każdy 

sprzęt gastronomiczny. DI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT OSTROWSKI 

 

Dużo trudniejsza jest sytuacja profesji rzemieślniczych, zawodów typowych dla przedsiębiorstw małych i mikro 
– tutaj potrzebna byłaby współpraca z bardzo wieloma pracodawcami lub z ich zrzeszeniem. Tego typu zabiegi 
podjęły tylko dwie z badanych placówek. Warto promowad taki sposób na zdobycie kontaktów w środowisku 
pracodawców, ponieważ jest to niewątpliwie szansa dla placówek kształcenia ustawicznego, aby poznad 
oczekiwania i potrzeby pracodawców, a także znaleźd chętnych do współpracy w zakresie praktyk zawodowych 
czy podnoszenia jakości kształcenia. 

 

Jesteśmy członkiem *NAZWA STOWARZYSZENIA DO WIADOMOŚCI WUP +. W ramach programu edukacji *…+ 

jesteśmy członkiem i tam jest zrzeszonych kilkanaście firm *…+, gdzie młodzież nowe szkolenia realizowała, słuchacze 

zaoczni, z kursów dla dorosłych też. Takie pojedyncze jeżdżą do konkretnych firm, do firmy (..) w tamtym roku było. 



                                                                   
 

Badanie realizowane w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Strona 108 z 133 

 

 

 

Wszystkie takie mniejsze jeszcze firmy współpracują. Do hurtowni, wszędzie po prostu jeździmy. IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

Placówki narzekają także na brak potrzeb szkoleniowych i inicjatywy ze strony pracodawców. Niegdyś istotną 
częścią działalności placówek kształcenia ustawicznego były kursy zamknięte organizowane na zlecenie 
pracodawców, jeszcze wcześniej całe szkoły kształciły uczniów na potrzeby konkretnych zakładów pracy. 
W tej chwili nie ma takiego zapotrzebowania i chęci. 

 

Dawniej więcej firm zgłaszało się żeby zrobid kursy, a teraz mniej. Firmy nie są zainteresowane podnoszeniem 

kwalifikacji przez ludzi i oni to robią we własnym zakresie, szczególnie wtedy, kiedy mają wątpliwa pracę albo są 

bezrobotni. Wtedy chcą się kształcid, żeby coś tam zmienid w życiu. A firmy tracą zainteresowanie IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT ŻYRARDOWSKI 

 

Współpracę z placówkami kształcenia ustawicznego utrudniad też może stosunek pracodawców 
do podnoszenia kwalifikacji. Dyrektorzy bardzo często wskazywali na niechęd pracodawców do zwalniania 
pracowników ze względu na zajęcia czy egzaminy, brak postawy wspierającej pracowników w dokształcaniu.  

 

Na pewno bym zmieniła jedną rzecz, jeżeli człowiek dorosły, pracujący uczy się to pracodawca ma obowiązek go na 

zajęcia zwolnid nie żeby była konspiracja że on się uczy a tutaj do pracy biega i nie wie co robid IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT ŻYRARDOWSKI 

 

Co trzecia z badanych placówek ma w planach rozszerzenie współpracy z pracodawcami. Częściej są to 
placówki, które oferują tylko jeden typ kształcenia dla dorosłych – albo szkolne albo pozaszkolne.  

42% badanych uważa, że pracodawcy są zainteresowani współpracą z ich placówkami. Przeciwnego zdania jest 
zaledwie 13% ankietowanych. Jednocześnie dyrektorzy mieli problemy ze wskazaniem, jakie są główne bariery 
we współpracy z pracodawcami – połowa uchyliła się od odpowiedzi. Najczęściej wymienianą barierą był brak 
zainteresowania ze strony pracodawców, wynikający m.in. z braku miejsc pracy, braku czasu czy też braku 
miejsc pracy do zaoferowania w ramach praktyk lub staży. Wskazywano także na kwestie finansowe i wysokie 
koszty nauki. 

O zainteresowaniu współpracą z placówką częściej są przekonani badani z powiatów radomskiego (50%), 
Płocka (52%), oraz przasnyskiego i Siedlec (po 44%). Z kolei plany w tym zakresie najczęściej posiadają szkoły z 
Płocka (35%) i Siedlec (38%). Warto wskazad, że placówki z powiatu żuromioskiego w ogóle nie dostrzegają 
zainteresowania współpracą ze strony pracodawców i nie mają tutaj żadnych planów. 
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Rysunek 20 Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia Pan(i) możliwości rozszerzenia współpracy Pana(i) placówki z pracodawcami? 
Odsetek wskazao „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”. N=62 

32%

25%

0%

33%

35%

38%

25%

42%

50%

0%

44%

52%

44%

13%

0% 20% 40% 60%

OGÓŁEM (N=62)

POWIATY

Radomski i inne   (N=4)

Żuromioski i inne  (N=2)

Przasnyski i inne  (N=9)

m. Płock  (N=23)

m. Siedlce (N=16)

Pruszkowski i inne  (N=8)

Czy Pana(i) placówka ma w tym zakresie konkretne plany?

Czy pracodawcy są zainteresowani współpracą z Pana(i) placówką?
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13 PORÓWNANIE SAMODZIELNYCH SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ORAZ ZESPOŁÓW SZKÓŁ  

 

Dokonano porównania dwóch typów szkół – placówek działających jako samodzielne szkoły dla dorosłych (nie 
w zespole) oraz zespołów szkół

2
 ze względu na kilka kluczowych dla badania zmiennych. 

Ogromna większośd samodzielnych szkół dla dorosłych to placówki niepubliczne o uprawnieniach szkoły 
publicznej (89%). Tymczasem w przypadku zespołów szkół bardzo silnie dominują szkoły publiczne (78%). 
Można zatem uznad, że porównanie tych dwóch typów placówek jest niemal równoznaczne z porównaniem 
placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach placówek publicznych. Zaobserwowane różnice 
faktycznie wynikają raczej z charakteru publicznego lub niepublicznego placówek, a także są pochodną ich 
wielkości/ struktury. 

Samodzielne szkoły oraz zespoły szkół nie różnią się w zasadzie w ogóle pod względem oceny warunków 
kształcenia – wypada ona bardzo pozytywnie, podobnie jak ocena dla ogółu placówek. W skali od 1 do 9, gdzie 
1 oznaczało bardzo złe warunki, zaś 9 – bardzo dobre, przeciętne oceny kształtowały się na poziomie 7,8-7,9 
punktów. 

Rysunek 21 Ocena warunków kształcenia, jakie oferuje placówka. Porównanie samodzielnych szkół dla dorosłych i 
zespołów szkół 

7,8

7,8

7,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OGÓŁEM (N=62)

Samodzielna szkoła dla dorosłych (nie  w zespole) 
(N=28)

Zespół szkół (N=18)

 

Skala: *1+ bardzo złe warunki, *9+ bardzo dobre warunki 

 

Do swoich mocnych stron samodzielne zespoły szkół zaliczyły przede wszystkim kompetentną i 
wykwalifikowaną kadrę (54%). Daleko w tyle znalazły się inne zalety – dobre wyposażenie (21%), dobra 
lokalizacja (18%) czy baza lokalowa (18%). Samodzielne placówki wskazywały na szeroką ofertę nauczania i 
programy autorskie, które to zalety są nieobecne w zespołach szkół. Z kolei aż 64% samodzielnych szkół nie 
umiało wskazad żadnych słabym stron, zaś 7% stwierdziło, że ich nie ma.  

Do swoich mocnych stron zespoły szkół również zaliczyły kompetentną i wykwalifikowaną kadrę (56%), ale 
zdecydowanie częściej wskazywały też inne atuty: odpowiednią bazę dydaktyczną (39%), dobrą lokalizację 
(28%), wyposażenie (28%) oraz dobrą bazę lokalową (28%) i duże doświadczenie (22%). W porównaniu z 
samodzielnymi szkołami zespoły częściej wskazywały wśród zalet renomę szkoły oraz otwarcie na potrzeby 
rynku pracy. Co trzeci zespół szkół nie umiał wskazad słabych stron, zaś 28% uznało, że szkoła takich nie ma. 
Sporadycznie wskazywano ograniczenia finansowe oraz czynniki lokalizacyjne (po 11%). 

                                                                 

 

 
2 Jedynie te 2 typy szkół były na tyle licznie reprezentowane w próbie, aby możliwe było dokonanie uzasadnionych porównao. 
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Tabela 16 Mocne i słabe strony placówek kształcenia. Pytanie otwarte. Porównanie samodzielnych szkół dla dorosłych i 
zespołów szkół. 

