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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 słuchaczy 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 prowadzonej w ramach projektu analizy danych zastanych.
Celem głównym badania desk research była analiza informacji oraz danych zastanych na temat jednostek
prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w województwie mazowieckim.
Niniejszy projekt realizował następujące cele szczegółowe:
 opracowanie mapy szkół i innych placówek kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim ( z
podziałem na subregiony) ze wskazaniem na typ szkół i placówek, liczebnośd uczniów/słuchaczy,
absolwentów (odsetek osób kooczących edukację uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe) i nauczycieli (kwalifikacje i kompetencje), koszty funkcjonowania i źródeł finansowania,
kierunki kształcenia, infrastrukturę;
 sporządzenia spisu źródeł informacji nt. kształcenia ustawicznego, przeszukanie istniejących baz danych,
ocena jakości zebranych informacji, ocena deficytów informacyjnych;
 ukazanie dynamiki zmian zachodzących w zakresie sektora kształcenia ustawicznego w latach 2005 – 2010
z uwzględnieniem zmiany liczebności szkół i uczniów (wg typów jednostek, kierunków kształcenia, sektora);

Niniejszy raport składa się z dwóch części:
Cześć 1: Kształcenie ustawiczne w Polsce i na Mazowszu.

W tej części raportu omówiony został system kształcenia ustawicznego w Polsce wraz z jego uwarunkowaniami
systemowo-ustawowymi. Przedstawione zostały dane dotyczące powszechności kształcenia ustawicznego i
postaw wobec podnoszenia kwalifikacji, a także omówione zidentyfikowane bariery w zakresie funkcjonowania
edukacji ustawicznej. Osobny podrozdział poświęcony został analizie regionalnych dokumentów programowych
i strategicznych dotyczących formalnego kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim. Omówione
zostały również dostępne dane i wyniki badao dotyczących kształcenia ustawicznego na Mazowszu i w
wybranych powiatach.
Część 2: Kształcenie ustawiczne w świetle danych Systemu Informacji Oświatowej SIO

W części drugiej niniejszego raportu zaprezentowano wyniki analizy danych dotyczących kształcenia
ustawicznego w województwie mazowieckim (za wyjątkiem m. st. Warszawy) gromadzonych w Systemie
Informacji Oświatowej. Dają one obraz kształcenia ustawicznego w następujących obszarach (omówionych w
kolejnych rozdziałach):
 Placówki kształcenia ustawicznego
 Słuchacze i absolwenci
 Kierunki kształcenia
 Jakośd kształcenia
Uwaga! Zgodnie z wymogami Zamawiającego dane prezentujemy dla województwa mazowieckiego z
wyłączeniem m. st. Warszawy.
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2

OPIS METODOLOGII BADANIA

W ramach tej części projektu zrealizowano badanie źródeł zastanych dotyczących w sposób bezpośredni lub
pośredni obszaru kształcenia ustawicznego. W analizie wykorzystano cztery grupy danych:


Dane statystyczne zbierane przez GUS i EUROSTAT



Dokumenty i programy o znaczeniu krajowym oraz regionalnym



Badania, analizy, ekspertyzy



Dane gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej

Poniżej w tabeli przedstawiamy źródła wykorzystywane w analizie danych zastanych:



dotyczące struktury ludności i demografii



dotyczące aktywności zawodowej (BAEL)



dotyczące edukacji



Kwartalne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) podaje
systematyczną informację o reprezentatywnej próbie osób powyżej 15 roku życia.
Pytania dotyczące uczenia się dorosłych obejmują wszystkie rodzaje aktywności
szkoleniowej w okresie 4 tygodni przed datą badania.

Dane zawarte
w
Systemie
Informacji
Oświatowej
(SIO)



System Informacji Oświatowej (SIO), działający na podstawie ustawy o systemie
informacji oświatowej z dnia 1 stycznia 2005 r. (Dz. U. 04.49.463). Ministerstwo
Edukacji Narodowej, System Informacji Oświatowej (dane z lat 2005/20062010/2011) – system działający od 2005 r. i gromadzący kompleksowe dane na
temat szkół oraz nauczycieli. System ten zastąpił system EWIKAN, który zakooczył
gromadzenie danych w latach 2002-2003.

Dokumenty
programowe i
strategiczne
dotyczące
kształcenia
ustawicznego
w Polsce



Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do 2010 roku, Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Edukacja ustawiczna 2005. Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku
2005, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Warszawa 2005
Założenia projektowanych zmian. Kształcenie zawodowe i ustawiczne,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010
Modernizacja kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych w Polsce, jako
integralnych części uczenia się przez całe życie. Raport opracowany dla
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. u. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie
publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia
praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia
zawodowego
Badanie Aktywności Edukacyjnej Dorosłych (BAED) przeprowadzone w maju 2003

Dane GUS










Publikacje,
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Regionalne
dokumenty
programowe i
strategiczne
dotyczące
kształcenia
ustawicznego
w
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Mazowieckim



Badania
społeczne,
publikacje,









roku w ramach projektu PHARE 2000 obejmowało reprezentatywną próbę około 20
tysięcy gospodarstw domowych i dotyczyło wszystkich rodzajów aktywności
edukacyjnej dorosłych w okresie 12 miesięcy przed badaniem
Badanie OECD „Uczenie się dorosłych” – przegląd tematyczny, Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej
Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej, Barbara Baraniak, IBE
Warszawa 2008 r.
Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym, Barbara Kędzierska, IBE
Warszawa 2007 r.
Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, Stefan M. Kwatkowski, IBE,
ITE, Warszawa-Radom 2008 r.
Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy, Stefan M. Kwatkowski,
IBE, Warszawa 2008 r.
Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeostwa obywatelskiego, IBE Warszawa
2009 r.
Kształcenie dorosłych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009
Monitoring działalności placówek akredytowanych prowadzących kształcenie w
formach pozaszkolnych, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi,
Łódź 2008
Szkoły udają, że uczą. Paostwo płaci naprawdę, Mariusz Kutka, Gazeta Wyborcza, 9
września 2011
Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009. Komunikat z
badao, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa maj 2009.
Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym postrzeganiu 1993-2009. Komunikat
z badao, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa grudzieo 2009.
Cele i dążenia życiowe Polaków. Komunikat z badao, Centrum Badania Opinii
Społecznej, Warszawa grudzieo 2010.
Czego (nie)uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce,
Fundacja FOR, U. Sztanderska, W. Wojciechowski, Fundacja im. Friedricha Eberta,
Warszawa wrzesieo 2008
Kształcenie ustawiczne w Polsce na tle innych krajów – na postawie badania TRAL,
informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mgips.gov.pl
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce. Analiza danych zastanych. Raport z
pierwszego etapu badao naukowych, Uniwersytet Jagiellooski, Kraków, czerwiec
2007.
Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa 2008 r.
Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do
uczącego się społeczeostwa, E. Cresson, P. Flynn (red.), Wyższa Szkoła
Pedagogiczna TWP, Warszawa 1997
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, Samorząd
Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006
Regionalny Plan Działao na rzecz Zatrudnienia na rok 2011, Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007
Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa
Mazowieckiego
\Badanie polegające na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych
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dostępnych dotyczących regionalnego i lokalnych rynku pracy, obejmujących woj.
mazowieckie i 41 powiatów na potrzeby projektu Mazowieckie Obserwatorium
Rynku Pracy II Poddziałanie 6.1.1 PO KL (Moduł 1). Raport kwartalny – IV kwartał
2010 r., Instytut Badao Strukturalnych, Reytech Sp. z o.o.
Badanie polegające na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych
dostępnych dotyczących regionalnego i lokalnych rynku pracy, obejmujących woj.
mazowieckie i 41 powiatów na potrzeby projektu Mazowieckie Obserwatorium
Rynku Pracy II Poddziałanie 6.1.1 PO KL (Moduł 1). Raport kwartalny – III kwartał
2010 r., Instytut Badao Strukturalnych, Reytech Sp. z o.o.
Badanie polegające na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych
dostępnych dotyczących regionalnego i lokalnych rynku pracy, obejmujących woj.
mazowieckie i 41 powiatów na potrzeby projektu Mazowieckie Obserwatorium
Rynku Pracy II Poddziałanie 6.1.1 PO KL (Moduł 1). Raport kwartalny – II kwartał
2010 r., Instytut Badao Strukturalnych, Reytech Sp. z o.o.
Badanie potrzeb edukacyjnych – monitoring kształcenia ustawicznego w
województwie mazowieckim, PBS DGA, 2011 – projekt badawczy trwający do
09.2011 r. http://www.pbsdga.pl/e4u.php?x=ModPages/ShowPage/958
Monitoring działalności placówek akredytowanych prowadzących kształcenie w
formach pozaszkolnych, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi,
Łódź 2008
Badanie ankietowe osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Radom i jego
filiach, Kooczyk Paweł, Biesiadecka Anna, Radom 2007
Raport z przeprowadzonej ankiety na temat osób bezrobotnych 45+
zarejestrowanych w PUP w Żurominie
Analiza ankiet przeprowadzonych wśród kobiet zarejestrowanych w PUP w
Żurominie
Analiza ankiet anonimowych przeprowadzonych w miesiącu październiku 2005 r.
wśród klientów PUP w Żurominie
Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych, Wojewódzki Urząd Pracy w
Warszawie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2011
Uczymy się przez całe życie. Przewodnik po kształceniu ustawicznym, Wojewódzki
Urząd Pracy w Warszawie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
Warszawa 2010
Problemy kształcenia zawodowego na terenie działania delegatury w Ciechanowie
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Subiektywne bariery edukacyjne. Badanie czynników blokujących inwestycje
edukacyjne bezrobotnych, PUP Nowy Dwór Maz., Paweł Kuczyoski
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku
pracy – projekt badawczy współfinansowany ze środków unijnych
http://www.spib.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid
=90
Raporty powstałe w ramach projektu:
o
o
o
o

Uczniowie siedleckich szkół gimnazjalnych na progu edukacji zawodowej.
Uczniowie siedleckich szkół zawodowych wobec edukacji i planów związanych z
pracą zawodową.
Potrzeby pracodawców a rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach.
Wizerunek siedleckiego szkolnictwa zawodowego i kierunki jego zmian wobec
potrzeb rynku pracy.

Materiały konferencyjne:
o

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb
rynku pracy, Marzena Wołosz
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o
o
o
o
o

Wyniki badania ankietowego wśród gimnazjalistów i uczniów
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, Dorota Jegorow
Doświadczenie Obserwatorium w tworzeniu rynku pracy w oparciu o
szkolnictwo zawodowe, Jan Stankiewicz
Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb pracodawców – wyniki
badao, Bożena Słowioska
Prognoza zmian na siedleckim rynku pracy – skutki dla szkolnictwa
zawodowego, Lidia Kuczewska
Wizerunek szkolnictwa zawodowego – stan aktualny i pożądany, Urszula
Kłosiewicz-Górecka

DOKUMENTY I EKSPERTYZY NA TEMAT KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W 6
WYBRANYCH POWIATACH
Powiat
pruszkowski










Powiat
przasnyski




Powiat
radomski

Powiat
żuromiński









Powiat
Płock

Powiat
Siedlce

m.

m.












Strategia rozwoju powiatu pruszkowskiego do 2025 roku
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na
lata 2010 – 2013
Wieloletni plan inwestycyjny Powiatu Pruszkowskiego 2010-2012
Strategia rozwoju powiatu przasnyskiego na lata 2008-2020
Plan rozwoju powiatu pszasnyskiego na lata 2004-2013
Raport z wykonania Planu Rozwoju Powiatu za lata 2004-2006
Podsumowanie dekady Powiatu przasnyskiego
Program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu
przasnyskiego, 2003
Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu z realizacji zadao na
31.12.2010 r.
Badanie ankietowe osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Radom i jego
filiach, Kooczyk Paweł, Biesiadecka Anna, Radom 2007
Plan rozwoju lokalnego powiatu radomskiego 2007-2013
Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu radomskiego do 2020 roku
Strategiczny plan rozwoju powiatu żuromioskiego do roku 2013, Żuromin 2007
Plan rozwoju lokalnego powiatu żuromioskiego na lata 2007-2013
Raport z przeprowadzonej ankiety na temat osób bezrobotnych 45+
zarejestrowanych w PUP w Żurominie
Analiza ankiet przeprowadzonych wśród kobiet zarejestrowanych w PUP
Analiza ankiet anonimowych przeprowadzonych w miesiącu październiku 2005 r.
wśród klientów PUP w Żurominie
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 r
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2014
Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Płocku na lata
2008-2013
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012
Polityka edukacyjna Płocka na lata 2009 – 2015
Lista zawodów i specjalności
Analiza skuteczności i efektywności szkoleo za rok 2010
Strategia rozwoju miasta Siedlce do roku 2015
Raport o stanie oświaty
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku
pracy – projekt badawczy współfinansowany ze środków unijnych. Strona
internetowa projektu: http://www.spib.pl/index.php?option=com_content
&view=article&id=228&Itemid=90
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Raporty powstałe w ramach projektu:
o
o
o
o

Uczniowie siedleckich szkół gimnazjalnych na progu edukacji zawodowej.
Uczniowie siedleckich szkół zawodowych wobec edukacji i planów związanych z
pracą zawodową.
Potrzeby pracodawców a rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach.
Wizerunek siedleckiego szkolnictwa zawodowego i kierunki jego zmian wobec
potrzeb rynku pracy.

Materiały konferencyjne:
o
o
o
o
o
o

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb
rynku pracy, Marzena Wołosz
Wyniki badania ankietowego wśród gimnazjalistów i uczniów
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, Dorota Jegorow
Doświadczenie Obserwatorium w tworzeniu rynku pracy w oparciu o
szkolnictwo zawodowe, Jan Stankiewicz
Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb pracodawców – wyniki
badao, Bożena Słowioska
Prognoza zmian na siedleckim rynku pracy – skutki dla szkolnictwa
zawodowego, Lidia Kuczewska
Wizerunek szkolnictwa zawodowego – stan aktualny i pożądany, Urszula
Kłosiewicz-Górecka
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3

STRESZCZENIE

Cześć 1: Kształcenie ustawiczne w Polsce i na Mazowszu.

Kształcenie ustawiczne wpisuje się w koncepcję kształcenia przez całe życie – life long learning, zgodnie z którą
do kwalifikacji i umiejętności wymaganych na rynku pracy można dochodzid różnymi drogami, poprzez
kształcenie w trybie formalnym (szkolnym), pozaformalnym (dokształcanie, doskonalenie i szkolenie) oraz
nieformalnym (samouczenie się oraz doświadczenie uzyskane w pracy).
Niniejsze badania dotyczą jedynie formalnego kształcenia ustawicznego w ramach systemu oświaty. Może
ono przybierad postad kształcenia w formach szkolnych na trzech poziomach kształcenia – podstawowym,
gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym oraz formach pozaszkolnych (kursy/seminaria/praktyki zawodowe).
Wedle danych pochodzących z różnych badao, na przestrzeni ostatnich lat w Polsce obserwujemy istotny
wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków, co wprost przekłada się na ogólny wzrost poziomu wykształcenia.
Badania postaw, pokazują również, iż w stosunku do lat 90 istotnie wzrósł odsetek Polaków przekonanych o
znaczeniu wykształcenia. Jednocześnie, postawy te nie przekładają się na wzrost powszechności kształcenia
ustawicznego. Dane dotyczące przeciętnego uczestnictwa w szkoleniach (BAEL), pokazują, iż wbrew
tendencjom Europejskim, oraz pomimo rosnącej oferty kursów i szkoleo (dostępnej dzięki realizacji projektów
szkoleniowych współfinansowanych z UE) w Polsce skala uczestnictwa w kształceniu ustawicznym nie zwiększa
się. Polska niezmiennie jest tu w unijnym „ogonie”. W skali UE odsetek osób uczących się w wieku od 25 do 64
lat wzrósł z 7,1 proc. w 2000 roku do 9,3 proc. w 2009 r. W Polsce nastąpił spadek z 4,9 proc. w 2005 r. do 4,7
proc. w 2009 r. Jak pokazują dane, województwo mazowieckie ze wskaźnikiem uczestnictwa w szkoleniach na
poziomie 7,3 % wypada, pod tym względem najlepiej w skali całego kraju (obok pomorskiego).
Przyczyny małej powszechności kształcenia ustawicznego są wielowymiarowe. Można je zebrad w dwie
najważniejsze grupy


Czynniki indywidualne. W przypadku czynników indywidualnych wpływających na niski obecnie udział
w kształceniu ustawicznym, a zwłaszcza w kształceniu formalnym należy zwrócid uwagę z jednej strony
na cechy socjo-demograficzne różnicujące w sposób istotny uczestnictwo w uczeniu się osób
dorosłych, z drugiej zaś nastawienie psychiczne i zakorzenione stereotypowe myślenie na temat
kontynuacji nauki, dokształcania się i doskonalenia. W pierwszym przypadku, o czym wspomniano już
powyżej, kształceniu ustawicznemu nie sprzyja przede wszystkim niskie wykształcenie, starszy wiek,
nieposiadanie zatrudnienia oraz mieszkanie na terenach wiejskich. Paradoksalnie w kształceniu
ustawicznym chętniej i częściej uczestniczą więc osoby obecnie pracujące i z większymi możliwościami
na rynku pracy niż osoby bezrobotne, czy też trwale nieobecne na rynku pracy (bierni zawodowo). Z
drugiej strony, niechęci do podejmowania nauki w późniejszym wieku sprzyja szereg głęboko
zakorzenionych w społecznej percepcji stereotypów (zdobyta dotychczas wiedza jest wystarczająca,
nauka jest dla młodych, szkoły dla dorosłych są dla tych , którym nie powiodło się w normalnej
edukacji), czy też brak rozwiniętej kultury inwestycji w kadry wśród przedsiębiorstw.



Czynniki systemowe – związane z polityką edukacyjną paostwa, systemem prawnym, a także
nastawieniem samych placówek kształcenia ustawicznego. Wskazad tu należy przede wszystkim na
brak spójnego podejścia do kształcenia ustawicznego ze strony Paostwa oraz brak determinacji w
zakresie wdrażania planowanych zmian. Ważnym czynnikiem jest tu też bez wątpienia brak
efektywnego nadzoru na placówkami oraz nieinnowacyjny oraz nie podążający za potrzebami system
kształcenia ustawicznego.

Przedstawione w niniejszym raporcie czynniki sprzyjające rozwojowi kształcenia ustawicznego oraz stojące mu
na przeszkodzie bariery są przedmiotem dalszej eksploracji w badaniach terenowych.
Analiza przeprowadzona na potrzeby niniejszych badao pokazała, że w województwie mazowieckim nie
funkcjonują dokumenty programowe czy strategiczne poświęcone tylko i wyłącznie tematyce kształcenia
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ustawicznego niezależnie od jego formy. Kwestie związane z kształceniem osób dorosłych w różnych formach
pojawiają się jako element głównych dokumentów programowych i strategicznych dotyczących rozwoju
Mazowsza, takich jak:


Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020



Regionalny Plan Działao na rzecz Zatrudnienia na rok 2011



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013



Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Dokumenty te traktują szkolnictwo ustawiczne, podobnie jak obowiązująca obecnie Strategia Rozwoju Edukacji
na lata 2007-2013, w sposób bardzo ogólny, bez wskazywania wyraźnych założeo wykonawczych. Podstawowy
dokument w zakresie szkolnictwa ustawicznego, jakim jest Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do
2010 roku (Ministerstwo Edukacji Narodowej), nie doczekał się jeszcze sprawozdania z realizacji (planowane na
koniec września 2011).
Kwerenda na temat istniejących badao społecznych, czy też ekspertyz dotyczących kształcenia ustawicznego w
województwie mazowieckim pokazała, że istnieją ogromne braki w tym zakresie. W zasadzie tematyka
kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim nie funkcjonuje jako samodzielna tematyka badao
społecznych. Zidentyfikowano jedynie dwa projekty badawcze stricte odnoszące się do tej kwestii: projekt
„Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, którego
częścią są niniejsze badania oraz projekt „Badanie potrzeb edukacyjnych – monitoring kształcenia ustawicznego
w województwie mazowieckim” realizowany przez firmę PBS DGA (również w trakcie realizacji; projekt
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.3 POKL).
Część 2: Kształcenia ustawiczne w świetle danych Systemu Informacji Oświatowej SIO

Placówki kształcenia ustawicznego












Ogółem w skali całego województwa, na 10 000 mieszkaoców przypada 1,71 placówki kształcenia
ustawicznego. Wskaźnik ten najniższy jest dla subregionu warszawskiego (1,26), zaś najwyższy dla
subregionu płockiego (2,76).
W roku szkolnym 2010/2011 w Systemie Informacji Oświatowej w województwie mazowieckim (z
wyłączeniem Warszawy) figurowało 768 placówek kształcenia ustawicznego - 601 szkół dla dorosłych
oraz 167 placówek oświatowych, kształcących w formach pozaszkolnych. Zaznaczyd jednak należy, iż
średnio co piąta (21%) spośród zewidencjonowanych placówek nie wykazywała w informacjach
przekazywanych do SIO żadnych uczniów, czy też uczestników form pozaszkolnych. Ogółem aktywnych
placówek (posiadających uczniów/słuchaczy) było na początku ubiegłego roku szkolnego 604 - w tym
495 szkół dla dorosłych oraz 109 placówek oświatowych.
Największy udział w strukturze placówek oferujących kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych
mają licea ogólnokształcące oraz licea ogólnokształcące uzupełniające (46%). Drugą grupę pod
względem liczebności placówek stanowią szkoły policealne dla dorosłych (35%). Technika
uzupełniające dla dorosłych stanowią 13% wszystkich szkół dla dorosłych - ogółem 66 placówek.
Pozostałe typy placówek spotykamy bardzo rzadko.
Grupę placówek kształcących w formach pozaszkolnych tworzą przede wszystkim ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego/niepubliczna placówka kształcenia praktycznego (80
placówek). Wedle danych SIO w województwie mazowieckim funkcjonuje 11 Centrów Kształcenia
Praktycznego oraz 11 Centrów Kształcenia Ustawicznego.
Na przestrzeni lat szkolnych 2005/2006- 2010/2011 liczba aktywnych (posiadających uczniów)
placówek kształcenia ustawicznego spadła o 16% z 716 do 604. W okresie tym zmniejszyła się liczba
szkół dla dorosłych (o 19%). Liczba placówek oferujących kształcenie w formach pozaszkolnych
pozostała natomiast na podobnym poziomie.
Dwie trzecie placówek kształcenia ustawicznego to instytucje niepubliczne. W większości mają one
uprawnienia szkół publicznych (56%). Placówki publiczne stanowią obecnie jedną trzecią w wszystkich
instytucji – ich ogólny udział w kształceniu ustawicznym systematycznie maleje.
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Ponad połowa placówek kształcenia ustawicznego (53%, 318 placówek) działa w sektorze prywatnym co trzecia prowadzona jest przez osobę fizyczną (32%), co szósta przez spółkę prawa handlowego (16%
- ich udział na przestrzeni ostatnich sześciu lat systematycznie rośnie). Samorządy, przede wszystkim
powiaty ziemskie są organem prowadzącym co czwartej placówki (26%). Sektor pozarządowy
(stowarzyszenia) odpowiada zaś za funkcjonowanie co piątej placówki kształcenia ustawicznego.
Nieliczne placówki prowadzone są przez instytucje centralne, czy innego typu instytucje.

Słuchacze i absolwenci placówek kształcenia ustawicznego




Formy szkolne. Na początku roku szkolnego 2010/2011 w placówkach kształcenia ustawicznego
prowadzących edukację w formach szkolnych uczyło się 39 148 osób. Edukację zakooczyło zaś 10 342
osoby. W skali całego województwa na 100 mieszkaoców przypada 1,11 uczniów szkół dla dorosłych.
Wskaźnik ten najwyższy jest dla subregionu siedleckiego oraz płockiego, najniższy zaś dla subregionu
warszawskiego. W przeciwieostwie do malejącej na przestrzeni ostatnich sześciu lat liczby placówek
kształcenia ustawicznego (spadek o 19%), liczba uczniów tych placówek nieznacznie wzrosła (z 36733
do 39148, wzrost o 6%), co wskazuje na koncentrację szkolnictwa w obrębie większych placówek
(wyrażoną również większą liczbą uczniów przypadającą na placówkę). Liczba absolwentów utrzymuje
się natomiast na bardzo zbliżonym poziomie, oscylując wokół 10 000. Jednocześnie warto zwrócid
uwagę, iż wzrost liczy uczniów placówek kształcenia ustawicznego jest udziałem systematycznie
zwiększającej się liczby uczniów placówek ogólnokształcących (wzrost o 31% w stosunku do roku
szkolnego 2005/2006 – obecnie stanowią oni 46% wszystkich uczniów). Spada natomiast liczba
uczniów szkół zawodowych (ogółem o 9% w stosunku do roku szkolnego 2005/2006).
o W prawie co trzeciej placówce kształcenia ustawicznego oferującej naukę w formach
szkolnych kształci się maksymalnie do 30 uczniów. Kolejne 18% stanowią szkoły uczęszczane
przez 30 – 50 uczniów. W jedynie co czwartej placówce (24%) kształci się 100 i więcej osób.
Ogółem na placówkę kształcenia ustawicznego kształcącą w formach szkolnych przypada
średnio 64,8 osób (w porównaniu do 51,3 osób w roku 2005/2006).
o Dane z Systemu Informacji Oświatowej dotyczące liczby uczniów w poszczególnych oddziałach
pokazują, iż z klasy na klasę następuje znaczący odpływ uczniów. Ogółem dla całej populacji,
liczba uczniów oddziałów II, bądź semestru III/IV jest średnio o 40% mniejsza (indeks zmiany
0,6) od liczby uczniów klasy I bądź semestru I/II. Odpływu uczniów jest średnio większy w
placówkach niepublicznych (43%) niż publicznych (33%).
Formy pozaszkolne. Wedle danych SIO w pozaszkolnych formach kształcenia w roku szkolnym
2010/2011 uczestniczyły 48540 osoby. Średnio w jednej placówce kształciły się 445 osoby,
zdecydowana większośd z nich w ośrodkach doskonalenia zawodowego/niepublicznych placówkach
kształcenia praktycznego. Pozostali odbyli kursy/szkolenia w Centrach Kształcenia Ustawicznego (5,8%)
lub też Centrach Kształcenia Praktycznego (5,9%). Większośd uczestników pozaszkolnych form
kształcenia uczęszczała do placówek niepublicznych (57%).

Kierunki kształcenia ustawicznego


Formy szkolne. W roku szkolnym 2010/2011 placówki kształcenia ustawicznego przygotowane były do
kształcenia w 82 zawodach zgodnych z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności – każda średnio w 2,4
zawodach. Uczniowie uczyli się natomiast w 75 zawodach. Nie wszystkie kierunki, do których
przygotowane są placówki kształcenia ustawicznego, cieszą się wystarczającym do ich uruchomienia
zainteresowaniem. Ogółem liczba szkół przygotowana do kształcenia w danym zawodzie jest średnio o
25% większa od liczby szkół rzeczywiście w danym zawodzie kształcących. Struktura kształcenia w
trybie ustawicznym jest bardzo skoncentrowana. 50% wszystkich uczniów (10736) kształci się w 10
najpopularniejszych zawodach, zaś 80% w 20 najpopularniejszych. Ogółem najbardziej popularne
wśród placówek i uczniów kierunki to:


administracyjno – biurowe (94 placówki – przede wszystkim technik administracji, technik
rachunkowości, technik handlowiec, technik ekonomista, razem: 5180 uczniów )
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związane z ochroną i bezpieczeostwem (56 placówek - przede wszystkim technik
bezpieczeostwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, razem:2776
uczniów),



z rolnictwem (58 placówek – przede wszystkim technik rolnik, technik agrobiznesu, razem
2465 uczniów),



usługami dla ludności (46 placówek – przede wszystkim technik usług fryzjerskich oraz
technik usług kosmetycznych, razem: 1906 uczniów)



techniką i mechaniką (49 placówek – przede wszystkim technik mechanik i technik elektryk,
razem 1891 uczniów)



informatyką (58 placówek, przede wszystkim technik informatyk, razem 1198 uczniów)





Oferta placówek kształcenia ustawicznego systematycznie się poszerza. W roku szkolnym
2005/2006 placówki przygotowane były do nauczania średnio 1,71 zawodów. W ostatnim
roku szkolnym wskaźnik ten było o 42% wyższy. Obserwujemy wzrost dostępności większości
kierunków. Wyjątek na tym tle stanowią jedynie kierunki związane nowymi technologiami,
techniką i mechaniką oraz technologią materiałów i produkcji. Zmiany w popularności
poszczególnych zawodów wśród uczniów w zdecydowanej większości odzwierciedlają zmiany
w ofercie szkół, cechuje je jednak dużo większa dynamika – liczba uczniów wybierających
poszczególne kierunki kształcenia z reguły szybciej rośnie lub też szybciej spada niż liczba
oferujących je szkół. Jedynie w przypadku zawodów z kierunku hotelarstwo i gastronomia
obserwujemy brak zgodności zmian miedzy „szkołami” a uczniami – szkoły oferują go coraz
chętniej, a uczniowie coraz rzadziej są nim zainteresowani. Generalnie obserwujemy wzrost
obserwujmy
wzrost
zainteresowania
kierunkami
mniej
wyspecjalizowanymi,
przygotowującymi do pracy średniego personelu biurowego (biuro i administracja, ochrona i
bezpieczeostwo, transport), kierunkami z grupy usługi dla ludności oraz kierunkami
rolniczymi. Spada natomiast popularnośd kierunków wyspecjalizowanych, technicznych –
takich jak informatyka, technika i mechanika, budownictwo i konstrukcja a także wyrób
produktów spożywczych/żywienie.
Kształcenie w formach pozaszkolnych. Najbardziej popularna wśród placówek kształcenia
ustawicznego prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych jest organizacja kursów BHP (41%),
kursów przyuczających do zawodu (32%) oraz innych form pozaszkolnych takich jak (seminaria,
kursokonferencje). 43% placówek prowadzi również inne kursy (nie wyszczególnione w SIO). Co
czwarta placówka oferuje kursy językowe, 21% kursy doskonalące w zawodzie, a 18% kursy
przygotowujące do uprawnieo zawodowych. 17% ma także w swojej ofercie kursy z informatyki.
Prawie jedną trzecią wszystkich uczestników form pozaszkolnych (31%) stanowią osoby uczęszczające
na kursy BHP, kolejne 19% to uczestnicy innych form pozaszkolnych (seminaria konferencje), zaś 10%
osoby uczęszczające na inne kursy. Uczestnicy kursów zawodowych (przyuczające do zawodu,
doskonalące w zawodzie, przygotowujące do uprawnieo zawodowych, potwierdzające kwalifikacje
zawodowe) stanowią nieco ponad jedną czwartą (27%) wszystkich uczestników form pozaszkolnych
Ogółem w stosunku do roku szkolnego 2005/2006 liczba uczestników form pozaszkolnych wzrosła o
jedną trzecią. W tym samym czasie popularnośd kursów zawodowych wzrosła tylko o 22% z 10908 do
13330 uczestników. W to miejsce zwiększyła się natomiast liczba uczestników innych form kształcenia
ustawicznego – przede wszystkim kursów BHP (o 75% - z 8635 do 15102 uczestników) oraz innych
form pozaszkolnych (seminaria konferencje) (o 229% z 4123 do 9425 uczestników).
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Potencjał placówek kształcenia ustawicznego






Kadra dydaktyczna: Ogółem w roku szkolnym 2010/2011 we wszystkich placówkach kształcenia
ustawicznego w województwie mazowieckim, zatrudnionych było 4 413 nauczycieli, z czego 67%
stanowiły kobiety (2 958 nauczycieli), zaś 33% mężczyźni (1 455 nauczycieli) - średnio 5,75 nauczyciela
na placówkę. W roku 2005/2006 na jedną szkołę dla dorosłych przypadało średnio 4,72 nauczyciela,
podczas gdy w 2010/2011 roku – 5,24 nauczyciela. Jednocześnie w okresie tym zaobserwowano
systematyczny spadek przeciętnego zatrudnienia w placówkach oświatowych – z 9,42 nauczyciela w
roku 2005/2006 do 7,58 w roku 2010/2011.
o Wśród kadry dydaktycznej zarówno w placówkach oświatowych, jak i w szkołach dla
dorosłych przeważają osoby w średnim wieku i starsze, które swoje kompetencje najczęściej
zdobywały 20 i więcej lat temu. To z kolei może oznaczad, iż ich kwalifikacje nie zawsze
przystają do realiów nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Ponadto tego typu struktura
wieku w perspektywie najbliższych 10-15 lat może przynieśd ryzyko „dziury pokoleniowej” –
znaczącego deficytu fachowców wobec dużej grupy pracowników, którzy osiągnęli wiek
emerytalny i odchodzą z rynku pracy. Warto jednak zaznaczyd, iż w ostatnich latach
zaobserwowano systematyczny spadek wieku nauczycieli, co może stanowid sygnał
pozytywnej zmiany – stopniowego odmładzania kadr. Nadal jednak przeciętny wiek
nauczyciela jest wyższy, niż 45 lat.
o Zaskakujący wydaje się fakt, iż ponad połowa nauczycieli zatrudniana jest w placówkach w
ramach umowy zlecenia, zaś kolejne 25% w ramach umowy o dzieło.
Infrastruktura: Na przestrzeni ostatnich sześciu lat zaobserwowano wzrost powierzchni lekcyjnej
przypadającej na jedną placówkę - średnio o 12% (ze 181m2 do 204m2). Z roku na rok rośnie również
odsetek placówek kształcenia ustawicznego wyposażonych w pracownie komputerowe. Obecnie jest
on o 9 punktów procentowych wyższy niż w roku szkolnym 2005/2006 i wynosi 25%. Jedynie co trzecia
placówka kształcenia ustawicznego wyposażona jest w komputery do użytku uczniów.
Do danych dotyczących kosztów funkcjonowania placówek oświatowych w Systemie Informacji
Oświatowej pochodzid należy z dużą ostrożnością. Dane te nie są weryfikowane, ponadto wiele szkól w
ogóle nie wpisuje tu żadnych informacji, bądź też w przypadku szkół działających w zespołach koszty są
przypisywane do jednej placówki. Wedle danych Systemu Informacji Oświatowej średni półroczny
koszt funkcjonowania szkół dla dorosłych (brak danych w tym zakresie dla placówek oświatowych
oferujących kształcenie w formach pozaszkolnych) wynosi 60 tys.