 MOCNE STRONY  SŁABE STRONY 

Samodzielna 
szkoła dla 

dorosłych (nie  
w zespole) 

(N=28) 

Zespół 
szkół 

(N=18) 

Samodzielna 
szkoła dla 

dorosłych (nie  w 
zespole) (N=28) 

Zespół 
szkół 

(N=18) 

kompetentna, 
wykwalifikowana kadra 

54% 56% ograniczenia finansowe, 
brak środków 

7% 11% 

odpowiednia baza 
dydaktyczna 

14% 39% czesne, płatna nauka 7% 0% 

dobra lokalizacja 18% 28% lokalizacja 0% 11% 

dobre wyposażenie pracowni 
zawodowych 

21% 28% wynajmowany lokal, brak 
własnego lokalu 

7% 0% 

odpowiednia, wygodna baza 
lokalowa 

18% 28% brak sprzętu do praktycznej 
nauki zawodu 

0% 6% 

duże doświadczenie 11% 22% rygorystyczne ocenianie 
słuchaczy,  

7% 0% 

przyjazna atmosfera 11% 11% brak zainteresowania 
zawodami oferowanymi 
przez szkołę 

0% 6% 

otwarcie na potrzeby rynku 
pracy 

4% 11% zajęcia w dni powszednie 0% 6% 

wysoka zdawalnośd 
egzaminów 

14% 6% brak słabych stron., nie 
wiem 

7% 28% 

indywidualne podejście do 
słuchacza 

11% 0%  BRAK 64% 33% 

indywidualne podejście do 
słuchacza 

11% 0%    

renoma szkoły, dobra opinia 
o szkole 

4% 11%    

 BRAK 14% 6%    

 

Przeciętnie nieco lepiej swoją ogólną kondycję oceniają samodzielne szkoły dla dorosłych – niemal 40% z nich 
deklaruje, iż z roku na rok się rozwijają, w tym aż dla 18% jest to rozwój dynamiczny. Dla 36% samodzielnych 
placówek sytuacja jest stabilna, a jedynie 7% boryka się z coraz gorszą sytuacją. Tymczasem kondycja zespołów 
szkół jest nieco gorsza (a są to w większości placówki publiczne) – chod 28% deklaruje, że się rozwija, w tym co 
dziesiąta placówka dynamicznie, to jednak 22% zespołów przyznaje, że z roku na rok są w coraz gorszej sytuacji. 
Co trzeci zespół jest w sytuacji stabilnej. 

Do najczęstszych problemów samodzielne szkoły dla dorosłych zaliczają mały nabór (25%), brak pieniędzy 
(14%) oraz problemy lokalowe (14%). Tymczasem zespoły szkół obok małego naboru (39%) i braku pieniędzy 
(11%) wymieniają także konkurencję ze strony innych placówek dydaktycznych (11%) oraz słabą frekwencję 
(11%). Ponad 35% placówek każdego typu nie wskazało problemów. 

W ujęciu wspomaganym (pytanie zamknięte) samodzielne szkoły dla dorosłych zdecydowanie częściej, niż 
zespoły szkół zaliczały do swoich mocnych stron kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej, lokalizację 
placówki, ofertę edukacyjną, renomę instytucji oraz zaangażowanie kadry pedagogicznej. Tymczasem zespoły 
szkół częściej podkreślały współpracę z partnerami lokalnymi, zaplecze infrastrukturalne, organizację praktyk 
zawodowych, liczebnośd kadry pedagogicznej oraz kontakty i współpracę z pracodawcami. 
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Z kolei wśród słabych stron zespoły szkół częściej wskazywały lokalizację i organizację praktyk, chod ponad 
połowa z nich nie umiała wskazad żadnej słabej strony. Tymczasem samodzielne zespoły szkół najczęściej 
przyznawały, że ich piętą achillesową są współpraca z partnerami lokalnymi oraz z pracodawcami. 

Rysunek 22 Ogólna ocena kondycji placówki. Porównanie samodzielnych szkół dla dorosłych i zespołów szkół 
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18%
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26%
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17%

34%
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33%

11%

7%

22%

15%

18%

17%

OGÓŁEM (N=62)

Samodzielna szkoła dla dorosłych (nie  w zespole) 
(N=28)

Zespół szkół (N=18)

Z roku na rok się dynamicznie rozwijamy

Z roku na rok powoli się rozwijamy

Sytuacja placówki, jest stabilna, bez zmian na lepsze czy też gorsze

Z roku na rok placówka jest w gorszej sytuacji

BRAK
 

 

Tabela 17 Mocne i słabe strony placówek kształcenia. Pytanie zamknięte. Porównanie samodzielnych szkół dla dorosłych 
i zespołów szkół. 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Samodzielna szkoła dla 
dorosłych (nie  w 
zespole) (N=28) 

Zespół szkół 
(N=18) 

Samodzielna szkoła 
dla dorosłych (nie  w 

zespole) (N=28) 

Zespół szkół 
(N=18) 

sytuacja finansowa instytucji           
  

21% 17% 

kompetencje i kwalifikacje kadry 
pedagogicznej  

61% 44% 
  

lokalizacja placówki  57% 50% 4% 22% 

oferta edukacyjna instytucji  29% 22% 11% 0% 

renoma instytucji/szkoły  39% 17% 7% 6% 

zapotrzebowanie na osoby o 
kwalifikacjach, które są nabywane 
w szkole  

21% 22% 7% 0% 

współpraca z partnerami lokalnymi 
(samorządem, organizacjami 
pozarządowymi, innymi 
instytucjami) 

11% 17% 39% 11% 

baza szkoły (zaplecze 
infrastrukturalne)  

11% 28% 14% 6% 

organizacja praktyk zawodowych  14% 28% 4% 11% 

liczebnośd kadry pedagogicznej  11% 22% 0% 0% 

kontakty i współpraca z 
pracodawcami  

4% 11% 36% 0% 

zaangażowanie kadry 
pedagogicznej  

14% 0% 
  

lokalizacja instytucji (dostępnośd 4% 0% 0% 0% 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Samodzielna szkoła dla 
dorosłych (nie  w 
zespole) (N=28) 

Zespół szkół 
(N=18) 

Samodzielna szkoła 
dla dorosłych (nie  w 

zespole) (N=28) 

Zespół szkół 
(N=18) 

komunikacyjna)  

Nie wiem / trudno powiedzied 7% 11% 29% 56% 

 

Warto zauważyd, że zespoły szkół i samodzielne szkoły dla dorosłych różnią się nieco pod względem czynników 
mających wpływ na kształt oferty edukacyjnej instytucji. W przypadku zespołów szkół dużo większe znaczenie 
mają takie czynniki jak posiadanie własnej bazy dydaktycznej do nauki w danej dziedzinie, dostępnośd 
wykwalifikowanej kadry w danej dziedzinie, zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców i instytucje rynku 
pracy. Poza tym jednak placówki kierują się podobnymi czynnikami przy doborze swojej oferty. 

Rysunek 23 Czynniki mające największy wpływ na kształt oferty edukacyjnej instytucji. Porównanie samodzielnych szkół 
dla dorosłych i zespołów szkół. 
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BRAK

OGÓŁEM (N=62) Samodzielna szkoła dla dorosłych (nie  w zespole) (N=28) Zespół szkół (N=18)
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Część 3: Perspektywy rozwojowe 

placówek kształcenia ustawicznego 
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14 OPINIE NA TEMAT SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

 

Wizerunek systemu kształcenia ustawicznego jest wśród dyrektorów raczej korzystny – opinie pozytywne 
zazwyczaj przeważają nad negatywnymi. Warto jednak zauważyd, iż w bardzo wielu sprawach w badaniu 
ilościowym dyrektorzy uchylali się od odpowiedzi – zwłaszcza w kwestiach niezbyt dla nich wygodnych, 
w pytaniach o kondycję i kierunki rozwoju kształcenia ustawicznego.  

Co trzeci z badanych ocenił, iż kształcenie ustawiczne w regionie jest raczej w dobrej kondycji (32%), zaś jedynie 
22% oceniło kondycję jako złą. Warto jednak zaznaczyd, iż nie było osób, które uznałyby kondycję kształcenia 
ustawicznego za bardzo dobrą. W dodatku prawie połowa badanych uchyliła się od odpowiedzi – wskazując 
odpowiedź „nie wiem” lub nie wskazując jej wcale. 

Rysunek 24 Co Pan(i) sądzi o obecnej kondycji kształcenia ustawicznego w Pana(i) regionie? N=62 
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Wśród dyrektorów uczestniczących w badaniu jakościowym częsta była opinia, iż kształcenie ustawiczne 
w Polsce jest realizowane na dobrym poziomie, ma bogatą ofertę. W opinii dyrektorów system taki jest 
potrzebny i dobrze wypełnia swoją rolę. 

W związku z coraz szybszymi zmianami w gospodarce, nowymi profesjami i potrzebami pracodawców w Polsce 
po prostu niezbędny jest efektywny systemu kształcenia ustawicznego, stale dopasowujący się 
do zapotrzebowania na konkretne wykształcenie, kwalifikacje i kompetencje. Osoby, które z różnych przyczyn 
wypadły z systemu kształcenia młodzieży muszą mied szansę na uzupełnienie braków. Osoby, które chciałyby 
zwiększyd swoje szanse na rynku pracy, przekwalifikowad się lub zaktualizowad swoje kwalifikacje, powinny 
mied taką możliwośd.  

 

Najmocniejszą stronę kształcenia ustawicznego, że dostosowują się bardzo elastycznie do potrzeb rynku. Nie jest to 

kształcenie ustawione na cztery lata, pięd, jest to kształcenie, które może trwad dwa tygodnie, tydzieo, pół roku i 
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bardzo łatwo wykorzystywad brakujące, wchodzid w niewypełnione obszary na rynku kształcenia, niewypełnione 

obszary powierzchni IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT KOZIENICKI 

 

Zdecydowanie potrzebny jest nadzór na kształceniem ustawicznym, aby jego jakośd była wysoka i aby 
dostarczał kwalifikacji potrzebnych w gospodarce, zamiast tworzyd nadwyżki zawodów i wypuszczad na rynek 
pracy osoby niezatrudnialne. To w pewnym sensie kwestia zaufania społecznego. Kontrola systemu daje 
uczniom i studentom pewnośd, że nie zostaną oszukani. 39% badanych w badaniu ilościowym uznało obecny 
program kształcenia ustawicznego za przestarzały i niedopasowany do rynku pracy. 

66% badanych jest zdania, że konieczny jest nieustanny monitoring rozwoju rynku i dopasowywanie do niego 
oferty kształcenia ustawicznego. Ponad połowa badanych zgadza się, że należy w tym celu śledzid także trendy 
europejskie (56%). Jednocześnie dostrzega się potrzebę współpracy w celu rozwoju kształcenia ustawicznego – 
zarówno z sektorem przedsiębiorstw (55%), jak i pomiędzy ośrodkami kształcenia ustawicznego (52%).  

Pojawiają się głosy, że działalnośd niektórych placówek kształcenia ustawicznego to fikcja, która jest na rękę 
zarówno prowadzącym placówki, jak i uczniom. Szkoły udają, że uczą, uczniowie udają, że się uczą. Korzyśd 
szkoły to pieniądze – płacone przez ucznia lub pochodzące z subwencji, korzyśd ucznia to uzyskanie dokumentu 
poświadczającego ukooczenie szkoły czy kursu, uzyskanie zaświadczenia o kształceniu dla potrzeb świadczeo 
socjalnych lub przyznanie zniżek dla uczniów i studentów (np. w środkach transportu). Blisko 15% badanych 
wśród słabych stron kształcenia ustawicznego wymieniło właśnie aspekty związane z jakością kształcenia. 

Rysunek 25 Opinie na temat kształcenia ustawicznego. N=62 
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Nowoczesna gospodarka wymusza kształcenie przez całe życie. Niemal niemożliwe jest utrzymanie zatrudnienia 
bez zdobywania nowych kompetencji, przy bazowaniu jedynie na wiedzy i umiejętnościach zdobytych 
w szkołach dla młodzieży. Jednak w opinii dyrektorów kształcenie ustawiczne jest dopiero przed etapem 
upowszechnienia – jeszcze wiele osób nie chce dostrzec czy zaakceptowad konieczności stałego dokształcania.  

 

Dlatego, że w ogóle kształcenie ustawiczne ma coraz tak jakby szersze znaczenie z uwagi na to, no mówię tak ciągle 

tłumaczę młodzieży, że nikt się nie nauczył na całe życie. Przychodzą takie momenty, że trzeba zmienid zawód, są 

takie działy, że zmiany są tak ogromne i tak szybkie, że nie nadążanie za nim to cofanie tak, ja bym powiedziała. Tak, 

że kształcenie ustawiczne uważam, że będzie nabierało coraz większego znaczenia IDI, DYREKTOR SZKOŁY, 

PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Wśród mocnych stron kształcenia ustawicznego badani spontanicznie wskazywali przede wszystkim na jego 
elastycznośd w dostosowywaniu się do wymagao rynku pracy (10%), a także na możliwości rozwoju 
i podnoszenia kwalifikacji, jakie kształcenie ustawiczne daje (8)%. Co dwudziesty z badanych odnosił zalety 
kształcenia ustawicznego do pracy zawodowej – wskazując, iż taka forma edukacji umożliwia godzenie nauki 
z pracą (5%), oraz że kształcenie ustawiczne zwiększa szanse słuchaczy na rynku pracy i daje możliwośd awansu 
(5%).  

Z kolei wśród spontanicznie wymienianych słabych stron systemu kształcenia ustawicznego pojawiały się 
najczęściej wskazania związane z jakością kształcenia: brak dbałości o jakośd kształcenia ze strony placówek 
(5%), niskie kwalifikacje kadry pedagogicznej (5%) oraz zbyt mała ilośd zajęd praktycznych (3%), brak 
dostosowania programów nauczania do wymagao rynku (2%). W drugiej kolejności wymieniano aspekty 
finansowe: zbyt wysokie opłaty (6%) oraz brak pieniędzy dla placówek kształcenia ustawicznego (5%).  

Niestety niemal 70% badanych uchyliło się od odpowiedzi w ogóle nie wskazując mocnych czy słabych stron 
kształcenia ustawicznego. Wynik ten może świadczyd o niechęci lub braku możliwości oceny całokształtu 
systemu. 

Tabela 18 Mocne i słabe strony kształcenia ustawicznego. Pytanie otwarte. N=62 

MOCNE STRONY % SŁABE STRONY % 

Elastycznośd w dostosowywaniu się do 
wymagao rynku pracy 

10% Wysokie opłaty, czesne 6% 

Samorozwój, podnoszenie kwalifikacji 8% Brak pieniędzy, środków finansowania 5% 

Możliwośd godzenia nauki z pracą 5% Niska jakośd kształcenia, brak dbałości o jakośd 
kształcenia 

5% 

Większe szanse słuchaczy na rynku 
pracy, możliwośd awansów 

5% Brak wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 5% 

Dostępnośd 3% Za mała ilośd zajęd praktycznych 3% 

Duże zainteresowanie taką formą 
kształcenia się 

3% Za dużo podmiotów tym się zajmuje 3% 

Wysoki poziom kształcenia 
teoretycznego 

3% Brak czasu na naukę z powodu obowiązków w pracy, w 
rodzinie 

3% 

Wysokie kwalifikacje kadry 
pedagogicznej 

3% Brak dostosowania programów nauczania do wymagao 
rynku pracy 

2% 

Szeroka oferta kształcenia, kierunków 2% Niskie wymagania, pobłażliwośd w stosunku do 
słuchaczy 

2% 

Kształcenie w miejscu zamieszkania 2% Słaba frekwencja na zajęciach 2% 

Kształcenie modułowe 2% Trudności lokalowe 2% 

Szkoła paostwowa, publiczna 2% Brak/niedostateczne wsparcie władz lokalnych 2% 
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MOCNE STRONY % SŁABE STRONY % 

Zdobywanie konkretnego zawodu 2% Brak kontroli placówek dydaktycznych 2% 

 Brak ustawy, ujednolicenia przepisów 2% 

Dalekie dojazdy 2% 

Pracodawcy nie są zainteresowani podnoszeniem 
kwalifikacji pracowników 

2% 

Przestarzałe programy nauczania 2% 

Projekt likwidacji technikum uzupełniającego (takiego 
rodzaju placówki) 

2% 

Nie wiem 2% Nie wiem, nie ma 5% 

BRAK ODPOWIEDZI 68% BRAK ODPOWIEDZI 65% 

 

Chod częśd dyrektorów w badaniu jakościowym unikała formułowania oceny systemu kształcenia ustawicznego, 
uciekała w ogólnikowe opinie, to jednak kilka osób sformułowało niezwykle cenne spostrzeżenia dotyczące 
słabych stron i problemów związanych z tą formą kształcenia. 

Wśród badanych panuje przekonanie, że kształcenie ustawiczne jest niedofinansowane – niemal wszyscy 
badani narzekali na zbyt niskie fundusze na działalnośd placówek. W badaniu ilościowym 53% badanych 
stwierdziło, że kształcenie ustawiczne ma zbyt mało środków, aby móc działad skutecznie. 

W opinii niektórych z dyrektorów aktualnie maleje zapotrzebowanie na usługi z zakresu kształcenia 
ustawicznego – osoby, które były zainteresowane uzupełnianiem kwalifikacji, już to zrobiły. Bez uaktualnienia 
oferty nie ma szans na zdobycie nowych klientów. Maleje także liczba szkoleo zamkniętych – pracodawcy 
przestają zamawiad szkolenia. W badaniu ilościowym jedynie co piąty badany przyznał, że zainteresowanie 
kształceniem ustawicznym jest niewielkie, chod aż 70% uchyliło się od odpowiedzi. Z drugiej jednak strony 
niemal połowa badanych jest przekonana, że w najbliższych latach na kształcenie ustawicznego będzie coraz 
większy popyt. 

Wskazuje się też na pewną nieracjonalnośd systemu. Chod trudno centralnie regulowad ten rynek, to jednak 
w niektórych miejscowościach czy powiatach mamy do czynienia z wyraźnymi nadwyżkami w oferowanych 
kierunkach. Placówki chcąc przyciągnąd słuchaczy i konkurowad powielają kierunki cieszące się powodzeniem 
w innych szkołach. W efekcie zaczyna się toczyd wyniszczająca wojna z konkurentami, a brakuje zasobów 
i możliwości na uruchamianie kierunków unikalnych, na które byd może byłby popyt. Dyrektorzy często 
wskazują, iż placówki niepubliczne nastawione na zysk psują rynek, dążą do wykształcenia jak największej liczby 
uczniów bez dbałości o jakośd nauki. Zamiast jakości i realnych umiejętności zaczyna liczyd się wyłącznie 
uzyskany dokument – a przy dużej liczbie absolwentów wartośd porównywalnych dokumentów zaczyna spadad, 
ponieważ pracodawcy nie zawsze orientują się, czy ukooczona szkoła była szkołą fikcyjną, czy też dobrze 
nauczała.  