Jakośd kształcenia w jednostkach kształcenia ustawicznego
W roku szkolnym 2010/2011 praktyczną naukę zawodu prowadziło prawie trzy czwarte (73%) placówek
kształcenia ustawicznego oferujących kształcenia zawodowe dla dorosłych. Ogółem w zajęciach praktycznych,
wedle danych SIO z września 2010/2011, w okresie sprawozdawczym w zajęciach praktycznej nauki zawodu
uczestniczyło 6394 osoby (co stanowi niespełna jedną trzecią – 31% - wszystkich uczniów) a w praktykach
zawodowych 7394 osoby (co stanowi nieco ponad jedną trzecią – 35% - wszystkich uczniów).
Ostatnie sześd lat przyniosło istotną poprawę w zakresie dostępności kształcenia praktycznego. W stosunku do
roku szkolnego 2005/2006 szczególnie zwiększył się odsetek uczestników praktyk zawodowych. Wzrósł on
prawie dwukrotnie - z 16% do 31%. W tym samym czasie powszechnośd zajęd praktycznych zwiększyła się z
29% do 36%, przy czym w roku szkolnym 2007/2008 była ona już o jeden punkt procentowy większa niż
obecnie
Języki obce nauczane są w 83% placówek kształcących w formach szkolnych. Nauczanie języka obcego jest
praktyką powszechną we wszystkich typach placówek za wyjątkiem szkół policealnych, które w 47% nie oferują
uczniom takiej możliwości. Trzy czwarte placówek prowadzi nauczanie jednego języka obcego, a 22% dwóch i
więcej. Powszechnośd nauki języków obcych w placówkach kształcenia ustawicznego systematycznie spada. W
roku szkolnym 2005/2006 języków obcych uczyło się 89% wszystkich uczniów. Obecnie wskaźnik ten jest o 14
punktów procentowych niższy i wynosi 75%.
Ostatnie sześd lat przynosiło ogromne zmiany w popularności i poziomie zdawalności egzaminów
zewnętrznych. W tym miejscu należy też wspomnied, iż do roku szkolnego 2009/2010 w systemie równolegle
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funkcjonowały osoby zdające egzaminy w starym trybie, sprzed systemu reformy (egzamin dojrzałości oraz
egzamin z przygotowania zawodowego) oraz w nowym trybie (obowiązujący obecnie egzamin maturalny oraz
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe).
Dane SIO pokazują, iż od roku 2005/2006 znacząco zmniejszało się zainteresowanie obydwoma typami
egzaminów, jak również sam poziom ich zdawalności (co zapewne jest jednym z czynników spadku liczby
przystępujących do egzaminów). Odsetek przystępujących do egzaminu dojrzałości/maturalnego zmniejszył się
na przestrzeni ostatnich lat (pomimo wzrostu liczby uczniów kształcących się w liceach) ponad dwukrotnie - z
53% do 24%. Dwukrotnie obniżył się także poziom zdawalności matur – z 76% do 36%.

4

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI – PODSUMOWANIE

Z przeprowadzonej analizy źródeł zastanych wyłania się dośd pesymistyczny obraz szkolnictwa ustawicznego w
Polsce. Na przestrzeni ostatnich lat, wbrew tendencjom europejskim, szkolnictwo dla dorosłych w Polsce nie
rozwija się. Coraz bardziej powszechny w Europie sposób myślenia o edukacji jako o długotrwałym procesie,
trwającym przez całe życie, w Polsce wciąż pozostaje jedynie w sferze dyskursu często ograniczającego się
jedynie do myślenia w kategoriach życzeniowych. Analiza danych zastanych pokazała, iż brak jest
kompleksowych źródeł wiedzy dotyczących kształcenia ustawicznego zarówno prowadzonego w formach
szkolnych jak i pozaszkolnych. Na poziomie kraju udało się zidentyfikowad jedynie kilka opracowao dotyczących
KU, a w województwie mazowieckim niniejszy projekt jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem badawczym
obejmującym zarówno analizę danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej, jak również danych
empirycznych zbieranych od samych placówek kształcenia ustawicznego oraz ich uczniów/słuchaczy.
Powszechne dziś myślenie o kształceniu ustawicznym jako ważnym czynniku rozwojowym w sferze społecznej
jak i gospodarczej, niestety nie przekłada się na wymierne działania w tym obszarze. Najlepszym dowodem jest
tutaj brak strategii rozwoju kształcenia ustawicznego na przyszłe lata oraz będący tego konsekwencją brak
spójnych działao w tym zakresie. W wymiarze indywidualnym, Polacy, w tym również mieszkaocy Mazowsza,
coraz częściej postrzegają wykształcenia jako ważny czynnik powodzenia na rynku pracy. Od wielu lat
obserwujemy wzrost aspiracji edukacyjnych. Niestety, przekłada się on jedynie na plany osób młodych, które
coraz częściej wybierają ścieżkę prowadzącą do uzyskania wykształcenia wyższego. Nie prowadzi natomiast do
wzrostu powszechności kształcenia ustawicznego formalnego i pozaformalnego.
Powszechność kształcenia ustawicznego
Powszechnośd kształcenia ustawicznego, zarówno w wymiarze formalnym (w instytucjach systemu oświaty) jak
i pozaformalnym (w instytucjach spoza systemu oświaty), wbrew obserwowanym w Unii Europejskiej trendom
wzrostowym, w Polsce pozostaje na niezmiennym od wielu lat poziomie. Województwo mazowieckie wypada
na tym tle nieco lepiej, chod obserwowane na przestrzeni ostatnich lat zmiany są bardzo niewielkie. Ogółem
odsetek uczestniczących w szkoleniach w ciągu minionego miesiąca zwiększył na Mazowszu w ciągu ostatnich
10 lat od z 6,8% do 7,3%, zaś odsetek osób w wieku od 24 do 65 lat uczestniczących w kształceniu formalnym
zwiększył się w ciągu ostatnich sześciu lat z 1,6% do 1,7%.
Wzrostowi powszechności kształcenia ustawicznego nie sprzyja również malejąca liczba placówek oświatowych.
Od 2005/2006 roku na Mazowszu ubyło ich o 16%. W wyniku reformy systemu oświaty z 1999 roku w 2007
roku przestały działad placówki ponadpodstawowe. Powstałej luki nie wypełniły zaś placówki
ponadgimnazjalnej, częściej niż w przeszłości działające w sektorze niepublicznym. Na przestrzeni ostatnich
sześciu lat zmniejszyła się przede wszystkim liczba techników oraz liceów uzupełniających.
Analiza danych z Systemu Informacji Oświatowej wskazuje na bardzo duże różnice w powszechności kształcenia
ustawicznego miedzy poszczególnymi subregionami województwa, pozostające w sprzeczności z celami
zrównoważonego rozwoju (spójności regionalnej). Na poziomie subregionalnym, widoczna jest koncentracja
placówek kształcenia ustawicznego w subregionie warszawskim (36%), w drugiej zaś kolejności subregionie
radomskim (18%) oraz płockim (15%). Pozostałe trzy subregiony wyraźne na tym tle odstają. Z drugiej strony
mamy do czynienia z silną koncentracją szkolnictwa ustawicznego w dużych miastach (Płock, Radom, Siedlce,
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Ostrołęka). Ogółem na główne miasta subregionów województwa mazowieckiego (z wyłączeniem subregionu
warszawskiego, gdzie nie analizowano Warszawy) przypada średnio prawie dwie trzecie (62%) wszystkich
aktywnych placówek kształcenia ustawicznego, 71% uczniów form szkolnych oraz 76% słuchaczy form
pozaszkolnych. Dostęp do kształcenia ustawicznego jest więc bardzo ograniczony na terenach powiatów
ziemskich. Najgorzej pod tym względem wypada subregion płocki i siedlecki, gdzie na główne miasta przypada
90% wszystkich uczniów oraz subregion radomski (70% wszystkich uczniów). Koncentracja szkolnictwa
ustawicznego w dużych miastach, przy jednoczesnym braku możliwości kształcenia na odległośd, praktycznie
uniemożliwia dostęp do tego typu edukacji pracującym, posiadającym rodziny mieszkaocom peryferyjnych
miejscowości.
Kondycja szkolnictwa ustawicznego
Przeprowadzona analiza danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej pokazuje, iż jednym z ważnych
problemów z jakim borykają się placówki kształcenia ustawicznego jest brak uczniów. Spośród placówek
raportujących do SIO co piąta nie ma żadnych uczniów. Dodatkowo, na przestrzeni całego cyklu kształcenia da
się zaobserwowad znaczący odpływ uczniów. W szkołach dla dorosłych jest dużo więcej uczniów
rozpoczynających naukę niż ją kooczących.
Z punktu widzenia jakości kształcenia niepokojąca wydaje się również praktyka zatrudnienia nauczycieli na
podstawie umów cywilnoprawnych. Oznacza to, iż szkoły nie dysponują stabilnymi i stałymi kadrami.
Szkolnictwo ustawiczne cierpi również na brak młodych kadr. Jedynie 8% wszystkich nauczycieli to osoby
poniżej 30 roku życia, zaś 53% nauczycieli to osoby w wieku 45 lat i więcej.
Dane SIO, pozwalają również wnioskowad o niskim potencjalne szkolnictwa ustawicznego w zakresie
praktycznej nauki zawodu. Ponad jedna czwarta placówek kształcenia zawodowego nie oferuje w tym
względzie żadnych możliwości, a rocznie uczestniczy w nich tylko nieco ponad jedna trzecia uczniów obecnych
w szkole. Zauważyd jednak należy, iż ostatnie sześd lat przyniosło pozytywne zmiany w tym zakresie.
Wreszcie o jakości nauczania w szkołach dla dorosłych świadczy zdawalnośd egzaminów. Szkoły nie potrafią
zachęcid uczniów do przystępowania do egzaminów i nie potrafią właściwie do nich przygotowad. Co więcej, na
przestrzeni ostatnich sześciu lat obserwujemy negatywny trend w tym zakresie. Równocześnie spada odsetek
przystępujących do egzaminu maturalnego i zawodowego oraz odsetek zdających obydwa egzaminy.
Dopasowanie szkolnictwa ustawicznego do potrzeb rynku pracy
W 2010/2011 roku w województwie mazowieckim w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych
uczestniczyło 39 148 osób. Edukację zakooczyło zaś 10 342. W formach pozaszkolnych uczestniczyło zaś
48 540. Oznacza to, iż w skali całego województwa na 100 mieszkaoców przypada 1,11 ucznia szkół dla
dorosłych oraz 1,5 słuchacza kursów. Kształcenie ustawiczne, tylko w niewielkim stopniu determinuje więc
potencjał kompetencyjny zasobów kadrowych regionu. Nie mniej, powinno ono byd dopasowane do potrzeb
regionalnej gospodarki. Jak pokazały zrealizowane badania, kierownictwo placówek kształcenia ustawicznego
słabo orientuje się w potrzebach rynku pracy, a czynnik ten tylko w niewielkim stopniu determinuje kształt
oferty edukacyjnej. W ogólnym rachunku z punktu widzenia kierownictwa placówek ważniejsze jest
zainteresowanie uczniów oraz szeroko rozumiana baza infrastrukturalna, a te nie zawsze idą w parze z
potrzebami rynku.
Niepokojący z punktu widzenia potrzeb rynku pracy jest bez wątpienia wysoki udział w kształceniu ustawicznym
kształcenia ogólnokształcącego. W zamierzeniu, powinno ono stanowid etap wyjściowy do dalszej edukacji. Jak
pokazują zrealizowane badania, bardzo wielu spośród uczestników kształcenia ustawicznego poprzestaje
jednak na nim, nie kontynuując nauki ani w szkołach policealnych ani na studiach. Wykształcenie średnie
ogólne nie stanowi natomiast atutu na rynku pracy.
Oferta placówek kształcenia ustawicznego w zakresie kształcenia zawodowego jest zaś bardzo uboga. Szkoły
kształcą średnio w 1-2 zawodach, co nie daje potencjalnym uczestnikom zbyt dużych możliwości wyboru.
Problem ten szczególnie dotyczy powiatów zlokalizowanych z dala od dużych ośrodków miejskich, gdzie
dodatkowo również oferta szkół jest bardziej ograniczona. Kształcenie pozaszkolne w dużej mierze ogranicza się
Strona 18 z 141

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

zaś do kursów BHP, zaś kursy zawodowe mają w nim jedynie 27% udziału (uczestników wszystkich form
pozaszkolnych).
Znaczny jest również stopieo niedopasowania kształcenia zawodowego do zapotrzebowania rynku – ogółem
spośród 17 najczęściej oferowanych zawodów 8 (w tym 4 najczęściej wybierane) uznad możemy za
niedopasowane. Wiele z tych zawodów nie daje też możliwości elastycznego kształtowania ścieżki zawodowej,
np. poprzez prowadzenia działalności własnej gospodarczej. Problem kształcenia w przypadku techników, a
także szkół policealnych w dużej mierze wynika również z faktu, iż oferują one ścieżki kształcenia
kontynuowane w edukacji na poziomie wyższym. W tym aspekcie szkolnictwo zawodowe w technikach, czy też
szkołach policealnych nie przystaje więc do realiów rynku pracy, ponieważ kształci na poziomie zbyt
podstawowym i ogólnym (również ze względu na ograniczony wymiar zajęd praktycznych) w stosunku do coraz
wyższych wymagao pracodawców.
Paleta oferowanych kierunków kształcenia zawodowego na przestrzeni ostatnich sześciu lat uległa nieznacznym
zmianom. Zaznaczyd jednak należy, iż większą idą w kierunku zgodnym z potrzebami rynku. Niepożądany
natomiast wydaje się wzrost znaczenia kształcenia ogólnego kosztem kształcenia zawodowego.
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5

ABSTRACT

Part 1: Lifelong Learning in Poland and the Mazowsze region.

According to the concept of lifelong learning individuals may take various routes to acquire the qualifications
and skills required on the job market, in a formal manner (based on school establishments), non-formal
(supplementary education, courses, training) and informal (self-education and experience gained at work).
This research only covers the formal aspect of lifelong learning, embraced by the education system. It covers
three levels of school education, i.e. primary, junior high school, and post-junior high school, as well as out-ofschool forms of education (courses, seminars, practical occupational experience).
According to data from a variety of studies conducted over the last few years in Poland, we are experiencing a
significant increase in the educational aspirations of Poles, reflected directly in an overall increase in the level
of education. Attitude studies also show that since the 1990s the percentage of Poles convinced of the
importance of education has grown significantly. At the same time, though, such attitudes are not reflected in
growth in how widespread lifelong learning is. Data on average participation in training (BAEL) shows that,
contrary to European trends and despite the growing range of courses and other training (available thanks to
training projects co-financed by the EU) the level of participation in lifelong learning in Poland is not rising.
Poland is invariably in the EU’s ‘tail’. In the European Union, the percentage of people aged from 25 to 64 who
are learning rose from 7.1% in 2000 to 9.3% in 2009. In Poland, this level fell from 4.9% in 2005 to 4.7% in
2009. The data shows that the Mazowieckie voivodship, with its index of participation in training at 7.3%, is in
this respect the best in Poland (apart from the Pomorskie voivodship).
Reasons behind lifelong learning not being very widespread are multidimensional, and may be put together in
the following two most important groups:


Individual factors. In the case of individual factors contributing to the current low level of involvement
in lifelong learning, in particular in formal instruction, attention should be drawn on the one hand to
demographic attributes significantly differentiating adult participation in learning, and on the other to
mental attitudes and the established stereotypical means of thinking about further education and
training. In the first case, as mentioned above, lifelong learning is not favoured above all by a low level
of formal education already acquired, advanced age, not being employed, or by living in rural areas.
Paradoxically, lifelong learning is more appealing to and participated in more often by those currently
holding jobs and with greater opportunities on the job market than the unemployed or those absent
from the job market in the long term (occupationally passive). On the other hand, the reluctance to
get involved in learning later in life is heightened by a number of stereotypes rooted deeply in social
perception (that knowledge once acquired is sufficient, that learning is for the young, and that adult
schools are for those who failed in normal education), as well as the lack of a well-developed culture in
businesses for investing in their personnel.



Systemic factors – connected to the country’s education policy, its legal system, and also the attitude
displayed by lifelong learning establishments themselves. Above all, one should point out the lack of a
consistent approach to lifelong learning shown by the state, and lack of determination in regard to
implementing planned changes. Another important factor here is, undoubtedly, the lack of effective
supervision over these establishments, and the non-innovative lifelong learning system, not keeping
pace with demands.

The factors favouring and the obstacles standing in the way of lifelong learning, as presented in this report, are
the subject of further exploration in field research studies.
Analysis conducted for the requirements of this research shows that there are no programme-related or
strategy documents devoted purely to the topic of lifelong learning, regardless of its form, functioning in the
Mazowieckie voivodship. Issues related to the education of adults in various forms appear as an element of the
main programme and strategy documents related to the development of the Mazowsze region, such as:
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Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 *Development Strategy for the
Mazowieckie Voivodship until 2020]



Regionalny Plan Działao na rzecz Zatrudnienia na rok 2011 *Regional Action Plan for
Employment for 2011]



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 [Regional
Operational Programme for the Mazowieckie Voivodship 2007-2013]



Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
[Operational Programme Human Capital. National Strategic Reference Framework 20072013]

These documents treat lifelong education, as does the Education Development Strategy for the years 20072013 currently in force, in a very general manner, without indicating any distinct executive guidelines. The
fundamental document regarding lifelong learning, which is the Development Strategy for Lifelong Learning to
the year 2010 (Ministry of National Education) has not yet resulted in a report on its implementation (planned
for the end of September 2011).
A query regarding existing social research studies or regarding assessments of lifelong learning in the
Mazowieckie voivodship revealed the existence of enormous gaps in this area. The topic of lifelong learning in
the Mazowieckie voivodship barely functions at all as an independent subject of social studies. Only two
research projects strictly referring to this issue were identified: the project “Kształcenie ustawiczne jako
kształcenie powszechne” *Lifelong learning as universal education+ conducted by the Voivodship Employment
Office, of which this research is a part, and the project “Badanie potrzeb edukacyjnych – monitoring kształcenia
ustawicznego w województwie mazowieckim” [Study into educational needs – monitoring of lifelong learning in
the Mazowieckie voivodship] conducted by the company PBS DGA (also in progress; project subsidised by
European Union funds as part of measure 9.3 of the OPHC).
Part 2: Lifelong learning in data from the SIO – Education Information System

Lifelong learning establishments









In the voivodship as a whole, there are 1.71 lifelong learning establishments per 10,000 inhabitants.
The index is lowest for the Warsaw sub-region (1.26), and highest for the Płock sub-region (2.76).
In the 2010/2011 academic year, the SIO Education Information System showed 768 lifelong learning
establishments in the Mazowieckie voivodship (with the exception of Warsaw) – 601 of these were
schools for adults, and 167 establishments embraced by the education system providing out-of-school
education. It should be made clear here that on average one in five (21%) of the establishments listed
did not indicate any students or participants of out-of-school forms of learning in their information
submitted to the SIO. Altogether, at the start of the previous academic year, there were 604 active
establishments (with students / participants), of which 495 were schools for adults, and 109 were
establishments embraced by the education system.
General high schools and supplementary high schools account for the largest share of establishments
offering education for adults in school forms (46%). The second largest group for number of
establishments is that of adult colleges (35%). Supplementary vocational high schools for adults
account for 13% of all schools for adults (66 establishments in total). The other types of institution are
very rare.
The group of establishments instructing in out-of-school forms comprises above all training and
vocational education centres, and non-public practical education establishments (80 establishments).
According to SIO data there are 11 Practical Education Centres functioning in the Mazowieckie
voivodship, and 11 Lifelong Learning Centres.
From the academic years of 2005/2006 to 2010/2011 the number of active lifelong learning
establishments (those with students) fell by 16%, from 716 to 604. The number of schools for adults
also fell during this time (by 19%). On the other hand, the number of establishments offering out-ofschool forms of learning remained steady.
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Two thirds of the lifelong learning establishments are non-public. Most of these have the rights of
state schools (56%). Currently state establishments account for one third of all establishments, and
their overall share in lifelong learning is steadily shrinking.
Over half the lifelong learning establishments (53%, 318 establishments) operate in the private sector;
one in three are run by a private individual (32%), and one in six by a commercial law company (16% their share has been growing steadily over the last six years). Local government bodies, particularly
rural poviats (counties), are the bodies running one in four establishments (26%). The nongovernmental sector (associations) is responsible for the functioning of one in five lifelong learning
establishments. A few establishments are run by central institutions or institutions of some other type.

Students and graduates of lifelong learning establishments




School forms. At the start of the 2010/2011 academic year there were 39,148 people studying in
lifelong learning establishments providing education in school-based forms. At the same time 10,342
people graduated from such education. In the voivodship as a whole, there are 1.11 students
attending adult schools per 100 inhabitants. This index is highest for the Siedlce and Płock sub-regions,
and lowest for the Warsaw sub-region. As opposed to the number of lifelong learning institutes falling
over the last few years (a drop of 19%), the number of students attending them has risen slightly (from
36,733 to 39,148, a rise of 6%), which indicates a concentration of such schooling in larger
establishments (also shown in the larger number of students per institution). On the other hand the
number of graduates remains very steady, fluctuating around 10,000. It is also worth noting that the
rise in number of students attending lifelong learning establishments is linked to the systematically
increasing number of pupils in general education establishments (rise of 31% compared to the
2005/2006 academic year – currently accounting for 46% of all pupils). The number of pupils attending
vocational schools, though, is falling (overall by 9% compared to the 2005/2006 academic year).
o Almost one in three lifelong learning establishments offering education in school-based forms
are attended by a maximum of 30 students. Another 18% are schools with 30 to 50 students,
and only one in four (24%) have 100 or more students. Overall, there are on average 64.8
people attending each lifelong learning establishment providing school-form education
(compared to 51.3 in 2005/2006).
o Data from the SIO Education Information System on the number of students attending
specific classes show that there is significant loss of students from one class (term) to the
next. For the overall population the number of students in class 2 (or term 3 or 4) is on
average 40% lower (ratio of change of 0.6) than the number of pupils in class 1 or term 1 or 2.
The average loss of students is higher in non-public establishments (43%) than in public ones
(33%).
Out-of-school forms. According to SIO data, there were 48,540 people attending out-of-school forms
of education in the 2010/2011 academic year. On average there were 445 people attending one such
institution, the vast majority of them in vocational training centres / non-public practical training
establishments. The rest attended courses or training in Lifelong Learning Centres (5.8%) or in Centres
for Practical Education (5.9%). The majority of participants in out-of-school forms of education
attended non-public establishments (57%).

Directions of lifelong learning


School forms. In the 2010/2011 academic year, lifelong learning establishments were prepared for
instructing in 82 occupations (as listed in the Classification of Occupations and Specialisations), with
one establishment on average educating in 2.4 occupations. Students attended these establishments
in classes for 75 occupations. Thus not all the occupations for which lifelong learning establishments
are prepared generate sufficient interest for such instruction to be provided. Overall the number of
schools prepared to educate students in a specific occupation is on average 25% higher than the actual
number of schools teaching students in this field. The structure of lifelong education is highly
concentrated. 50% of all students (10,736) are taking instruction in the 10 most popular occupations,
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and 80% in the 20 most popular. Overall, the subjects most popular in these establishments and
among their students are:


office and administration (94 establishments – above all in administration, accounting, sales,
economics; 5180 students in total)



safety and security (56 establishments – above all in hygiene and safety at work, physical
security for people and property; 2776 students in total)



agriculture (58 establishments – above all in farming, agricultural business; 2465 students in
total)



personal services (46 establishments – above all in hairdressing and cosmetics services; 1906
students in total)



mechanics and technology (49 establishments – above all for mechanics and electricians;
1891 students in total)



IT (58 establishments – above all IT technicians; 1198 students in total)





The range of education offered by lifelong learning establishments is steadily expanding. In
the academic year of 2005/2006 such establishments were prepared for instructing in 1.71
occupations on average. In the latest academic year, this index was 42% higher. Most
subjects are becoming more accessible. Only those related to new technologies, mechanics,
and production and materials technology are the exception in this respect. The changes in
popularity for specific occupations among students are reflected, in the vast majority of
cases, in the changes seen in what such schools have to offer, although change among the
former is much quicker; the number of students choosing specific subjects of learning rises or
falls faster than the number of schools offering them. Only in the case of occupations related
to the hotel and catering industry are the changes among schools and students out of sync,
with schools increasingly keen on offering such education, while students are less and less
interested. In general the level of interest is rising in less specialised areas, preparing students
for medium level office work (office and administration, safety and security, transport),
occupations in the personal services, and agriculture. On the other hand, the popularity of
specialised and technical subjects is falling – such as IT, mechanics and technology,
construction, and food production and nutrition.
Education in out-of-school forms. In lifelong learning establishments providing education in out-ofschool forms the most popular subjects are safety and hygiene at work (41%), occupational training
(32%) and other out-of-school forms such as seminars and training conferences. 43% of these
establishments also run other courses (not listed in the SIO). One in four offer language courses, 21%
occupational refresher courses, and 18% courses preparing students for vocational qualifications. 17%
also offer IT courses. Almost one in three of all participants in out-of-school forms (31%) are people
attending courses on safety and hygiene at work, while another 19% attend other out-of-school forms
(seminars, conferences), and 10% attend other courses. Those attending vocational courses
(occupational training, occupational refresher courses, preparation of students for vocational
qualifications, and confirming vocational qualifications) account for just over one in four (27%) of all
those attending out-of-school forms. Overall, compared to the 2005/2006 academic year, the number
of students in out-of-school forms of lifelong learning has risen by one third. During this time, the
popularity of vocational courses has risen by only 22%, from 10908 to 13330 participants. However,
the number of those attending other forms of lifelong learning has risen – above all courses in safety
and hygiene at work (by 75% - from 8635 to 15102 students) and other out-of-school forms (seminars,
conferences) (by 229% from 4123 to 9425 students).
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Potential in lifelong learning establishments






Teaching staff: Overall in the 2010/2011 academic year, in all lifelong learning establishments in the
Mazowieckie voivodship, there were 4,413 teachers, 67% of them women (2,958) and 33% men
(1,455) – giving on average 5.75 teachers per establishment. In the 2005/2006 academic year there
were 4.72 teachers on average per school for adults, compared to 5.24 in 2010/2011. During this
period we also observed a systematic decrease in average employment levels in establishments
embraced by the education system – from 9.42 teachers in 2005/2006 to 7.58 in 2010/2011.
o The teaching staff in establishments in the education system as well as schools for adults are
mainly middle-aged or older, and most often obtained their teaching qualifications 20 or
more years ago. This in turn may suggest that their qualifications are not always appropriate
for the realities of a modern knowledge-based economy. In addition, such an age structure
among the staff may, over the coming 10-15 years, generate the risk of a “generation gap” –
a significant deficit of experts and a large portion of employees reaching retirement age and
thus leaving the job market. However, it is worth pointing out that a systematic drop in
teacher age has been noted in the last few years, which may be a signal of positive change –
of the teaching staff becoming gradually younger. Nevertheless, the average age of teachers
here is still above 45.
o The fact that over half the teachers are employed in these establishments on the basis of a
commission contract, and another 25% on the basis of a contract for specific work, seems
surprising.
Infrastructure: Over the last six years an increase in the area of teaching space of 12% has been
2
2
observed (from 181 m to 204 m ). The percentage of lifelong learning establishments equipped with
computer rooms is also growing year by year. This level is currently 9 percentage points higher than in
the 2005/2006 academic year, at 25%. Only one in three lifelong learning establishments have
computers available for their students’ use.
Data regarding the operational costs of educational establishments in the SIO Education Information
System should be treated with a great deal of caution. The data is not verified, and in addition many
schools do not submit any information here, or where there are groups of schools operating together
the costs are attributed to a single institution. According to the SIO data, the average six-month
operational cost for schools for adults (no such data available for establishments offering only out - of
- school forms) is 60,000 zlotys.

The quality of education in lifelong learning establishments


In the 2010/2011 academic year, almost three quarters (73%) of the lifelong learning establishments
offering vocational education for adults provided practical occupational instruction. According to SIO
data from September 2010/2011, during the reporting period 6,394 people attended classes for
practical occupational instruction (which is just under one third – 31% of all students) while 7,394
took part in practical vocational training (just over one third – 35% of all students).



The last six years have brought about a significant improvement in the accessibility of practical
education. Compared to the academic year of 2005/2006 there has been an increase in particular in
the percentage of participants in practical vocational training. This has almost doubled, from 16% to
31%, although in the 2007/2008 academic year it was one percentage higher than today.



Foreign languages are studied in 83% of establishments educating students in school forms. The
teaching of foreign languages is widespread in all types of institution with the exception of adult
colleges, 47% of which do not offer such courses for their students. Three in four establishments teach
a single foreign language, while 22% teach two or more languages. The commonness of foreign
language instruction in lifelong learning establishments is systematically decreasing. In the 2005/2006
academic year, 89% of all students were learning foreign languages, while today the level is 14
percentage points lower at 75%.



Enormous changes have occurred during the last six years in the popularity of and pass levels in
external examinations. It must be mentioned at this point that up until the academic year of
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2009/2010 there were those taking exams according to the old system before educational reform (the
school graduation exam of the time and exam in vocational preparation) alongside those taking the
new exams (the current school graduation exam and exam confirming vocational qualifications).


6

According to SIO data, since 2005/2006 there has been a significant decrease in interest in both exam
types, while pass levels have also dropped (probably one of the factors behind the falling numbers of
students taking the exams). The percentage of students taking school graduation examinations has
fallen over the last few years (despite the rise in number of those studying in high schools) by over
half, from 53% to 24%. Pass levels for these exams have also more than halved – from 76% to 36%.

MOST IMPORTANT CONCLUSIONS – SUMMARY

Analysis of existing sources of information reveals a rather pessimistic picture of lifelong education in Poland.
Over the last few years, despite European tendencies, schooling for adults in Poland has not been developing.
The way of thinking of education as a long-term process continuing throughout one’s life, an approach which is
increasingly widespread in Europe, remains only a subject of discourse in Poland, and is frequently restricted to
thinking in categories of wishful thinking. The analysis reveals there to be a lack of comprehensive sources of
information on lifelong learning, both that available in school and out-of-school forms. At a national level it was
only possible to identify a few studies regarding LLU, and in the Mazowieckie voivodship this project is the first
research study of its kind, covering analysis of data from the SIO Education Information System as well as
empirical data from lifelong learning establishments themselves and their students. Today’s common way of
thinking of lifelong learning as an important factor in social and economic development is not, unfortunately,
reflected in measurable action in this area. The best proof of this is the absence of a development strategy for
lifelong learning over future years, and as a result the lack of consistent measures related to it. On an individual
level, the people of Poland – including those living in the Mazowsze region – increasingly often perceive
education as an important factor behind success on the job market. For many years now we have observed
growth in educational aspirations. Sadly, though, this is only reflected in the plans of young people, who are
more and more often choosing a path leading to higher education. However, it is not leading to growth in how
widespread formal and non-formal lifelong learning is.
Popularity of lifelong learning
Lifelong learning, both formal (in establishments covered by the education system) and non-formal
(establishments outside of the education system) has been at a steady level in Poland for many years, despite
the growth trends observed in the European Union. Compared to the country as a whole, the Mazowieckie
voivodship comes across somewhat better, although the changes seen in the last few years are also very slight.
Altogether, over the last 10 years the percentage of those to have participated in training during the past
month has increased in the Mazowsze region from 6.8% to 7.3%, while the percentage of those aged from 24
to 65 attending formal education has increased over the last 6 years from 1.6% to 1.7%.
The falling number of establishments embraced by the education system is also not conducive to growth in the
level of lifelong learning. Since 2005/2006 their numbers have fallen by 16%. As a result of reform to the
education system in 1999, post-primary establishments ceased operations, and the resultant gaps were not
filled by post-junior high school establishments (operating in the non-public sector more often than in the
past). Over the last six years there has been a drop above all in the number of technical colleges and
supplementary high schools.
Analysis of SIO data indicates very large differences between the voivodship’s sub-regions in regard to how
widespread lifelong learning is, contradictory to the goals of balanced development (regional uniformity). At a
sub-regional level one can see a concentration of lifelong learning establishments in the Warsaw sub-region
(36%), followed by the Radom (18%) and Płock (15%) sub-regions. The other three sub-regions clearly stick out
in this respect. On the other hand we are dealing with a strong concentration of lifelong learning in large towns
(Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka). Overall, the main towns of the sub-regions in the Mazowieckie voivodship
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(excluding the Warsaw sub-region, where Warsaw was not analysed) account on average for almost two thirds
(62%) of all active lifelong learning establishments, 71% of students in school forms and 76% in non-school
forms. Thus access to lifelong learning is very limited in country districts. The Płock and Siedlce sub-regions are
worst in this respect, where the main towns account for 90% of all students, followed by the Radom sub-region
(70% of all students). The concentration of lifelong learning in the large towns, coupled with the lack of
distance-learning options, makes such education practically inaccessible to inhabitants of peripheral localities
who are working or have families.
The condition of lifelong education
Analysis of data from the SIO Education Information System shows that one of the important problems faced
by lifelong learning establishments is the shortage of students. Of those establishments reporting to the SIO,
one in five have no students. In addition, over the education cycle as a whole one can see a significant drain of
students; there are many more students starting education in schools for adults than there are graduates.
From the point of view of the quality of education, the practice of employing teachers on the basis of civil-law
contracts also seems worrying. This means that the schools do not have stability in their staff. Lifelong learning
also suffers from a shortage of young teachers, with only 8% of all teachers under 30, while 53% are 45 years
old or more.
SIO data also leads to the conclusion that lifelong education has little potential in regard to practical vocational
training. Over one in four vocational education establishments offer no such opportunities, and only just over
one in three students in the schools take part in such practical training each year. However, it must be said that
the last six years have brought about positive changes in this respect.
Ultimately it is the pass level for examinations that testifies to the quality of education in schools for adults.
These schools are incapable to encouraging their students to take the exams, and are unable to properly
prepare them for the exams. Moreover, the trend over the last six years in this respect is unfavourable. The
percentage of students taking school-graduation or vocational examinations is falling along with the
percentage of those actually passing these exams.
Tailoring lifelong schooling to the requirements of the job market
In 2010/2011 a total of 39,148 people attended lifelong learning classes in school forms. In the same year,
10,342 completed such education. As for non-school forms of lifelong learning, there were 48,540 students.
This means that in the voivodship as a whole, for every 100 inhabitants there are 1.11 students in schools for
adults, and 1.5 students attending courses. Thus lifelong learning only to a slight degree determines the
competence potential of the region’s human resources. Nevertheless, it should be tailored to the needs of the
regional economy. As research has shown, those managing lifelong learning establishments are poorly oriented
in regard to the needs of the job market, and this factor only determines the shape of the educational
opportunities available to a small degree. Overall, from the point of view of the establishments’ managers, the
interest of students and infrastructure as broadly understood are more important, although these aspects do
not always go hand in hand with the market’s needs.
The high share of general education in lifelong learning is undoubtedly worrying from the point of view of the
market’s needs. It is intended to constitute a starting point for further education, but as the research goes to
show, very many of those in lifelong learning are satisfied with this level, and do not continue studies either at
college or higher places of learning. And general secondary-level education is not an asset on the job market.
At the same time the range of vocational education offered by lifelong learning establishments is very poor. On
average schools provide instruction in 1-2 occupations, which gives their potential students little room for
choice. This problem applies in particular to districts located far from large urban areas, where in addition the
opportunities offered by schools is more limited. Post-school education is largely limited to courses in safety
and hygiene at work, with vocational courses accounting for only a 27% share (students in all non-school
forms).
The degree to which vocational education is incompatible with the market’s needs is also significant;
altogether, of the 17 occupations offered most often, 8 (including the four chosen most often) may be treated
Strona 26 z 141

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

as incompatible. In addition, many of these occupations offer no options for the flexible shaping of one’s career
path, e.g. through running one’s own business. The problem of learning at technical colleges and adult colleges
also largely derives from the fact that they offer educational paths continued in education at a higher level. In
this respect, vocational education in technical colleges and adult colleges is out of touch with the realities of
the job market, as it educates students at too basic and general a level (also due to the limited extent of
practical classes) for the ever increasing demands of employers.
The range of subjects offered in vocational education has undergone little change over the last six years.
However, it must be pointed out that most changes are taking a direction in line with market requirements. On
the other hand, the growth in the significance of general education at the cost of vocational education seems
undesirable.
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Cześć 1: Kształcenie ustawiczne w Polsce i
na Mazowszu.
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7

7.1

TEORETYCZNY KONTEKST BADAWCZY

Formalne kształcenie ustawiczne – podstawowe informacje

Kształcenie ustawiczne wpisuje się w koncepcję kształcenia przez całe życie – life long learning, zgodnie z którą
do kwalifikacji i umiejętności wymaganych na rynku pracy można dochodzid różnymi drogami, poprzez
kształcenie w trybie formalnym (szkolnym), pozaformalnym (dokształcanie, doskonalenie i szkolenie) oraz
1
nieformalnym (samouczenie się oraz doświadczenie uzyskane w pracy) .
Niniejsze badania dotyczą jedynie formalnego kształcenia ustawicznego w ramach systemu oświaty. Jego
organizacja opiera się na ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. u. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej, uszczegółowiających
obowiązujące przepisy.
W myśl wyżej wymienionej ustawy formalne kształcenie ustawiczne to kształcenie w szkołach dla dorosłych, a
także uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych w
określonych typach placówek oświatowych. Kształcenie ustawiczne może byd prowadzone jako stacjonarne,
zaoczne i na odległośd.
Kształcenie w szkołach dla dorosłych
Szkoła dla dorosłych to szkoła, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są
osoby mające 18 lat, a także kooczące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły.
W systemie oświaty funkcjonują szkoły dla dorosłych na trzech poziomach edukacji – podstawowym,
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum
ogólnokształcące, uzupełniające liceum ogólnokształcące oraz szkoła policealna).
Szczegółowe programy nauczania oraz zasady funkcjonowania tego typu placówek określa Minister Edukacji
Narodowej.
Szkoły dla dorosłych najczęściej prowadzą kształcenie w trybie zaocznym (zjazdy odbywające się co drugi
weekend) lub w trybie wieczorowym (w godzinach popołudniowych w wybrane trzy dni w ciągu tygodnia).
Kształcenie w formach pozaszkolnych
Przez pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego w myśl ustawy o systemie oświaty należy rozumied formy
uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach,
takich jak:
 Centra Kształcenia Ustawicznego (CKU) – prowadzą one kształcenie w formach szkolnych lub
pozaszkolnych
 Centra Kształcenia Praktycznego (CKP) - realizują zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu,
wynikające z programu nauczania dla danego zawodu oraz prowadzą kształcenie ustawiczne w
formach pozaszkolnych.