Zarówno same placówki, jak i kształcenie ustawiczne, a zwłaszcza zawodowe boryka się z problemem 
negatywnego wizerunku. Zniszczony został etos robotnika i rzemieślnika, w społecznej świadomości jako lepsze 
funkcjonuje wykształcenie wyższe. Stąd często niechęd do wybierania wykształcenia zawodowego, 
stereotypowe postrzeganie placówek kształcenia ustawicznego, pewnego rodzaju stygmatyzacja, która 
zniechęca uczniów. Kształcenie ustawiczne jeszcze nie dorobiło się statusu różnorodnego, adresowanego także 
do wysoko wykwalifikowanych fachowców.  

Jednym z zarzutów pod adresem obecnego funkcjonowania systemu jest brak kontroli nad efektami kształcenia 
i rozliczania placówek z jego efektów. Z jednej strony dyrektorzy boją się tego typu pomysłów, ponieważ 
odpowiedzialnośd za rezultaty kształcenia w dużej mierze spoczywa na uczniach, a nie na szkołach 
czy nauczycielach. Dlatego silny sprzeciw budzą pomysły dofinansowywania nauki dopiero, gdy uczeo ukooczy 
szkołę czy kurs i pomyślnie zda zewnętrzne egzaminy. Z drugiej jednak strony wiele osób dostrzega nieuczciwe 
praktyki niektórych placówek, wyłudzanie subwencji, podtrzymywanie pewnej fikcji. Niektórzy używają tutaj 
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ostrzejszych słów, mówią o oszustach, o nieuczciwej konkurencji, o niskiej jakości nauczania, o szkoleniach zbyt 
szybkich i przyjemnych, by były skuteczne etc. 

 

Blisko 40% badanych uznało, że oferta kształcenia ustawicznego nadąża za popytem ze strony uczniów/ 
słuchaczy, a co trzeci ocenił, że oferta ta nadąża także za zmianami na polskim i unijnym rynku pracy. 
Przeciwnego zdania było odpowiednio 21% oraz po 27% badanych. Jedna trzecia uchyliła się od odpowiedzi. 
Zatem chod wypowiedzi korzystne dla oferty kształcenia ustawicznego przeważają nad negatywnymi, należy 
zauważyd, iż nawet wśród dyrektorów nie ma zgody co do tego, że oferta kształcenia ustawicznego odpowiada 
potrzebom rynku pracy.  

Rysunek 26 Czy oferta kształcenia ustawicznego nadąża za… N=62 
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Wśród propozycji zmian w szkolnictwie ustawicznym, dzięki którym byłoby ono lepiej dopasowane do rynku 
pracy najczęściej wskazywano na potrzebę elastycznego dopasowywania kierunków kształcenia 
do zapotrzebowania pracodawców (11%), na potrzebę uatrakcyjnienia oferty kształcenia (8%) oraz 
na koniecznośd efektywniejszej współpracy z pracodawcami (6%). Jednak równie ważne w opinii badanych 
jest zwiększenie dofinansowania dla placówek kształcenia ustawicznego (10%). W drugiej kolejności 
wskazywano na podnoszenie jakości kształcenia, m.in. więcej praktycznej nauki zawodu i praktyk (6%). Dwóch 
na trzech badanych nie wskazało żadnych zmian, które powinny byd wprowadzone w szkolnictwie 
ustawicznym, aby bardziej dopasowad je do rynku pracy. 
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15 PRZYSZŁOŚD KSZTAŁCEN IA USTAWICZNEGO 

 

15.1 Zainteresowanie kształceniem ustawicznym  

Zainteresowanie kształceniem ustawicznym jest w województwie mazowieckim raczej niewielkie – świadczy 
o tym przede wszystkim relacja między liczbą chętnych do skorzystania z oferty placówek kształcenia 
ustawicznego, a liczbą słuchaczy, którą placówki te mogłyby przyjąd. W przypadku każdego typu szkoły dla 
dorosłych liczba dostępnych miejsc przewyższa liczbę zainteresowanych. Nieliczne przypadki nadmiaru 
kandydatów zdarzyły się w co dziesiątym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 17% liceów uzupełniających 
dla dorosłych oraz 12% szkół policealnych. Również placówki prowadzące kształcenie w formach pozaszkolnych 
nie narzekają na nadmiar kandydatów – przeciwnie, częśd jednostek ma problem z zapełnieniem dostępnych 
miejsc. Problem ten dotyczy 43% placówek. Tylko 19% placówek deklaruje, iż popyt wśród słuchaczy 
przewyższa podad miejsc na kursach/ szkoleniach – dwukrotnie częściej są to placówki niepubliczne (30%), 
niż publiczne (14%).  

Na problem zbyt małego zainteresowania wskazywali też dyrektorzy w badaniu jakościowym – w wielu 
placówkach mimo organizowania naboru przez kilka lat z rzędu nie udaje się uruchamiad niektórych kursów 
czy kierunków w szkołach. Placówki, głównie te prowadzące kształcenie w formach szkolnych, borykają się 
także z problemem niskiej frekwencji i dużych ubytków w liczbie uczniów w trakcie pierwszego i drugiego 
semestru. 

W placówkach prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych raczej rzadko spotykana jest sytuacja, 
gdy uczestnicy rezygnują w trakcie nauki. Tutaj jednak kształcenie zazwyczaj trwa krócej, albo odbywa się 
w trybie zaocznym, w sesjach/ zjazdach, więc łatwiej jest zaplanowad i poświęcad mu czas. Ponadto formy 
pozaszkolne kształcenia dużo częściej są odpłatne – a ponoszenie kosztów kształcenia wpływa korzystnie 
na frekwencję. Zainteresowanie przewyższające liczbę dostępnych miejsc zgłosiły placówki z powiatów 
radomskiego i pruszkowskiego.  

Rysunek 27 Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia Pan(i) zainteresowanie kształceniem w oferowanych przez Pana(i) placówkę 
szkołach dla dorosłych w stosunku do liczby słuchaczy, którą moglibyście Paostwo przyjąd? Średnia ocen dla 
poszczególnych typów szkół. N=49 – placówki prowadzące kształcenie w formach szkolnych 

2,4

2,3

2,3

1,8

1,3

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Liceum ogólnokształcące uzupełniające - dla 
dorosłych(N=18)

Liceum ogólnokształcące - dla dorosłych(N=20)

Szkoła policealna  - dla dorosłych(N=33)

Technikum uzupełniające  - dla dorosłych(N=13)

Technikum - dla dorosłych(N=5)

 

Skala: *1+ Dużo mniejsze niż liczba dostępnych miejsc, *5+ Dużo większe niż liczba dostępnych miejsc 

Pominięto wskazania dla gimnazjum dla dorosłych, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych oraz liceum profilowanego dla dorosłych 

ze względu na zbyt małą liczebnośd tych grup w próbie. 
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Rysunek 28 Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia Pan(i) zainteresowanie kursami/szkoleniami  dla dorosłych oferowanymi  
przez Pana(i) placówkę w stosunku do liczby słuchaczy, którą moglibyście Paostwo przyjąd? Średnia ocen. N=21 – 
placówki prowadzące kształcenie w formach pozaszkolnych 
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OGÓŁEM (N=21)

CHARAKTER PLACÓWKI

Publiczna (N=7)

Niepubliczna (N=10)

 

Skala: *1+ Dużo mniejsze niż liczba dostępnych miejsc, *5+ Dużo większe niż liczba dostępnych miejsc 

 

Wedle danych przekazanych w ramach badania ilościowego przeciętnie najwięcej uczniów uczy się w szkołach 
policealnych dla dorosłych (112,6 na szkołę) oraz w liceach ogólnokształcących dla dorosłych (107,9 na szkołę). 
Relatywnie dużo uczniów mają też często licea ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych (80,2 na szkołę). 
Tymczasem technika i technika uzupełniające cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością (odpowiednio 
71,5 i 43 osoby na szkołę). To dane dla początku roku szkolnego. Moment, którego dotyczą informacje 
o uczniach jest bardzo ważny, ponieważ w przypadku szkół dla dorosłych mamy do czynienia ze zjawiskiem 
ubytków w liczbie uczniów w trakcie roku szkolnego (rezygnacja z nauki ze względu na problemu w pogodzeniu 
jej z pracą, opieką nad rodziną, zapisywanie się do szkoły wyłącznie dla uzyskania zaświadczenia o kształceniu 
itd.). Skala ubytków jest zróżnicowana w różnych typach szkół, ale przeciętnie między początkiem a koocem 
roku szkolnego ubywa od 20 do 30% uczniów. Wedle dyrektorów największe ubytki dotyczą pierwszych dwóch 
semestrów – a kiedy ktoś już przez nie przejdzie, zazwyczaj kontynuuje naukę bez problemów.  

Przyczyny ubytków mogą byd różne – w badaniach jakościowych wskazywano m.in. na trudności z utrzymaniem 
frekwencji ze względu na obciążenie pracą czy rodziną, rezygnację ze względu na niemożnośd pogodzenia nauki 
z życiem zawodowym i rodzinnym, rejestrowanie się w szkole jedynie w celu uzyskania zaświadczenia 
o kształceniu. Mniejsze ubytki dotyczą zazwyczaj szkół odpłatnych. 

 
Tabela 19 Proszę podad liczbę dorosłych słuchaczy korzystających w Pana(i) placówce z następujących form edukacji 
szkolnej w roku szkolnym 2010/2011. N=49 – placówki prowadzące kształcenie w formach szkolnych 

  Technikum -  dla 
dorosłych (N=5) 

Technikum 
uzupełniające  - 

dla dorosłych 
(N=13) 

Liceum 
ogólnokształcące 

- dla dorosłych 
(N=21) 

Liceum 
ogólnokształcące 
uzupełniające - 
dla dorosłych 

(N=18) 

Szkoła policealna  
- dla dorosłych 

(N=33) 

Na początku roku szkolnego 

DO 25  38% 10% 28% 12% 

26-50 20%  19% 22% 18% 

51- 100 40% 38% 19% 17% 24% 

101 - 200 20%  29% 17% 18% 

200+   10% 6% 12% 

BRAK DANYCH 20% 23% 14% 11% 15% 

ŚREDNIA 71,5 43 107,9 80,2 112,6 
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  Technikum -  dla 
dorosłych (N=5) 

Technikum 
uzupełniające  - 

dla dorosłych 
(N=13) 

Liceum 
ogólnokształcące 

- dla dorosłych 
(N=21) 

Liceum 
ogólnokształcące 
uzupełniające - 
dla dorosłych 

(N=18) 

Szkoła policealna  
- dla dorosłych 

(N=33) 

MEDIANA 46 38 94 39 73 

SUMA 286 430 1943 1283 3153 

Pod koniec roku szkolnego 

DO 25  38% 19% 28% 15% 

26-50 40% 23% 24% 22% 24% 

51- 100 40% 15% 10% 22% 30% 

101 - 200   24% 11% 6% 

200+   5%  6% 

BRAK DANYCH 20% 23% 19% 17% 18% 

ŚREDNIA 51,8 33,2 79,9 61,1 79,1 

MEDIANA 43 35 47 31 51 

SUMA 207 332 1358 916 2135 

W tabeli pominięto wskazania dla gimnazjów dla dorosłych, zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych oraz liceów profilowanych dla 

dorosłych, ze względu na zbyt małą liczebnośd placówek 

 

Placówki kształcące w ramach pozaszkolnych form kształcenia mają zazwyczaj więcej słuchaczy, niż szkoły dla 
dorosłych – co wynika jednak przede wszystkim z cyklu kształcenia. Placówki pozaszkolne w ramach krótkich 
lub skondensowanych kursów i szkoleo są w stanie przeszkolid w jednym roku nieporównanie więcej osób, 
niż szkoły dla dorosłych kształcące w cyklu kilkuletnim. Za wyjątkiem kursów zawodowych przygotowujących 
do egzaminu na tytuł zawodowy w zasadzie na wszystkie kursy/ szkolenia, o których dane uzyskano 
w badaniach ilościowych uczęszczało ponad 200 osób w 2010 roku. Liczba słuchaczy kursów zawodowych jest 
zróżnicowana – od kilkunastu, kilkudziesięciu przeszkolonych, do nawet ponad 100-200 osób. 

 

Bardzo trudno jest przewidywad przyszłe losy kształcenia ustawicznego, ponieważ zależą one od bardzo wielu 
czynników, w tym w szczególności od sytuacji gospodarczej. Panuje jednak konsens co do tego, że sam sektor 
kształcenia ustawicznego będzie się rozwijał, chod kwestia rozwoju obecnie działających placówek jest już 
znacznie większą niewiadomą. 

Na zainteresowanie kształceniem ustawicznym wśród potencjalnych słuchaczy wpływad będą w najbliższej 
przyszłości następujące czynniki: 

 Atrakcyjna oferta typów szkół i kierunków kształcenia, szkoleo i kursów podnoszących 
i uzupełniających kwalifikacje. To przede wszystkim od oferowanych kierunków kształcenia zależy 
kondycja placówek kształcenia ustawicznego – jeżeli oferta nie będzie nadążad za stroną popytową 
rynku pracy, kształcenie ustawiczne nie będzie się rozwijad. 

 Możliwości elastycznego reagowania na zmiany na rynku pracy, możliwości szybkiego uruchamiania 
nowych kursów czy specjalizacji. Współczesna gospodarka szybko zmienia się i rozwija, powstają nowe 
zawody, nowe technologie i gałęzie gospodarki. Kształcenie ustawiczne z konieczności zostaje krok 
w tyle za gospodarką i rynkiem pracy, ale musi mied możliwośd elastycznego dopasowywania się 
do rynku. Jeśli utworzenie kierunku z przyczyn urzędowych i finansowych trwa 4-5 lat, to może się 
okazad, że jest to zbyt długo. Technologie znowu się zmienią, rynek wysyci fachowcami z innych krajów 
itp. 
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Nie możemy dostad takiej jasnej i czytelnej informacji dotyczącej tego jakie kierunki będą poszukiwane na rynku za 

kilka lat. Bo ten proces nie trwa u nas, że ja sobie dzisiaj wymyślę i jutro już mam. Ja musze zaplanowad jak kupid 

pomoc dydaktyczną, jak przygotowad pracownię, skąd wziąd nauczyciela. To musi byd proces co najmniej dwu letni 

zanim uruchomię ten nowy kierunek. Więc martwi mnie to, że wcześniej nie dostaję takich informacji, a nawet jeśli 

dostane to nie do kooca jestem w stanie przekonad potencjalnych słuchaczy, że powinni z tej możliwości skorzystad. 

Ponieważ słuchacze widza bardzo proste przełożenie, kooczę ten kierunek mam pracę. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, 

PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. SIEDLCE 

 

 Możliwości w zakresie finansowania kształcenia ustawicznego – nakłady ze strony budżetu paostwa, 
samorządu, możliwości słuchaczy. Potrzebne jest założenie, że kształcenie przez całe życie jest ważne – 
zarówno z indywidualnego, jak i ze społecznego punktu widzenia. Nakłady zainwestowane 
w podniesienie kwalifikacji mogą się zwrócid w formie podatków, które zapłaci osoba pracująca. Brak 
takich inwestycji lub nietrafione inwestycje w niepotrzebne kierunki zaowocują większymi kosztami 
społecznymi – zasiłki dla bezrobotnych, pomoc socjalna. Bez udziału paostwa kształcenie ustawiczne 
nie będzie dostępne dla wszystkich, ponieważ wielu osób nie będzie stad na sfinansowanie własnej 
edukacji.  

 

Kształcenie zawodowe to jest forma droga. Ale żeby zmniejszad bezrobocie niestety ale trzeba zainwestowad  IDI, 

DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT ŻUROMIOSKI 

 

 Liczba uczniów i słuchaczy. Obecnie liczne grono dyrektorów spodziewa się spadku liczby uczniów 
i słuchaczy, co jest związane z niżem demograficznym, odpływem młodzieży do szkół wyższych. 
Ze względu na zniesienie obowiązku służby wojskowej do placówek kształcenia ustawicznego trafia też 
mniej mężczyzn. Jednocześnie relatywnie małe w stosunku do możliwości jest zainteresowanie 
kształceniem ustawicznym wśród starszych osób dorosłych. 

 

Za dziesięd lat uważam to my się rozwiniemy znowu. Bo już w klasach pierwszych, drugich podstawówki idzie wyż. A 

ciężko będzie przetrwad przez te osiem lat. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH 

PUBLICZNEJ, POWIAT OSTROWSKI 

 

 Konkurencja ze strony szkół wyższych. Do niedawna uważano powszechnie, że ukooczenie studiów 
licencjackich lub magisterskich daje szanse na zatrudnienie i dobre zarobki. Powstało dużo szkół 
wyższych, które obecnie również są zagrożone upadłością w związku z niżem demograficznym oraz 
z negatywnymi zjawiskami na rynku pracy (wysokie bezrobocie wśród absolwentów uczelni). 
Z pewnością szkoły te będą starały się nadal konkurowad z rynkiem kształcenia ustawicznego, 
przyciągad studentów, dążyd do utrwalenia preferencji dla studiów. 

 

Jeśli chodzi o szkołę policealną, to od kilku lat obserwujemy pewien spadek. Myślę, że jest to związane z tym, że w tej 

chwili dosyd łatwo jest dostad się na studia. Bo są i te prywatne i paostwowe. I chyba dorośli ludzie wybierają ta formę 

uzyskania licencjatu jako bardziej atrakcyjną. Chociaż też mamy takich słuchaczy, którzy studiowali później po naszej 

szkole, i tak jak nam mówili np. ta wiedza taka zawodowa czysto, że jest tutaj więcej tych godzin  i oni są pełniej 

przygotowani, niż to czego dowiadują się na studiach. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. 

SIEDLCE 

 

 Wizerunek kształcenia ustawicznego, stygmatyzacja szkół i kierunków zawodowych. Promocja 
kształcenia przez całe życie. Rozwój kształcenia ustawicznego, idei kształcenia przez całe życie będzie 
trudniejszy, jeżeli nie zostanie przełamany negatywny wizerunek tego sektora – jako kształcenia 
„z odzysku”, dla „gorszych uczniów”, dającego małe korzyści na rynku pracy. Ważne jest też 



                                                                   
 

Badanie realizowane w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Strona 124 z 133 

 

 

 

kształtowanie świadomości, że kształcenie ustawiczne to nie tylko kształcenie zawodowe 
czy uzupełniające – częśd oferty placówki kształcenia ustawicznego kierują do osób z wykształceniem 
wyższym, wysoko wykwalifikowanych. Należy też promowad ideę kształcenia przez całe życie jako 
niezbędny warunek utrzymania się na rynku pracy. 