1

Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Założenia projektowanych zmian. Informator, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010
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 Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – prowadzą dokształcanie teoretyczne
młodocianych pracowników oraz prowadzą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
 Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego - prowadzą kształcenie ustawiczne w
formach pozaszkolnych
Jakośd kształcenia w tych placówkach potwierdza akredytacja przyznawana przez właściwe Kuratorium
Oświaty.
Ustawa wyróżnia następujące formy kształcenia pozaszkolnego:
 Kurs - pozaszkolna forma kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęd edukacyjnych,
której ukooczenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji
zawodowych, realizowana zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia.
 Kurs zawodowy - kurs, którego program nauczania obejmuje usystematyzowane treści nauczania
wybrane z programu nauczania dla zawodu, dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wyniki kursu zawodowego są zaliczane przy
podejmowaniu nauki w szkole dla dorosłych prowadzącej kształcenie zawodowe.
 Seminarium - pozaszkolna forma kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęd
edukacyjnych, której ukooczenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat,
realizowana zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia.
 Praktyka zawodowa - pozaszkolna forma kształcenia o czasie trwania uzależnionym od złożoności
umiejętności niezbędnych do wykonywania zadao zawodowych, nie krótszym jednak niż 80 godzin
zajęd, której ukooczenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie praktycznych umiejętności zawodowych
z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia zawodowego uczestników.
Początki wdrażania koncepcji kształcenia się przez całe życie w sięgają w Europie 1996, kiedy to z jednej strony
władze Unii Europejskiej przyjęły dokument „Biała księga: Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się
społeczeostwa”, z drugiej zaś Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD) przyjęła inny
podstawowy dokument dotyczący tej kwestii - „Lifelong Learning for All”. Władze europejskie kładą istotny
nacisk na ideę upowszechniania edukacji ustawicznej i jej dostępności dla wszystkich, przy jednoczesnym
zapewnianiu odpowiednich warunków kształcenia. Koncepcja uczenia się przez całe życie przyjęta przez OECD
2
jest koncepcją ujmującą edukację w sposób holistyczny (jako rozwój indywidualny i społeczny).
Waga kształcenia ustawicznego dostrzegana jest również w Polsce, chociaż pojawiają się zastrzeżenia
ekspertów, że założenia dotyczące tej kwestii, chod słuszne, są jeszcze niespójne i niedopracowane (Monitoring
działalności placówek akredytowanych prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych). Ministerstwo
3
Edukacji Narodowej przyjęło w 2003 r. Strategię Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 . Strategia opiera się
na holistycznej koncepcji uczenia się przez całe życie OECD, a kształcenie ustawiczne postrzega z jednej strony
w kontekście rozwoju osobistego i budowania społeczeostwa opartego na wiedzy, z drugiej zaś w kontekście
społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i polepszaniu swojej sytuacji na rynku pracy. Głównym celem działao
paostwa polskiego w myśl strategii jest upowszechnienie idei kształcenia ustawicznego (lepszy dostęp, działania

2

Biała Księga Unii Europejskiej o Edukacji. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeostwa.
Memomorandum dotyczące kształcenia ustawicznego
Rezolucja Radu Unii Europejskiej z 27 czerwca 2002 r. pt. Urzeczywistnienie koncepcji uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning)
Raport Edukacja i szkolenie 2010. Sukces Strategii Lizbooskiej zależy od wprowadzenia natychmiastowych reform.
3

Niestety na dzieo składania raportu nie jest jeszcze dostępne sprawozdanie z realizacji tej Strategii. Wedle informacji uzyskanej z MEN,
sprawozdanie w tym zakresie może byd dostępne do kooca września 2011.
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informacyjne w społeczeostwie) oraz podniesienie jego jakości. W związku z tym w Strategii przyjęto 6 działao
priorytetowych:
 Działanie 1: Zwiększanie dostępności do kształcenia ustawicznego.
 Działanie 2: Podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego.
 Działanie 3: Współdziałanie i partnerstwo.
 Działanie 4: Wzrost inwestycji w zasoby ludzkie.
 Działanie 5: Tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług
doradczych.
 Działanie 6: Uświadamianie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego.
W związku z przyjętą strategią rozwoju kształcenia ustawicznego i również ze względu na zmiany gospodarcze i
zmieniającą się sytuację na rynku pracy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje modernizację kształcenia
ustawicznego połączoną z modernizacją kształcenia zawodowego, zmierzającą do jak najlepszego dostosowania
oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. W założeniu szkoły zawodowe mają również zajmowad się
kształceniem w formach pozaszkolnych, oferując kursy kwalifikacyjne dla osób dorosłych, zwłaszcza w zakresie
przekwalifikowywania i wyposażania w konkretne umiejętności zawodowe, zgodne z potrzebami pracodawców.
Szkoła będzie jednocześnie przygotowywała do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje
zawodowe.
Innym projektowanym rozwiązaniem ma byd tworzenie branżowych centrów kształcenia zawodowego, dla
których bazą mogą byd dotychczasowe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego lub
szkoły. Branżowe centrum ma w założeniu skupiad placówki oferujące kształcenie zawodowe w różnych
formach, dzięki czemu będzie wykorzystywany potencjał techniczny i kadrowy, co przełoży się na wysoką jakośd
oferty edukacyjnej i dostosowywanie jej do rynku pracy.
Projektowane zmiany obejmują również rozwój systemu kształcenia na odległośd w szkołach i placówkach
realizujących kształcenie ustawiczne w ramach systemu oświaty. Obecnie brakuje takich rozwiązao
organizacyjnych i uregulowao prawnych, które umożliwiałyby rozwój tych form kształcenia ustawicznego na
4
szerszą skalę .

7.2

Stan kształcenia ustawicznego w Polsce

Idea kształcenia ustawicznego jako kształcenia powszechnego przyświecająca władzom europejskim, a tym
samym również polskim, jest ideą pożądaną, ale niestety trudną w realizacji. Józef Półturzycki, ekspert projektu
„Monitoring działalności placówek akredytowanych prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych” we
wstępie do raportu podsumowującego wyniki badao pisze, że kształcenie dorosłych „wymaga politycznych
decyzji, przemian w systemie edukacji, wsparcia różnych dziedzin życia paostwowego i społecznego oraz
5
wzmacniania edukacyjnych zasobów” . Jak pokazują wyniki różnych dostępnych publikacji, ekspertyz czy też
badao społecznych, stan edukacji ustawicznej w Polsce pozostawia jeszcze wiele do życzenia.
Przede wszystkim ogólnodostępne dane pokazują, że kształcenie ustawiczne nie jest w Polsce powszechną
praktyką. Według badania Kształcenie Dorosłych Głównego Urzędu Statystycznego zrealizowanego w 2006r. z

4

Założenia projektowanych zmian. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Informator", Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010
Według tego dokumentu wdrażanie zmian ma się rozpocząd w roku szkolnym 2012/2013.
5

Monitoring działalności placówek akredytowanych prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych. Raport, Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Eknomiczna w Łodzi, Centrum Badao Edukacyjnych, Łódź 2008, s. 8.
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różnych form kształcenia ustawicznego korzystała co trzecia osoba aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej
(35,8%). Najczęstszą formą kształcenia było kształcenie nieformalne – samokształcenie (25,4%), rzadziej
korzystano z form pozaszkolnych (18,6%), najrzadziej zaś uczestniczono w formalnym, szkolnym kształceniu
(zaledwie 5,5%). Uczestnictwo w jakiejkolwiek formie kształcenia ustawicznego malało wraz z wiekiem – 50,5%
osób w wieku do 22-29 lat i 16% osób w wieku 60-64 lat uczestniczyło w jakiejkolwiek formie kształcenia
ustawicznego. W przypadku osób powyżej 45 roku życia uzupełnianie edukacji w systemie szkolnym jest
rzadkością – oscyluje wokół 1-2%. Tendencja do niższej aktywności w zakresie kształcenia wśród osób starszych
nie odbiega pod tym względem od ogólnej sytuacji w Europie. Z jednej strony można to wiązad z faktem, że w
mniejszym stopniu opłaca się inwestowad w wykształcenie osób, które są już w wieku przedemerytalnym i będą
jeszcze aktywne zawodowo przez krótki okres. Z drugiej zaś strony samo zaangażowanie osób starszych jest
mniejsze – uważają powszechnie, że są już za starzy na naukę, a także mają inne zobowiązania zajmujące ich
czas np. zobowiązania rodzinne.
W każdej z badanych form kształcenia ustawicznego nieco częściej kształciły się kobiety, ale różnice nie są
istotne. W najtrudniejszej sytuacji są mieszkaocy wsi, którzy praktycznie nie uczestniczą w doskonaleniu się –
74,7% nie uczestniczy w żadnej formie kształcenia ustawicznego.
Istotny wpływ na uczestnictwo w kształceniu ustawicznym ma sytuacja na rynku pracy. Najczęściej z różnych
form dokształcania korzystają osoby pracujące, rzadko natomiast bezrobotne i bierne zawodowo.
Tabela 1 Osoby w wieku 25-64 lat uczestniczące w kształceniu formalnym, pozaformalnym i nieformalnym.
UCZESTNICZĄCY W EDUKACJI
NIEUCZESTNICZĄCY
W EDUKACJI
JAKAKOLWIEK
Kształcenie
Kształcenie
Kształcenie
FORMA EDUKACJI
formalne
pozaformalne
nieformalne
(system
(szkolenia)
(samokształcenie)
szkolny)
OGÓŁEM
35,8%
5,5%
18,6%
25,4%
64,2%
PŁED
Mężczyźni
35,4%
4,8%
18,2%
24,8%
64,6%
Kobiety
36,2%
6,2%
18,9%
26%
63,8%
MIEJSE ZAMIESZKANIA
Miasto
41,8%
6,7%
22,6%
29,6%
58,2%
wieś
25,3%
3,5%
11,4%
18,0%
74,7%
WIEK
25-29 lat
50,3%
18,1%
26,6%
32,2%
49,7%
30-34 lat
44,4%
8,1%
25,4%
30,4%
55,6%
35-39 lat
42,7%
6,4%
24,9%
29,5%
57,3%
40-44 lat
38,3%
4,6%
20,8%
26,8%
61,7%
45-49 lat
33,9%
2,0%
18,0%
24,3%
66,1%
50-54 lat
28,3%
0,9%
13,4%
21,8%
71,7%
55-59 lat
22,3%
0,2%
8,6%
18,5%
77,7%
60-64 lat
16%
3,5%
14,7%
84%
WYKSZTAŁCENIE
Wyższe
73,7%
16,1%
46,4%
55,5%
26,3%
policealne
50,9%
7,3%
23,9%
35,3%
49,1%
Średnie zawodowe
37,8%
4,2%
18%
25,9%
62,2%
Średnie
37,8%
9,8%
16,6%
26,3%
62,2%
ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
20,2%
1,0%
8,4%
13,4%
79,8%
i gimnazjalne
Podstawowe i niższe
11,1%
0,8%
4%
7,7%
88,9%
STATUS NA RYNKU PRACY
Pracujący
45,3%
6,9%
26,3%
31%
54,7%
bezrobotni
27%
6,2%
8,8%
19,5%
73%
Bierni zawodowo
16%
2,1%
3%
14%
84%

Źródło: GUS, Kształcenie Dorosłych, 2009
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Źródła finansowania kształcenia są różne w przypadku osób pracujących i niepracujących. W przypadku osób
pracujących kształcenie finansowali pracodawcy, podczas gdy osoby bezrobotne musiały wykładad własne
środki, liczyd na rodzinę lub Urząd Pracy (BAED, 2003 r.). Od momentu przeprowadzenia badania sytuacja w
tym względzie mogła ulec zmianie, ze względu na wykorzystanie środków unijnych na różne projekty związane z
podnoszeniem kwalifikacji, które umożliwiają bezpłatne korzystanie z dokształcania. Brakuje jednak aktualnych
danych w tym zakresie.
Badanie OECD „Uczenie się dorosłych – przegląd tematyczny” (TRAL) z 2002 r. pokazało, że Polska ma jeden z
najniższych wskaźników uczestnictwa w kształceniu ustawicznym wśród krajów uczestniczących w badaniu,
wynoszący 1,6%. Stawia to Polskę na poziomie Węgier (1,5%) i Portugalii (1,8%). Najlepiej wypada pod tym
względem Szwajcaria (prawie 13%), Dania (10%), Wielka Brytania (8,4%), Finlandia (7,6%) i Szwecja (7,1%).
Ponadto w Polsce zdiagnozowano znaczne nierówności w dostępie do kształcenia ustawicznego – z oferty
korzysta niewielu zainteresowanych. Inwestuje się w długotrwałe szkolenie mniejszej liczby osób. W Polsce
podobny odsetek osób podejmuje kształcenie zawodowe w zakresie podstawowym, co w zakresie doszkalania
zawodowego, jednak bardzo mały odsetek uczestniczy w szkoleniach dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
co potwierdza przytoczone powyżej wyniki badania GUS. Dane dotyczące przeciętnego uczestnictwa w
szkoleniach (BAEL), pokazują, iż wbrew tendencjom Europejskim oraz pomimo rosnącej oferty kursów i szkoleo
(dostępnej dzięki realizacji projektów szkoleniowych współfinansowanych z UE), w Polsce skala uczestnictwa w
kształceniu ustawicznym nie zwiększa się. Polska niezmiennie jest tu w unijnym ogonie. W skali UE przeciętny
poziom osób uczących się w wieku od 25 do 64 lat wzrósł z 7,1 proc. w 2000 roku do 9,3 proc. w 2009 r. W
Polsce nastąpił spadek z 4,9 proc. w 2005 r. do 4,7 proc. w 2009 r.
Co ciekawe jednak, na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy znaczące zmiany postaw wobec edukacji i
kształcenia. Obecnie nie przekładają się one wprawdzie na wzrost rzeczywistej motywacji do kontynuacji nauki
w wieku dorosłym, mogą im jednak sprzyjad w najbliższej przyszłości. Badania przeprowadzane przez Centrum
Badao Opinii Społecznej pokazują, że w Polsce obecnie panuje raczej pozytywne nastawienie do idei samego
kształcenia się. Nastawienie to uległo od 1993 r. znaczącej poprawie – 42% w 1993 r. i aż 68% w 2009 r.
przyznało, że zdecydowanie warto się kształcid. W dodatku badani coraz częściej dostrzegają przełożenie
wykształcenia i zdobytej wiedzy na sytuację na rynku pracy – to, że wykształcenie wpływa na karierę zawodową
i w dużym stopniu na uzyskiwane zarobki. Należy jednak zauważyd, iż pozytywny stosunek do kształcenia miał
swoje apogeum w 2004 (kiedy 74% uznało że warto się kształcid). Autorzy komunikatów CBOS dostrzegają, iż
wraz z kryzysem i trudnościami na rynku pracy maleje odsetek osób pozytywnie nastawionych do uczenia się.
Tendencje takie potwierdza również fakt, że badani w większości nie traktują kształcenia się jako możliwości
wyjścia z bezrobocia. Głównym motywatorem zachęcającym do kształcenia jest możliwośd uzyskania wyższych
zarobków (64%), ale również uzyskanie interesującego zawodu (39%), łatwiejsze życie (35%), niezależnośd i
samodzielnośd (30%), rozwój intelektualny i samodoskonalenie (27%) (Rola wykształcenia i zmiany w jej
społecznym postrzeganiu 1993-2009). Zatem, jak widad, w sytuacji spowolnienia gospodarczego i trudnej
sytuacji na rynku pracy, gdy pracodawcy niezbyt chętnie podchodzą do podwyższania zarobków, czy też
zatrudniania nowych osób, dążenie do podnoszenia kwalifikacji i uczenia się jest zagrożone.
Szansą dla kształcenia ustawicznego może byd fakt, że większośd badanych nie jest zadowolona z uzyskanego
do tej pory wykształcenia (63%) i należy podkreślid, że odsetek ten wzrósł od 1993 r. aż o 16 punktów
procentowych. Rosnący poziom wykształcenia społeczeostwa polskiego nie przekłada się na zadowolenie w tym
aspekcie – im niższy poziom wykształcenia, tym większe niezadowolenie. Na przestrzeni lat 2004-2009 nie
zmienił się również odsetek osób, deklarujących, że nie udało im się zrealizowad swoich zamierzeo w sferze
edukacji – obecnie wynosi on 37% (Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym postrzeganiu 1993-2009).
Nastawienie do dalszego kształcenia się nie jest jednoznaczne – prawie połowa Polaków (48%) jest gotowa
podnosid swoje kwalifikacje, chociaż drugie tyle (49%) nie jest już tym zainteresowane. Mimo to badanie CBOS
Cele i dążenia życiowe Polaków pokazuje, iż wykształcenie jest jednym ze znaczących szczegółowych celów w
życiu badanych Polaków – z odsetkiem 12% plasuje się na czwartym miejscu za osiągnięciem odpowiednich
warunków materialno-bytowych (20%), zdrowiem swoim i najbliższych (16%) oraz planami mieszkaniowymi
(14%). Ważnośd wykształcenia w życiu zależy istotnie od różnych zmiennych demograficznych. Dążenie do
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zdobycia wykształcenia jest szczególnie istotne dla kobiet, dla których jest to trzeci szczegółowy cel po zdrowiu i
odpowiednich warunkach materialno-bytowych. Największe aspiracje w tym zakresie mają również osoby
młode (do 34 roku życia), dla których jest to główny cel, a także osoby z wykształceniem podstawowym i
średnim – jest to drugi z ich życiowych celów. Kształcid się planują również osoby z niższymi zarobkami, co
można tłumaczyd faktem, że wykształcenie postrzegane jest jako sposób na podwyższenie zarobków, o czym
wspominano powyżej.
Widad zatem, że idea kształcenia ustawicznego może trafid na podatny grunt, ale jednocześnie przytoczone
statystyki pokazują, że tak się jeszcze nie dzieje. Przyczyny małej powszechności kształcenia ustawicznego są
wielowymiarowe. Można je zebrad w dwie najważniejsze grupy


czynniki indywidualne – powiązane z postawami osób dorosłych wobec kształcenia ustawicznego



czynniki systemowe – związane z polityką edukacyjną paostwa, systemem prawnym, a także
nastawieniem samych placówek kształcenia ustawicznego

Przedstawione w niniejszym raporcie czynniki sprzyjające rozwojowi kształcenia ustawicznego oraz stojące mu
na przeszkodzie bariery są przedmiotem dalszej eksploracji w badaniach terenowych.

Czynniki indywidualne
W przypadku czynników indywidualnych wpływających na niski obecnie udział w kształceniu ustawicznym, a
zwłaszcza w kształceniu formalnym, należy zwrócid uwagę z jednej strony na cechy socjo-demograficzne
różnicujące w sposób istotny uczestnictwo w uczeniu się osób dorosłych, z drugiej zaś nastawienie psychiczne i
zakorzenione stereotypowe myślenie na temat kontynuacji nauki, dokształcania się i doskonalenia.
W pierwszym przypadku, o czym wspomniano już powyżej, kształceniu ustawicznemu nie sprzyja przede
wszystkim niskie wykształcenie, starszy wiek, nie posiadanie zatrudnienia oraz mieszkanie na terenach
wiejskich (GUS, Kształcenie Dorosłych, 2009). Paradoksalnie, w kształceniu ustawicznym chętniej i częściej
uczestniczą więc osoby obecnie pracujące i z większymi możliwościami na rynku pracy niż osoby bezrobotne,
czy też trwale nieobecne na rynku pracy (bierni zawodowo).
 Wykształcenie. Osoby z niższym wykształceniem, mimo iż, jak pokazują badania CBOS, są
niezadowolone z osiągniętego poziomu wykształcenia (Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym
postrzeganiu 1993-2009) oraz dla osób z wykształceniem podstawowym zdobycie wykształcenia jest
drugim z życiowych celów (Cele i dążenia życiowe) - rzadko podejmują jakieś kroki by zmienid ten stan
rzeczy (GUS, Kształcenie Dorosłych, 2009 )
 Wiek. Należy tutaj podkreślid, że zdobywanie wykształcenia nie jest szczególnie istotną kwestią dla
osób starszych, które jeszcze znajdują się na rynku pracy. Tymczasem wobec zmieniającej się sytuacji
na rynku pracy i szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy osób powyżej 45 roku życia, mógłby byd to
ich dodatkowy atut poprawiający pozycję na rynku pracy. Jednak tak się nie dzieje. Z jednej strony
osoby starsze odbierane są jako osoby, w które nie warto już inwestowad, gdyż będą niedługo
odpływad z rynku pracy. Z drugiej strony sami Polacy powyżej 45 roku życia postrzegają się jako za
starzy na kształcenie. Istotne jest również w tym przypadku przywiązanie do miejsca pracy, stanowiska
pracy i lęk przed nowymi rzeczami. Osoby starsze są bardziej zniechęcone, mniej otwarte na zmiany i
aktywne zachowanie na rynku pracy.
 Bezrobocie. Niestety nie jest zakorzenione w społeczeostwie postrzeganie zdobywania wykształcenia
jako możliwości wyjścia z bezrobocia, mimo iż dośd silne jest połączenie wykształcenia z lepszą

Strona 34 z 141

Badanie realizowane w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6

sytuacją na rynku pracy. Potwierdzają to autorzy raportu Czego (nie)uczą polskie szkoły? , że częściej
kształcą się osoby, które posiadają pracę, niż niepracujący. Co prawda jest to trend pozytywny, gdyż w
krajach wysoko rozwiniętych na wysokich stanowiskach nie wystarcza tylko jednostronna wiedza i
musi byd ona uzupełniana i uaktualniana, z drugiej jednak strony osoby pozostające poza rynkiem
pracy bez doskonalenia swoich kwalifikacji czy też przekwalifikowania się, nie mają większych szans na
znalezienie zatrudnienia. Niski udział osób bezrobotnych w kształceniu może byd związany z faktem, że
muszą oni z własnej kieszeni pokrywad ewentualne koszty nauki, jeżeli nie jest ona bezpłatna lub nie
otrzymają wsparcia ze strony instytucji rynku pracy czy pomocy społecznej. Nie bez znaczenia jest tutaj
również nastawienie osób bezrobotnych do podjęcia jakiejkolwiek aktywności czy to zawodowej, czy
edukacyjnej.
 Miejsce zamieszkania. Małą aktywnością w zakresie edukacji ustawicznej wykazują się również osoby
mieszkające na terenach wiejskich. Wiąże się to ze słabą dostępnością i ubogą ofertą edukacyjną
placówek na tych terenach, szczególnie w przypadku kształcenia ustawicznego. Znajdują się one
głównie na terenach większych miast, co dla mieszkaoców wsi wiąże się z dojazdami oraz wymaga
większej aktywności związanej z poszukiwaniem dostępnych możliwości kształcenia.
Dodatkowo wśród przyczyn niskiego zainteresowania kształceniem ustawicznym upatruje się przekonania, że
wiedza zdobyta dotychczas jest wystarczająca i nie ma konieczności jej uzupełniania. Istnieje również stereotyp
o wąskiej specjalizacji, jako drodze do sukcesu zawodowego oraz przywiązanie do jednego miejsca pracy
(szczególnie wśród osób starszych). Wśród społeczeostwa polskiego nie widad jeszcze długofalowego myślenia
o swoim funkcjonowaniu na rynku pracy i elastycznego podejścia do zatrudnienia i otwarcia na zmiany.
Tymczasem pracownik XXI wieku powinien byd gotowy na wielokrotną zmianę pracy, miejsca pracy i rodzaju
wykonywanej pracy (Kapitał Intelektualny Polski). Ponadto pojawiają się nowe zawody, stanowiska,
wymagające nowych kompetencji. Zatem nieustanne kształcenie jest koniecznością, by odnaleźd się na rynku
pracy.
Z drugiej strony nie ma przekonania wśród pracodawców do inwestowania w wykształcenie pracowników.
Uważają oni, że kwalifikacje pracowników są wystarczające i nie postrzegają kształcenia ich przez pryzmat
indywidualnego rozwoju kadr (Monitoring działalności placówek akredytowanych prowadzących kształcenie w
formach pozaszkolnych).
Należy tutaj również poruszyd kwestię motywacji do podjęcia i kontynuowania nauki przez osoby, które
rozpoczęły kształcenie w systemie formalnym. Często dochodzi na tym polu do nadużyd, a mianowicie szkoły są
pełne uczniów tzw. „martwych dusz”. Są to uczniowie, którzy zapisują się do danej szkoły i nie uczęszczają na
zajęcia. Decydują się na naukę, gdyż chcą posiadad jedynie legitymację uprawniającą do zniżek lub potrzebują
zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, by pobierad świadczenia społeczne z różnych źródeł (Szkoły udają, że
7
uczą. Paostwo płaci naprawdę ). Uczniowie szkół dla dorosłych mają również niską motywację do uczęszczania
do zajęcia. Wydawałoby się, że skoro sami podejmują decyzję o kontynuowania nauki, to powinni byd bardziej
zmotywowani, jednak paradoksalnie się tak nie dzieje. Powszechnym zjawiskiem w przypadku szkół dla
dorosłych jest nieuczęszczanie na zajęcia. A jeżeli osoby uczęszczają, to niezbyt efektywnie uczestniczą w
zajęciach i niezbyt chętnie zdobywają wiedzę. Powody takiego stanu są bardzo różne. Można tutaj zwrócid
uwagę na fakt, że osoby dorosłe mają obciążenia wynikające z pracy, czy też obowiązków rodzinnych, co
powoduje, że nie są na tyle dyspozycyjni i zaangażowani w edukację.

6

Czego (nie)uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Fundacja FOR, U. Sztanderska, W. Wojciechowski,
Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa wrzesieo 2008
7

Szkoły udają, że uczą. Paostwo płaci naprawdę, Mariusz Kutka, Gazeta Wyborcza, 9 września 2011
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Czynniki systemowe
Formalne kształcenie ustawiczne nie pozostaje też w izolacji od warunków systemowych i polityki władz
paostwowych wobec tej kwestii. Z jednej strony obserwowad można pozytywne nastawienie władz do kwestii
uczenia się przez całe życie, z drugiej jednak strony obowiązujący system edukacyjny i ustawodawstwo w tym
obszarze nie do kooca są spójne i jedynie fragmentarycznie podchodzą do tej tematyki. Promowana jest idea
kształcenia ustawicznego, jednak nie przekłada się to na konkretne działania, które regulowałyby kwestie
związane z tym typem kształcenia i rozwiązywałyby jego problemy.


Rozwiązania prawne. Eksperci w zakresie edukacji zwracają uwagę, że obecnie obowiązujące prawo w
zakresie kształcenia ustawicznego nie jest dostosowane do panującej sytuacji i bezradne wobec
problemów i wyzwao, jakie stają przed nim. Brakuje spójnego i kompleksowego podejścia do edukacji
ustawicznej. Z jednej strony jest ona częścią systemu edukacji i reguluje ją Ustawa o systemie oświaty i
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Kształcenie ustawiczne należy również do kompetencji
instytucji rynku pracy i jest regulowane poprzez Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Autorzy raportu na temat kształcenia ustawicznego w Małopolsce zauważają, że „prawna
odrębnośd oraz brak jednego dokumentu regulującego całościowe funkcjonowanie instytucji z obszaru
kształcenia ustawicznego wpływa na wyodrębnienie się trzech typów instytucji działających w tym
obszarze: instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy i szeroko pojętych instytucji funkcjonujących
w obszarze kształcenia ustawicznego (działających w oparciu o odrębne przepisy)” (Kształcenie
ustawiczne w Małopolsce). Z jednej strony można taką sytuację traktowad jako mocną stronę, gdyż w
raporcie Kapitał Intelektualny Polski, autorzy zwracają uwagę, że w przypadku kształcenia
ustawicznego mamy do czynienia z różnymi grupami np. osoby bezrobotne, osoby pracujące, które
chcą podwyższyd swoje kwalifikacje, osoby młodsze, osoby starsze itd., więc konieczna jest
dywersyfikacja kształcenia i dostęp do różnych możliwości. Z drugiej jednak jest słabością systemu,
gdyż instytucje funkcjonują niezależnie i brakuje jednolitego systemu chociażby informowania o
dostępnych możliwościach kształcenia.



Polityka paostwa. Polityka paostwa skupia się przede wszystkim na edukacji młodzieży, a kształcenie
osób dorosłych pomimo strategicznych deklaracji o jego ważności, nadal pozostawione jest samo
sobie. Polityka kształcenia osób dorosłych w zasadzie funkcjonuje na sadzie teoretycznej idei, gdyż ze
strony paostwa nie przekłada się na konkretne i kompleksowe działania. Do 2010 r. istniała strategia
rozwoju kształcenia ustawicznego, obecnie brakuje odrębnego dokumentu strategicznego w tym
zakresie. Kształceniu ustawicznemu poświęcono jedynie stronę (ograniczając się do ogólnych zapisów)
w Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007 – 2013. Szkoły dla dorosłych praktycznie traktowane są jako
druga szansa dla osób, które przerwały naukę w szkołach dla młodzieży. Zapomina się o osobach
starszych, które same mają niską motywację i zainteresowanie kształceniem (Kształcenie ustawiczne w
Polsce na tle innych krajów – na postawie badania TRAL).



Brak efektywnego nadzoru nad placówkami, szczególnie niepublicznymi. W efekcie prowadzi to do
sytuacji licznych nadużyd ze strony szkół. Powszechny jest proceder „szkół widmo” i szkół z uczniami
„martwymi duszami”. Szkołom nie zależy na przekazywaniu wiedzy uczniom, na tym by uczeo
uczęszczał na zajęcia, ukooczył szkołę i np. zdał egzamin zawodowy. Liczy się pozyskanie jak
największej liczby chętnych do rozpoczęcia nauki, tak by uzyskad subwencje oświatowe. W skrajnych
przypadkach szkoła zupełnie nie posiada uczniów, nie funkcjonuje, a pobiera dotacje. Do września
2010 r. uczeo w szkołach dla dorosłych nie musiał nawet chodzid na zajęcia. Obecnie sytuacja uległa
zmianie i uczniowie muszą byd na przynajmniej połowie zajęd w semestrze, by nie zostad skreślonym z
listy. Uwagę na to zaczęły zwracad władze, które planują by od przyszłego roku szkolnego rejestrowad
uczniów w Systemie Informacji Oświatowej po numerach PESEL, zaś szkołom przyznawad subwencje,
dopiero gdy uczniowie zdadzą koocowe egzaminy. Obecnie subwencja płacona jest za każdego ucznia
co miesiąc (Szkoły udają, że uczą. Paostwo płaci naprawdę).



Brak wsparcia kształcenia ustawicznego ze strony pracodawców. Pracodawcy nie kształtują w
przedsiębiorstwach odpowiedniego klimatu edukacyjnego, nie zachęcają pracowników do
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podejmowania doskonalenia i dokształcania zawodowego. Uznają, że pracownicy nie potrzebują dalej
się kształcid, gdyż posiadają wymagane kompetencje. Sytuację tę zaczął zmieniad dostęp do środków
unijnych i wielu pracodawców pozyskuje je, by przeszkolid własnych pracowników.


Mało efektywny system kształcenia ustawicznego – w obecnej sytuacji zarówno szkoły, jak i słuchacze
nie mają instrumentów, które motywowałyby ich do uczestniczenia w nauce w sposób aktywny i
dawałyby jakieś wymierne efekty tej nauki. Według rekomendacji OECD dla Polski „dobry model
kształcenia ustawicznego powinien zachęcad wszystkie strony tj. uczących się, pracodawców i
instytucje szkoleniowe do zachowao gwarantujących maksimum efektywności. Obecny system nie
skłania wszystkich partnerów do aktywności w tym obszarze w równym stopniu. Wręcz przeciwnie
odnosi się wrażenie, iż każdy z nich czeka na pozostałych, by wykonali pierwszy krok. Taki model
wymaga ciągłej interwencji i wsparcia ze strony paostwa. Jest on niestabilny i niezdolny do
samodzielnego trwania, ani tym bardziej – dynamicznego rozwoju” (Kształcenie ustawiczne w Polsce
na tle innych krajów – na podstawie badania TRAL)



Brak innowacyjnego systemu kształcenia ustawicznego. Obowiązujący model nauczania jest w dużym
stopniu odziedziczony po społeczeostwie przemysłowym, kiedy to zadaniem szkoły było jednolite
przygotowanie dużych grup pracowników na potrzeby rozwijającego się przemysłu (Kapitał
Intelektualny Polski). W dodatku centralne planowanie umożliwiało wąską specjalizację, a zawód i
miejsce pracy często otrzymywało się raz na całe życie. Tymczasem niezbędna reforma metod
nauczania musi uwzględniad potrzebę rozwoju ogólnych kompetencji pozwalających funkcjonowad na
zmiennym rynku pracy. Szkolnictwo powinno dążyd do ciągłej konfrontacji ze zmieniającymi się
wymaganiami rynku pracy, dostosowywad podaż umiejętności do potrzeb rynku pracy, oczekującego
nowych umiejętności w nowych miejscach pracy (new skills for new jobs). Kształcenie ustawiczne
oparte jest głównie o skostniały system szkół dla dorosłych. Brakuje wykorzystania na szerszą skalę
metod kształcenia na odległośd, e-learningu i innych innowacyjnych możliwości.



Niska jakośd kształcenia. Współpraca szkół z pracodawcami i poszukiwanie odpowiedniej kadry do
kształcenia zawodowego stanowi problem – obecna kadra szkolna rzadko ma bieżące doświadczenia
z zakładów pracy, a z kolei osoby aktualnie pracujące w danych zawodach rzadko potrafią dobrze
przekazywad wiedzę, pozostaje też problem uprawnieo pedagogicznych (Czego (nie)uczą polskie
szkoły?) czy odpowiedniej gratyfikacji finansowej – zarówno dla nauczycieli zdobywających aktualną
wiedzę i doświadczenia, jak i dla przedstawicieli pracodawców.



Brak kompleksowych informacji na temat kształcenia ustawicznego. Z jednej strony brakuje
kompleksowych opracowao eksperckich dostarczających bieżącej diagnozy kształcenia ustawicznego,
na której można by budowad strategię rozwoju tej dziedziny. Z drugiej brak jest spójnej i
kompleksowej bazy instytucji, które prowadzą różne formy kształcenia ustawicznego. Informacje takie
można znaleźd w kuratoriach oświaty, które jedynie udostępniają wykaz szkół i placówek oświatowych,
oddzielnie zaś działa Rejestr Instytucji Szkoleniowych udostępniany przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.
Trudno dostępne są również szczegółowe dane na poziomie powiatów i gmin dotyczące kształcenia
ustawicznego, które umożliwiłyby zaplanowanie samorządowej polityki wobec kształcenia
ustawicznego.
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7.3

Analiza regionalnych dokumentów programowych i strategicznych dotyczących formalnego
kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim

W przywołanym powyżej kontekście należy rozpatrywad sytuację kształcenia ustawicznego w województwie
mazowieckim, szczególnie w aspekcie regionalnych dokumentów programowych i strategicznych, które
wyznaczają kierunek samorządowej polityki. Polityka regionalnych władz musi wpisywad się w krajowe
założenia dotyczące kształcenia ustawicznego, uwzględniad kierunki polityki europejskiej, ale również powinna
opierad się na diagnozie regionalnych potrzeb w tym zakresie.
Analiza przeprowadzona na potrzeby niniejszych badao pokazała, że w województwie mazowieckim nie
funkcjonują dokumenty programowe czy strategiczne poświęcone tylko i wyłącznie tematyce kształcenia
ustawicznego niezależnie od jego formy. Kwestie związane z kształceniem osób dorosłych w różnych formach
pojawiają się jako element głównych dokumentów programowych i strategicznych dotyczących rozwoju
Mazowsza, takich jak:


Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020



Regionalny Plan Działao na rzecz Zatrudnienia na rok 2011



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013



Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Mimo poruszania tej tematyki w różnych dokumentach, widoczne jest spójne podejście władz regionalnych
wobec kwestii kształcenia ustawicznego, wpisujące się w politykę na poziomie krajowym, ale również próbujące
odnieśd się do sytuacji panującej w regionie. Ramy strategiczne i programowe rozwoju edukacji, w tym
kształcenia ustawicznego, są ściśle związane z rozwojem gospodarczym regionu. Inwestowanie w rozwój
kapitału ludzkiego ma się ostatecznie przyczynid do rozwoju gospodarczego całego regionu i wzrostu
konkurencyjnej pozycji Mazowsza. Z tego względu władze województwa postrzegają kształcenie ustawiczne
poprzez pryzmat polityki wzrostu zatrudnienia, poprzez wzrost kompetencji kadr. Z drugiej jednak strony
kształcenie ustawiczne wpisuje się w politykę rozwoju społeczeostwa informacyjnego i społeczeostwa opartego
o wiedzę – następuje nacisk na powszechny dostęp do technologii informatycznych, Internetu oraz wzrost
znajomości obsługi komputera wśród mieszkaoców województwa, co w efekcie ma prowadzid do
wykorzystania form edukacji na odległośd, e-kształcenia.
Kwestia kształcenia ustawicznego ma również znaczenie wobec jednego z charakterystycznych i kluczowych
problemów Mazowsza, związanego z ogromną dychotomią pomiędzy rozwojem aglomeracji warszawskiej i
reszty województwa, a szczególnie terenów wiejskich. Różnice dotyczą również kwestii poziomu wykształcenia
oraz posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych, wobec trudnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy
poza aglomeracją warszawską. Stąd polityka władz wojewódzkich wobec kształcenia ustawicznego ma również
na względzie dążenie do spójności wewnątrz regionu i wyrównywania szans mieszkaoców z różnych części
Mazowsza.
Na poziomie województwa mazowieckiego podstawowym dokumentem określającym politykę władz
regionalnych odnośnie kształcenia ustawicznego jest “Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do
roku 2020”. W myśl tego dokumentu jednym z trzech celów strategicznych regionu jest budowa społeczeostwa
informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkaoców województwa:
W dobie cywilizacji informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy istotnym elementem przewagi konkurencyjnej
Mazowsza będzie dobrze wyedukowane społeczeostwo. W ten sposób zgromadzony kapitał społeczny stanie się
ważnym zasobem gospodarczym regionu. Nowoczesne społeczeostwo swobodnie posługujące się wysokimi
technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi w zasadniczy sposób przyczyni się do trwałego i
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Jego skutki będą odczuwalne zarówno w makro
jak i mikro skali, warunkując ogólnie wzrost jakości życia mieszkaoców.
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W ramach tego celu jednym z kierunków działao władz Mazowsza ma byd wzrost poziomu wykształcenia i
poprawa jakości kadr, gdzie kluczową kwestię zajmuje właśnie kształcenie ustawiczne. Władze Mazowsza w
tym obszarze planują podjęcie m.in. działao związanych z upowszechnianiem umiejętności obsługi komputera i
znajomości języków obcych (w systemie szkolnym i pozaszkolnym), wdrażanie innowacyjnych rozwiązao i
metod nauczania (nowatorskie programy, e-kształcenie i ICT), kształcenie na odległośd w różnych formach,
dokształcanie kadr przez różne formy samokształcenia, kursy, szkolenia, stypendia, staże, seminaria,
konferencje, studia podyplomowe i doktoranckie, przeciwdziałanie marginalizacji oświaty dorosłych w małych
miastach i na wsi, dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnych i lokalnych
rynków pracy, zwłaszcza w regionach, w których następuje restrukturyzacja dużych przedsiębiorstw,
utworzenie szeroko dostępnego systemu informacji o kształceniu ustawicznym, w tym obejmującym potrzeby
osób niepełnosprawnych, objęcie systemem kształcenia ustawicznego nauczycieli.
Podstawowy dokument strategiczny wyznacza jedynie kierunki działao wobec kształcenia ustawicznego, nie
proponuje jednak konkretnych rozwiązao, które mają już zostad wypracowane przez jednostki odpowiedzialne
za dany obszar.
Kwestia kształcenia osób dorosłych jest również istotnym elementem działao związanych z wzrostem
zatrudnienia w regionie i przeciwdziałaniem bezrobociu. Z perspektywy właśnie rynku pracy tematyka
kształcenia ustawicznego poruszana jest w “Regionalnym Planie Działania na rzecz Zatrudnienia na rok 2011”.
Dokument ten podchodzi do kwestii kształcenia ustawicznego dwutorowo – z jednej strony traktuje je jako
element aktywizacji osób bezrobotnych, z drugiej zaś jako podwyższanie kompetencji przez osoby znajdujące
się już na rynku pracy w celu rozwoju przedsiębiorstw, ale również zabezpieczenia się przed zasileniem szeregu
osób bezrobotnych.
W pierwszym przypadku zadania związane z kształceniem ustawicznym przewidziane są w Priorytecie 1 Wzrost
aktywności, Zadanie 1.1 Projektowanie i popularyzowanie nowych zachęt do kształcenia ustawicznego i idei
uczenia się przez całe życie. Autorzy dokumentu zwracają uwagę na istotę kształcenia, wskazując, że trudności
ze znalezieniem pracy mają szczególnie bezrobotni posiadający niskie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
Regionalny Plan Działania na rzecz Zatrudnienia w przeciwieostwie do Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego zawiera przykłady konkretnych działao przewidzianych na 2011 r. w tym zakresie. Przykładowo
na rok 2011 planowane były działania związane z rozwojem systemu informacji o kształceniu ustawicznym oraz
podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli uczących osoby dorosłe. Koncentrowad się one miały
na diagnozie sytuacji w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego (m.in. projekt,
którego elementem są niniejsze badania), opracowywaniu i upowszechnianiu informacji zawodowych,
prowadzeniu szkoleo i studiów podyplomowych dla nauczycieli i innych pracowników szkół.
Kwestia kształcenia ustawicznego poruszana jest również w kontekście lepszego funkcjonowania
przedsiębiorstwa poprzez zachęcanie do poprawy kompetencji zasobów siły roboczej (priorytet 2 Sprawny
rynek pracy, zadanie 2.2 Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw). Na rok 2011 w
ramach tych zadao planowane są działania związane z inwestycją w rozwój kwalifikacji zawodowych kadry
zarządzającej oraz pracowników, podniesienie kompetencji, nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie
kwalifikacji dzięki uczestnictwu w szkoleniach. Za działania te odpowiadad ma WUP, Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A. oraz Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. W tym celu również będą
wykorzystywane środki Unii Europejskiej – w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego mają byd szkoleni przedsiębiorcy, pracownicy firm, instytucji i organizacji pozarządowych.
Działania związane z kształceniem ustawicznym poruszane są również w pewnym zakresie w dokumentach
programowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Mazowsza 2007-2013. RPO WM
jest jednym z 16 programów regionalnych, które realizują Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie
(Narodowa Strategia Spójności). Powiązany jest również ze wspomnianą wcześniej Strategią Rozwoju
Województwa Mazowieckiego do roku 2020. W ramach RPO WM działania związane z tematyką kształcenia
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ustawicznego można wiązad z Priorytetem VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
Co prawda celem tego Priorytetu jest ogólnie poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej. Jednak
nowa lub zmodernizowana infrastruktura ma zapewniad dobre warunku kształcenia na każdym poziomie, czyli
również dotyczy to jednostek oferujących kształcenie ustawiczne. Ponadto ostatecznie działania te powinny
sprawid, że kapitał ludzki będzie lepiej wykształcony i dostosowany do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.
W ramach RPO WM przewidziane są środki na finansowanie m.in. następujących działao:


budowa, rozbudowa i modernizacja placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych na
każdym poziomie kształcenia (również z uwzględnieniem placówek kształcenia ustawicznego
w tym kształcenia i doskonalenia nauczycieli);



poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej w obiektach, ich
otoczeniu, podnoszące jakośd i wspierające upowszechnianie nowoczesnych metod
nauczania;



możliwośd udostępniania sal lekcyjnych, w tym wyposażonych w komputery z dostępem do
Internetu, co umożliwi realizację idei uczenia się przez całe życie i efektywne wykorzystanie
zmodernizowanej bazy edukacyjnej.

Istotnym elementem wspierającym rozwój formalnego kształcenia ustawicznego jest również regionalny
komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (priorytety VI-IX), a szczególnie priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, który ma przyczynid się do wyrównywania szans w dostępie
do edukacji o wysokiej jakości i powinien byd dostosowany do specyfiki danego regionu, w tym przypadku
Mazowsza. W ramach tego Priorytetu przewidziane jest działanie stricte dedykowane do placówek oferujących
kształcenie ustawiczne w formach szkolnych – działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w
formach szkolnych. Celem tego działania jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu
ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia
kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy. W ramach tego działania
przewidziane są projekty z jednej strony skierowane do osób dorosłych i informujące o korzyściach płynących z
formalnego kształcenia, a także oferujące doradztwo w zakresie doboru kierunku kształcenia adekwatnego do
sytuacji panującej na lokalnym rynku pracy. Z drugiej zaś strony projekty wspierające placówki kształcenia
ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego ukierunkowane są na podniesienie jakości
oferowanych usług edukacyjnych, dostosowanie programów i warunków nauczania do potrzeb regionalnego
rynku pracy oraz rozwijanie innowacyjnych form kształcenia, które umożliwią bardziej efektywną i lepiej
dostępną ofertę kształcenia (np. kształcenie w formie e-learningu). W perspektywie finansowej 2007-2013 na
działania w ramach działania 9.3 przewidziano 23 605 373,02 euro.
W priorytecie IX z tematyką kształcenia ustawicznego można również powiązad doskonalenie i dokształcanie
kadry pedagogicznej przewidziane w ramach działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Kadra pedagogiczna może liczyd na m.in. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i kursy doskonalące dla
nauczycieli umożliwiające zdobycie nowych lub rozszerzenie posiadanych kwalifikacji, niezbędnych z punktu
widzenia zapewnienia jak najwyższej jakości procesu nauczania. W perspektywie finansowej 2007-2013 na
działania w ramach działania 9.3 przewidziano 12 373 784, 39 euro.
Należy również w przypadku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwrócid uwagę na działania wspierające
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz pozaformalnych skierowane do osób pozostających poza
rynkiem pracy – poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
(w tym realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form
wsparcia: staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany
kwalifikacji zawodowych); poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych (m.in. szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe osób dorosłych), a
także osób już pracujących - poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw (szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleo i kursów)
skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych,
uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób
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zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach); poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (szkolenia, staże, praktyki zawodowe dla osób zagrożonych
zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pozwalające na przekwalifikowanie).

7.4

Rola wojewódzkich instytucji zajmujących się formalnym kształceniem ustawicznym

Wojewódzkie instytucje zajmujące się formalnym kształceniem ustawicznym, takie jak Kuratorium Oświaty w
Warszawie czy też Urząd Marszałkowski, z jednej strony wypełniają swoje zadania ustawowe, z drugiej zaś
zobowiązane są do realizacji zadao wynikających ze strategicznych dokumentów regionalnych.
W przypadku Kuratorium Oświaty jego ustawową rolą jest sprawowanie roli nadzorczej nad jednostkami
kształcenia ustawicznego w systemie oświaty. Kuratorium pełni nad placówkami nadzór pedagogiczny i
przyznaje akredytacje placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
oraz placówkom doskonalenia nauczycieli. Kuratorium poprzez swoje funkcje nadzorcze ma niejako zapewniad
o jakości kształcenia oferowanego w placówkach. Organ ten zobowiązany jest również do zapewnienia
odpowiedniego przygotowania kadry pedagogicznej i umożliwienia doskonalenia zawodowego nauczycielom.
Kuratorium Oświaty wypełnia również regionalne zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do roku 2020 czy też Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia na rok 2011.
Dokumenty te przypisują Kuratorium działania związane z projektowaniem i popularyzowaniem nowych zachęt
do kształcenia ustawicznego i idei uczenia się przez całe życie. Na rok 2011 przewidziano dla Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty zadania związane z utworzeniem i rozwijaniem systemu informacji o kształceniu
ustawicznym. Na stronie internetowej KO w Warszawie ma powstad baza danych kształcenia ustawicznego dla
województwa mazowieckiego, zawierająca informacje merytoryczne o szkołach i placówkach oferujących różne
formy kształcenia ustawicznego. Kuratorium Oświaty ma również byd odpowiedzialne za doskonalenie
zawodowe nauczycieli na terenie województwa mazowieckiego, co wynika również z jego zadao ustawowych.
Drugą kluczową instytucją jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, gdzie za kwestie związane z
kształceniem ustawicznym odpowiada Departament Edukacji Publicznej i Sportu. Do zadao UM w kwestii
kształcenia ustawicznego należą szczególnie sprawy związane z prowadzeniem i nadzorowaniem przez władze
województwa zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli, a także zadania związane z
kształceniem i doskonaleniem nauczycieli. Urząd Marszałkowski jest również organem prowadzącym dla
niektórych placówek oferujących kształcenie ustawiczne.
Urząd Marszałkowski odpowiada również za realizację zadao określonych w dokumentach strategicznych
Mazowsza, a szczególnie zadania związane z projektowaniem i popularyzowaniem nowych zachęt do
kształcenia ustawicznego i idei uczenia się przez całe życie w przypadku kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
W roku 2011 UM miał odpowiadad za prowadzenie szkoleo, warsztatów, zespołów samokształceniowych dla
bibliotekarzy szkolnych, popularyzowanie wśród nauczycieli różnych form doskonalenia zawodowego,
organizację i prowadzenie specjalistycznych warsztatów dla nauczycieli informatyki oraz nauczycieli
przedmiotów ścisłych metodą hybrydową, organizację i prowadzenie specjalistycznych szkoleo informatycznych
i warsztatów przedmiotowo-metodycznych dla nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i
komunikacyjnej.
Szczególną rolę w działaniach dotyczących rozwoju kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim
zajmuje Wojewódzki Urząd Pracy, który co prawda nie jest jednostką ustawowo odpowiedzialną za formalne
kształcenie ustawiczne, ale w myśl dokumentów strategicznych zobowiązany jest również do podejmowanie
działao dotyczących tej tematyki. W przypadku formalnego kształcenia ustawicznego WUP zaangażowany jest
w zadania promocyjne i popularyzujące dostępne możliwości – przykładem jest projekt, którego częścią są
niniejsze badania “Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” w ramach działania 9.3 POKL, ale
również opracowany został zeszyt informacyjny “Kształcenie ustawiczne – szkoły dla dorosłych” oraz materiały
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informacyjne promujące ideę kształcenia przez całe życie. WUP angażuje się również w organizację
przedsięwzięd o charakterze wystawienniczo-targowym, promujących tę tematykę. Instytucja ta odpowiada
również za dokształcenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej poprzez realizację projektu “Wysoko
wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację” w ramach działania 9.4 POKL. Oczywiście
Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją odgrywającą kluczową rolę dla różnego typu pozaformalnych form
kształcenia ustawicznego, kierując osoby bezrobotne na różnego typu szkolenia i kursy podnoszące ich
kwalifikacje.
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8

8.1

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM ORAZ WYBRANYCH
POWIATACH W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DANYCH I BADAO
Kontekst społeczny

Województwo mazowieckie pod względem liczby ludności zajmuje pierwsze miejsce w Polsce – w 2010 r.
zamieszkiwało je ponad 5,2 mln mieszkaoców. Ludnośd Mazowsza stanowi prawie 14% ludności całego kraju.
Województwo podzielone jest na sześd podregionów, wśród których najliczniej zamieszkałe jest miasto
Warszawa (1 716 855 osób) oraz podregion warszawski wschodni (768 561 osób). Osoby dorosłe w wieku
produkcyjnym 18-64 lat, czyli potencjalni uczestnicy różnych form kształcenia ustawicznego, stanowią 67%
populacji (razem 3 497 945 osób). Udział tej grupy wiekowej w strukturze populacji utrzymuje się w
województwie mazowieckim na takim samym poziomie, jak w skali całego kraju (68%). Sytuacja pod tym
względem jest również zbliżona w różnych podregionach województwa (udział osób w wieku 18-64 lat waha się
od 65% w podregionie ostrołęcko-siedleckim do 68% w Warszawie). Osoby będące uczniami lub absolwentami
edukacji ponadgimnazjalnej lub wyższej (w wieku 18-29 lat) stanowią jedynie 18% populacji (931 648 osób),
podczas gdy osoby w wieku 30-64 stanowią aż połowę wszystkich mieszkaoców Mazowsza (2 566 297 osób).
Dane te szczegółowo prezentujemy w tabeli i na wykresie poniżej.

MAZOWIECKIE

Pod.
ciechanowskopłocki

Pod.
ostrołęckosiedlecki

Pod. radomski

Pod. m.
Warszawa

Pod.
warszawski
wschodni

Pod.
warszawski
zachodni

OGÓŁEM
0-17 lat
18-24 lat
25-29 lat
30-64 lat
powyżej 64 roku
życia

POLSKA

Tabela 2 Ludnośd w województwie mazowieckim ze względu na wiek.

38186860
7188251
3962390
3284024
18579686

5232432
974655
496559
435089
2566297

623230
126258
67705
50837
295998

747162
158744
86505
62839
336941

620939
124755
68845
54185
288954

1716855
255867
125490
142129
896695

768561
160977
77574
64622
369973

755685
148054
70440
60477
377736

5172509

759832

82432

102133

84200

296674

95415

98978

Źródło: Ludnośd, Stan i Struktura w przekroju terytorialnym – stan na 30.VI.2010, GUS
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Rysunek 1. Udział ludności w poszczególnych grupach wiekowych
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Źródło: Ludnośd, Stan i Struktura w przekroju terytorialnym – stan na 30.VI.2010, GUS

Wraz ze wzrostem wieku nieznacznie zwiększa się udział kobiet w populacji. I tak wśród osób w wieku 18-29 lat
nieco ponad połowę stanowią mężczyźni (odpowiednio 51,1% w grupie wiekowej 18-24 lat i 50,1% w grupie
wiekowej 25-29 lat). W przypadku grupy 30-64 lat przeważają już kobiety – 51,5%.
Grupy wiekowe różnią się także pod względem miejsca zamieszkania – im wyższa grupa wiekowa, tym częściej
jej przedstawiciele zamieszkują w mieście. Ponad połowa grupy wiekowej 18-24 lat (58,4%) to mieszkaocy
miast. Najczęściej w miastach mieszkają osoby w wieku 30-64 lat – ponad dwie trzecie tej grupy.
Rysunek 2. Osoby w wieku 18-64 lat ze względu na płed.
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Źródło: Ludnośd, Stan i Struktura w przekroju terytorialnym – stan na 30.VI.2010, GUS
Rysunek 3. Osoby w wieku 18-64 lat ze względu na wielkośd miejsca zamieszkania
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Źródło: Ludnośd, Stan i Struktura w przekroju terytorialnym – stan na 30.VI.2010, GUS
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Według danych BAEL dla 2010 r. poziom wykształcenia osób w wieku produkcyjnym w każdej grupie wiekowej
jest wyższy w województwie mazowieckim, niż w skali całego kraju – mieszkaocy Mazowsza istotnie częściej
posiadają wyższe wykształcenie. Poziom uzyskanego wykształcenia jest związany z wiekiem. Osoby obecnie
młodsze częściej posiadają wykształcenie wyższe (w grupie wiekowej do 25 lat nawet 48%), niż osoby starsze (w
grupie wiekowej 55-64 jedynie 17%). Osoby starsze częściej za to posiadają niższy poziom wykształcenia (39%
w grupie wiekowej 55-64 posiada jedynie wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne) (por. Tabela 3).
Tabela 3. Struktura wykształcenia wg grup wieku w 2010 r. (w %)

25 i więcej

25-34

35-44

45-54

55-64

65 i więcej
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Źródło: Przeprowadzenie badania polegającego na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych dostępnych dotyczących
regionalnego i lokalnych rynku pracy. Raport kwartalny – II kwartał 2010 r., badanie na potrzeby Mazowieckiego Obserwatorium Rynku
Pracy, Instytut Badao Strukturalnych, Reytech Sp. z o.o.

Przeciętnie odsetek osób legitymujących się średnim wykształceniem pozostawał nieznacznie wyższy w
województwie mazowieckim niż na poziomie kraju, przy czym stwierdzenie to nie dotyczy najmłodszej z
badanych grup. Wykształcenie podstawowe i jego brak (zdecydowanie najtrudniejsze w przystosowaniu do
warunków rynku pracy) występują zasadniczo jedynie wśród osób powyżej 54 roku życia, co wynika z
historycznej niskiej dostępności edukacji oraz niskiej skłonności do kształcenia ustawicznego osób starszych.
Wśród młodych ma ono właściwie marginalne znaczenie.
W porównaniu do kraju struktura wykształcenia jest (przynajmniej teoretycznie) istotnie korzystniejsza, chociaż
rozkład w grupach wieku – zbliżony. Najsilniejsze zróżnicowanie in plus obserwowane jest w grupie 25-44 lata.
Najprawdopodobniej Warszawa, miasto pełniące funkcje centralne, daje silny bodziec do podwyższania
kwalifikacji, a ze względu na funkcje naukowe przyciąga również osoby spoza województwa.
Przeciętnie lepsza struktura wykształcenia na poziomie regionu, niż w kraju, ujawniła się już w wynikach
Narodowego Spisu Powszechnego 2002. Co więcej, od tamtej pory dyspersja narasta – o ile w 2002 r. różnica w
udziale osób z wykształceniem wyższym w podgrupie 25-34 wynosiła 7 pkt. proc., obecnie sięga już 11. Udział
wyższego i średniego wykształcenia wśród najmłodszej badanej grupy wzrósł odpowiednio o 23 i 19 pkt. proc. W
pozostałych grupach zmiany były mniej spektakularne, jednak systematycznie spada udział osób z najniższym
9
wykształceniem. Tym samym, wydaje się, że współczesny boom edukacyjny najsilniej trafia do osób młodych .

8

PL – odczyt dla Polski, WM – odczyt dla województwa mazowieckiego.

9

Przeprowadzenie badania polegającego na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych dostępnych dotyczących regionalnego i
lokalnych rynku pracy. Raport kwartalny – II kwartał 2010 r., badanie na potrzeby Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Instytut
Badao Strukturalnych, Reytech Sp. z o.o
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8.2

Stan kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim - kwerenda na temat
istniejących badao społecznych dotyczących kształcenia ustawicznego w województwie
mazowieckim

Kwerenda na temat istniejących badao społecznych, czy też ekspertyz dotyczących kształcenia ustawicznego w
województwie mazowieckim pokazała, że istnieją ogromne braki w tym zakresie. W zasadzie tematyka
kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim nie funkcjonuje jako samodzielna tematyka badao
społecznych. Zidentyfikowano jedynie dwa projekty badawcze stricte odnoszące się do tej kwestii: projekt
„Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, którego
częścią są niniejsze badania oraz projekt „Badanie potrzeb edukacyjnych – monitoring kształcenia ustawicznego
w województwie mazowieckim” realizowany przez firmę PBS DGA (również w trakcie realizacji; projekt
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.3 POKL).
Kwestie powiązane z kształceniem ustawicznym w większym lub mniejszym stopniu, można odnaleźd częściej
przy okazji różnego rodzaju badao i ekspertyz dotyczących rynku pracy (głównie w kontekście podnoszenia
kwalifikacji przez osoby bezrobotne), ewentualnie kształcenia zawodowego lub ogólnie kształcenia.
Źródłem wiedzy na temat kształcenia ustawicznego jest Obserwatorium Mazowieckiego Rynku Pracy – projekt
prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. W ramach tego projektu powstała Baza Danych o
Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego, która dostarcza również
danych na temat kształcenia ustawicznego. Informacje na temat sytuacji kształcenia ustawicznego w
województwie mazowieckim zostały opracowane również w raporcie kwartalnym z II kwartału 2010 r. w
ramach projektu Przeprowadzenie badania polegającego na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych
dostępnych dotyczących regionalnego i lokalnych rynku pracy, obejmujących woj. mazowieckie i 41 powiatów
na potrzeby projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II Poddziałanie 6.1.1 PO KL (Moduł 1).
Widad zatem, że tematyka kształcenia ustawicznego raczej nie jest raczej eksplorowana, poza podstawowymi
danymi dotyczącymi m.in. powszechności kształcenia ustawicznego, czy też liczby szkół, uczniów, kierunków
kształcenia. Trudno natomiast szczegółowo wnioskowad o sytuacji i kondycji kształcenia ustawicznego w
województwie mazowieckim, czy też motywacjach uczniów i słuchaczy. Najpełniejszych informacji w tym
zakresie dostarczył wspomniany powyżej monitoring mazowieckiego rynku pracy.
W zakresie kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim zidentyfikowano następujące pozycje
badawcze:











Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego
Przeprowadzenie badania polegającego na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych
dostępnych dotyczących regionalnego i lokalnych rynku pracy, obejmujących woj. mazowieckie i 41
powiatów na potrzeby projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II Poddziałanie 6.1.1 PO KL
(Moduł 1). Raport kwartalny – IV kwartał 2010 r., Instytut Badao Strukturalnych, Reytech Sp. z o.o.
Przeprowadzenie badania polegającego na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych
dostępnych dotyczących regionalnego i lokalnych rynku pracy, obejmujących woj. mazowieckie i 41
powiatów na potrzeby projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II Poddziałanie 6.1.1 PO KL
(Moduł 1). Raport kwartalny – III kwartał 2010 r., Instytut Badao Strukturalnych, Reytech Sp. z o.o.
Przeprowadzenie badania polegającego na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych
dostępnych dotyczących regionalnego i lokalnych rynku pracy, obejmujących woj. mazowieckie i 41
powiatów na potrzeby projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II Poddziałanie 6.1.1 PO KL
(Moduł 1). Raport kwartalny – II kwartał 2010 r., Instytut Badao Strukturalnych, Reytech Sp. z o.o.
Badanie potrzeb edukacyjnych – monitoring kształcenia ustawicznego w województwie
mazowieckim, PBS DGA, 2011 – projekt badawczy trwający do 09.2011 r.
http://www.pbsdga.pl/e4u.php?x=ModPages/ShowPage/958
Monitoring działalności placówek akredytowanych prowadzących kształcenie w formach
pozaszkolnych, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2008
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Kooczyk Paweł, Biesiadecka Anna, Badanie ankietowe osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
Radom i jego filiach, Radom 2007
Raport z przeprowadzonej ankiety na temat osób bezrobotnych 45+ zarejestrowanych w PUP w
Żurominie
Analiza ankiet przeprowadzonych wśród kobiet zarejestrowanych w PUP w Żurominie
Analiza ankiet anonimowych przeprowadzonych w miesiącu październiku 2005 r. wśród klientów PUP
w Żurominie
Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2011
Problemy kształcenia zawodowego na terenie działania delegatury w Ciechanowie Kuratorium
Oświaty w Warszawie
Subiektywne bariery edukacyjne. Badanie czynników blokujących inwestycje edukacyjne
bezrobotnych, PUP Nowy Dwór Maz., Paweł Kuczyoski
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy – projekt
badawczy współfinansowany ze środków unijnych http://www.spib.pl/index.php?option
=com_content&view=article&id=228&Itemid=90
Raporty powstałe w ramach projektu:
o
o
o
o

Uczniowie siedleckich szkół gimnazjalnych na progu edukacji zawodowej.
Uczniowie siedleckich szkół zawodowych wobec edukacji i planów związanych z pracą zawodową.
Potrzeby pracodawców a rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach.
Wizerunek siedleckiego szkolnictwa zawodowego i kierunki jego zmian wobec potrzeb rynku
pracy.

Materiały konferencyjne:
o
o
o
o
o
o

Marzena Wołosz, Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku
pracy
Dorota Jegorow, Wyniki badania ankietowego wśród gimnazjalistów i uczniów
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Jan Stankiewicz, Doświadczenie Obserwatorium w tworzeniu rynku pracy w oparciu o szkolnictwo
zawodowe
Bożena Słowioska, Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb pracodawców – wyniki
badao
Lidia Kuczewska, Prognoza zmian na siedleckim rynku pracy – skutki dla szkolnictwa zawodowego
Urszula Kłosiewicz-Górecka, Wizerunek szkolnictwa zawodowego – stan aktualny i pożądany

Poniżej przedstawiono kluczowe dane na temat kształcenia ustawicznego pozyskane z przeprowadzonych do
tej pory badao społecznych.
Monitoring rynku pracy w województwie mazowieckim – Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy
Województwo mazowieckie według dostępnych danych wypada zdecydowanie lepiej pod względem udziału
osób dorosłych w wieku 25-64 lat w kształceniu ustawicznym, ale należy mied na uwadze, że odsetek ten nadal
pozostaje bardzo niski. W 2009 r. 7,3% mieszkaoców województwa w wieku 25-64 lat na przestrzeni 4 tygodni
od momentu badania brało udział w kształceniu ustawicznym, podczas gdy jedynie 4,7% w skali całego kraju.
Najwięcej osób korzystało z różnych form dokształcania na Mazowszu w 2007 r. (8,3%). W 2008 r. nastąpił
spadek o punkt procentowy i poziom ten utrzymał się również w 2009 r.
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Rysunek 4. Udział osób w wieku 25-64 uczestniczących w kształceniu ustawicznym
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Źródło: Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Obserwatorium
Rynku Pracy

Województwo mazowieckie na tle innych województw jest liderem w zakresie udziału w kształceniu
ustawicznym. W III kwartale 2010 r. z wynikiem 6,5% znacząco wyprzedzało następne w kolejności
województwo pomorskie (5,7%) oraz lubelskie (5,1%) (por. Mapa 1). Jednocześnie był to wynik ponad 2,4krotnie wyższy niż ostatniego w kolejności województwa podkarpackiego.
Jak pokazuje poniższy rysunek, kształcenie ustawiczne jest nieco bardziej powszechne wśród mężczyzn niż
kobiet. Różnica jest szczególnie widoczna w grupie wiekowej 25—34 lata oraz 55-64 lat. Z kolei w grupie
wiekowej 15 – 24 lata nieznacznie częściej uczestniczą w szkoleniach (odsetek uczestniczących w szkoleniach w
ciągu ostatnich 4 tygodni) kobiety niż mężczyźni.
Rysunek 5. Udział osób w wieku 25-64 uczestniczących w kształceniu ustawicznym – ze względu na wiek i płed

Źródło: Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Obserwatorium
Rynku Pracy. Dane za IV

Strona 48 z 141

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

Mapa 1. Udział w kształceniu ustawicznym osób w województwach w III kwartale 2010 r.

Źródło: Przeprowadzenie badania polegającego na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych dostępnych dotyczących
regionalnego i lokalnych rynku pracy. Raport kwartalny – II kwartał 2010 r.

Pozytywnym przejawem w województwie mazowieckim jest dokształcanie, ale z drugiej strony nie poświęca mu
się zbyt wiele czasu (por. Rysunek 6). Jak wynika z analiz BAEL dla województwa, 41,7% osób dokształcających
się poświęciło do 8 godzin w skali ostatnich 4 tygodni (czyli w przybliżeniu 1 dzieo roboczy), 25,9% – ok. 2 dni.
Kształcenie przekraczające 1 tydzieo pracy było zjawiskiem marginalnym (1,7% odpowiedzi). Podobne proporcje
w obu kwestiach obserwowane są na poziomie kraju, jedynie nieznacznie częściej podejmowane jest kształcenie
dłuższe (powyżej tygodnia – 4,0%).
Przeważająca częśd respondentów wskazywała, że kształcenie jest podejmowane na potrzeby doskonalenia
umiejętności zawodowych (61,2%). Zdecydowanie rzadziej służy ono zdobyciu lub zmianie kwalifikacji
zawodowych (odpowiednio 13,0 i 1,8%). Cele pozazawodowe, tj. poszerzanie własnych zainteresowao były
powodem odbycia szkolenia u 24,0% ankietowanych. Na poziomie kraju nieznacznie częściej deklarowane jest
kształcenie w celach zawodowych – w każdej kategorii o ok. 1,0-1,5 pkt. proc. więcej niż w regionie
mazowieckim. Warto zwrócid uwagę na zmianę w celach odbywanych szkoleo – od 2001 r. istotnie wzrosło na
znaczeniu kształcenie dla własnych zainteresowao (2001 r. – 11,1%).
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Źródło: Przeprowadzenie badania polegającego na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych dostępnych dotyczących
regionalnego i lokalnych rynku pracy. Raport kwartalny – II kwartał 2010 r.

Wśród dziedzin ostatnio odbywanego szkolenia dominują nauki społeczne (w tym ekonomia i prawo) oraz kursy
języków obcych – odpowiednio 29% oraz 27% wskazao (w skali kraju 24,0% i 19,0%). Zdecydowanie mniejszą
popularnością cieszą się zdrowie i opieka społeczna oraz informatyka – po 8%. Szkolenia techniczne i
przyrodnicze cieszą się niższą popularnością, gdyż wymagają większych umiejętności i wiedzy związanej z daną
tematyką.
W ramach szerokiego spektrum form nabywania wiedzy, przeważają wykłady (43%) oraz formy mieszane (29%).
Jedynie w 3% przypadków kształcenie odbywało się na stanowisku pracy, zaś w 8% poprzez samokształcenie
kierowane (głównie e-learning).
Rysunek 8. Dziedziny ostatnio odbywanego szkolenia
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Rysunek 9. Forma nabywania nauki
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Źródło: Przeprowadzenie badania polegającego na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych dostępnych dotyczących
regionalnego i lokalnych rynku pracy. Raport kwartalny – II kwartał 2010 r.