 

Ja myślę że będzie rosło. Społeczeostwo musi się przyzwyczaid do faktu, że trzeba kilka zawodów wykonywad. Trzeba 

się przekwalifikowywad IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

 Sytuacja społeczno-gospodarcza. Zainteresowanie kształceniem ustawicznym zależy też od kondycji 
przedsiębiorstw – czy będą zwiększad zatrudnienie, jakich kwalifikacji będą poszukiwad, jakie będą 
wynagrodzenia. Z drugiej strony kondycja gospodarstwa domowych oraz sytuacja zawodowa 
i rodzinna słuchaczy będą wpływad na możliwości w zakresie podjęcia kształcenia – możliwośd 
sfinansowania nauki, wygospodarowania na nią czasu (obok pracy zawodowej, opieki nad osobami 
zależnymi, zaangażowania w obowiązki w gospodarstwie domowym).  

 Jakośd kształcenia ustawicznego. Bez pozytywnych efektów kształcenia w skali mikro i makro maled 
będzie zarówno samo zainteresowanie kształceniem, jak i zasadnośd jego dofinansowania z budżetu 
paostwa. Pozytywne rezultaty w skali makro oznaczają, że system kształcenia ustawicznego dostarcza 
gospodarce pracowników z potrzebnym wykształceniem i kwalifikacjami, dzięki czemu nie mamy 
do czynienia z deficytem siły roboczej, gospodarka może swobodnie się rozwijad. Pozytywne rezultaty 
w skali mikro oznaczają, że osoby korzystające z usług placówek kształcenia ustawicznego faktycznie 
uzupełniają lub nabywają nową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, co przekłada się bezpośrednio na 
poprawę ich sytuacji na rynku pracy (znalezienie i utrzymanie zatrudnienia, godziwe warunki pracy, 
satysfakcjonujące wynagrodzenie).  

 

Dyrektorzy przewidują, że w najbliższych kilku latach częśd placówek kształcenia ustawicznego będzie 
ograniczad lub zawieszad swoją działalnośd, a byd może nawet upadnie ze względu na zbyt dużą konkurencję 
na tym rynku. Ze względu na nadal niską popularnośd kształcenia ustawicznego wśród dorosłych oraz trwający 
niż demograficzny na rynku kształcenia ustawicznego podaż zacznie w istotny sposób przeważad nad popytem. 
Placówki najsilniejsze i najlepsze, umiejące szybko przystosowywad się do zmian, oferujące ciekawe i potrzebne 
kierunki z pewnością przetrwają trudniejszy moment, ale nawet jeśli częśd szkół przeczeka do pojawienia 
kolejnego wyżu demograficznego, należy pamiętad, że będzie on liczebnie dużo mniejszy, niż wyż pokolenia lat 
80. Dlatego też, aby przetrwad, placówki powinny zacząd przyciągad przede wszystkim osoby dorosłe, 
w średnim wieku, powinny orientowad się raczej na uzupełnianie, przekwalifikowywanie lub aktualizowanie 
wiedzy, niż na kształcenie dorosłej młodzieży (ponieważ to takich klientów będzie więcej). Dlatego tak ważne 
jest rozeznanie w rynku pracy i trafne dopasowywanie oferty do jego aktualnych potrzeb – popytu na nowe 
kierunki, nowe specjalizacje, technologie etc. 

 

Upadek oświaty przez to, że namnożyło się masa mniejszych szkół i one sobie nawzajem odbierają słuchaczy. IDI, 

DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. PŁOCK 

 

Ogólnie myślę, że albo będzie się utrzymywało na takim samym poziomie, albo będzie spadało, ponieważ jest coraz 

mniejsza ilośd uczniów, ogólnie rzecz biorąc w szkolnictwie polskim. Także nie będzie jakieś tendencji wzrostowej. . 

IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT OSTROWSKI 

 

Cały sposób posiadania wiedzy, przyswajania wiedzy, będzie zdążał ku temu kształceniu ustawicznemu.  Z dwóch 

powodów – po pierwsze dlatego, że postęp techniczny jest nadal duży i więc trzeba się uczyd. A po drugie zacznie w 

koocu obowiązywad system oceny pracownika – nie jaką szkołę skooczyłeś, tylko co umiesz. I tutaj to absolutnie 

będzie zależało od człowieka, od tej jednostki , która chce się sprzedad na rynku pracy, co umiesz, czyli umiejętności 

możesz posiąśd u nas, kształcąc się co jakiś czas posiadad wiedzę albo koocząc szkołę i przychodząc do nas, kształcąc 
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się podnosid wiedzę. Można oczywiście kooczyd studia podyplomowe, ale to są już, jakby inny rodzaj, inna skala, tak 

bym powiedział. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA, POWIAT PRUSZKOWSKI 

 

Obok finansowania duża rola paostwa w rozwoju systemu kształcenia ustawicznego związana jest z systemami 
certyfikowania wiedzy, kontroli jakości kształcenia, unormowania i uwierzytelnienia tego systemu edukacji. 
Bez wsparcia paostwa może wytworzyd się „dziki” rynek, wykorzystujący naiwnośd słuchaczy i przyznający 
dyplomy, dokumenty, tytuły i certyfikaty bez żadnej wartości. 

 

Przy poszukiwaniu dróg rozwoju systemu kształcenia ustawicznego często wskazuje się na możliwośd 
wykorzystania doświadczeo podobnych systemów z krajów Europy Zachodniej. Dyrektorzy rzadko są jednak 
na tyle zorientowani w tej materii, aby móc dokonywad porównao czy wskazywad rozwiązania warte 
zaimplementowania. Przyznają, że poszukiwanie inspiracji na Zachodzie ma sens, ale wprowadzanie tamtych 
pomysłów w polskich realiach należy przeprowadzad rozsądnie. Bezrefleksyjna adaptacja, brak dostosowania 
do lokalnej specyfiki, gospodarki, rynku pracy może wyrządzid więcej krzywdy, niż korzyści.  

 

Przygotowuje się coś, co wzorem innych krajów europejskich powinno zafunkcjonowad, bo tam to jest. Tylko, że tam 

odpowiednio wcześniej jest grunt spokojnie przygotowywany bo takie są zasady natomiast u nas ktoś coś wymyśli 

wprowadza na wariackich papierach a potem będziemy jakoś i tak się męczymy IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

PUBLICZNA, POWIAT PRUSZKOWSKI 

 

15.2 Plany rozwojowe  

Z wypowiedzi dyrektorów wynika, iż sektor kształcenia ustawicznego przygotowuje się na przetrwanie 
w warunkach kryzysu gospodarczego oraz zmniejszenia zainteresowania ze strony słuchaczy i uczniów. Częśd 
placówek już odczuwa efekty tych zjawisk. Dlatego plany na najbliższą przyszłośd dotyczą raczej prób 
utrzymania się na rynku, niż rozwoju.  

W najbliższej przyszłości nie należy spodziewad się ze strony placówek kształcenia ustawicznego 
spektakularnych zmian. Co dwudziesta placówka kształcąca w ramach form szkolnych planuje dokonad zmian 
w sposobie/ programie kształcenia w ramach aktualnej oferty szkół dla dorosłych (4%, placówki z powiatu 
Żuromioskiego i z Płocka). Tego typu plany ma także 15% placówek kształcących w ramach form pozaszkolnych. 
Wśród planowanych zmian wymieniane są – aktualizacja programów nauczania lub ich dostosowanie do 
reformy edukacyjnej (zmiana podstawy programowej), wdrażanie programów autorskich i dostosowanie 
programów do potrzeb rynku pracy. 

Dyrektorzy przyznają, że skupiają się na utrzymaniu gotowości do uruchomienia kierunków obecnie 
znajdujących się w ich ofertach. Tylko 8% badanych przyznało, że istnieją plany likwidacji jednego z typów szkół 
dla dorosłych (liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego, w powiatach przasnyskim, Siedlcach lub 
Płocku), zaś 4% planuje zrezygnowad z niektórych z dotychczas oferowanych kierunków (w Płocku i Siedlcach, 
brak informacji o tym, jakie to kierunki). Rezygnację z niektórych kursów i szkoleo planuje jedynie 5% placówek 
kształcących w ramach form pozaszkolnych. Brakuje jednak informacji o tym, jakie kursy mogą zostad 
zlikwidowane.   

Jedynie kilka szkół planuje otworzenie nowych kierunków czy szkoleo i deklaruje gotowośd do inwestowan ia – 
o ile będą dysponowały odpowiednimi środkami finansowymi. Otwarcie nowego typu szkoły dla dorosłych 
planuje co trzecia placówka w badaniu ilościowym, przy czym 18% ma co do tych planów pewnośd. Najczęściej 
plany utworzenia dotyczą szkół policealnych (20%) oraz zasadniczych zawodowych (13%). Częściej plany 
otworzenia szkół deklarowali przedstawiciele placówek z powiatów żuromioskiego oraz pruszkowskiego. 

29% placówek chce z kolei rozszerzyd ofertę kształcenia o nowe kierunki lub zawody – pewnośd co do tych 
planów deklaruje 16% badanych. Plany tworzenia nowych kierunków częściej mają placówki z powiatów 
żuromioskiego, Płocka i powiatu pruszkowskiego. Najczęściej w tym kontekście wymieniano kierunki/ zawody 
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technika administracji (21%), technika farmaceutycznego (14%), technika informatyka (14%) oraz technika 
rachunkowości (14%). Plany rozszerzenia oferty o nowe kursy lub szkolenia posiada 28% placówek kształcących 
w ramach form pozaszkolnych. Badani nie podali jednak, jakie nowe kierunki są planowane. 

 

Rysunek 29 Czy w ciągu najbliższych dwóch lat zamierzają Paostwo dokonad zmian w  ofercie placówki w zakresie 
edukacji szkolnej osób dorosłych? N=49 – placówki prowadzące formy szkolne kształcenia 
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Na pewno tak Raczej tak Raczej nie Na pewno nie Nie wiem BRAK

 
Rysunek 30 Czy w ciągu najbliższych dwóch lat zamierzają Paostwo dokonad zmian w  ofercie placówki w zakresie 
edukacji pozaszkolnej osób dorosłych? N=21 – placówki prowadzące pozaszkolne formy kształcenia 
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Z badao jakościowych wynika, iż tylko najprężniej działające placówki, dysponujące dużymi zasobami 
finansowymi i ugruntowaną pozycją nie boją się o przyszłośd i mają realne plany inwestycyjne i rozwojowe. 
Chcą uruchamiad nowe kursy, szkolenia, dokonywad zakupu sprzętu, niektóre placówki rozważają rozszerzenie 
lub uruchomienie platform e-learningowych. Kilka placówek nawiązuje także współpracę z placówkami 
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akademickimi, aby uatrakcyjnid swoją ofertę, m.in. zapraszają wykładowców. Są też takie przypadki, w których 
to placówki akademickie korzystają z usług placówek kształcenia ustawicznego. 

 

Współpracujemy z Uniwersytetem w Lublinie, gdzie współtworzymy Wydział *…+ i stąd odbywają się wykłady do 

Lublina. (…) *E-learning+ Jest to też unikatowe rozwiązanie, gdyż ci wykładowcy znaczną częśd wykładów dla 

studentów przeprowadzają stąd. Nasz wykładowca nie musi jechad do Lublina, siada tu i przy pomocy sprzętu do 

transmisji multimedialnej łączymy się ze studentami i studenci kontaktują się z wykładowcą. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, 

PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT PRUSZKOWSKI 

 

15.3 Czynniki sprzyjające i bariery rozwoju placówek  

Ostatecznie wśród najważniejszych punktów, mocnych stron placówek, które mają decydujący wpływ na ich 
potencjał rozwojowy w badaniu kwestionariuszowym najczęściej wskazywano na: 

 Kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej (55%) 

 Lokalizację placówki (50%) 

 Ofertę edukacyjną instytucji (32%) 

 Renomę instytucji/ szkoły (31%) 

Z kolei wśród słabych stron, osłabiających potencjał rozwojowy najczęściej wskazywano na: 

 Niską jakośd bazy zaplecza infrastrukturalnego (27%) 

 Sytuację finansową instytucji (23%) 

 Ofertę edukacyjną instytucji (18%) 

Jednocześnie aż 40% badanych nie umiało wskazad słabych stron. 

Tabela 20. Proszę ocenid, które z wymienionych czynników są stronami mocnymi, stanowiącymi o potencjale 
rozwojowym instytucji, a które są jej słabymi stronami? Ujęcie wspomagane. N=62  

 Mocna strona 
placówki 

Słaba strona 
placówki 

Kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej 55% 2% 

Lokalizacja placówki 50%  

Oferta edukacyjna instytucji 32% 18% 

Renoma instytucji/szkoły 31% 2% 

Zapotrzebowanie na osoby o kwalifikacjach, które są nabywane w szkole  19% 8% 

Współpraca z partnerami lokalnymi (samorządem, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami) 18% 3% 

Baza szkoły (zaplecze infrastrukturalne) 18% 27% 

Organizacja praktyk zawodowych 18% 11% 

Liczebnośd kadry pedagogicznej 15% 5% 

Kontakty i współpraca z pracodawcami  10%  

Zaangażowanie kadry pedagogicznej 6% 15% 

Lokalizacja instytucji (dostępnośd komunikacyjna)  2%  

Sytuacja finansowa instytucji  23% 

Oferta edukacyjna instytucji  5% 

Nie wiem / trudno powiedzied 8% 40% 

Możliwe było wskazanie maksymalnie 3 mocnych i 3 słabych stron placówki 

 

W powiecie radomskim do mocnych stron placówek – decydujących o potencjale rozwojowym – zaliczono 
przede wszystkim ofertę edukacyjną instytucji, lokalizację placówek, popyt na rynku pracy na kwalifikacje 
oferowane przez szkołę oraz współpracę z lokalnymi partnerami. Do słabych stron zaliczono kontakty i 
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współpracę z pracodawcami. Częśd placówek nie umiała wskazad słabych stron. Z kolei w powiecie żuromioskim 
atutów zaliczono kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej, a także ofertę edukacyjną instytucji, 
lokalizację placówek, popyt na rynku pracy na kwalifikacje oferowane przez szkołę oraz liczebnośd kadry 
pedagogicznej. Do słabych stron zaliczono sytuację finansową, współpracę z partnerami lokalnymi, ofertę 
edukacyjną instytucji. W przypadku powiatu przasnyskiego do mocnych stron szkół zaliczono przede wszystkim 
kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej, liczebnośd kadry pedagogicznej, rzadziej renomę instytucji. Do 
słabych stron zaliczono lokalizację placówki, współpracę z partnerami lokalnymi oraz sytuację finansową. Częśd 
placówek nie umiała wskazad słabych stron. 

W przypadku Płocka wskazywano na mocne strony takie jak lokalizacja placówek, kompetencje i kwalifikacje 
kadry pedagogicznej, zaplecze infrastrukturalne szkoły, organizacja praktyk zawodowych, oferta edukacyjna 
instytucji oraz jej renoma. Do słabych stron zaliczono współpracę z partnerami lokalnymi, sytuację finansową, a 
niektóre placówki także zaplecze infrastrukturalne. Częśd placówek nie umiała wskazad słabych stron. Placówki 
z Siedlec do swoich atutów zaliczały przede wszystkim kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej, 
lokalizację placówek, ofertę edukacyjną instytucji i jej renomę, a także zapotrzebowanie na rynku pracy 
na osoby o kwalifikacjach oferowanych przez szkołę. Do słabych stron zaliczono współpracę z partnerami 
lokalnymi, sytuację finansową, kontakty i współpracę z pracodawcami, zaplecze infrastrukturalne szkoły. Częśd 
placówek nie umiała wskazad słabych stron. W powiecie pruszkowskim do mocnych stron placówek – 
decydujących o potencjale rozwojowym – zaliczono przede wszystkim kompetencje i kwalifikacje kadry 
pedagogicznej, lokalizację placówek, ofertę edukacyjną instytucji i jej renomę. Do słabych stron zaliczono 
współpracę z partnerami lokalnymi oraz kontakty i współpracę z pracodawcami. Częśd placówek nie umiała 
wskazad słabych stron. 

 

Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie szeregu czynników, które mogą sprzyjad rozwojowi placówek 
kształcenia ustawicznego, lub stanowid dla tego rozwoju barierę. Nie jest zaskakujące, że częśd tych czynników, 
czy też barier była już wcześniej wspominana – ponieważ dotyczą zarówno całokształtu systemu, jak 
i poszczególnych placówek. 

 

Czynniki wewnętrzne 

 Atrakcyjna oferta w zakresie form szkolnych i pozaszkolnych. Jeżeli na usługi placówki kształcenia 
ustawicznego nie ma popytu, to oznacza, że albo są one niepotrzebne albo źle reklamowane. Bez dobrej 
oferty placówki nie mają szans na funkcjonowanie i rozwój w dłuższej perspektywie. 

 Jakośd kształcenia, w tym przygotowanie zawodowe. Liczy się nie tylko oferta tematyczna, ale także jakośd 
jej realizacji. A jakośd kształcenia jest bardzo zróżnicowana, przy tym stanowi istotny element przyciągający 
kolejnych uczniów i absolwentów.  

 Kondycja finansowa placówki – bez dobrej kondycji finansowej i pewnych przychodów placówka nie może 
się rozwijad. Także dla szkół niepublicznych fundusze z samorządu są istotną częścią budżetu, a przy tym 
ich regularnośd pozwala na bieżące funkcjonowanie.  

 

Dotacje od paostwa, które mamy na ucznia są dla nas bardzo dużym zastrzykiem finansowym a przy tym regularnym 

zastrzykiem finansowym. Czyli jest to, co miesiąc i mam tą pewnośd, że te pieniądze mi, co miesiąc wpłyną. IDI, 

DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH, POWIAT GRODZISKI 

 

 Infrastruktura i wyposażenie – w dłuższej perspektywie lepszą pozycję na rynku będą osiągad placówki 
dysponujące dobrej jakości bazą dydaktyczną – zarówno salami wykładowymi, jak i pracowniami 
przedmiotowymi do praktycznej nauki zawodu. Ważny będzie także dostęp do technologii i materiałów. 
Kwestia ta częściowo tylko wiąże się z kondycją finansową placówki, ponieważ dostęp do wyposażenia 
i materiałów można uzyskad także wchodząc w kooperację ze sponsorami, pracodawcami. 
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 Kadra pedagogiczna – chod dyrektorzy deklarują, iż posiadają bardzo fachową i dobrze wykształconą kadrę, 
prawdopodobnie dużym czynnikiem będzie tutaj jednak zaangażowanie nauczycieli. Jeśli praca w placówce 
kształcenia ustawicznego nie będzie odpowiednio wynagradzana, będzie świadczona jako praca dodatkowa 
na podstawie umów o dzieło czy zlecenie, wówczas może na tym ucierpied jakośd kształcenia. Ponadto 
bez dbałości o kwalifikacje nauczycieli, bez przyciągania prawdziwych fachowców, specjalistów 
z konkretnych dziedzin placówki nie mają dużych szans na rozwój (a co najwyżej na wegetowanie). 