W przypadku osób pracujących inicjatywa w zakresie podjęcia szkolenia w 3 przypadkach na 5 leżała po stronie
pracodawcy, w pozostałych – prawie zawsze była wynikiem decyzji pracownika. Osoby bezrobotne szkolenia
odbywają najczęściej za pośrednictwem urzędu pracy, jednak przypadki inicjatywy potencjalnych pracodawców
czy inicjatywy własnej nie są odosobnione. Osoby bezrobotne rzadko podejmują szkolenia, co wpisuje się w
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ogólnopolski trend omawiany we wcześniejszym rozdziale. Osoby bierne zawodowo jeżeli decydują się na
uczestnictwo w szkoleniu, to czynią to głównie ze swojej inicjatywy.
Przeciętnie 2 na 5 respondentów przynajmniej w części pokrywało koszty szkolenia. W porównaniu do 2001 r.,
udział współpłacących za szkolenia spadł o 10 pkt. proc. Można to tłumaczyd dostępem do szkoleo
dofinansowanych ze środków unijnych. Proporcje w skali regionu i kraju pozostają bardzo zbliżone.
Wśród szkoleo, podobnie jak w kształceniu ustawicznym ogółem, dominują programy krótkie – prawie połowa z
nich (46%) trwa do tygodnia, natomiast 17% ma nieokreśloną długośd. Względnie wysoką proporcjonalnością
cechuje się rozkład respondentów według konieczności godzenia szkoleo z obowiązkami zawodowymi – 43%
zadeklarowało kształcenie głównie lub wyłącznie w czasie płatnych godzin pracy, natomiast 39% – poza nimi.
Rysunek 10. Szkolenie a obowiązki zawodowe

Rysunek 11. Długośd trwania szkolenia
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Źródło: Przeprowadzenie badania polegającego na realizowanym w sposób ciągły monitoringu danych dostępnych dotyczących
regionalnego i lokalnych rynku pracy. Raport kwartalny – II kwartał 2010 r.

Badanie potrzeb edukacyjnych – monitoring kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim
Dotychczasowe wyniki monitoringu kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim
przeprowadzanego przez firmę PBS DGA przynoszą najpełniejsze jakościowe informacje na temat sytuacji osób
dorosłych w zakresie uczenia się. Dostarczają informacji na temat zalet i barier dotyczących kształcenia
ustawicznego, jego jakości, potrzeb edukacyjnych po stronie pracowników i pracodawców oraz motywacji do
podnoszenia poziomu wykształcenia.
Łącznie metodą Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI) przebadano 35 osób – przedstawicieli placówek
oświatowych, instytucji systemu oświaty, instytucji rynku pracy oraz pracodawców.
Z przeprowadzonych badao wyłaniają się następujące wnioski na temat sytuacji kształcenia ustawicznego w
województwie mazowieckim:
 Oferta kształcenia w opinii badanych jest raczej wystarczająca
 Na rynku edukacji ustawicznej istnieje wiele placówek (publicznych i niepublicznych), które ze sobą
konkurują. Nabiera to szczególnego znaczenia w obliczu zmniejszające się zainteresowania kształceniem w
ciągu ostatnich lat (głównie na poziomie pozyskiwania wykształcenia średniego i policealnego). Największa
konkurencja odbywa się między szkołami publicznymi i niepublicznymi. Te ostatnie muszą pozyskiwad
uczniów, gdyż jest to ich podstawowe źródło utrzymania.
 W województwie mazowieckim również zauważalny jest ogólnopolski problem istnienia „szkół widmo”,
które „produkują dyplomy” lub są „przeczekalniami”.
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 Placówki kształcenia ustawicznego postrzegane są różnie. Najlepiej wypadają te, które istnieją już długo na
rynku, wyspecjalizowały się, zdobyły sobie uznanie. Jeżeli wypadają dobrze w oczach pracodawców, to ich
absolwenci mogą nie mied problemu z uzyskaniem pracy.
 Ograniczenia systemowe utrudniające nadążanie za sytuacją na rynku pracy. Z jednej strony długo trzeba
oczekiwad na możliwośd otworzenia nowego kierunku kształcenia, z drugiej zaś kształcenie w formach
szkolnych, które mają dłuższy cykl kształcenia, przegrywa z krótszymi formami kursowymi.
 Placówki kształcenia ustawicznego borykają się z problemami finansowymi. Co prawda starcza im środków
na pokrycie bieżącej działalności, ale brakuje na poszerzanie bazy dydaktycznej, czy też zapewnianie
odpowiedniej infrastruktury. Niektóre placówki sięgają po środki unijne, inne zaś starają się poszukiwad
dodatkowych źródeł dochodu – np. organizacja kursów, szkoleo, wynajmowanie pomieszczeo. W najlepszej
sytuacji znajdują się szkoły dla dorosłych działające w zespołach szkół dla młodzieży. Wtedy mogą korzystad
z zaplecza i kadry tych właśnie placówek.
 Zgłaszano również trudności kadrowe. Obecna kadra, szczególnie ucząca przedmiotów zawodowych,
starzeje się. Trudno pozyskad nowych, kompetentnych nauczycieli. W efekcie kadra jest niechętna
wdrażaniu nowych rozwiązao, dokształcaniu się, nie nadąża za zmianami na rynku pracy.
 Trudności szkołom sprawia również grupa odbiorów ich usług, która jest bardzo zróżnicowana i słabo
zmotywowana – zależy im głównie na jak najszybszym przejściu programu nauczania, jak najniższym
kosztem.
 W województwie mazowieckim zbyt mała jest promocja kształcenia ustawicznego. Szkoły czują się w tej
kwestii osamotnione i pozbawione wsparcia instytucjonalnego – brakuje ogólnopolskiej kampanii
promującej kształcenie ustawiczne, wsparcia doradców zawodowych, urzędów pracy, pracodawców.
Brakuje danych, badao na temat zapotrzebowania na zawody, co dawałoby podstawę do wytyczania
kierunków rozwoju. Dyrektorzy aktualnie podejmują decyzje o nowych kierunkach intuicyjnie, opierając się
o wyrywkowe analizy PUP-ów i własną wiedzę. Współpraca pomiędzy placówkami kształcenia a
instytucjami rynku pracy, czy też pracodawcami nie istnieje w szerszym wymiarze. Wynika to z braków
kadrowych w instytucjach, ale również obaw przed posądzeniem o faworyzowanie wybranych placówek.
Ponadto istnieje rozdźwięk między celami realizowanymi przez instytucje rynku pracy (preferowane są
krótkie formy szkoleniowe), a celami jednostek kształcenia ustawicznego (dłuższe formy szkolne).
 Zmniejszenie zainteresowania kształceniem ustawicznym w szkołach dla dorosłych zdaniem uczestników
badao wiąże się ze zniesieniem obowiązkowej służby wojskowej, „modą na wykształcenie wyższe”,
nasycenie rynku specjalistami, w kierunkach, w jakich kształcą placówki.
 Widoczne jest negatywne nastawienie pracodawców do absolwentów szkół, którzy w ich opinii nie są
praktycznie przygotowani do pracy zawodowej. Oczekiwania pracodawców z roku na rok są coraz wyższe, a
oferta kształcenia nie zawsze za nimi nadąża, gdyż brakuje kompleksowych i szczegółowych danych, na
podstawie których dyrektorzy placówek podejmowaliby decyzje dostosowujące ofertę kształcenia do
potrzeb rynku pracy. W dodatku pracodawcy niezbyt entuzjastycznie podchodzą do idei kształcenia
ustawicznego. Obawiają się, że wpłynie to negatywnie na wykonywanie obowiązków, a nawet pracownik,
który się wyszkoli, może zechcied odejśd z firmy, by poszukad lepszych warunków zatrudnienia.
 Motywacje uczniów do podjęcia kształcenia są różne. Zazwyczaj związane są z chęcią poprawy swojej
sytuacji życiowej i zawodowej – zmianą pracy, uzyskaniem awansu, podwyżki, ale również chęcią podjęcia
pracy przez osoby bezrobotne. Istotne znaczenie maja również względy emocjonalno-ambicjonalne,
związane z chęcią kontynuowania nauki, by spełnid oczekiwania rodziny, partnera lub swoje własne. Do
kształcenia zniechęca brak wiary we własne możliwości, ale również lenistwo, trudności w pogodzeniu
nauki z innymi obowiązkami.
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8.3

Analiza dostępnych ekspertyz, danych, dokumentów dotyczących kształcenia ustawicznego
w sześciu wybranych powiatach

W sześciu wybranych powiatach w zasadzie nie zidentyfikowano podczas procesu badawczego dokumentów,
czy też ekspertyz odnoszących się bezpośrednio do tematyki kształcenia ustawicznego. Pośrednio w mniejszym
lub większym stopniu poruszano te kwestie w dokumentach strategicznych oraz ekspertyzach, diagnozach
stanu powiatów przygotowywanych na potrzeby tych dokumentów. W większości wybranych powiatów w
ogóle trudno znaleźd oddzielne ekspertyzy czy też dane przedstawiające szczegółowo chociażby sytuację w
samej oświacie. Jedynie w Płocku funkcjonuje dokument Polityka edukacyjna miasta Płocka na lata 2009-2015,
zaś w Siedlcach Raport o stanie oświaty, ale za 2002 rok.
Co ciekawe należy podkreślid, że w swoich dokumentach strategicznych wszystkie powiaty bez wyjątku odnoszą
się do kwestii uczenia się przez całe życie, czy też doskonalenia zasobów kadrowych jako kluczowych aspektów
związanych z lokalnym rozwojem, jednak nie przekłada się to raczej na konkretne działania nakierowane stricte
na kształcenie ustawiczne. Staje się ono jednym z elementów albo systemu edukacyjnego, albo działao
dotyczących sytuacji na rynku pracy i aktywizacji osób bezrobotnych i pozostaje raczej w sferze idei.
Analiza dostępnych danych i informacji pokazała również, że dotyczą one przede wszystkim szkół i placówek
publicznych, prowadzonych przez organy samorządowe. Mimo iż dośd ogólne, dają pewien obraz sytuacji
kształcenia ustawicznego w okrojonym wycinku, chociażby poprzez analizę polityki władz samorządowych
wobec tej kwestii. Trudno natomiast cokolwiek powiedzied o sytuacji kształcenia ustawicznego w placówkach
niepublicznych, gdyż brakuje takich analiz czy też ekspertyz. Jest to istotny deficyt, gdyż w przypadku
kształcenia ustawicznego więcej osób kształci się właśnie w placówkach niepublicznych, niż publicznych.
Podobnie, jak w całym województwie również w wybranych powiatach można jedynie znaleźd podstawowe
informacje na temat liczby szkół/placówek, uczniów czy też kierunków kształcenia ustawicznego. Trudno jednak
wnioskowad na szerszą skalę o jego kondycji, gdyż można znaleźd jedynie wycinkowe informacje na ten temat.
Na szerszą skalę w badanych powiatach nie są również prowadzone skoordynowane działania promujące ideę
kształcenia ustawicznego, czy też informujące o dostępnych w tym zakresie możliwościach. Działania te są
rozdrobnione na różne instytucje np. PUP-y czy szkoły, placówki prowadzące tego typu kształcenie. Mają jednak
charakter raczej doraźny i ograniczony do kompetencji danej instytucji, przykładowo szkoły czy też placówki
oświatowe prowadzą działania promocyjne w związku z procesem rekrutacji uczniów, czy też prowadzonymi
projektami dofinansowanymi ze środków unijnych. W przypadku Powiatowych Urzędów Pracy promowane są
zaś działania wynikające z ustawowych zadao związanych z aktywizowaniem osób bezrobotnych np. przez
szkolenia, czy też staże/praktyki zawodowe, co nie do kooca związane jest z formalnym kształceniem
ustawicznym, ale raczej formami pozafromalnymi.
Poniżej znajduje się analiza dla sześciu powiatów dostępnych dokumentów, ekspertyz czy też badao
powiązanych z tematyką kształcenia ustawicznego, wraz ze wskazaniem na obszary deficytowe pod względem
informacji. Zakres analizy nie obejmuje danych liczbowych na temat placówek kształcenia ustawicznego, które
to dane zostały omówione szczegółowo w dalszej części raportu, bazującej na informacjach zawartych w
Systemie Informacji Oświatowej.
Powiat m. Płock
Powiat ten jako jedyny z sześciu wybranych powiatów posiada opracowany dokument dotyczący polityki
edukacyjnej (Polityka edukacyjna miasta Płocka na lata 2009-2015). Jednak w dokumencie tym nie poświęca
się uwagi kształceniu ustawicznemu w zakresie objętym niniejszym badaniem – traktowane jest ono jako częśd
kształcenia ponadgimnazjalnego. Kształcenie ustawiczne autorzy dokumentu odnoszą zaś do osób starszych w
kontekście utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Co prawda przedstawiony jest stan kształcenia dla
dorosłych, ale bez wskazania na istotne problemy, czy też mocne strony. Jest to tylko sucha analiza danych
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dotyczących liczby szkół i uczniów. Byd może wynika to z faktu, że większośd uczniów w Płocku uczy się w
placówkach niepublicznych, na temat których samorząd nie posiada szczegółowych danych.
Kształcenie ustawiczne jest postrzegane przez władze powiatu raczej w kontekście rynku pracy, niż edukacji. W
Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Płocku na lata 2008-2013 wskazano, że
na terenie powiatu jest niski poziom uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Z drugiej jednak strony w
przeprowadzonych na potrzeby Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 r. konsultacjach
społecznych mieszkaocy Płocka dośd wysoko w porównaniu do innych potrzeb ocenili zabezpieczenie
możliwości rozwoju w powiecie, ale na skali od 0 do 10 średnia ocena uplasowała się na poziomie 4,7. Miasto
nie posiada dokumentu określającego politykę władz wobec kształcenia ustawicznego, a wśród mieszkaoców
brakuje wiedzy o możliwościach i potrzebach kształcenia ustawicznego.
Polityka powiatu wyraźnie nakierowana jest na wspieranie rozwoju i promocję przede wszystkim szkół
wyższych. W przypadku kształcenia ustawicznego nie proponuje się konkretnych działao wspierających jego
rozwój, poza ogólnikami dotyczącymi poprawy jakości kształcenia, czy też dostosowania ich do potrzeb
lokalnego rynku pracy. Celem działao jest podnoszenie potencjału zawodowego mieszkaoców, ale bardziej w
kontekście pozaszkolnych form kształcenia – szkoleo czy kursów.
Powiat m. Siedlce
Siedlce również nie posiadają wypracowanego dokumentu określającego politykę władz wobec kształcenia
ustawicznego. Dokumenty strategiczne również nie przynoszą zbyt wielu informacji o stanie uczenia się przez
całe życie. Wśród mocnych stron powiatu zidentyfikowano jedynie wysoki poziom wykształcenia i kwalifikacji
mieszkaoców, a także kwalifikacji kadry pedagogicznej, ale w stosunku ogólnie do zasobów ludzkich i edukacji.
Podobnie wygląda sytuacja w zakresie słabości powiatu – ogólnie identyfikowano braki w zakresie
infrastruktury obiektów szkolnych i wyposażenia.
Siedlce, podobnie jak pozostałe powiaty i całe województwo, w swoich dokumentach strategicznych wskazują
na koniecznośd wspierania kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Nie przekłada się to jednak na propozycje konkretnych działao.
W przypadku Siedlec wart wyróżnienia, mimo iż nie dotyczący stricte tematyki kształcenia ustawicznego, jest
projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” realizowany
m.in. przez miasto Siedlce. Wyniki tego badania można w pewnej części przenieśd na grunt również kształcenia
ustawicznego, analizując je od strony zapotrzebowania na kierunki kształcenia i kwalifikacje kadr na lokalnym
rynku pracy i prognozowane zmiany w tym zakresie.
Powiat pruszkowski
Z ekspertyzy przygotowanej na potrzeby Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata 2010-2013, a także Strategii rozwoju powiatu pruszkowskiego do 2025 roku wynika, że w
powiecie, a szczególnie mieście Pruszków edukacja jest dobrze rozwinięta – nie brakuje szkół, oferta kształcenia
jest szeroka, otworzyło się wiele szkół prywatnych. Dodatkowo placówki na terenie powiatu posiadają
wykwalifikowane kadry, czemu sprzyja bliskośd Warszawy. Podstawowym problemem jest niedostosowanie
oferty do potrzeb rynku pracy, ale również niedostateczne wyposażenie pracowni przedmiotowych, brak
pracowni do nauki języków obcych, zamykanie warsztatów do nauki zawodu, niedostosowanie sieci szkół
ponadgimnazjalnych do potrzeb lokalnych, brak środków na finansowanie działalności szkół publicznych oraz
odpływ uczniów do szkół w Warszawie. Niestety wnioski te dotyczą nie stricte kształcenia ustawicznego, ale
ogólnie edukacji na terenie powiatu. Problemy samego kształcenia ustawicznego nie są poruszane w
dokumentach strategicznych. Cele związane z rozwojem edukacji są również dośd ogólne – można tutaj
wyróżnid rozwój i modernizację szkolnictwa ponadgimnazjalnego (modernizacja, remonty bazy szkół i placówek
oświatowych), wzmocnienie lub przekształcenie istniejących szkół do potrzeb rynku pracy i zapewnienie dużej
różnorodności oferty edukacyjnej przy współpracy z gminami.
Kształcenie ustawiczne postrzegane jest raczej jako element walki z bezrobociem. W latach 2006-2009 w
powiecie pruszkowskim najliczniejszą grupę osób bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zaledwie
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gimnazjalnym (32% w 2009 r.), przy czym odsetek tych osób wzrastał z roku na rok. Kierowane są przez PUP na
szkolenia zawodowe, które mają zwiększyd ich szanse na rynku pracy. Polityka władz powiatowych zmierza do
aktywizowania poprzez różne formy doskonalenia przede wszystkim osób bezrobotnych i bez kwalifikacji
zawodowych, powyżej 50 roku życia.

Powiat przasnyski
Na tle pozostałych powiatów, powiat przasnyski wyróżnił się działaniami, które przyniosły zmodernizowanie
bazy edukacyjnej. Analiza SWOT przeprowadzona na potrzeby Strategii rozwoju powiatu przasnyskiego na lata
2008-2020 jako mocne strony powiatu wskazuje rosnący poziom wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych
mieszkaoców, spadek poziomu bezrobocia, wysoki standard placówek oświatowych. Wśród słabych stron nie
zidentyfikowano bezpośrednio żadnych związanych z edukacją. Pośrednio można tutaj wyróżnid szczególnie
istotną dla powiatu trudną sytuację mieszkaoców wsi, gdzie panuje duże bezrobocie i przeludnienie agrarne.
Nie widad też znaczących zagrożeo mających wpływad na sytuację edukacyjną powiatu.
Według autorów Strategii powiat posiada dobrze rozwiniętą bazę edukacyjną, również dla osób dorosłych. W
Przasnyszu funkcjonuje od września 2003 r. Centrum Kształcenia Praktycznego, przeznaczone dla młodzieży i
osób dorosłych. Centrum posiada także uprawnienia do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Z pomocą środków unijnych wyposażono pracownie szkolne w
niezbędny sprzęt i przewidywana jest dalsza modernizacja infrastruktury Centrum celem stworzenia
nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy dostosowanej do potrzeb młodzieży i dorosłych, a także
zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. W powiecie funkcjonuje również Zespół Medycznych Szkół
Policealnych, który rozwija się bardzo dynamicznie. Prowadzona jest jego modernizacja i przygotowywana
infrastruktura, by stworzyd centrum dydaktyczno-szkoleniowe. Podejmowane są również starania by
przekształcid placówkę w wyższą szkołę zawodową. Władze kładą duży nacisk na rozwój w powiecie szkolnictwa
wyższego oraz współpracę z uczelniami wyższymi, by kształcid wykwalifikowane kadry. Powiat planuje
utworzenie Samorządowej Szkoły Wyższej, która będzie kształcid kadry na potrzeby lokalnego gospodarki,
głównie w kierunkach takich jak: pielęgniarstwo, pomoc społeczna, rehabilitacja i rekreacja.
Podejmuje się również liczne działania mające na celu modernizację infrastruktury i wyposażenie dydaktyczne
podległych powiatowi placówek. Działania te związane są z istotnym problemem demograficznym i społecznym
- odpływem wykwalifikowanej kadry w wieku produkcyjnym.
W kwestii kształcenia ustawicznego powiat zakłada działania zmierzające do stworzenia nowoczesnej bazy
kształcenia ustawicznego (rozbudowa kompleksu CKP) oraz systemu informacji o kształceniu ustawicznym, ze
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, upowszechnianie umiejętności obsługi komputera i
znajomości języków obcych (w systemie szkolnym i pozaszkolnym), wspieranie wdrażania innowacyjnych
metod nauczania (np. e-learning, kształcenie na odległośd w różnych formach), a także objecie systemem
kształcenia ustawicznego nauczycieli, w tym nauczycieli kształcących osoby dorosłe. Rozwój aktywnych form
kształcenia ustawicznego i dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, jest również
istotnym elementem działao nakierowanych na polepszenie sytuacji na rynku pracy.

Powiat radomski
Według dokumentów strategicznych powiatu radomskiego baza oświatowa jest dostosowana do potrzeb i
wymaganych standardów.
Powiat zmaga się z dużym bezrobociem, niskim poziomem wykształcenia oraz niską aktywnością zawodową
osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Stąd rozwój edukacji i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy
nabiera szczególnego znaczenia.
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Na potrzeby dokumentów strategicznych zostało przeprowadzone Badanie ankietowe osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP i jego filiach (12.2006/01.2007). Jest to kompleksowe badanie dotyczące sytuacji osób
bezrobotnych. Również poruszana jest nim kwestia obecnego przygotowania zawodowego (wykształcenia i
doświadczenia zawodowego), jak również motywacja do dalszej edukacji. Wyniki przeprowadzonego badania
pokazują, że osoby bezrobotne, które wzięły w nim udział, posiadały najczęściej wykształcenie średnie
zawodowe lub ogólnokształcące, ewentualnie zasadnicze zawodowe. Relatywnie najmniej liczna była grupa
najniżej wykształconych. Jednak z drugiej strony respondenci słabo wypadli pod względem dodatkowych
kwalifikacji – najpopularniejsze było posiadanie prawa jazdy, ale już nieco ponad co szósty badany przeszedł
kurs komputerowy, a mniej niż co dziesiąty kurs językowy – najczęściej kobiety. W lepszej sytuacji w tym
względzie pozostają osoby młodsze, które mają więcej różnego rodzaju dodatkowych kwalifikacji. Respondenci
oceniali swoje kwalifikacje na rynku pracy jako średnie – gorzej wypadają tutaj kobiety, chociaż wyniki badao
pokazują, że są one lepiej wykształcone. Im dłużej osoba pozostaje bezrobotna, tym gorzej ocenia własne
kwalifikacje i szanse na rynku pracy. Większośd badanych odczuwała również potrzebę podnoszenia kwalifikacji,
co podnosi wagę idei uczenia się przez całe życie. Co ciekawe jest ona większa u osób lepiej wykształconych.
Chęd do podjęcia kształcenia wyrażają również osoby z małym doświadczeniem zawodowym. Większośd z nich
chciałaby podjąd szkolenie/kurs zawodowy, rzadziej kształcenie w formach szkolnych – częściej kobiety niż
mężczyźni. Widad również różnicę w zakresie dokształcania – kobiety chcą uczestniczyd w kursach
komputerowych, językowych, księgowości, obsługi kas fiskalnych, fryzjerskim czy kosmetycznym, zaś mężczyźni
przede wszystkim na prawo jazdy, ewentualnie operatorzy różnych sprzętów, czy też spawacza. Widad zatem z
tego badania, że osoby są zainteresowane kształceniem ustawicznym.
Powiat żuromioski
Kwestia kształcenia ustawicznego poruszana jest w Strategicznym planie rozwoju powiatu przy okazji sytuacji
na rynku pracy. Szkolenia mają przyczynid się do znalezienia zatrudnienia przez osoby bezrobotne oraz do
umocnienia pozycji w firmie przez osoby już pracujące. Dodatkowo PUP traktuje szkolenia jako najbardziej
efektywną formę zwalczania bezrobocia.
Na terenie Powiatu funkcjonuje obecnie Centrum Kształcenia Praktycznego, które posiada bardzo dobrą kadrę
oraz bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęd zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych. Wymaga
jednak działao związanych z remontem i modernizacją infrastruktury.
Istotną bolączką tego powiatu, podobnie jak w przypadku powiatu przasnyskiego, jest trudna sytuacja pod
względem posiadanych kwalifikacji u osób mieszkających na terenach wiejskich. Ekspertyzy przygotowane na
potrzeby dokumentów strategicznych wskazują również, że pracodawcy z tego terenu są niechętni do
inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego.
Biorąc pod uwagę cele strategiczne powiatu, przewidywany jest ogólny wzrost jakości świadczonych usług
edukacyjnych i aktywizowanie lokalnego rynku pracy.
W powiecie żuromioskim szczególnie aktywny w zakresie inicjatyw badawczych jest PUP, który realizuje
badania ankietowe wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Przykładem jest tutaj Raport z przeprowadzonej
ankiety na temat osób bezrobotnych 45+ zarejestrowanych w PUP w Żurominie. Ankieta realizowana była w
styczniu 2009 r. i wzięło w niej udział 96 osób. Badani w większości posiadali niskie wykształcenie – co najwyżej
zasadnicze zawodowe. Osoby takie jednak nie dostrzegają większej potrzeby w zdobywaniu kolejnych
kwalifikacji zawodowych i nie postrzegają swojej sytuacji osoby bezrobotnej przez posiadanie zbyt niskich
kwalifikacji - głównie wskazywali tutaj na przyczyny zewnętrzne. Niezbyt duże zainteresowanie podjęciem
szkoleo zaś może wynikad z wieku. Wnioski płynące z raportu związane były ze zwiększeniem aktywności tej
grupy nie tylko w zakresie poszukiwania pracy, ale również poszerzenia kwalifikacji.
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Część 2: Kształcenia ustawiczne w świetle
danych Systemu Informacji Oświatowej SIO
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Uwaga metodologiczna:
Wszystkie dane dla z Systemu Informacji Oświatowej
prezentowane są dla województwa mazowieckiego z
wyłączeniem Warszawy.
Prezentujemy dane wedle stanu na dzień 31.09.2011 Dla
roku szkolnego 2010/2011
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9 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
9.1

Liczba placówek poszczególnego typu

W roku szkolnym 2010/2011 w Systemie Informacji Oświatowej w województwie mazowieckim (z wyłączeniem
Warszawy) figurowało 768 placówek kształcenia ustawicznego - 601 szkół dla dorosłych oraz 167 placówek
oświatowych - kształcących w formach pozaszkolnych. Zaznaczyd jednak należy, iż średnio co piąta (21%)
spośród zewidencjonowanych placówek nie wykazywała w informacjach przekazywanych do SIO żadnych
uczniów, czy też uczestników form pozaszkolnych. Ogółem aktywnych placówek (posiadających
uczniów/słuchaczy) było na początku ubiegłego roku szkolnego 604 - w tym 495 szkół dla dorosłych oraz 109
placówek oświatowych. Relatywnie większy odsetek placówek "nieaktywnych" obserwujemy w przypadku
placówek kształcących w formach pozaszkolnych (35%) niż w formach szkolnych (18%). Przodują pod tym
10
względem placówki kształcenia nauczycieli (na 24 zarejestrowane placówki, uczniów ma jedynie 7), Centra
Kształcenia Praktycznego (na 19 zarejestrowanych placówek, uczniów ma jedynie 11), Centra Kształcenia
Ustawicznego (na 20 zarejestrowanych placówek, uczniów ma jedynie 11). Wśród szkół dla dorosłych
największy udział placówek "nieaktywnych" obserwujemy natomiast w technikach (na 12 zarejestrowanych
placówek, uczniów ma jedynie 7). Warto zaznaczyd, iż brak uczniów/słuchaczy podobnie często charakteryzuje
placówki publiczne (23%) oraz niepubliczne (21%) (Rysunek 12).
Ogółem największy udział w strukturze placówek oferujących kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych
mają licea ogólnokształcące (23%, 116 aktywnych placówek) oraz licea ogólnokształcące uzupełniające (22%,
111 aktywnych placówek). Drugą grupę pod względem liczebności placówek stanowią szkoły policealne dla
dorosłych (35%, 173 placówki). Technika uzupełniające dla dorosłych stanowią 13% wszystkich szkół dla
dorosłych - ogółem 66 placówek. Pozostałe typy placówek spotykamy bardzo rzadko. I tak w województwie
mazowieckim funkcjonuje 9 gimnazjów dla dorosłych, 6 zasadniczych szkół zawodowych, 7 liceów
profilowanych oraz 7 techników.
Grupę placówek kształcenia ustawicznego tworzą przede wszystkim ośrodki dokształcania i doskonalenia
zawodowego/niepubliczna placówka kształcenia praktycznego (80 placówek). Wedle danych SIO w
województwie mazowieckim funkcjonuje 11 Centrów Kształcenia Praktycznego oraz 11 Centrów Kształcenia
Ustawicznego.

10

Kolegium nauczycielskie, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Placówka doskonalenia nauczycieli.
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Rysunek 12. Struktura szkół dla dorosłych ze względu na typ szkoły. N=495 Placówki aktywne.

Źródło: obliczenia własne, SIO
Tabela 4. Liczba aktywnych i nieaktywnych placówek kształcenia ustawicznego.

Typ

Typ

OGÓŁEM
Szkoły dla dorosłych
Placówki oświatowe (formy
pozaszkolne)
Gimnazjum
Zasadnicza szkoła zawodowa
Liceum ogólnokształcące
Liceum profilowane
Technikum
Liceum ogólnokształcące
uzupełniające
Technikum uzupełniające
Szkoła policealna
Placówki dla nauczycieli
CKP
CKU
Ośrodek dokształcania i doskonalenia
zawodowego/niepubliczna placówka
kształcenia praktycznego

Publicznośd
Publiczna
placówki
Niepubliczna
Źródło: obliczenia własne, SIO

Ogółem
zarejestro
wane w
SIO
Razem
768
601

11

Placówki aktywne

Placówki nieaktywne

12

N=
604
495

%
79%
82%

N=
164
106

%
21%
18%

167

109

65%

58

35%

12
7
131
8
12

9
6
116
7
7

75%
86%
89%
88%
58%

3
1
15
1
5

25%
14%
11%
13%
42%

139

111

80%

28

20%

75
217
24
19
20

66
173
7
11
11

88%
80%
29%
58%
55%

9
44
17
8
9

12%
20%
71%
42%
45%

104

80

77%

24

23%

256
512

197
407

77%
79%

59
105

23%
21%

Najwięcej placówek kształcenia ustawicznego (36%, 217 placówek) przypada na subregion warszawski. Drugim
regionem pod tym względem jest subregion radomski (18%, 11 placówek), a trzecim subregion płocki (15%, 92
placówki). W pozostałych trzech subregionach liczba placówek nie przekracza 70. Biorąc jednak pod uwagę

11

Posiadające uczniów/słuchaczy form pozaszkolnych.

12

Nieposiadające uczniów/słuchaczy form pozaszkolnych.
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liczbę mieszkaoców, to właśnie w subregionach o najmniejszej liczbie mieszkaoców dostępnośd placówek jest
relatywnie największa. Ogółem w skali całego województwa, na 10 000 mieszkaoców przypada 1,71 placówki
kształcenia ustawicznego. Wskaźnik ten najniższy jest dla subregionu warszawskiego (1,26), zaś najwyższy dla
subregionu płockiego (2,76) (Rysunek 13) Warto również zwrócid uwagę na koncentrację placówek kształcenia
ustawicznego w dużych miastach. Ogółem na główne miasta subregionów województwa mazowieckiego (z
wyłączeniem subregionu warszawskiego, gdzie nie analizowaliśmy m. Warszawy) przypada średnio prawie dwie
trzecie (62%) wszystkich aktywnych placówek kształcenia ustawicznego. Wskaźnik koncentracji jest najwyższy
dla subregionu siedleckiego (88% placówek zlokalizowanych jest w Siedlcach) oraz subregionu płockiego (70%
placówek zlokalizowanych jest Płocku) najmniejszy zaś dla subregionu ciechanowskiego oraz ostrołęckiego
(Rysunek 14).
We wszystkich subregionach, za wyjątkiem subregionu mazowieckiego, największy udział w strukturze
placówek kształcenia ustawicznego mają szkoły policealne. W subregionie ciechanowskim, ostrołęckim oraz
płockim na drugim miejscu plasują się licea ogólnokształcące oraz licea ogólnokształcące uzupełniające.
Subregion siedlecki wyróżnia się większym niż przeciętnie udziałem w strukturze placówek szkół oferujących
kształcenie w formach pozaszkolnych (placówki oświatowe) oraz mniejszym udziałem liceów oraz techników. W
subregionie radomskim, na tle innych subregionów, relatywnie mniej jest szkół policealnych. Najbardziej
wyróżnia się subregion warszawski, gdzie relatywnie najmniej jest szkół policealnych, a najwięcej placówek
oświatowych oferujących kształcenie w formach pozaszkolnych (Rysunek 15). Warto również zauważyd ogromne
różnice w ofercie placówek kształcenia ustawicznego między powiatami grodzkimi (Siedlce, Płock, Radom,
Ostrołęka) a powiatami ziemskim. W dużych miastach w strukturze placówek dominują szkoły policealne, a w
drugiej kolejności placówki oświatowe, a dopiero za nimi licea i licea ogólnokształcące. W powiatach ziemskich
dostępne są natomiast przede wszystkim licea oraz licea uzupełniające (Rysunek 16).
Rysunek 13. Liczba aktywnych placówek kształcenia ustawicznego w poszczególnych subregionach

Źródło: obliczenia własne, SIO. Dane z wyłączeniem Warszawy.
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Rysunek 14. Wskaźnik koncentracji placówek - udział placówek zlokalizowanych w głównym mieście subregionu w
ogólnej liczbie placówek w subregionie

Źródło: obliczenia własne, SIO
Rysunek 15. Struktura placówek kształcenia ustawicznego ze względu na subregion

Źródło: obliczenia własne, SIO

Strona 62 z 141

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

Rysunek 16. Struktura placówek kształcenia ustawicznego ze względu na typ powiatu

Źródło: obliczenia własne, SIO

Na przestrzeni lat szkolnych 2005/2006- 2010/2011 liczba aktywnych (posiadających uczniów) placówek
kształcenia ustawicznego spadała o 16% z 716 do 604. W okresie tym zmniejszyła się liczba szkół dla dorosłych
(o 18%), liczba placówek oferujących kształcenie w formach pozaszkolnych pozostała natomiast na podobnym
poziomie. Pamiętad jednak należy, iż lata 2005/2006 oraz 2007/2008, to ostatnie roczniki funkcjonowania szkół
13
sprzed reformy systemu oświaty z 1999 . Warto zwrócid uwagę, iż od roku szkolnego 2007/2008 obserwujemy
nieznaczny, acz systematyczny spadek liczby szkół dla dorosłych oraz nieznaczny wzrost liczby placówek
kształcących w formach pozaszkolnych (Rysunek 17).
Biorąc pod uwagę typy szkół funkcjonujących przed reformą oświaty (szkoły ponadpodstawowe) oraz typy
utworzone po reformie oświaty (funkcjonujące obecnie szkoły ponadgimnazjalne), widad iż na przestrzeni
ostatnich sześciu lat systematycznie malała liczba szkół oferujących kształcenie zawodowe (ogółem spadek z
372 placówek do 252 – o 33%). W okresie tym w największym stopniu zmniejszała się liczba techników dla
dorosłych (z 36 placówek do 7, spadek o 81%) oraz techników uzupełniających (z 161 do 66, spadek o 59%), nie
zmieniła się z kolei liczba szkół policealnych. Od 2005/2006 obserwujemy spadek liczby liceów uzupełniających
(ze 126 do 111) oraz wzrost liczby liceów ogólnokształcących dla dorosłych (z 93 do 116, o 25%) Ostatnie lata
nie przyniosły natomiast większych zmian w zakresie dostępności placówek mniej powszechnych (gimnazja,
zasadnicze szkoły zawodowe oraz licea profilowane).
Dwa ostatnie lata szkolne przyniosły dynamiczny wzrost liczby niepublicznych placówek kształcenia
ustawicznego i praktycznego (z 20 do 57) oraz spadek liczby ośrodków doskonalenia zawodowego (z 44
placówek do 23). Na przestrzeni ostatnich sześciu lat systematycznie spadała również liczba centrów
kształcenia praktycznego i ustawicznego (ogółem z 40 do 22 placówek).

13

Reforma doprowadziła do zmiany dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową. W latach 2005 – 2009 jednocześnie
funkcjonowały szkoły ponadpodstawowe oraz ponadgimnazjalne, działające również w systemie wieczorowym.
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Rysunek 17. Liczba placówek kształcenia ustawicznego na przestrzeni lat szkolnych 2005/2006 - 2010/2011. Placówki
aktywne. Placówki przed i po reformie oświaty z 1999 roku.

Źródło: Opracowanie własne. SIO

14

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Indeks
14
zmiany

Tabela 5. Zmiana liczby placówek kształcenia ustawicznego na przestrzeni lat szkolnych 2005/2006 - 2010/2011. Placówki
aktywne. Placówki sprzed i po reformie oświaty z 1999 roku .

Razem wszystkie placówki

716

642

655

642

618

604

0,84

Razem szkoły dla dorosłych
Gimnazjum
Zasadnicza szkoła zawodowa

604
5
4

542
7
6

548
8
5

543
5
5

509
6
6

495
9
6

0,82
1,80
1,50

Liceum ogólnokształcące

93

88

96

106

110

116

1,25

Liceum profilowane

8

8

8

8

8

7

0,88

Technikum

36

16

12

10

8

7

0,19

Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

126

122

117

120

118

111

0,88

161

114

107

85

69

66

0,41

171

181

195

204

184

173

1,01

Razem placówki oświatowe

112

100

107

99

109

109

0,97

Kolegium nauczycielskie
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

3
5

3
4

3
5

3
5

3
5

3
4

1,00
0,80

Centrum Kształcenia Praktycznego

14

15

15

15

12

11

0,79

Rok 2005/2006= 100%
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Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami

9

5

6

5

7

5

0,56

Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego

44

34

30

25

26

23

0,52

Centrum Kształcenia Ustawicznego - bez szkół

17

13

12

9

6

6

0,35

20

26

36

37

50

57

2,85

Niepubliczna
placówka
kształcenia
praktycznego
Źródło: Opracowanie własne. SIO

9.2

ustawicznego

i

Charakterystyka placówek

Dwie trzecie placówek kształcenia ustawicznego to instytucje niepubliczne. W większości mają one uprawnienia
szkół publicznych (56%). Placówki bez uprawnieo szkół publicznych stanowią jedynie 2% całej populacji. W skali
województwa (bez Warszawy) jest to 12 szkół policealnych. Placówki niepubliczne stanowią ponad połowę
placówek kształcenia pozaszkolnego, a 9% całej populacji placówek kształcenia ustawicznego.
Biorąc pod uwagę różne typy szkół dla dorosłych, jedynie technika uzupełniające są częściej publiczne niż
niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. W pozostałych typach szkół przeważają placówki niepubliczne
(Rysunek 18,Tabela 6).
Relatywnie największy udział placówek publicznych obserwujemy w podregionie ostrołęckim (47%),
najmniejszy zaś w podregionie ciechanowskim (24%). Najwięcej placówek niepublicznych jest w podregionie
radomskim i warszawskim (po 15%) (Rysunek 19).
Rysunek 18. Struktura aktywnych placówek kształcenia ustawicznego ze względu na publicznośd. N=604 placówki
aktywne.

Źródło: obliczenia własne, SIO
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Tabela 6. Publicznośd placówek kształcenia ustawicznego
Razem
niepubliczna o
uprawnieniach
szkoły publicznej

Razem placówki kształcenia
ustawicznego
Razem szkoły dla dorosłych
Gimnazjum
Zasadnicza szkoła zawodowa
Liceum ogólnokształcące
Liceum profilowane
Technikum
Liceum ogólnokształcące
uzupełniające
Technikum uzupełniające
Szkoła policealna
Razem placówki oświatowe
(formy pozaszkolne)
Placówki dla nauczycieli
CKP
CKU
Ośrodek dokształcania i
doskonalenia zawodowego

publiczna

niepubliczna

604

338

197

57

niepubliczna
bez
uprawnieo
szkoły
publicznej
12

495
9
6
116
7
7
111

338
6
3
91
4
5
83

145
3
3
25
3
2
28

-

12
-

66
173
109

27
119
-

39
42
52

57

12
-

7
11
11
80

-

7
11
11
23

57

-

Źródło: obliczenia własne, SIO
Rysunek 19. Publicznośd placówek kształcenia ustawicznego - ze względu na subregion

Źródło: obliczenia własne, SIO
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Warto zwrócid uwagę, iż na przestrzeni ostatnich sześciu lat udział placówek publicznych wśród szkól dla
dorosłych (typy placówek funkcjonujące po reformie systemu oświaty) systematycznie maleje (z 42% w roku
szkolnym 2005/2006 do 29% w roku szkolnym 2010/2011). Odwrotną tendencję obserwujemy natomiast w
przypadku placówek oświatowych, gdzie ostatni rok przyniósł istotny wzrost liczby placówek publicznych
(Rysunek 20).
Rysunek 20. Publicznośd placówek kształcenia ustawicznego - zmiany na przestrzeni lat 2005/2006 - 201/2011. Placówki
po reformie oświaty z 1999 roku.

Źródło: obliczenia własne, SIO

Ponad połowa placówek kształcenia ustawicznego (53%, 318 placówek) działa w sektorze prywatnym – co
trzecia prowadzona jest przez osobę fizyczną (32%), co szósta przez spółkę prawa handlowego (16%).
Samorządy, przede wszystkim powiaty ziemskie są organem prowadzącym co czwartej placówki (26%). Sektor
pozarządowy (stowarzyszenia) odpowiada zaś za funkcjonowanie co piątej placówki kształcenia ustawicznego.
Nieliczne placówki prowadzone są przez instytucje centralne, czy innego typu instytucje (Tabela 7).
Na poziomie ogólnym nie obserwujemy istotnych różnic w strukturze własności szkół dla dorosłych oraz
placówek kształcących w formach pozaszkolnych. Różnice pojawiają się na poziomie poszczególnych typów
placówek. I tak, przedsiębiorcy najczęściej stanowią organ prowadzący ośrodków doskonalenia
zawodowego/placówek kształcenia praktycznego (76%), szkół policealnych (60%) oraz liceów
ogólnokształcących (58%). Samorządy są jedynym organem prowadzącym placówki dla nauczycieli oraz CKP.
Dominują one także w strukturze organów prowadzących technika uzupełniające (53%). Sektor pozarządowy,
ma zaś relatywnie większy udział w prowadzeniu zasadniczych szkól zawodowych (33%) (Rysunek 21).
Warto zauważyd, iż na przestrzeni ostatnich sześciu lat systematycznie rośnie odsetek placówek kształcenia
ustawicznego prowadzonych przez przedsiębiorstwa (z 37% do 51%, w przypadku szkół dla dorosłych oraz z
51% do 59% w przypadku placówek oświatowych), maleje z kolei zaangażowanie w kształcenie ustawiczne
samorządów (z 41% do 26% w przypadku szkół dla dorosłych oraz z 27% do 22% w przypadku placówek
oświatowych). Ostatnie lata nie przyniosły natomiast istotnych zmian jeżeli chodzi o odsetek placówek
prowadzonych przez stowarzyszenia. Kształtuje się on niezmiennie na poziomie 19-21% (Rysunek 22).
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Tabela 7. Typ organu prowadzącego
OGÓŁEM wszystkie
placówki
%
N

Szkoły dla dorosłych
(N=495)
%
N

Placówki oświatowe
(N=109)
%
N

PRZEDSIĘBIORCY OGÓŁEM

53%

318

51%

254

59%

64

Osoba Fizyczna - Pracodawca

32%

192

30%

148

40%

44

Spółki Prawa Handlowego

16%

97

18%

90

6%

7

Osoby Prawne - Przedsiębiorstwa Paostwowe

2%

14

2%

11

3%

3

Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych

3%

15

1%

5

9%

10

SAMORZĄDY OGÓŁEM

26%

155

27%

131

22%

24

Powiat ziemski

16%

97

17%

85

11%

12

Miasto na prawach powiatu

6%

34

6%

31

3%

3

Samorząd województwa

3%

18

2%

10

7%

8

Gmina

1%

6

1%

5

1%

1

19%

114

19%

94

18%

20

INNE

3%

17

3%

15

1%

2

Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

1%

7

1%

7

0%

0

Związek Rzemiosła Polskiego

1%

6

1%

6

0%

Minister ds. sprawiedliwości

0%

2

0%

2

0%

0

Samorząd Gospodarczy i Zawodowy

0%

1

0%

0

1%

1

Wyższe Szkoły Niepaostwowe

0%

1

0%

0

0%

1

STOWARZYSZENIA OGÓŁEM

Źródło: obliczenia własne, SIO
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Rysunek 21. Typ organu prowadzącego ze względu na typ placówki oraz subregion

Źródło: obliczenia własne, SIO

Rysunek 22. Typ organu prowadzącego - zmiany na przestrzeni lat 2005/2006 - 201/2011. Placówki po reformie oświaty z
1999 roku.

Źródło: obliczenia własne, SIO
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10 SŁUCHACZE I ABSOLWENCI PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
10.1 Liczba uczniów i absolwentów form szkolnych
Na początku roku szkolnego 2010/2011 w placówkach kształcenia ustawicznego prowadzących edukację w
formach szkolnych uczyło się 39 148 osób. Edukację zakooczyło zaś 10 342 osoby. Prawie połowę wszystkich
uczniów (45%) stanowili uczniowie liceów ogólnokształcących (10 017 osób) oraz liceów ogólnokształcących
uzupełniających (7780 osób). Nieco ponad jedną trzecią (36,6%) populacji uczniów stanowiły osoby
uczęszczające do szkół policealnych (14 327 osób). W roku 2010/2011 w technikach uczyło się około 4000 osób.
Naukę w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach profilowanych kontynuowało łącznie
poniżej 1500 osób. Analogicznie, podobny jest rozkład absolwentów. W roku szkolnym 2010/2011 naukę w
liceach i liceach uzupełniających ukooczyło 4633 osób, w szkołach policealnych 4083 osób, zaś w technikach i
technikach uzupełniających 923 (Rysunek 23, Rysunek 24).
Rysunek 23. Struktura i liczba uczniów szkól dla dorosłych (formy szkolne). Rok szkolny 2010/2011

Rysunek 24. Struktura i liczba absolwentów szkól dla dorosłych (formy szkolne). Rok szkolny 2010/2011

Źródło: obliczenia własne, SIO

Największy udział w strukturze uczniów mają mieszkaocy subregionu warszawskiego, gdzie funkcjonuje
najwięcej szkół (ogółem ponad 13 tys. uczniów i ponad 3 tys. absolwentów). Drugim w kolejności regionem, z
największą liczbą uczniów i absolwentów jest subregion radomski (ogółem ponad 8 tys. uczniów i ponad 2 tys.
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absolwentów). Na pozostałe subregiony przypada średnio około 5000 uczniów, i około 1000 absolwentów. Dla
określenia popularności kształcenia ustawicznego w poszczególnych podregionach obliczona została liczba
uczniów i absolwentów przypadająca na 100 mieszkaoców. Ogółem dla całego województwa mazowieckiego
wskaźnik ten wynosi 1,11 uczniów na 100 mieszkaoców oraz 0,29 absolwentów na 100 mieszkaoców. Na tym
tle pozytywnie wyróżnia się subregion siedlecki (1,98 uczniów i 0,46 absolwentów) oraz płocki (1,5 uczniów i
0,37 absolwentów). Szkolnictwo ustawiczne najmniej popularne jest natomiast wśród mieszkaoców subregionu
warszawskiego (z wyłączaniem Warszawy), gdzie na 100 mieszkaoców przypada niespełna jedna osoba (0,78)
pobierająca naukę w formach szkolnych w placówkach kształcenia ustawicznego (Rysunek 25).
Koncentracja szkolnictwa ustawicznego w dużych miastach jest szczególnie widoczna gdy pod uwagę
weźmiemy nie tylko liczbę placówek, o czym pisano wcześniej, lecz przede wszystkim liczbę uczniów/słuchaczy
tych placówek. Jak pokazuje wskaźnik koncentracji, 71% wszystkich uczniów szkół zawodowych przypada na
placówki zlokalizowane w głównych miastach w subregionach – Płock, Ostrołękę, Radom, Ciechanów i Siedlce.
Wskaźnik koncentracji jest szczególnie wysoki dla subregionu płockiego oraz siedleckiego, gdzie dominująca
większośd uczniów (około 90%) uczęszcza do placówek zlokalizowanych w głównych miastach subregionu.
Najmniej skoncentrowane jest natomiast szkolnictwo w regionie ostrołęckim (Rysunek 26).
Rysunek 25. Absolwenci i uczniowie szkół dla dorosłych (formy szkolne) w poszczególnych subregionach – rok szkolny
2010/2011

Źródło: obliczenia własne, SIO. Dane z wyłączeniem Warszawy.
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Rysunek 26. Wskaźnik koncentracji uczniów - udział uczniów placówek zlokalizowanych w głównym mieście subregionu
w ogólnej liczbie uczniów placówek w subregionie

Źródło: obliczenia własne, SIO

W przeciwieostwie do malejącej na przestrzeni ostatnich sześciu lat liczby placówek kształcenia ustawicznego
(spadek o 19%) liczba uczniów tych placówek nieznacznie wzrosła (z 36733 do 39148, wzrost o 6%), co wskazuje
na koncentrację szkolnictwa w obrębie większych placówek. Liczba absolwentów utrzymuje się natomiast na
bardzo zbliżonym poziomie, oscylującym wokół 10 000 (Rysunek 27).
Jednocześnie warto zwrócid uwagę, iż wzrost liczy uczniów placówek kształcenia ustawicznego jest udziałem
systematycznie zwiększającej się liczby uczniów placówek ogólnokształcących (o 31% w stosunku do roku
szkolnego 2005/2006). W to miejsce spada natomiast liczba uczniów szkół zawodowych (ogółem o 9%)
(Rysunek 28). Spadek powszechności kształcenia na poziomie zawodowym jest szczególnie widoczny w
przypadku liczby absolwentów – na przestrzeni ostatnich sześciu lat liczba absolwentów szkół zawodowych
zmniejszyła się o 32%, w to miejsce o 78% wzrosła natomiast liczba absolwentów szkół ogólnokształcących
(Rysunek 29).
Rysunek 27. Liczba uczniów i absolwentów szkół dla dorosłych – zmiany na przestrzeni lat 2005/2006-2010/2011.
Placówki przed i po reformie oświaty z 1999 roku.

Źródło: obliczenia własne, SIO
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Rysunek 28. Liczba uczniów szkół zawodowych oraz ogólnokształcących – zmiany na przestrzeni lat 2005/200615
2010/2011. Placówki przed i po reformie oświaty z 1999 roku .

Rysunek 29. Liczba absolwentów szkół zawodowych oraz ogólnokształcących – zmiany na przestrzeni lat 2005/20062010/2011. Placówki przed i po reformie oświaty z 1999 roku.

Źródło: obliczenia własne, SIO

10.1.1 Liczba uczniów w placówkach
Dane z Systemu Informacji Oświatowej pokazują, iż w roku szkolnym 2010/2011 w placówkach kształcenia
16
ustawicznego oferujących naukę w formach szkolnych funkcjonowały 1704 oddziały (klasy) , w których uczyło
się 39 148 osób co daje średnio 3,4 oddziały na szkołę, 64,8 uczniów na szkołę oraz 23 osoby na oddział.
Relatywnie najwięcej uczniów uczęszcza do placówek dla nauczycieli (średnio 229,7 osób). Drugą grupę
placówek pod względem liczby uczniów stanowią licea ogólnokształcące (średnio 86,4 uczniów) oraz szkoły
policealne (82,8). Średnio najmniej uczniów uczyło się na początku ubiegłego roku szkolnego w technikach, czy
też technikach uzupełniających (nieco ponad 50 osób) oraz w szkołach zawodowych (42 uczniów). Spośród
objętych badaniem regionów, najwięcej uczniów przypada na szkoły w subregionie siedleckim (średnio 95,4

15

Szkoły zawodowe: zasadnicze szkoły zawodowe, technika i technika uzupełniające, szkoły policealne. Szkoły ogólnokształcące: licea
ogólnokształcące i licea ogólnokształcące uzupełniające oraz gimnazja.
16

Oddział: określenie używane w szkolnictwie, jest równoznacznie z potocznie używaną „klasą”
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osoby), najmniej zaś w subregionie płockim i ostrołęckim (poniżej 60 osób na szkołę). Warto też zauważyd, iż
większe są placówki zlokalizowane w powiatach grodzkich (Płock, Siedlce, Radom, Ostrołęka) niż powiatach
ziemskich. Na placówki w dużych miastach średnio przypadają prawie 4 oddziały oraz prawie 80 uczniów,
podczas gdy w powiatach ziemskich niespełna trzy odziały (klasy) oraz nieco ponad pięddziesięciu uczniów na
placówkę.
Rysunek 30. Wielkośd placówek ustawicznych – liczba oddziałów (klas) i uczniów na szkołę.

Rysunek 31. Liczba uczniów przypadających na szkołę

Jak pokazują dane SIO, w prawie co trzeciej
placówce kształcenia ustawicznego oferującej
naukę w formach szkolnych kształci się
maksymalnie do 30 uczniów. Kolejne 18%
stanowią szkoły uczęszczane przez 30 – 50
uczniów. W jedynie co czwartej placówce (24%)
kształci się 100 i więcej osób.

Źródło: obliczenia własne, SIO

Warto zauważyd, iż na przestrzeni ostatnich sześciu lat obserwujemy systematyczny wzrost wielkości placówek
kształcenia ustawicznego. Od 2005/2006 roku średnia liczba oddziałów przypadających na szkołę dla dorosłych
zwiększyła się z 2,6 do 3,4. W tym samym czasie o 26% wzrosła również przeciętna liczba uczniów w placówce
(z 51,3 do 64,8 osób).
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Rysunek 32. Wielkośd placówek kształcenia ustawicznego – liczba oddziałów i uczniów na szkołę – zmiany na przestrzeni
lat 2005/2006-2010/2011. Placówki przed i po reformie oświaty z 1999 roku.

Źródło: obliczenia własne, SIO

10.1.2 Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach (klasach)
Dane z Systemu Informacji Oświatowej dotyczące liczby uczniów w poszczególnych oddziałach pokazują, iż z
17
oddziału na oddział następuje znaczący odpływ uczniów . Ogółem dla całej populacji, liczba uczniów oddziałów
II, bądź semestru III/IV jest średnio o 40% mniejsza (indeks zmiany 0,6) od liczby uczniów oddziału I bądź
semestru I/II. Odpływ uczniów jest średnio większy w placówkach niepublicznych (43%) niż publicznych (33%).
Warto zwrócid uwagę na różnice, jakie rysują się w tym kontekście między poszczególnym subregionami
województwa. Największy odpływ uczniów pomiędzy dwoma pierwszymi rocznikami obserwujemy w
subregionie siedleckim (51%), najmniejszy zaś w subregionie radomskim (32%) (Rysunek 33).
W kolejnej tabeli (Tabela 8) prezentujemy dane dotyczące odpływu uczniów w poszczególnych typach placówek
kształcenia ustawicznego prowadzących kształcenie w formach szkolnych. I tak, w przypadku liceów w
2010/2011 roku liczba absolwentów była dwukrotnie mniejsza od liczby uczniów w pierwszym oddziale. Na
przestrzeni trzech kolejnych roczników liczba osób w klasie zmalała zaś z 30,6 do 22,8 osób. W przypadku
liceów uzupełniających obserwujemy również bardzo podobną tendencję. Absolwentów jest o połowę mniej
niż uczniów I oddziału. Podobnie maleje liczba uczniów przypadających na oddział (z 31,5 do 22,3).
W technikach uzupełniających ze względu na niemożnośd łączenia klas (realizujących program różnych
zawodów) odpływ uczniów widoczny jest szczególnie na poziomie liczby uczniów przypadających na kolejne
oddziały. W szkołach tego typu w I oddziałach uczy się średnio 26 osób, a w oddziałach III już tylko niespełna 12
osób.

17

O odpływie uczniów wnioskowano porównując liczbę oddziałów i uczniów w placówkach oświatowych w 2010 roku. Porównywano
liczbę osób w kolejnych oddziałach na poziomie całej populacji, nie zaś na poziomie poszczególnych szkół.
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Największy procentowo odpływ uczniów charakteryzuje natomiast szkoły policealne, gdzie liczba absolwentów
jest mniejsza o 60% w stosunku do liczby uczniów z I/II semestru (Tabela 8).
Rysunek 33. Indeks zmiany między liczbą uczniów I ODDZIAŁU/I-II SEMESTRU (=1), a liczbą uczniów II ODDZIAŁU/III-IV
SEMESTRU.

Źródło: obliczenia własne, SIO
Tabela 8. Liczba uczniów w kolejnych oddziałach – dynamika odpływu uczniów w poszczególnych typach szkół
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
UCZNIOWIE
ODDZIAŁY
UCZNIOWIE NA
INDEKS ZMIANY W
ODDZIAŁ (średnia)
STOSUNKU DO
ODDZIAŁU I (oddział
1=100%
OGÓŁEM
10017
385
26,1
I
4314
141
100%
30,6
II
2902
121
67%
24,1
III
2801
123
65%
22,8
absolwenci
2065
48%
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE
UCZNIOWIE
ODDZIAŁY
UCZNIOWIE NA
INDEKS ZMIANY W
ODDZIAŁ (średnia)
STOSUNKU DO
ODDZIAŁU I (oddział
1=100%
OGÓŁEM
7780
288
27,0
I
4633
147
100%
31,5
II
3147
141
68%
22,3
absolwenci
2394
52%
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TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
UCZNIOWIE

ODDZIAŁY

UCZNIOWIE NA
ODDZIAŁ (średnia)

3738
1769
1001
968
829

215
68
65
82

17,4

UCZNIOWIE

ODDZIAŁY

UCZNIOWIE NA
ODDZIAŁ (średnia)

14327
9640
4687
3817

641
362
280

22,4
26,7
16,8

OGÓŁEM
I
II
III
absolwenci
SZKOŁA POLICEALNA

OGÓŁEM
sem.I-II
sem.III-IV
absolwenci

26,0
15,5
11,8

INDEKS ZMIANY W
STOSUNKU DO
ODDZIAŁU I (oddział
1=100%
100%
57%
55%
47%
INDEKS ZMIANY W
STOSUNKU DO
ODDZIAŁU I (oddział
1=100%

100%
49%
40%

Źródło: obliczenia własne, SIO

10.2 Liczba słuchaczy form pozaszkolnych
Wedle danych SIO w pozaszkolnych formach kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyły 48540
osoby. Średnio w jednej placówce kształciły się 476 osoby, zdecydowana większośd z nich w ośrodkach
doskonalenia zawodowego/niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego. Pozostali odbyli
kursy/szkolenia w Centrach Kształcenia Ustawicznego (5,8%) lub też Centrach Kształcenia Praktycznego (5,9%).
Większośd uczestników pozaszkolnych form kształcenia uczęszczała do placówek niepublicznych (57%).
Rysunek 34. Słuchacze form pozaszkolnych ze względu na typ placówki oraz publicznośd szkoły. Rok szkolny 2010/2011.

Źródło: obliczenia własne, SIO
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Prawie połowę (49%) wszystkich uczestników pozaszkolnych form kształcenia stanowiły kobiety. Warto
zauważyd, iż osoby bezrobotne to jedynie 17% uczestników pozaszkolnych form kształcenia. Większośd (89%)
stanowią absolwenci. Udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie słuchaczy największy jest w Centrach
Kształcenia
Ustawicznego
(36%),
najmniejszy
zaś
w
przypadku
placówek
doskonalenia
zawodowego/niepublicznych placówek kształcenia praktycznego (Tabela 9).

CKP

CKU

Placówka
doskonalenia i
zawodowego/kszt
ałcenia
praktycznego

Placówki
Publiczne

Placówki
niepubliczne

N=
Liczba uczestników pozaszkolnych form
kształcenia - Ogólnie
Liczba uczestników pozaszkolnych form
kształcenia - Kobiety
Liczba uczestników pozaszkolnych form
kształcenia - Bezrobotni
Liczba uczestników pozaszkolnych form
kształcenia - Absolwenci
%
Liczba uczestników pozaszkolnych form
kształcenia - Ogólnie
Liczba uczestników pozaszkolnych form
kształcenia - Kobiety
Liczba uczestników pozaszkolnych form
kształcenia - Bezrobotni
Liczba uczestników pozaszkolnych form
kształcenia - Absolwenci

OGÓŁEM

Tabela 9. Słuchacze form pozaszkolnych.

48540

2798

2842

42900

20714

27826

23668

890

1788

20990

9812

13856

8163

579

1032

6552

2585

5578

43477

2247

2695

38535

19415

24062

100%

100%

100%

100%

100%

100%

48,8%

31,8%

62,9%

48,9%

47,4%

49,8%

16,8%

20,7%

36,3%

15,3%

12,5%

20,0%

89,6%

80,3%

94,8%

89,8%

93,7%

86,5%

Źródło: obliczenia własne, SIO

Warto również zwrócid uwagę na różnice w powszechności kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
między poszczególnymi subregionami województwa. I tak, najwięcej słuchaczy form pozaszkolnych przypada na
dwa regiony: warszawski oraz radomski (łącznie prawie 35 tys., 65%), najmniej zaś ciechanowski oraz ostrołęcki
(nieco ponad 3,5 tys., niespełna 7%). Dla określenia popularności kształcenia ustawicznego w poszczególnych
podregionach obliczona została liczba słuchaczy form pozaszkolnych przypadająca na 100 mieszkaoców.
Ogółem dla całego województwa mazowieckiego wskaźnik ten jest wyższy niż w przypadku kształcenia w
formach szkolnych i wynosi 1,50 słuchacza na 100 mieszkaoców. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się
subregion siedlecki (2,74 słuchaczy) oraz płocki (2,3 słuchaczy). Szkolnictwo ustawiczne w tej formie najmniej
popularne jest natomiast wśród mieszkaoców subregionu ostrołęckiego oraz ciechanowskiego, gdzie na 100
mieszkaoców przypada niespełna jedna osoba (odpowiednio 0,73 oraz 0,46) pobierająca naukę w formach
pozaszkolnych (Rysunek 25). Zdecydowana większośd uczestników form szkolnych (76%) uczęszcza do
placówek zlokalizowanych w głównych miastach subregionu. Ogółem we wszystkich regionach, za wyjątkiem
18
subregionu siedleckiego, wskaźnik koncentracji uczestników form pozaszkolnych przekracza 78% i jest

18

Udział uczestników form pozaszkolnych z głównego miasta subregionu w stosunku ogólnej liczby uczestników w subregionie.
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najwyższy dla subregionu radomskiego oraz ostrołęckiego (ponad 90%). Jedynie w subregionie siedleckim na
miasto Siedlce przypada 38% wszystkich uczestników form pozaszkolnych z subregionu (Rysunek 36)..
Rysunek 35. Słuchacze szkól dla dorosłych (formy pozaszkolne). W poszczególnych subregionach. Rok szkolny 2010/2011

Źródło: obliczenia własne, bez uwzględnienia Warszawy
Rysunek 36. Wskaźnik koncentracji słuchaczy form pozaszkolnych - udział słuchaczy placówek zlokalizowanych w
głównym mieście subregionu w ogólnej liczbie słuchaczy w subregionie.

Źródło: obliczenia własne,
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Ostatnie sześd lat przyniosło dynamiczny wzrost liczby uczestników pozaszkolnych form kształcenia – ogółem o
39% z niespełna 35 000 do prawie 50 000 osób. W okresie tym średnia liczba uczestników tej formy kształcenia
przypadająca na jedną placówkę zwiększyła się z 336 osób do 476 osób (Rysunek 37).
Rysunek 37. Słuchacze szkól dla dorosłych (formy pozaszkolne) – zmiany na przestrzeni lat 2005/2006-2010/2011.
Placówki przed i po reformie oświaty z 1999 roku.

Liczba słuchaczy form pozaszkolnych
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Źródło: obliczenia własne, SIO
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11 KIERUNKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
11.1 Kształcenie w formach szkolnych
Przeważająca większośd (95%) spośród placówek oferujących kształcenie w formach szkolnych funkcjonuje w
trybie zaocznym. Kształcenie stacjonarne oferuje zaś 8% placówek. Nabór w połowie roku szkolnego (w lutym)
prowadzi 17% placówek. Praktykę tę spotykamy podobnie często w najbardziej popularnych liceach, technikach
oraz szkołach policealnych. Nabór w lutym częściej prowadzą szkoły niepubliczne (ogółem 66 placówek - 19%)
niż publiczne (ogółem 18 placówek - 12%). Nabór w lutym jest zwyczajem przede wszystkim spotykanym w
subregionie siedleckim (44%), radomskim (25%) oraz warszawskim (18%). Nie jest on natomiast częstą praktyką
w subregionie ciechanowskim, ostrołęckim oraz płockim (poniżej 10% placówek) (Tabela 10).
Tabela 10. Szkoły prowadzące nabór w lutym.

Typ jednostki

Publicznośd placówki
Subregion

OGÓŁEM Szkoła dla dorosłych
Gimnazjum
Zasadnicza szkoła zawodowa
Liceum ogólnokształcące
Liceum profilowane
Technikum
Liceum ogólnokształcące uzupełniające
Technikum uzupełniające
szkoła policealna
placówki dla nauczycieli
Publiczna
Niepubliczna
Subregion radomski
Subregion ciechanowski
Subregion ostrołęcki
Subregion płocki
Subregion siedlecki
Subregion warszawski

liczba szkół ogółem
495
9
6
116
7
7
111
66
173
7
152
350
93
61
59
83
41
165

szkoły oferujące nabór w lutym
N=
%
84
17%
1
11%
1
17%
25
22%
1
14%
1
14%
21
19%
2
3%
32
18%
0
0%
18
12%
66
19%
23
25%
5
8%
2
3%
7
8%
18
44%
29
18%

Źródło: obliczenia własne, SIO

11.1.1 Oferta zawodowych szkół dla dorosłych
W roku szkolnym placówki kształcenia ustawicznego przygotowane były do kształcenia w 82 zawodach
zgodnych z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności. Placówki kształcenia ustawicznego oferujące przygotowanie
zawodowe przygotowane są do kształcenia w średnio 2,4 zawodu. Najszersza jest oferta szkół policealnych
(średnio 2,7 zawodów), najwęższa zaś nielicznie już funkcjonujących liceów profilowanych (1,4 profili).
Technika, technika uzupełaniające oraz zasadnicze szkoły zawodowe przygotowane są do kształcenia w średnio
około 2 zawodach (Rysunek 38).
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Rysunek 38. Liczba zawodów/kierunków do kształcenia, w których przygotowana jest placówka.

Źródło: obliczenia własne, SIO

Celem lepszego zobrazowania oferty szkół w zakresie kształcenia zawodowego, zawody oferowane przez szkoły
(zgodne z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności – KZiS) pogrupowane zostały w szersze grupy branżowe (patrz
Załącznik nr 1). Wedle danych SIO w roku szkolnym 2010/2011 w ofercie szkól dla dorosłych dominowały
zawody:


administracyjno – biurowe (94 placówki – przede wszystkim technik administracji, technik
rachunkowości, technik handlowiec, technik ekonomista);



związane z rolnictwem (58 placówek – przede wszystkim technik rolnik, technik agrobiznesu);



informatyką (58 placówek, przede wszystkim technik informatyk);



ochroną i bezpieczeostwem (56 placówek - przede wszystkim technik bezpieczeostwa i higieny pracy,
technik ochrony fizycznej osób i mienia);



techniką i mechaniką (49 placówek – przede wszystkim technik mechanik i technik elektryk);



usługami dla ludności (46 placówek – przede wszystkim technik usług fryzjerskich oraz technik usług
kosmetycznych).

Nie wszystkie kierunki kształcenia, do których przygotowane są placówki kształcenia ustawicznego cieszą się
wystarczającym zainteresowaniem aby uruchomid dany kierunek. Ogółem liczba szkół przygotowanych do
kształcenia w danym zawodzie jest średnio o 25% większa od liczby szkół rzeczywiście w danym zawodzie
kształcących. Oferta szkół wydaje się najbardziej niedopasowana w zakresie potrzeb/zainteresowao
potencjalnych uczniów odnośnie następujących zawodów (liczba szkół oferujących dany kierunek przewyższa o
50% i więcej liczbę szkół rzeczywiście w nim kształcących):
 technik prac biurowych, technik rachunkowości, technik obsługi turystycznej, asystent osoby
niepełnosprawnej, technik organizacji usług gastronomicznych, technik spedytor, technik organizacji
reklamy, technik handlowiec, technik ogrodnik, technik mechanizacji rolnictwa, kelner, florysta , technik
ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik informatyk.
Relatywnie najbardziej dopasowane kierunki kształcenia (liczba szkół kształcących w danym zawodzie jest
zbliżona do liczy szkół przygotowanych do kształcenia w danym zawodzie) to:
 technik administracji, technik bezpieczeostwa i higieny pracy, technik elektryk, technik agrobiznesu,
technik usług fryzjerskich, opiekun medyczny, technik żywienia i gospodarstwa domowego.
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Popularnośd poszczególnych kierunków kształcenia wśród placówek kształcenia ustawicznego prezentuje
rysunek poniżej. W ramce pokazano zawody, w których najczęściej kształcą placówki dla dorosłych.
Szczegółowe informacje na temat pełnej oferty placówek kształcenia ustawicznego przedstawia Tabela 11. W
Tabela 12 przedstawiono zaś najczęściej oferowane zawody przez poszczególne typy szkół.
Rysunek 39. Oferta placówek kształcenia ustawicznego – grupy zawodów i najpopularniejsze zawody.