 Współpraca z pracodawcami. W przypadku kształcenia w konkretnych zawodach, ale też w przypadku 
szkoleo podnoszących kompetencje, niezbędna jest współpraca z pracodawcami. Dzięki poznaniu 
oczekiwao i potrzeb sektora przedsiębiorstw możliwe jest lepsze dostosowanie programów nauczania 
i szkoleo do wymagao rynku. Korzyści z takiej współpracy są obopólne – szkoła zyskuje prestiż, dobre 
rezultaty kształcenia i zadowolonych absolwentów, pracodawcy zyskują dobrze przeszkolonych 
pracowników. Rozwijanie współpracy z pracodawcami mogłoby także iśd w kierunku organizacji szkoleo 
zamkniętych, jednak w ostatnich latach praktyka ta staje się wedle deklaracji dyrektorów coraz rzadsza. 

 

Fajnie by było żeby duże zakłady pracy chciały współpracowad z takimi szkołami. Dlatego, że osoby, które, nie wiem, 

pójdą do nich na praktykę, czy na zajęcia praktyczne, oni mogą sobie sami powybierad te orzeszki, które tam dla nich 

będą tam kiedyś przydatne i tych pracowników, w których widzą jakiś potencjał. Więc to naprawdę można zgrad i 

szkoły dla dorosłych IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT 

M. SIEDLCE 

 

 Współpraca z instytucjami rynku pracy. Chodzi tutaj zarówno o współpracę w zakresie kształtowania oferty 
(informacja o zapotrzebowaniu i nadwyżkach na rynku pracy), w zakresie szkolenia kadr i bezrobotnych, 
doradztwa zawodowego dla uczniów i słuchaczy, jak i o zamówienia publiczne.  

 

Natomiast te słabe strony – wchodzą firmy, od których nie wymaga się  akredytacji, nie wymaga się żadnych 

pozwoleo, certyfikatów tak jak my mamy certyfikat ISSO 9001 2008 mamy akredytacje Kuratora Oświaty. Jesteśmy 

ośrodkiem krajowego Systemu Usług. Mo więc jesteśmy wiarygodni. Natomiast ogłaszane są przetargi, czy to przez 

Urzędy Pracy  czy inne instytucje, które działają w sektorze finansów publicznych i mają taki obowiązek , ogłaszane 

są przetargi. Tylko właściwie jedynym kryterium to jest cena. I my z nimi przegrywamy mimo że mamy 

nieporównywalnie lepsze warunki kształcenia, to tu przegrywamy. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA 

NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Czynniki zewnętrzne 

 Niż demograficzny. Zjawisko to zaczyna dotykad placówki kształcenia ustawicznego. Warto jednak 
zaznaczyd, że malejąca liczba kandydatów nie jest jedynie wynikiem niżu demograficznego, ale także 
innych czynników. Wśród nich może byd m.in. odpłatnośd za naukę, czy jakośd kształcenia w danej 
placówce. Niż demograficzny jest z pewnością zagrożeniem dla placówek prowadzących kształcenie 
szkolne, jednak sektor kształcenia ustawicznego adresowany jest przecież do osób dorosłych, w wieku 
produkcyjnym – a takich obecnie nie brakuje i jeszcze przez wiele lat rzesza pracowników będzie 
potrzebowała doszkalania, przekwalifikowania, możliwości uzupełnienia braków. Jednak widmo niżu 
demograficznego i malejąca liczba chętnych sprawiają, że dyrektorzy zaczynają rozważad zmniejszanie klas, 
chcieliby przekonywad do zmniejszania liczebności grup (np. uruchamiania kierunku przy 2-3 chętnych).  

 

Niż demograficzny, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe dla młodzieży, nie dla osób dorosłych tylko dla młodzieży. 

Niż demograficzny jest takim „smokiem wawelskim”, który może zdmuchnąd nas z powierzchni IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT KOZIENICKI 
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 Zagrożenie ze strony konkurencji. Zarówno działania konkurencyjnych placówek, jak i konkurencja 
ze strony sektora szkół wyższych mają wpływ na sytuację placówek kształcenia ustawicznego. O tych 
czynnikach była już mowa wcześniej. 

 Wizerunek kształcenia ustawicznego, wizerunek szkół niepublicznych. Niektórzy dyrektorzy przyczyn złej 
sytuacji placówki upatrują w niechęci uczniów do szkół niepublicznych – postrzeganie ich jako gorszych, 
o niższej jakości kształcenia. Tymczasem częśd placówek niepublicznych może się pochwalid świetnymi 
wynikami, niejednokrotnie lepszymi, niż placówki publiczne. Jednak za ten negatywny stereotyp dyrektorzy 
winią „szkoły widma”, którym nie zależy na jakości kształcenia, a jedynie na podtrzymywaniu fikcji 
i zarabianiu pieniędzy. 

 

Niechęd do szkół niepublicznych. Tak jak powiedziałam, zepsucie branży. Te same firmy, które się tym zajmują i same 

szkoły są sobie temu winne. Natomiast jest branża zepsuta i nie ma, że tak powiem, sławy i renomy. I z tym się 

borykamy, ale mówię, jakby absolwenci i słuchacze to jest nasza tarcza, tak. Ale fajnie by było i o wiele milej, jakby 

człowiek zachodził gdzieś i mówił, że jest z placówki niepublicznej. Traktowano by nas z takim, np. przyszedł by Pan 

dyrektor, który jest z placówki publicznej. A my jesteśmy traktowani czasami jak piąte koło u wozu. Nie wiem 

dlaczego. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT M. SIEDLCE 

 

 Istnienie szarej strefy w wybranych zawodach. To bardzo duża bariera rozwoju placówek kształcenia 
ustawicznego. Nawet jeśli obiektywnie na rynku istnieje zapotrzebowanie na fachowców z danej branży, 
sam fakt funkcjonowania tej profesji przynajmniej częściowo w szarej strefie sprawia, że trudniej jest 
uruchomid dla niej kierunek kształcenia czy dodatkowe szkolenia. Mniej jest osób zainteresowanych 
inwestowaniem w taki kierunek kształcenia, mniej pracodawców chętnych do współpracy, nauczycieli itd. 
Przykładami zawodów podatnych na szarą strefę (i funkcjonowanie w niej osób bez potwierdzonego 
dokumentami wykształcenia kierunkowego) są zawody z branży budowlanej (np. glazurnik), ale też 
opiekunki, sprzątaczki etc. 

 Uporządkowanie rynku, kontrola i walka z nieuczciwymi praktykami. W opinii dyrektorów bez pewnej 
kontroli ze strony paostwa systemowi kształcenia ustawicznego grozi degradacja. To paostwo powinno byd 
gwarantem jakości kształcenia (zwłaszcza, jeżeli partycypuje w jego kosztach) i rzetelności uzyskiwanych 
w nim certyfikatów, dyplomów i świadectw. Dyrektorzy chcieliby walki z nieuczciwymi praktykami 
(np. „szkołami widmami”, „fikcyjnym nauczaniem”), ale z drugiej strony boją się, że narzędzia tej walki 
mogą także w nich uderzyd (np. rozliczanie subwencji dopiero po zakooczeniu kształcenia danego ucznia). 

 

Jeszcze mogę dodad do tych zagrożeo moim zdaniem, jest to dosyd duże zagrożenie powstające jak grzyby po 

deszczu różnego rodzaju szkoły niepubliczne, o charakterze publicznym, albo udające że maja charakter publiczny, 

które tak naprawdę nie respektują żadnych zasad, ani nie realizują programu praktyk zawodowych. Bo czasami 

widzimy po arkuszach ocen, nie muszą niczego planowad, nie mają żadnej bazy dydaktycznej, nie mają niczego, a 

jednak wydawane są pozwolenia na działalnośd. Uważam, żen to bardzo psuje rynek edukacyjny. IDI, DYREKTOR 

SZKOŁY, PLACÓWKA PUBLICZNA, POWIAT M. SIEDLCE 

 

Te wszystkie wielki szkoły, które się reklamują w radiu, w telewizji, takie naprawdę wielkie molochy, jest to 

zagrożenie, dlatego że proponują naukę za darmo, która w sumie nie do kooca taka jest, ale na pierwszy rzut tych 

uczniów ode mnie zwerbuje. Bo obiecują za darmo a potem się okazuje, że trzeba płacid za wszystkie dodatkowe 

rzeczy. Za każde egzaminy, za każde świadectwo, za indeksy. Później ci uczniowie już do tego nie wrócą de facto no, 

bo są oszukani. (...) Później, kiedy uczniowie się już przekonają, że to nie jest tak jak oni obiecują, to wrócą do tych 

małych szkół. Pytanie czy te małe szkoły ten okres wytrzymają. IDI, DYREKTOR SZKOŁY, PLACÓWKA NIEPUBLICZNA O  

UPRAWNIENIACH PUBLICZNEJ, POWIAT GRODZISKI 
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