Źródło: obliczenia własne, SIO
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Tabela 11. Oferta placówek kształcenia ustawicznego. Zawody i główne kierunki kształcenia.
Zawód

BIURO, ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
Technik administracji
Technik rachunkowości
Technik handlowiec
Technik ekonomista
Technik obsługi turystycznej
Technik organizacji reklamy
Technik prac biurowych
Ekonomiczno-administracyjny
Technik archiwista
Technik informacji naukowej
Zarządzanie informacją
Technik turystyki wiejskiej
Technik usług pocztowych i finansowych
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO,
RYBOŁÓWSTWO
Technik rolnik
Technik agrobiznesu
Technik architektury krajobrazu
Rolnik
Ogrodnik
Technik ogrodnik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik hodowca koni
NOWE TECHNOLOGIE
Technik informatyk

placówki
przygotowane do
kształcenia w
zawodzie
N
%
94
36,3%
52
20,1%
27
10,4%
22
8,5%
13
5,0%
9
3,5%
9
3,5%
8
3,1%
4
1,5%

placówki
kształcące w
zawodzie
N
81
49
5
11
7
3
4

%
31,3%
18,9%
1,9%
4,2%
2,7%
1,2%
1,5%
0,0%
1,2%

Zawód

3
2
2
1
1

1,2%
0,8%
0,8%
0,4%
0,4%

2
14
2

0,8%
5,4%
0,8%
0,0%
0,0%

58

22,4%

50

19,3%

TRANSPORT
Technik logistyk
Technik spedytor
Technik drogownictwa
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
Technik budownictwa
Technik urządzeo sanitarnych
Monter konstrukcji budowlanych
Technolog robót wykooczeniowych w
budownictwie
HOTELE I GASTRONOMIA
Technik hotelarstwa
Technik organizacji usług gastronomicznych
Kelner
Kucharz
Kucharz małej gastronomii
WYRÓB PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH/ŻYWIENIE

31
11
7
5
5
4
2
1
58
57

12,0%
4,2%
2,7%
1,9%
1,9%
1,5%
0,8%
0,4%
22,4%
22,0%

26
10
4
4
5
2
1
1
34
33

10,0%
3,9%
1,5%
1,5%
1,9%
0,8%
0,4%
0,4%
13,1%
12,7%

Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Technik technologii żywności
OCHRONA ZDROWIA
Technik masażysta
Technik weterynarii
Protetyk słuchu
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW I PRODUKCJI
Technik technologii odzieży
Technik obuwnik
Technik technologii chemicznej

3

placówki
przygotowane
do kształcenia w
zawodzie
N
%
22
8,5%
14
5,4%
7
2,7%
3
1,2%
23
8,9%
20
7,7%
3
1,2%
1
0,4%
1
0,4%

placówki
kształcące w
zawodzie
N

%
16
11
3
2
20
17
2
1
1

6,2%
4,2%
1,2%
0,8%
7,7%
6,6%
0,8%
0,4%
0,4%

19
11
5
2
4
3
18

7,3%
4,2%
1,9%
0,8%
1,5%
1,2%
6,9%

16
8
2
1
4
2
16

6,2%
3,1%
0,8%
0,4%
1,5%
0,8%
6,2%

15
4
7
4
2
1
5
3
1
1

5,8%
1,5%
2,7%
1,5%
0,8%
0,4%
1,9%
1,2%
0,4%
0,4%

13
4
7
4
2
1
5
2
1
1

5,0%
1,5%
2,7%
1,5%
0,8%
0,4%
1,9%
0,8%
0,4%
0,4%
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Zawód

Technik cyfrowych procesów graficznych
OCHRONY I BEZPIECZEOSTWA
Technik bezpieczeostwa i higieny pracy
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
TECHNIKA I MECHANIKA
Technik mechanik
Technik elektryk
Technik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Technik elektronik
Technik mechatronik
Mechanik-monter maszyn i urządzeo
USŁUGI DLA LUDNOŚCI
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Fryzjer
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
Opiekun medyczny
Opiekun w domu pomocy społecznej
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekunka środowiskowa

placówki
przygotowane do
kształcenia w
zawodzie
N
%
1
0,4%
56
21,6%
38
14,7%
24
9,3%
49
18,9%
40
15,4%
14
5,4%
5
1,9%
2
0,8%
1
0,4%
1
0,4%
1
0,4%
46
17,8%
30
11,6%
28
10,8%
2
0,8%
27
10,4%
15
5,8%
10
3,9%
5
1,9%
4
1,5%

placówki
kształcące w
zawodzie
N
1
53
36
20
46
33
14
5
2
1
1
1
41
26
23
2
23
13
6
2
3

%
0,4%
20,5%
13,9%
7,7%
17,8%
12,7%
5,4%
1,9%
0,8%
0,4%
0,4%
0,4%
15,8%
10,0%
8,9%
0,8%
8,9%
5,0%
2,3%
0,8%
1,2%

Zawód

Technik technologii drewna
Technik technologii wyrobów skórzanych
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
Technik ochrony środowiska
Technik geodeta
Kształtowanie środowiska
ARTYSTYCZNE
Florysta
Fototechnik
OBRÓBKA METALU
Ślusarz
INNE
Usługowo-gospodarczy
Inny

placówki
przygotowane
do kształcenia w
zawodzie
N
%
1
0,4%
1
0,4%
4
1,5%
3
1,2%
1
0,4%
1
0,4%
3
1,2%
2
0,8%
1
0,4%
1
0,4%
1
0,4%
14
5,4%
3
1,2%
11
4,2%

placówki
kształcące w
zawodzie
N

%
1
1
1
2
1
1
1
1
13
2
11

0,4%
0,0%
0,4%
0,0%
0,4%
0,0%
0,8%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
5,0%
0,8%
4,2%

Źródło: obliczenia własne, SIO
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Tabela 12. Zawody nauczane w poszczególnych typach szkół
zasadnicza szkoła zawodowa (N=6)

liceum profilowane (N=7)

Kucharz małej gastronomii
Opiekun medyczny
Ogrodnik

2 Ekonomiczno-administracyjny
1 Usługowo-gospodarczy
1 Zarządzanie informacją

Fryzjer
Mechanik pojazdów samochodowych
Sprzedawca
Monter konstrukcji budowlanych
Ślusarz
Mechanik-monter maszyn i urządzeo
Technolog robót wykooczeniowych w
budownictwie

1
1
1
1
1
1

Technikum uzupełniające (N=66)
Technik mechanik
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Technik elektryk
Technik handlowiec
Technik budownictwa
Technik usług fryzjerskich
Technik rolnik
Technik pojazdów samochodowych

3
2
2

technikum (N=7)
Technik mechanik
Technik ekonomista
Technik informatyk
Technik rolnik
Technik usług fryzjerskich

3
2
1
1
1

1 Technik budownictwa
Technik agrobiznesu
Technik drogownictwa

1
1
1

szkoła policealna (N=173)
28 Technik administracji
Technik bezpieczeostwa i higieny
13 pracy
11 Technik informatyk
9 Technik usług kosmetycznych
8 Technik rolnik
Technik ochrony fizycznej osób i
6 mienia
5 Technik usług fryzjerskich
5 Technik rachunkowości
Opiekun medyczny
Technik logistyk
Inny
Technik budownictwa
Technik hotelarstwa
Technik agrobiznesu
Opiekun w domu pomocy społecznej
Technik prac biurowych

Źródło: obliczenia własne, SIO

Warto zwrócid uwagę na różnice w ofercie publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, a
także różnice rysujące się pod tym względem między poszczególnymi regionami.
Placówki publiczne częściej niż niepubliczne oferują kierunki związane z rolnictwem i ogrodnictwem oraz
wyspecjalizowane, wymagające zaplecza dydaktycznego kierunki techniczno-mechaniczne. Placówki
niepubliczne specjalizują się natomiast w kształceniu na kierunkach biurowo-administracyjnych, w zakresie
ochrony i bezpieczeostwa oraz w zakresie usług dla ludności.
Patrząc na poszczególne subregiony zwrócid należy uwagę na następujące różnice. W subregionie
warszawskim placówki nastawione są głównie na kształcenie w kierunkach administracyjno-biurowych. W
ofercie szkół z tego regionu brak jest natomiast szerszej możliwości kształcenia w zakresie kierunków z grupy
usługi dla ludności (usługi kosmetyczne, fryzjerstwo). Najszerszą ofertą mogą się pochwalid szkoły z subregionu
siedleckiego (kierunki biurowe, usługi dla ludności, transport, nowe technologie, ochrona i bezpieczeostwo,
rolnictwo). W regionie tym brakuje jednak szkół oferujących kształcenie w kierunkach typowo technicznoStrona 86 z 141
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mechanicznych. Subregion płocki wyróżnia się na tle innych subregionów wyższą dostępnością oferty w
zakresie kierunków techniczno-mechanicznych oraz niższą dostępnością kierunków rolniczych. W subregionie
ostrołęckim najwięcej placówek (w porównaniu do innych regionów) oferuje kierunki związane z rolnictwem
oraz ochroną i bezpieczeostwem. Najmniej zróżnicowaną ofertą kształcenia może pochwalid się subregion
ciechanowski. Najwięcej placówek oferuje tu kierunki administracyjno-biurowe oraz związane z rolnictwem. W
ofercie placówek z subregionu płockiego dominują szkoły oferujące kształcenie w kierunkach administracyjno –
biurowych oraz w kierunkach związanych z usługami dla ludności (Rysunek 40).
Rysunek 40. Oferta placówek kształcenia ustawicznego – grupy zawodów ze względu na subregion oraz publicznośd
placówki

Źródło: obliczenia własne, SIO

Warto zauważyd różnice w ofercie zawodowych placówek kształcenia zlokalizowanych w dużych miastach
(powiaty grodzkie) oraz w mniejszych miejscowościach (powiaty ziemskie). Oferta tych pierwszych jest dużo
szersza. Dominują w niej zawody związane z pracą biurową i administracyjną, usługami dla ludności oraz
ochroną i bezpieczeostwem. W powiatach ziemskich w ofercie szkól częściej spotykamy kierunki związane z
rolnictwem, nowymi technologiami (technik informatyk) oraz techniką i mechaniką (technik mechanik)
(Rysunek 41)
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Rysunek 41. Oferta placówek kształcenia ustawicznego ze względu na typ powiatu

Tabela 13. Najczęściej oferowane zawody ze względu na typ powiatu*
Powiaty grodzkie

Powiaty ziemskie

Technik administracji

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

Technik rolnik

Technik informatyk

Technik administracji

Technik usług kosmetycznych

Technik mechanik

Technik bezpieczeostwa i higieny pracy

Technik bezpieczeostwa i higieny pracy

Technik mechanik

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

Technik handlowiec

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik budownictwa

Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Technik budownictwa
Opiekun medyczny
Technik agrobiznesu

Kierunki do kształcenia których przygotowanych jest 10 placówek i więcej.
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11.1.2 Popularnośd poszczególnych kierunków kształcenia
W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie w placówkach kształcenia ustawicznego oferujących kształcenie
zawodowe uczyli się w 75 zawodach. Warto jednak zwrócid uwagę, iż struktura kształcenia w trybie
ustawicznym jest bardzo skoncentrowana. 50% wszystkich uczniów (10736) kształci się w 10
najpopularniejszych zawodach, zaś 80% w 20 najpopularniejszych (zostały one zaprezentowane w ramce
poniżej). Biorąc pod uwagę duże grupy zawodowe, widad, iż 68% wszystkich uczniów kształci się w pięciu
dominujących kierunkach zawodowych: biuro, administracja i obsługa klienta, ochrona i bezpieczeostwo,
rolnictwo, usługi dla ludności oraz technika i mechanika (Rysunek 42).
Strukturę absolwentów cechuje jeszcze większy stopieo koncentracji. Ogółem w ostatnim roku szkolnym
placówki kształcenia ustawicznego opuścili absolwenci z 63 zawodów, przy czym prawie dwie trzecie tej grupy
(3572 osoby) kształciło się w 10 najbardziej popularnych zawodach, a 83% (4651 osób) w 20 najbardziej
popularnych zawodach. Na sześd największych grup zawodowych przypadało 74% wszystkich absolwentów, są
to: biuro, administracja i obsługa klienta, ochrona i bezpieczeostwo, rolnictwo, usługi dla ludności technika i
mechanika oraz nowe technologie (Rysunek 43).
Rysunek 42. Uczniowie ze względu na zawody/kierunki kształcenia. Struktura ze względu na duże grupy oraz 20
najbardziej popularnych zawodów (liczba uczniów powyżej 200).

Źródło: obliczenia własne, SIO
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Rysunek 43. Absolwenci ze względu na zawody/kierunki kształcenia. Struktura ze względu na duże grupy oraz najbardziej
popularne zawody (liczba uczniów powyżej 200).

Źródło: obliczenia własne, SIO

Zestawiając informacje na temat liczby uczniów oraz liczby absolwentów obserwujemy pewne istotne różnice.
Z jednej strony wskazywad mogą one na spadek zainteresowania pewnymi kierunkami (o czym szczegółowo
piszemy w kolejnym podrozdziale), z drugiej natomiast mogą byd pochodną stopnia „trudności/łatwości” ich
ukooczenia. I tak, w grupie najbardziej popularnych kierunków/zawodów daje się zaobserwowad następujące
różnice:
 Kierunki bardziej popularne wśród uczniów: to przede wszystkim kierunki związane z transportem, biurem i
administracją, a także ochroną i bezpieczeostwem. Trzy konkretne zawody, w przypadku których
obserwujemy znacząco większą popularnośd wśród uczniów niż absolwentów, to technik bezpieczeostwa i
higieny pracy, technik administracji oraz technik logistyk.
 Kierunki bardziej popularne wśród absolwentów: to przede wszystkim kierunki związane z rolnictwem,
opieką społeczną oraz nowymi technologiami. Cztery konkretne zawody, w przypadku których
obserwujemy znacząco większą popularnośd wśród absolwentów niż uczniów to: technik informatyk,
technik rolnik, technik ochrony fizycznej osób i mienia oraz opiekun medyczny.
Szczegóły dotyczące struktury uczniów oraz absolwentów przedstawia tabela poniżej (Tabela 14).
Warto też zwrócid uwagę na różnice w popularności kierunków kształcenia w poszczególnych subregionach. W
subregionie warszawskim prawie połowa uczniów wybiera kierunki związane z biurem i administracją, a
kolejne 20% kierunki techniczne i mechaniczne. W subregionie siedleckim obok kierunków biurowych,
popularne są usługi dla ludności, transport, ochrona i bezpieczeostwo. W subregionie płockim najbardziej
popularne wśród uczniów są kierunki z grupy ochrona i bezpieczeostwo, a dalej w kolejności: kierunki biurowe,
technika i mechanika oraz usługi dla ludności. Subregiony ostrołęcki i ciechanowski charakteryzuje największa
popularnośd kierunków rolniczych. Subregion radomski, charakteryzuje natomiast relatywnie największe
rozdrobnienie struktury uczniów. 10% próg popularności przekracza tu aż pięd dużych grup zawodowych: biuro
i administracja, usługi dla ludności, rolnictwo, technika i mechanika oraz ochrona i bezpieczeostwo (Rysunek
44). Warte podkreślenia są również różnice w popularności poszczególnych zawodów w powiatach ziemskich
oraz powiatach grodzkich. Z powodu większej oferty placówek kształcenia, powiaty grodzkie (duże miasta)
charakteryzuje bardziej rozdrobniona struktura uczniów ze względu na wybierane zawody. W powiatach
ziemskich 60% uczniów kształci się w 7 zawodach, zaś w powiatach grodzkich w 8 zawodach. Zarówno w
powiatach ziemskich jak i powiatach grodzkich popularne są zawody technika administracji oraz technika
bezpieczeostwa i higieny pracy. W powiatach grodzkich do najpopularniejszych zawodów zaliczyd należy
również technika usług kosmetycznych, technika usług fryzjerskich oraz technika logistyka, zaś w powiatach
ziemskich technika rolnika, technika mechanika oraz technika agrobiznesu.
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Tabela 14. Uczniowie i absolwenci w roku szkolnym 2010/2011

BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
Technik administracji
Technik rachunkowości
Technik ekonomista
Technik handlowiec

uczniowie
N=
%
5180 25,0%
3308 15,9%
420
2,0%
337
1,6%
276
1,3%

Ekonomiczno-administracyjny
Zarządzanie informacją
Technik prac biurowych
Technik organizacji reklamy
Technik obsługi turystycznej
Technik archiwista
OCHRONA I BEZPIECZEOSTWA
Technik bezpieczeostwa i higieny pracy
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO,
Technik rolnik
Technik agrobiznesu
Ogrodnik
Rolnik
Technik architektury krajobrazu
Technik hodowca koni
Technik ogrodnik
Technik mechanizacji rolnictwa
USŁUGI DLA LUDNOŚCI
Technik usług kosmetycznych

240
188
143
125
80
33
2776
2204
572
2465
1258
721
160
158
105
34
26
3
1906
1020

1,2%
0,9%
0,7%
0,6%
0,4%
0,2%
13,4%
10,6%
2,8%
11,9%
6,1%
3,5%
0,8%
0,8%
0,5%
0,2%
0,1%
0,0%
9,2%
4,9%

53
32
50
16
43
0
611
335
276
879
578
161
18
45
16
16
45
0
585
343

0,9%
0,6%
0,9%
0,3%
0,8%
0,0%
10,9%
6,0%
4,9%
15,7%
10,4%
2,9%
0,3%
0,8%
0,3%
0,3%
0,8%
0,0%
10,5%
6,1%

837
49
30

4,0%
0,2%
0,1%

242
0
0

4,3%
0,0%
0,0%

Technik usług fryzjerskich
Fryzjer
Sprzedawca

absolwenci
N=
%
1030 18,5%
580 10,4%
73
1,3%
68
1,2%
112
2,0%

PEDAGOGIKA
Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
Edukacja zintegrowana i przedszkolna
Pedagogika wczesnoszkolna oligofrenopedagogiką
Pedagogika opiekuoczo-wychowawcza z terapią
pedagogiczną
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
Opiekun medyczny
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka środowiskowa
Asystent osoby niepełnosprawnej
HOTELE I GASTRONOMIA
Technik hotelarstwa
Kucharz
Technik organizacji usług gastronomicznych
Kucharz małej gastronomii
Kelner
WYRÓB PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH/ŻYWIENIE
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Technik technologii żywności
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
Technik budownictwa
Technik urządzeo sanitarnych
Monter konstrukcji budowlanych
Technolog robót wykooczeniowych w
budownictwie
OCHRONA ZDROWIA
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
Technik masażysta

uczniowie
N=
%
692
3,3%
221
1,1%
143
0,7%
117
0,6%
113
0,5%

absolwenci
N=
%
168
3,0%
0
0,0%
15
0,3%
28
0,5%
31
0,6%

98
632
496
91
28
17
499
213
193
46
42
5
468
379
89
462
314
132
8
8

0,5%
3,0%
2,4%
0,4%
0,1%
0,1%
2,4%
1,0%
0,9%
0,2%
0,2%
0,0%
2,3%
1,8%
0,4%
2,2%
1,5%
0,6%
0,0%
0,0%

0
345
236
60
19
30
105
19
43
12
31
0
126
105
21
140
107
33
0
0

0,0%
6,2%
4,2%
1,1%
0,3%
0,5%
1,9%
0,3%
0,8%
0,2%
0,6%
0,0%
2,3%
1,9%
0,4%
2,5%
1,9%
0,6%
0,0%
0,0%

402
161
97

1,9%
0,8%
0,5%

99
21
14

1,8%
0,4%
0,3%
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TECHNIKA I MECHANIKA
Technik mechanik
Technik elektryk
Technik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Technik elektronik
Technik mechatronik
Mechanik-monter maszyn i urządzeo
NOWE TECHNOLOGIE
Technik informatyk
Technik cyfrowych procesów graficznych
TRANSPORT
Technik logistyk
Technik spedytor
Technik drogownictwa
JĘZYKI OBCE
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski

uczniowie
N=
%
1891
9,1%
1286
6,2%
289
1,4%
182
0,9%
73
0,4%
29
0,1%
20
0,1%
12
0,1%
1198
5,8%
1182
5,7%
16
0,1%
916
4,4%
781
3,8%
123
0,6%
12
0,1%
717
3,5%
515
2,5%
184
0,9%
18
0,1%

absolwenci
N=
%
431
7,7%
327
5,9%
81
1,5%
0
0,0%
13
0,2%
1
0,0%
9
0,2%
0
0,0%
494
8,8%
494
8,8%
0
0,0%
169
3,0%
138
2,5%
28
0,5%
3
0,1%
169
3,0%
112
2,0%
53
0,9%
4
0,1%

Technik weterynarii
Protetyk słuchu
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW I PRODUKCJI
Technik technologii chemicznej
Technik technologii odzieży
Technik technologii drewna
Technik obuwnik
ARTYSTYCZNE
Fototechnik
Florysta
OBRÓBKA METALU
Ślusarz
NAUKI HUMANISTYCZNE
Język polski
Język polski z historią
NAUKI ŚCISŁE
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
Technik geodeta
INNE

uczniowie
N=
%
92
0,4%
52
0,3%
134
0,6%
103
0,5%
22
0,1%
6
0,0%
3
0,0%
30
0,1%
15
0,1%
15
0,1%
48
0,2%
48
0,2%
38
0,2%
29
0,1%
9
0,0%
0
0,0%
25
0,1%
25
0,1%
271
1,3%

absolwenci
N=
%
25
0,4%
32
0,6%
41
0,7%
27
0,5%
8
0,1%
0
0,0%
6
0,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
17
0,3%
17
0,3%
33
0,6%
15
0,3%
18
0,3%
30
0,5%
5
0,1%
5
0,1%
105
1,9%

Źródło: obliczenia własne, SIO
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BIURO , ADMINISTRACJA OBSŁUGA KLIENTA
OCHRONA I BEZPIECZEOSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO,
USŁUGI DLA LUDNOŚCI
TECHNIKA I MECHANIKA
NOWE TECHNOLOGIE
TRANSPORT
JĘZYKI OBCE
PEDAGOGIKA
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
HOTELE I GASTRONOMIA
WYRÓB PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH/ŻYWIENIE
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
OCHRONA ZDROWIA
INNE
RAZEM

5180
2776
2465
1906
1891
1198
916
717
692
632
499
468
462
402
546
20750

765
442
465
661
454
352
0
202
338
93
282
85
94
0
53
4286

447
291
472
174
156
175
107
140
143
91
0
59
26
172
54
2507

367
348
479
185
206
15
0
163
211
120
23
173
16
0
64
2370

567
889
235
338
351
109
144
0
0
75
77
69
151
33
221
3259

801
316
250
473
0
158
383
212
0
43
37
13
42
53
106
2887

Subregion
warszawski

Subregion
siedlecki

Subregion płocki

Subregion
ostrołęcki

Subregion
ciechanowski

Subregion
radomski

RAZEM

Tabela 15. Uczniowie ze względu na grupy zawodów oraz subregion. Rok szkolny 2010/2011

2233
490
564
75
724
389
282
0
0
210
80
69
133
144
48
5441

Źródło: obliczenia własne, SIO
Rysunek 44. Uczniowie ze względu na grupy zawodów oraz subregion. Rok szkolny 2010/2011

Źródło: obliczenia własne, SIO
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Tabela 16. Uczniowie ze względu na zawody oraz typ powiatu
Powiaty grodzkie
Technik administracji
Technik bezpieczeostwa i higieny pracy
Technik usług kosmetycznych
Technik usług fryzjerskich
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik mechanik
Język angielski

13,2%
12,9%
8,7%
7,2%
5,6%
4,6%
4,5%
4,1%

Powiaty ziemskie
Technik administracji
Technik rolnik
Technik bezpieczeostwa i higieny pracy
Technik mechanik
Technik agrobiznesu
Technik informatyk
Opiekun medyczny

18,6%
10,7%
8,4%
7,8%
6,0%
5,7%
3,1%

11.1.3 Zmiany na przestrzeni lat 2005 -2010
Rysunek 45. Średnia liczba zawodów do kształcenia których przygotowane są szkoły.

Jak pokazują dane Systemu Informacji
Oświatowej, oferta placówek kształcenia
ustawicznego systematycznie się poszerza. W
roku
szkolnym
2005/2006
placówki
przygotowane były do nauczania średnio 1,71
zawodów każda. W ostatnim roku szkolnym
wskaźnik ten było o 42% wyższy i wynosił 2,43
zawodów.
W stosunku do roku szkolnego 2005/2006
liczba szkół oferujących kształcenie zawodowe
zmniejszyła się o 31% - z 388 do 266. W okresie
tym obserwujemy również istotne zmiany w zakresie oferowanych zawodów – przede wszystkim ogólne
rozszerzenie dostępnej palety. I tak, niezależnie od zmian w ilości placówek obserwujemy wzrost
powszechności w ofercie placówek większości kierunków. Wyjątek na tym tle stanowią jedynie kierunki
związane z nowymi technologiami, techniką i mechaniką oraz technologią materiałów i produkcji (Rysunek 46).
Biorąc pod uwagę liczbę placówek oferujących dany zawód można zauważyd, iż pomimo ogólnie malejącej
liczby placówek, liczba placówek oferujących niektóre zawody wyraźnie się zwiększyła. I tak, w grupie 10
najczęściej oferowanych przez jednostki kierunków kształcenia, najbardziej spektakularny jest wzrost liczby
placówek przygotowanych do kształcenia w kierunkach związanych z transportem (wzrost o ponad 400% z 5 do
22 placówek). Zwiększyła się także liczba szkół przygotowanych do kształcenia w zawodach związanych z opieką
i kierunkami społecznymi (wzrost o ponad 200% z 13 do 27 placówek), hotelami i gastronomią (wzrost o 73% z
11 do 19 placówek) usługami dla ludności (wzrost o 64% z 28 do 46 placówek), rolnictwem (wzrost o ponad
21% z 48 do 58 placówek), oraz ochroną i bezpieczeostwem (wzrost 30% z 43 do 56 placówek). W stosunku do
roku 2005/2006 spadła natomiast liczba placówek kształcących w zakresie techniki i mechaniki (spadek o 47% z
93 do 49 placówek), nowych technologii (spadek o 32% z 85 do 58 placówek) oraz w kierunkach
administracyjno – biurowych (spadek o 24% z 123 placówek do 94). W stosunku do okresu sprzed sześciu lat
zmniejszyła się także liczba placówek kształcących w zakresie kierunków związanych z wyrobem produktów
spożywczych/żywieniem, a także technologią materiałów i produkcji (Tabela 17).
W kolejnej tabeli (Tabela 18) przedstawione zostały zmiany w ofercie szkół w zakresie najczęściej oferowanych
zawodów.
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Rysunek 46. Struktura placówek kształcenia ustawicznego ze względu na oferowane kierunki kształcenia – grupy
zawodów/kierunków. Zmiany na przestrzeni lat 2005/2006 – 2010/2011

Źródło: obliczenia własne, SIO

Strona 95 z 141

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

OGÓŁEM LICZBA SZKÓŁ ZAWODOWYCH
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
NOWE TECHNOLOGIE
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO
OCHRONY I BEZPIECZEOSTWA
TECHNIKA I MECHANIKA
USŁUGI DLA LUDNOŚCI
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
TRANSPORT
HOTELE I GASTRONOMIA
WYRÓB PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH/ŻYWIENIE
INNE
OCHRONA ZDROWIA
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW I PRODUKCJI
JĘZYKI OBCE
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
ARTYSTYCZNE
PEDAGOGIKA
NAUKI ŚCISŁE
OBRÓBKA METALU

388
123
85
48
43
93
28
13
25
5
11
36
17
5
17
5
4
0
3
2
2

332
102
80
51
47
68
31
15
21
5
16
25
14
8
7
4
4
1
3
2
2

335
100
81
63
49
68
42
11
20
13
20
27
19
7
3
5
5
3
3
2
2

320
97
78
61
52
63
39
14
25
19
18
23
20
8
6
5
3
1
3
2
2

283
98
70
61
55
50
44
19
27
21
17
24
8
8
5
5
4
2
3
2
1

266
94
58
58
56
49
46
27
23
22
19
18
14
8
5
4
4
3
3
1
1

0,69
0,76
0,68
1,21
1,3
0,53
1,64
2,08
0,92
4,4
1,73
0,5
0,82
1,6
0,29
0,8
1
1
0,5
0,5

369
109
79
43
36
89
27
9
21
3
10
33
14
4
13
4
3
0
0
0
2

330
94
74
46
43
64
27
12
18
5
14
22
10
7
4
4
2
1
1
1
2

334
94
72
56
45
67
38
9
19
12
18
24
17
6
3
5
1
1
1
1
2

319
87
70
56
49
59
39
11
24
15
17
21
17
7
5
5
1
1
1
1
1

282
87
60
53
52
47
42
14
22
18
13
19
7
7
5
5
1
1
2
1
1

INDEKS
ZMIANY

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

INDEKS
ZMIANY *

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

Tabela 17. Szkoły przygotowane i kształcące w danych kierunkach. Grupy zawodów kierunków. Zmiany na przestrzeni lat 2005/2006 – 2010/2011
SZKOŁY PRZYGOTOWANE DO KSZTAŁCENIA W DANYM
SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W DANYM ZAWODZIE
ZAWODZIE

266
81
34
50
53
46
41
23
20
16
16
16
13
8
5
4
1
2
3
0
1

0,72
0,74
0,43
1,16
1,47
0,52
1,52
2,56
0,95
5,33
1,6
0,48
0,93
2
0,38
1
0,33

0,5

*2005/2006 = 1
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Opiekun medyczny
Technik logistyk
Technik hotelarstwa
Technik bezpieczeostwa i higieny pracy
Technik administracji
Technik usług kosmetycznych
Technik usług fryzjerskich
Technik rolnik
Technik rachunkowości
Opiekun w domu pomocy społecznej
Technik budownictwa
Technik agrobiznesu
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Technik informatyk
Technik elektryk
Technik mechanik
Technik handlowiec
Technik ekonomista

INDEKS
ZMIANY*

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

Tabela 18. Najczęściej oferowane zawody/kierunki kształcenia. Liczba szkół. Zmiany na przestrzeni lat 2005/2006 –
2010/2011

0
3
3

0
4
8

1
10
10

6
14
8

10
16
10

15
14
11

4,67
3,67

16
22
13
16
18
19
9
21
12
29
20
83
24
76
58
35

16
27
18
17
21
13
10
16
11
34
19
76
19
54
38
28

20
35
25
21
22
16
8
17
12
32
20
80
15
55
32
28

24
40
21
26
29
19
7
21
10
31
19
78
14
47
27
23

33
49
24
28
33
23
6
25
10
29
19
70
14
40
27
19

38
52
28
30
31
27
10
20
11
24
15
57
14
40
22
13

2,38
2,36
2,15
1,88
1,72
1,42
1,11
0,95
0,92
0,83
0,75
0,69
0,58
0,53
0,38
0,37

*2005/2006 = 100%
Źródło: obliczenia własne, SIO

Zmiany w popularności poszczególnych zawodów wśród uczniów w zdecydowanej większości odzwierciedlają
zmiany w ofercie szkół. Cechuje je jednak dużo większa dynamika – liczba uczniów wybierających poszczególne
kierunki kształcenia z reguły szybciej rośnie lub też szybciej spada niż liczba oferujących je szkół. Z sytuacją taką
mamy do czynienia z jednej strony w przypadku kierunków z grupy transportu, rolnictwa, usług dla ludności, a
także ochrony i bezpieczeostwa (obustronny wzrost), z drugiej natomiast w przypadku takich kierunków jak:
nowe technologie, budownictwo i konstrukcja, wyrób produktów spożywczych/żywienie, przyroda i środowisko
(obustronny spadek). Jedynie w przypadku zawodów z kierunku hotelarstwa i gastronomia obserwujemy brak
zgodności zmian między „szkołami” a uczniami – szkoły oferują ten kierunek coraz chętniej, a uczniowie
wybierają go coraz rzadziej. Za zmianami w szkołach nie nadąża natomiast poziom zainteresowania uczniów
kierunkami z grupy opieka społeczna (Rysunek 46)
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Rysunek 47. Indeks zmiany liczby placówek przygotowanych do kształcenia w danym kierunku oraz indeks zmiany liczby
uczniów wybierających dany kierunek. Rok 2005/2010 = 1.

Źródło: obliczenia własne, SIO

Ogółem w stosunku do roku szkolnego 2005/2006 liczba uczniów wybierających kształcenie zawodowe zmalała
o 9%. W tym okresie nastąpiły również znaczące zmiany w strukturze uczniów ze względu na wybierane
zawody. Generalnie obserwujemy wzrost zainteresowania kierunkami mniej wyspecjalizowanymi,
przygotowującymi do pracy średniego personelu biurowego (biuro i administracja, ochrona i bezpieczeostwo,
transport), kierunkami z grupy usługi dla ludności oraz kierunkami rolniczymi. Spada natomiast popularnośd
kierunków wyspecjalizowanych, technicznych – takich jak informatyka, technika i mechanika, budownictwo i
konstrukcja a także wyrób produktów spożywczych/żywienie (Rysunek 48).
W ciągu ostatnich sześciu lat, pomimo malejącej ogólnej liczby uczniów kształcących się w systemie
zawodowym wzrosło zainteresowanie (mierzone liczbą uczniów) następującymi kierunkami (Tabela 19):
 transport (wzrost o 1000%, z 84 do 916 uczniów);
 usługi dla ludności (wzrost o 76%, z 1086 do 1806 uczniów);
 rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo (wzrost o 67%, z 1479 do 2465 uczniów);
 opieka społeczna i kierunki społeczne (wzrost o 54%, z 410 do 632 uczniów);
 ochrona i bezpieczeostwo (wzrost o 44%, z 1929 do 2776 uczniów);
 ochrona zdrowia (wzrost o 38%, z 292 do 402 uczniów).
W kolejnej tabeli (Tabela 20) przedstawiono zmiany liczby uczniów w zakresie najbardziej popularnych
zawodów.
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Rysunek 48. Struktura uczniów ze względu na grupy zawodów. Zmiany na przestrzeni lat 2005/2006 – 2010/2011

Źródło: obliczenia własne, SIO
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Tabela 19. Uczniowie i absolwenci. Zmiany na przestrzeni lat 2005/2006 – 2010/2011
UCZNIOWIE

0,97
1,44
1,67
1,76
0,52
0,36
10,9
0,66
1,54
0,97
0,37
0,62
1,38
0,4
0,41
0,46
0,18
0,15
0,91

2214
586
262
333
1665
808
0
378
127
246
122
371
324
134
315
168
14
63
0
0
15
8145

1840
722
430
429
1575
938
0
260
216
186
147
394
273
101
115
147
16
80
0
9
38
7916

1196
734
571
367
289
930
38
318
184
317
110
190
80
108
178
43
16
62
0
6
44
5781

1263
852
899
548
596
980
81
356
213
193
214
233
132
58
205
48
4
70
7
11
39
7002

977
522
898
584
562
569
91
328
182
219
147
209
150
144
145
24
9
54
0
6
22
5842

1030
611
879
585
431
494
169
169
168
345
105
126
140
99
105
41
17
33
0
5
30
5582

INDEKS
ZMIANY *

2010/2011

5180
2776
2465
1906
1891
1198
916
717
692
632
499
468
462
402
271
134
48
38
30
25
0
20750

2009/2010

2010/2011

4803
2600
2564
1866
2023
1788
762
945
586
471
525
547
596
239
158
143
11
84
15
23
15
20764

2008/2009

2009/2010

5753
3148
3106
1695
2968
3871
952
918
111
417
594
795
1315
243
445
162
41
137
14
32
28
26745

2007/2008

2008/2009

5032
2883
2676
1655
3107
3813
509
1043
128
423
862
974
714
230
527
165
65
201
13
58
46
25124

2006/2007

2007/2008

4781
2743
2058
1285
2807
4111
199
851
95
580
653
948
661
318
474
161
106
234
30
42
66
23203

2005/2006

2006/2007

5365
1929
1479
1086
3668
3324
84
1079
0
410
517
1262
741
292
683
323
105
209
0
162
0
22718

INDEKS
ZMIANY *

2005/2006
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
OCHRONY I BEZPIECZEOSTWA
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO,
USŁUGI DLA LUDNOŚCI
TECHNIKA I MECHANIKA
NOWE TECHNOLOGIE
TRANSPORT
JĘZYKI OBCE
PEDAGOGIKA
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
HOTELE I GASTRONOMIA
WYRÓB PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH/ŻYWIENIE
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
OCHRONA ZDROWIA
INNE
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW I PRODUKCJI
OBRÓBKA METALU
NAUKI HUMANISTYCZNE
ARTYSTYCZNE
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
NAUKI ŚCISŁE
RAZEM

ABSOLWENCI

0,47
1,04
3,35
1,76
0,26
0,61
0,45
1,32
1,4
0,86
0,34
0,43
0,74
0,33
0,24
1,21
0,52

2
0,69

*2005/2006 = 1
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2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

0
57
561
1025
517
532
132
406
510
383
701
478
532
786
2720
1368
3324
1455
1758

0
159
822
1374
840
696
266
402
520
309
537
301
446
733
2170
1921
4040
1117
1033

59
428
1010
1916
985
845
321
568
736
255
720
349
523
771
2385
1873
3813
853
747

197
772
1604
2808
1722
830
262
642
840
354
658
388
1153
663
2146
1544
3871
642
625

315
647
1721
2723
1211
1010
247
706
813
282
695
292
443
448
1466
879
1771
376
397

496
781
2204
3308
1258
1020
240
721
837
420
515
289
314
379
1286
572
1182
337
276

INDEKS
ZMIANY*

2006/2007

Opiekun medyczny
Technik logistyk
Technik bezpieczeostwa i higieny pracy
Technik administracji
Technik rolnik
Technik usług kosmetycznych
ekonomiczno-administracyjny
Technik agrobiznesu
Technik usług fryzjerskich
Technik rachunkowości
Język angielski
Technik elektryk
Technik budownictwa
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Technik mechanik
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Technik ekonomista
Technik handlowiec

2005/2006

Tabela 20. Najczęściej wybierane zawody. Liczba uczniów. Zmiany na przestrzeni lat 2005/2006 – 2010/2011

13,7
3,93
3,23
2,43
1,92
1,82
1,78
1,64
1,1
0,73
0,6
0,59
0,48
0,47
0,42
0,36
0,23
0,16

*2005/2006 = 100%
Źródło: obliczenia własne, SIO

11.2 Kształcenie w formach pozaszkolnych
Rysunek 49. Odsetek placówek prowadzących kursy na zlecenie. N=102

Zdecydowana większośd spośród placówek
oferujących kształcenie w formach pozaszkolnych
oferuje kursy na zlecenie (81%). Połowa prowadzi
kursy na zlecenie pracodawców, 36% na zlecenie
Urzędów Pracy, 62% jednostek prowadzi kursy na
zlecenie z wolnego wyboru .

Źródło: obliczenia własne, SIO
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Najbardziej popularna w wśród placówek kształcenia ustawicznego prowadzących kształcenie w formach
szkolnych jest organizacja kursów BHP (41%), kursów przyuczających do zawodu (32%) oraz innych form
pozaszkolnych takich jak (seminaria, kursokonferencje). 43% placówek prowadzi również inne kursy (nie
wyszczególnione w SIO). Co czwarta placówka oferuje kursy językowe, 21% kursy doskonalące w zawodzie, a
18% kursy przygotowujące do uprawnieo zawodowych. 17% ma także w swojej ofercie kursy z informatyki
(Rysunek 50).
Prawie jedną trzecią wszystkich uczestników form pozaszkolnych (31%) stanowią osoby uczęszczające na kursy
BHP, kolejne 19% to uczestnicy innych form pozaszkolnych (seminaria konferencje), zaś 10% osoby
uczęszczające na inne kursy. Uczestnicy kursów zawodowych (przyuczające do zawodu, doskonalące w
zawodzie, przygotowujące do uprawnieo zawodowych, potwierdzające kwalifikacje zawodowe) stanowią nieco
ponad jedną czwartą (27%) wszystkich uczestników form pozaszkolnych (Rysunek 51).
W tabeli na kolejnej stronie zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w poszczególnych
formach pozaszkolnych w podziale na subregiony (Tabela 21).
Rysunek 50. Odsetek placówek oferujących poszczególne rodzaje kursów. N=102

Rysunek 51. Struktura uczestników kursów.

Źródło: obliczenia własne, SIO
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OGÓŁEM
BHP
Inne formy pozaszkolne (seminaria, kursokonferencje itp.)
Inne kursy
Przyuczające do zawodu
Kursy językowe (wszystkie języki łącznie)
Kursy języka angielskiego
Doskonalące w zawodzie
Przygotowujące do uzyskania uprawnieo zawodowych
Kursy zawodowe i zaliczane w szkole dla dorosłych
prowadzącej kształcenie zawodowe
Kursy zawodowe potwierdzające posiadanie określonych
kwalifikacji zawodowych
Kursy z zakresu informatyki
Kursy z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnej
Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kursy języka niemieckiego
Przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł
zawodowy
Kursy języka francuskiego
Kursy języka hiszpaoskiego
Kursy języka włoskiego
Kursy innego języka

102

48540

18

11640

1325

7

2282

10

6888

52

6056

słuchacze

placówki

Subregion
warszawski
słuchacze

placówki

placówki
9

Subregion
siedlecki
słuchacze

Subregion
płocki
słuchacze

placówki

placówki
6

Subregion
ostrołęcki

słuchacze

Subregion
ciechanowski
słuchacze

placówki

słuchacze

placówki

Tabela 21. Oferowane typy kursów – placówki i słuchacze ze względu na subregion.
RAZEM
Subregion
radomski

20349

42
26
44
33
23
23
21
18

15102
9425
5056
4991
4307
4159
3394
2863

5
6
9
10
3
3
1
4

1879
4258
1192
1439
225
162
10
1233

3
2
4
1
0
0
2
1

610
166
134
16
.
.
261
40

0
2
5
2
0
0
1
1

.
345
211
473
.
.
700
98

8
2
5
5
3
3
4
5

2019
624
243
805
777
771
792
1032

3
1
4
2
2
2
3
3

1064
62
2332
462
672
668
732
315

23
13
17
13
15
15
10
4

9530
3970
944
1796
2633
2558
899
145

2

1029

1

936

0

.

1

93

0

.

0

.

0

.

8

975

1

14

1

63

1

312

2

203

1

326

2

57

17
4
7
8

949
273
98
95

4
1
1
3

384
41
1
43

1
0
0
0

35
.
.
.

0
0
0
0

.
.
.
.

3
1
2
1

162
206
25
3

2
0
1
1

67
.
24
4

7
2
3
3

301
26
48
45

2

78

1

28

0

.

1

50

0

.

0

.

0

.

4
3
3
1

23
19
10
1

2
1
2
0

13
3
4
.

0
0
0
0

.
.
.
.

0
0
0
0

.
.
.
.

1
1
0
1

1
1
.
1

0
0
0
0

.
.
.
.

1
1
1
0

9
15
6
.

Strona 103 z 141

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

Ostatnie sześd lat przynosiło również zmiany w zakresie powszechności form kształcenia pozaszkolnego.
Ogółem w stosunku do roku szkolnego 2005/2006 liczba uczestników form pozaszkolnych wzrosła o jedną
trzecią. W tym samym czasie popularnośd kursów zawodowych zwiększyła się tylko o 22%, z 10908 do 13330
uczestników. W to miejsce zwiększyła się natomiast liczba uczestników innych form kształcenia ustawicznego –
przede wszystkim kursów BHP (o 75%, z 8635 do 15102 uczestników) oraz innych form pozaszkolnych
(seminaria konferencje) (o 229%, z 4123 do 9425 uczestników).
Tabela 22.
2010/2011

Oferowane typy kursów – placówki i słuchacze – zmiany na przestrzeni lat 2005/2006 –

2010/2011

indeks
zmiany*

2005/2006

2010/2011

indeks
zmiany*

BHP
Inne formy pozaszkolne (seminaria, kursokonferencje
itp.)
Inne kursy
Przyuczające do zawodu
Kursy językowe (wszystkie języki łącznie)
Kursy języka angielskiego
Doskonalące w zawodzie
Przygotowujące do uzyskania uprawnieo zawodowych
Kursy zawodowe i zaliczane w szkole dla dorosłych
prowadzącej kształcenie zawodowe
Kursy zawodowe potwierdzające posiadanie
określonych kwalifikacji zawodowych
Kursy z zakresu informatyki
Kursy z zakresu technologii informatycznokomunikacyjnej
Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu
Kursy języka niemieckiego
Przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na
tytuł zawodowy
Kursy języka francuskiego
Kursy języka hiszpaoskiego
Kursy języka włoskiego
Kursy innego języka
Kursy języka rosyjskiego
Przygotowujące do egzaminów eksternistycznych
Przygotowujące do egzaminów wstępnych do szkół
wyższych
Źródło: obliczenia własne, SIO

liczba uczestników kursów

2005/2006

liczba placówek oferujących kursy

31
10

42
26

1,35
2,60

8635
4123

15102
9425

1,75
2,29

28
23
23
23
28
24
2

44
33
23
23
21
18
2

1,57
1,43
1,00
1,00
0,75
0,75
1,00

4782
4116
4748
4349
4013
2178
52

5056
4991
4307
4159
3394
2863
1029

1,06
1,21
0,91
0,96
0,85
1,31
19,79

5

8

1,60

501

975

1,95

21
6

17
4

0,81
0,67

915
338

949
273

1,04
0,81

4

7

1,75

49

98

2,00

13
5

8
2

0,62
0,40

192
48

95
78

0,49
1,63

8
3
3
0
3
7
3

4
3
3
1
0
0
0

0,50
1,00
1,00

106
27
56

23
19
10
1

0,22
0,70
0,18

.
18
322
147

.
.
.

*2005/2006=1
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12 ANALIZA
DOPASOWANIA
KSZTAŁCENIA
REGIONALNEGO RYNKU PRACY

USTAWICZNEGO

DO

POTRZEB

Województwo mazowieckie jest największym spośród 16 województw zarówno pod względem liczby ludności
(5,2 mln osób – 13,7% ogółu ludności kraju), jak i powierzchni (35 tys. km2 – 11,4% powierzchni Polski). Prawie
jedna trzecia (32%) populacji województwa zamieszkuje Warszawę, która dominuje społecznie i gospodarczo
nad pozostałymi obszarami regionu. Stolica, z oczywistych względów będąc niepodważalnym pod wieloma
względami liderem w skali całego kraju, zaburza statystyczny obraz województwa. Biorąc jednak pod uwagę
dużą mobilnośd na rynku pracy, zasadna wydaje się analiza przystawalności szkolnictwa ustawicznego do
potrzeb regionalnego rynku pracy, z uwzględnieniem również sytuacji na warszawskim rynku pracy. Stąd też
przedstawione niżej wybrane charakterystyki rynku pracy odnoszą się do całego województwa.
Charakterystyka 1: Bezrobocie
Ogółem dla Mazowsza stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w 2010 roku 9,4%. Obserwujemy jednak
znaczące różnice w poziomie bezrobocia miedzy poszczególnymi regionami województwa, sięgające 20
punktów procentowych. Najniższe bezrobocie charakteryzuje Warszawę, najwyższe zaś podregion radomski,
gdzie w liczba bezrobotnych jest najwyższa w skali całego województwa. Prognozy wskazują, iż liczba
bezrobotnych w województwie będzie systematycznie maled, jednak nie musi to wynikad polepszającej się
sytuacji na rynku pracy, lecz z malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym. W gronie bezrobotnych dominowad
będą mężczyźni. Pod względem stażu pracy bezrobotnych najczęściej zasilad będą osoby posiadające staż pracy
1–10 lat, natomiast ze względu na wiek będą to osoby w przedziale wiekowym 25–34 lata. Podobnie jak w
19
ostatnich latach, najbardziej zagrożone bezrobociem będą osoby posiadające niskie wykształcenie .
Rysunek 52. Stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 rok

19

Prognozy bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego. Publikacja przygotowana w
ramach projektu badawczego „Aktywna polityka zatrudnienia – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa
mazowieckiego”. Warszawa, 2011
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Charakterystyka 2: Podmioty gospodarki narodowej
Województwo mazowieckie charakteryzuje najwyższa w skali kraju liczba podmiotów gospodarczych
przypadających na 10 000 mieszkaoców (1 299). Ogółem w 2010 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych
było 738 606 podmiotów, z czego prawie połowa (362 746) przypadała na Warszawę. W strukturze
podmiotów gospodarczych dominują przedsiębiorstwa z branży handlowej (26%), a w drugiej kolejności
działające w obszarze transportu i gospodarki magazynowej, prowadzące profesjonalną działalnośd usługową
oraz z branży budownictwa.
Rysunek 53. Podmioty gospodarki narodowej

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 rok

Charakterystyka 2: Zatrudnienie i miejsca pracy
W 2009 roku liczba pracujących osób w województwie mazowieckim wynosiła 1 750 123, co stanowi jedną
trzecią wszystkich mieszkaoców regionu. Największy udział w strukturze zatrudnienia miały osoby pracujące w
usługach nierynkowych (usługi pozostałe), a w drugiej kolejności w sektorze usług profesjonalnych związanych z
działalnością finansową, czy też obsługą nieruchomości i firm, handlu i innych, a następnie w przemyśle i
budownictwie.
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Rysunek 54. Struktura pracujących

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2009 rok

Według prognoz zatrudnienia, opracowanych w ramach projektu Aktywna polityka zatrudnienia – analizy,
20
prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” , do 2025 zdecydowana
większośd powiatów odnotuje spadek liczby pracujących. Szacuje się, iż w okresie tym liczba pracujących
zmniejszy się o 9%. Do 2025 roku województwo mazowieckie nadal cechowad się będzie wzrostem znaczenia
sektora usług rynkowych oraz sektora prywatnego. Zgodnie z prognozami rynek pracy regionu tworzyd będą
przede wszystkim osoby w wieku 25–34 lata, przy czym nieznacznym zmianom ulegną relacje w obrębie
21
pozostałych grup wiekowych. Wedle prognoz popytu na pracę do 2025 roku w większości powiatów
województwa mazowieckiego zwiększy się liczba wolnych etatów: w latach 2010–2025 przewidywane jest
średnioroczne tempo spadków zapotrzebowania na pracę w województwie mazowieckim na poziomie 0,64%.
Szacuje się, iż najbardziej dynamicznej redukcji ulegad będzie zapotrzebowanie na pracę w sektorze przemysłu
(0,83%), natomiast najmniejszym tempem zmian charakteryzowad będzie się sektor usług rynkowych (0,47%).
Zgodnie z predykcją tylko w usługach rynkowych zwiększy się udział tego sektora w popycie (o 1,29 p.p. do
43,91%).
22

Dane powiatowych urzędów pracy , pokazują, iż w 2010 roku w województwie mazowieckim, w strukturze
osób bezrobotnych dominowali robotnicy przemysłowi (23%), technicy i średni personel (13%), pracownicy

20

Prognozy zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego. Publikacja przygotowana w
ramach projektu badawczego „Aktywna polityka zatrudnienia – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa
mazowieckiego”. Warszawa, 2011
21

Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie mazowieckim. Publikacja przygotowana w ramach projektu
badawczego „Aktywna polityka zatrudnienia – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego”.
Warszawa, 2011
22

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w 2010 r,. Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa,
kwiecieo 2011
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usług osobistych i sprzedawcy (12%) oraz pracownicy przy pracach prostych (13%). Największe grupy
zawodowe stanowili sprzedawcy i pokrewni, robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn, pracownicy w
przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni, pracownicy usług
osobistych, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie,, pracownicy budowlani
i pokrewni oraz średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (od 7 do 11% w gronie
bezrobotnych posiadających zawodów). W stosunku do 2009 roku w strukturze bezrobotnych zaobserwowano
wzrost liczby osób posiadających zawód z grupy pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (o 45,9%) oraz
specjalistów (o 13,5%) – w stosunku do ogólnego wzrostu liczby bezrobotnych na poziomie 6,2%. Spadała
natomiast liczba zarejestrowanych bezrobotnych z kategorii pracownicy przy pracach prostych (o 11,2%) oraz
techników i średniego personelu (o 3%). Poniżej w tabeli przedstawiono zawody o największej liczbie
bezrobotnych, zawody nadwyżkowe oraz zawody deficytowe
Tabela 23. Ranking zawodów o największej liczbie bezrobotnych, zawodów nadwyżkowych oraz zawodów deficytowych

Bezrobotni

Zawody nadwyżkowe

sprzedawca 16516 osób,
ślusarz 5006 osób,
technik prac biurowych 4909 osób,
robotnik budowlany 4796 osób,
robotnik gospodarczy 4527 osób,
technik ekonomista 4392 osoby,
robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym 3802 osoby,
technik mechanik 3682 osoby,
murarz 3448 osób,
krawiec 3212 osób,
sprzątaczka biurowa 3090 osób,
ekonomista 2856 osób,
kucharz 2719 osób,
magazynier 2707 osób,
szwaczka 2461 osób,
robotnik placowy 2380 osób,
mechanik samochodów osobowych 2009
osób.

Technik rolnik
Technik hotelarstwa
Technik ogrodnik
Filolog - filologia obcojęzyczna
Specjalista do spraw organizacji usług
gastronomicznych,
hotelarskich
i
turystycznych
Technik organizacji usług gastronomicznych
Filolog - filologia polska
Rolnik upraw polowych
Technik ekonomista
Mechanik - operator pojazdów i maszyn
rolniczych
Technik
żywienia
i
gospodarstwa
domowego
Technik architektury krajobrazu
Technik technologii odzieży
Kulturoznawca
Socjolog
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Ekonomista
Inżynier mechanik - środki transportu
Lekarz
Mechanik silników spalinowych
Elektromechanik elektrycznych przyrządów
pomiarowych
Operator urządzeo do produkcji wyrobów
cukierniczych
Tkacz
Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
Szewc naprawiacz
Technik mechanik
Specjalista
do
spraw
stosunków
międzynarodowych
Historyk
Technik technologii drewna
Malarz - tapeciarz

Zawody deficytowe

Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i
hodowli zwierząt
Demonstrator wyrobów
Urzędnik podatkowy
Pracownik (doradca) do spraw pożyczek
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
Ekspozytor towarów (merchandiser)
Tartacznik
Monter ociepleo budynków
Promotor marki (trendsetter)
Spawacz metodą MIG
Monter płyt kartonowo - gipsowych
Dystrybutor ulotek
Pracownik kancelaryjny
Kierownik
rozwoju
technologii
telekomunikacyjnych
Operator aplikacji komputerowych
Spawacz metodą MAG
Robotnik oczyszczania miasta
Urzędnik ubezpieczeo społecznych
Inżynier sprzedaży
Analityk baz danych
Operator spycharki
Kierowca ciągnika siodłowego
Tajemniczy klient (mystery shopper)
Lakiernik proszkowy
Szlifierz szkła płaskiego
Kierownik agencji doradztwa finansowego
Spawacz metodą TIG
Inżynier budowy dróg
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Telemarketer
Operator wtryskarki
Pomocnik piekarza
Blacharz izolacji przemysłowych
Inżynier sprzedaży technologii i usług
teleinformatycznych
Technik elektryk samochodowy
Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w 2010
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W tym miejscu warto również wspomnied, o wynikach badania zrealizowanego w ramach projektu „Aktywna
polityka zatrudnienia – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego”.
Badanie na próbie ponad 4 tys. mieszkaoców województwa mazowieckiego, pokazuje, iż na trudności w
znalezieniu pracy najczęściej uskarżali się specjaliści - 56,3%, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 38,8%,
technicy i inny średni personel - 24,6%, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - 15,9%, osoby bez
wykształcenia - 8,3%, pracownicy przy pracach prostych - 7,2%.
Podsumowanie: Dopasowanie kształcenia ustawicznego do potrzeb regionalnego
rynku pracy
W 2010/2011 roku w województwie mazowieckim w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych
uczestniczyło 39 148 osób. Edukację zakooczyło zaś 10 342. W formach pozaszkolnych uczestniczyło zaś
48 540. Oznacza to, iż w skali całego województwa na 100 mieszkaoców przypada 1,11 ucznia szkół dla
dorosłych oraz 1,5 słuchacza kursów. Kształcenie ustawiczne, w tylko w niewielkim stopniu determinuje więc
potencjał kompetencyjny zasobów kadrowych regionu. Nie mniej, powinno ono byd dopasowane do potrzeb
regionalnej gospodarki. Jak pokazały zrealizowane badania, kierownictwo placówek kształcenia ustawicznego
słabo orientuje się w potrzebach rynku pracy, a czynnik ten tylko w niewielkim stopniu determinuje kształt
oferty edukacyjnej. W ogólnym rachunku z punktu widzenia kierownictwa placówek ważniejsze jest
zainteresowanie uczniów oraz szeroko rozumiana baza infrastrukturalna, a te nie zawsze idą w parze z
potrzebami rynku.
Niepokojący z punktu widzenia potrzeb rynku pracy jest bez wątpienia wysoki udział w kształceniu ustawicznym
kształcenia ogólnokształcącego. W zamierzeniu, powinno ono stanowid etap wyjściowy do dalszej edukacji. Jak
pokazują zrealizowane badania, bardzo wielu spośród uczestników kształcenia ustawicznego poprzestaje
jednak na nim, nie kontynuując nauki ani w szkołach policealnych ani na studiach. Wykształcenie średnie
ogólne nie stanowi natomiast atutu na rynku pracy. Znaczny jest również stopieo niedopasowania kształcenia
zawodowego do zapotrzebowania rynku – ogółem spośród 17 najczęściej oferowanych zawodów 8 (w tym 4
najczęściej wybierane) uznad możemy za niedopasowane. Jak pokazują cytowane wcześniej prognozy na
Mazowszu rozwijad będzie się dynamiczne sektor usług rynkowych. Już dziś wiele zawodów o nie przystaje do
tego trendu. Wśród zawodów nadwyżkowych (takich dla których brakuje ofert pracy w stosunku do liczby
bezrobotnych) znajdziemy niezmiernie popularne wśród uczestników kształcenia ustawicznego zawody
technika mechanika, technika rolnika, technika usług fryzjerskich, technika żywienia, technika budownictwa,
czy też technika elektryka). Wiele z tych zawodów nie daje też możliwości elastycznego kształtowania ścieżki
zawodowej, np. poprzez prowadzenia działalności własnej gospodarczej. Problem kształcenia w przypadku
techników, a także szkół policealnych w dużej mierze wynika również z faktu, iż oferują one ścieżki kształcenia
kontynuowane w edukacji na poziomie wyższym. Odnosi się to do kształcenia w kierunkach informatycznych
(bardzo popularny technik informatyk) , czy też administracyjno-finansowych (technik ekonomista), gdzie
pracodawcy z przyczyn oczywistych preferują kandydatów do pracy z wyższym, niż średnim wykształceniem. W
tym aspekcie szkolnictwo zawodowe w technikach, czy też szkołach policealnych nie przystaje więc do realiów
rynku pracy, ponieważ kształci na poziomie zbyt podstawowym i ogólnym (również ze względu na ograniczony
wymiar zajęd praktycznych) w stosunku do coraz wyższych wymagao pracodawców. Wśród najczęściej
wybieranych przez uczestników kształcenia ustawicznego są również zawody, na które jest zapotrzebowanie na
rynku – należą do nich technik administracji, technik bezpieczeostwa i higieny pracy, technik usług
kosmetycznych, technik logistyk, technik ochrony mienia i osób, opiekun medyczny. Zaznaczyd jednak należy, iż
obserwowane na przestrzeni ostatnich lat zmiany w ofercie zawodowych placówek kształcenia ustawicznego w
większą idą w kierunku zgodnym z potrzebami rynku. Wyjątek na tym tle stanowi jedynie oferowany coraz
częściej nadwyżkowy zawód technika usług fryzjerskich oraz technika rolnika. Niepożądany natomiast wydaje
się wzrost znaczenia kształcenia ogólnego w kształceniu ustawicznym, kosztem kształcenia zawodowego.
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Tabela 24. Dopasowanie najczęściej wybieranych przez uczniów zawodów do potrzeb rynku pracy.
Technik administracji
Technik bezpieczeostwa i higieny pracy
Technik mechanik
Technik rolnik
Technik informatyk
Technik usług kosmetycznych
Technik usług fryzjerskich
Technik logistyk
Technik agrobiznesu
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Opiekun medyczny
Technik rachunkowości
Technik
żywienia
domowego
Technik ekonomista
Technik budownictwa
Technik elektryk
Technik handlowiec

i

gospodarstwa

Dopasowane – duża liczba ofert pracy w stosunku do
bezrobotnych
Dopasowane – mała liczba bezrobotnych
Niedopasowane – duża liczba bezrobotnych, mało ofert pracy
Niedopasowane – duża liczba bezrobotnych, mało ofert pracy
Niedopasowane – duża liczba bezrobotnych, mało ofert pracy
Dopasowane – duża liczba ofert pracy w stosunku do
bezrobotnych
Niedopasowane – duża liczba bezrobotnych, mało ofert pracy
Dopasowane – mała liczba bezrobotnych
Dopasowane – mała liczba bezrobotnych
Dopasowane – mała liczba bezrobotnych
Dopasowane – duża liczba ofert pracy w stosunku do
bezrobotnych
Dopasowane – duża liczba ofert pracy w stosunku do
bezrobotnych
Niedopasowane – duża liczba bezrobotnych, mało ofert pracy

liczby

liczby

liczby
liczby

Niedopasowane – duża liczba bezrobotnych, mało ofert pracy
Niedopasowane – duża liczba bezrobotnych, mało ofert pracy
Niedopasowane – duża liczba bezrobotnych, mało ofert pracy
Umiarkowanie dopasowane – duża liczba bezrobotnych

Źródło: zestawienia na podstawie danych pochodzących z opracowania Rynek pracy Województwa Mazowieckiego
w 2010 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
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13 POTENCJAŁ PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
13.1 Kadra dydaktyczna
Wśród 768 placówek kształcenia ustawicznego figurujących w Systemie Informacji Oświatowej
w województwie mazowieckim, 57% zatrudnia nauczycieli. Zdecydowanie częściej nauczycieli zatrudniają
placówki oświatowe (62%), niż szkoły dla dorosłych (55%). Na tle innych regionów silnie pod tym względem
wyróżnia się subregion ostrołęcki, w którym aż 60% wszystkich placówek kształcenia ustawicznego nie
zatrudniało nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011. To czy dana placówka zatrudnia nauczycieli, związane jest
w dużej mierze z tym, czy ma uczniów/uczestników pozaszkolnych form kształcenia. Wśród placówek
kształcenia ustawicznego, które posiadały uczniów lub uczestników innych form kształcenia odsetek jednostek
zatrudniających nauczycieli wynosił 68% w porównaniu z zaledwie 16% wśród tych placówek, które nie
posiadały uczniów, czy słuchaczy. Z ogromną dysproporcją pod względem zatrudnienia nauczycieli mamy do
czynienia w przypadku placówek o różnym statusie – nauczycieli zatrudnia jedynie co czwarta jednostka
publiczna (24%) i aż 73% jednostek niepublicznych.
W roku szkolnym 2010/2011 najczęściej nauczycieli zatrudniały takie placówki, jak: Centra Kształcenia
Praktycznego (74%) i Centra Kształcenia Ustawicznego (70%) oraz licea ogólnokształcące (66%). Relatywnie
najrzadziej zaś licea profilowane (38%) i technika uzupełniające (35%).
Rysunek 55. Odsetek jednostek zatrudniających nauczycieli. Zróżnicowanie ze względu na typ jednostki i subregion w
roku szkolnym 2010/2011

RAZEM (N=768)

43%

57%

45%

55%

TYP JEDNOSTKI
Szkoła dla dorosłych (N=601)
Placówka oświatowa (N=167)

38%

62%

Subregion radomski (N=137)

39%

61%

Subregion ciechanowski (N=78)

38%

62%

SUBREGION

Subregion ostrołęcki (N=83)

60%
42%

58%

Subregion siedlecki (N=67)

40%

60%

43%

Tak
40%

Subregion płocki (N=119)

Subregion warszawski (N=284)

Nie

57%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO
W okresie 2005/2006-2010/2011 systematycznie spadała liczba placówek oświatowych zatrudniających
nauczycieli – w 2005 roku było to 90%, zaś w 6 lat później już tylko 62%. Jednocześnie w tym okresie liczba
szkół dla dorosłych zatrudniających nauczycieli pozostawała na zbliżonym poziomie.
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Rysunek 56. Odsetek szkół zatrudniających nauczycieli w latach 2005/2006-2010/2011

100%
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84%

80%

77%

73%

65%
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55%

60%

40%

53%
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58%

Szkoła dla dorosłych
Placówka oświatowa

20%
0%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO. Dane dla szkół po reformie oświaty
Ogółem w roku szkolnym 2010/2011 we wszystkich placówkach kształcenia ustawicznego w województwie
mazowieckim, zatrudnionych było 4 413 nauczycieli, z czego 67% stanowiły kobiety (2 958 nauczycieli), zaś 33%
mężczyźni (1 455 nauczycieli). Ponad 3,3 tys. nauczycieli znalazło zatrudnienie w jednostkach niepublicznych,
w których nadwyżka kobiet nad mężczyznami jest bardzo silna (71:29) w porównaniu z placówkami publicznymi
(54:46).
Najwięcej nauczycieli zatrudniały jednostki w subregionie warszawskim (ponad 1,4 tys.) oraz radomskim (nieco
ponad 1 tys.), podczas gdy najmniej znalazło zatrudnienie w subregionie ostrołęckim. Zjawisko feminizacji jest
najsilniejsze w subregionach radomskim i warszawskim – w regionach tych, wśród nauczycieli, na jednego
mężczyznę przypada więcej, niż dwie kobiety. Najmniejszą dysproporcję zaobserwowano w subregionie
ostrołęckim – na jednego mężczyznę przypada 1,19 kobiety.
Tabela 25. Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach w roku 2010/2011, ogółem oraz według płci

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

N

%

N

%

Typ
jednostki

Szkoła dla dorosłych (N=601)

2244

71%

903

29%

3147

Placówka oświatowa (N=167)

714

56%

552

44%

1266

Status
jednostki

Publiczna (N=256)

573

54%

485

46%

1058

Niepubliczna (N=512)

2385

71%

970

29%

3355

Subregion radomski (N=137)

754

71%

306

29%

1060

Subregion ciechanowski (N=78)

360

66%

182

34%

542

Subregion ostrołęcki (N=83)

147

54%

123

46%

270

Subregion płocki (N=119)

450

67%

224

33%

674

Subregion siedlecki (N=67)

257

63%

153

37%

410

Subregion warszawski (N=284)

990

68%

467

32%

1457

RAZEM (N=768)

2958

67%

1455

33%

4413

Subregion

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO
Przeciętnie w placówkach kształcenia ustawicznego w roku 2010/2011 zatrudnionych było 5,75 nauczycieli,
chod liczba ta różni się znacznie w zależności od charakterystyki i lokalizacji placówki. Placówki oświatowe
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mimo, iż ogółem zatrudniały jedynie 28% nauczycieli, charakteryzują się wyższą średnią liczbą nauczycieli
przypadających na jednostkę – co oznacza, iż w roku 2010/2011 wykazywały przeciętnie wyższe (o średnio 2
osoby) zatrudnienie, niż szkoły dla dorosłych. Na jedną placówkę oświatową przypadało 7,58 nauczyciela,
podczas gdy na jedną szkołę dla dorosłych 5,24. Zdecydowanie wyższe przeciętne zatrudnienie zaobserwowano
także w jednostkach niepublicznych (6,55 w porównaniu z 4,13 w przypadku jednostek publicznych).
Z najwyższym przeciętnym zatrudnieniem mamy do czynienia w subregionie radomskim, gdzie na jedną
placówkę przypadało 7,74 nauczyciela, oraz w subregionie ciechanowskim (6,95 nauczyciela). Tymczasem
najniższe przeciętne zatrudnienie dotyczyło placówek subregionu ostrołęckiego, gdzie na jednostkę przypadało
zaledwie 3,25 osoby.
W roku szkolnym 2010/2011 przeciętne na jedną placówkę przypadało 3,85 nauczycieli – kobiet oraz 1,89
nauczycieli – mężczyzn. Należy przy tym zauważyd, iż placówki oświatowe zatrudniały przeciętnie znacznie
więcej mężczyzn, niż szkoły dla dorosłych. Na jedną taką placówkę przypadało 3,31 mężczyzn i 4,28 kobiet,
podczas gdy na jedną szkołę dla dorosłych przypadało zaledwie 1,5 mężczyzn i 3,73 kobiet.
Przeciętnie najwięcej kobiet przypada na jedną placówkę w subregionie radomskim (5,5) oraz ciechanowskim
(4,62). W regionach płockim, siedleckim i warszawskim średnia liczba kobiet wynosi ponad 3, zaś w subregionie
ostrołęckim, gdzie zatrudnienie jest przeciętnie najniższe – jedynie 1,77. Przeciętne zatrudnienie mężczyzn jest
zdecydowanie mniej zróżnicowane – z najwyższą średnią mamy do czynienia w regionach ciechanowskim
(2,33), siedleckim (2,28) i radomskim (2,23), z najniższą w subregionach płockim (1,88), warszawskim (1,64)
oraz ostrołęckim (1,48).
Rysunek 57. Średnia liczba nauczycieli przypadających na jednostkę w roku szkolnym 2010/2011, ogółem oraz według
płci
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W szkołach dla dorosłych w latach 2005/2006-2008/2009 zatrudnienie wzrastało bardzo szybko, aby w latach
2009/2010-2010/2011 nieznacznie spaśd. Warto zauważyd, iż w roku 2005/2006 szkoły dla dorosłych
zatrudniały tylko o blisko 400 nauczycieli więcej, niż placówki oświatowe – zaś w roku 2010/2011 było to już
ponad 1,8 tys. więcej (ponad dwukrotna różnica). Tymczasem liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych w latach 2005/2006-2010/2011 podlegała małym fluktuacjom z tendencją spadkową – od 1,38
tys. w roku 2005/2006 do 1,26 tys. w roku 2010/2011.
Należy przypuszczad, iż wzrost zatrudnienia w szkołach dla dorosłych spowodowany był zwiększeniem się liczby
placówek zatrudniających nauczycieli, ponieważ dynamika wzrostu zatrudnienia w liczbach bezwzględnych jest
znacznie większa, niż dynamika przeciętnego zatrudnienia. W roku 2005/2006 na jedną szkołę dla dorosłych
przypadało średnio 4,72 nauczyciela, podczas gdy w 2010/2011 roku – 5,24 nauczyciela. Jednocześnie w okresie
tym zaobserwowano systematyczny spadek przeciętnego zatrudnienia w placówkach oświatowych – z 9,42
nauczyciela w roku 2005/2006 do 7,58 w roku 2010/2011.
Rysunek 58. Liczba nauczycieli zatrudnionych w jednostkach w latach 2005/2006-2010/2011
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Rysunek 59. Średnia liczba nauczycieli przypadających na jednostkę w latach 2005/2006-2010/2011
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W strukturze wieku nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i szkołach dla dorosłych dominują
osoby w wieku powyżej 44 roku życia. Ta grupa wiekowa stanowi ponad połowę wszystkich nauczycieli (53%),
zaś w placówkach oświatowych ma jeszcze większą przewagę (57%). Jedynie w subregionie siedleckim odsetek
najstarszych nauczycieli nie przekracza 50% (wynosi 44%).
Z kolei najmłodsi nauczyciele, w wieku poniżej 30 lat, stanowią bardzo małą grupę – zaledwie 8% spośród
wszystkich. Udział tej grupy wiekowej jest najwyższy w subregionie siedleckim (12%), zaś najniższy w
ciechanowskim (5%).
Powyższe dane wskazują, iż wśród kadry dydaktycznej zarówno w placówkach oświatowych, jak i w szkołach dla
dorosłych przeważają osoby w średnim wieku i starsze, które swoje kompetencje najczęściej zdobywały 20 i
więcej lat temu. To z kolei może oznaczad, iż ich kwalifikacje nie zawsze przystają do realiów nowoczesnej
gospodarki opartej na wiedzy. Ponadto tego typu struktura wieku w perspektywie najbliższych 10-15 lat może
przynieśd ryzyko „dziury pokoleniowej” – znaczącego deficytu fachowców wobec dużej grupy pracowników,
którzy osiągnęli wiek emerytalny i odchodzą z rynku pracy.
Rysunek 60. Struktura wieku nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011. Zróżnicowanie ze względu na typ jednostki i
subregion
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO. N = liczba nauczycieli
Warto jednak zaznaczyd, iż w ostatnich latach zaobserwowano systematyczny spadek przeciętnego wieku
nauczycieli, co może stanowid sygnał pozytywnej zmiany – stopniowego odmładzania kadr. Nadal jednak
przeciętny wiek nauczyciela jest wyższy, niż 45 lat. Nieco starsi są nauczyciele w placówkach oświatowych (46,4
lat), niż w szkołach dla dorosłych (45,2 lat).
Przeciętnie najstarsza jest kadra techników (49,1) i techników uzupełniających (48,3), Centrów Kształcenia
Praktycznego (48,8) oraz zasadniczych szkół zawodowych (47,0 lat). Średnia wieku jest najniższa wśród
nauczycieli szkół policealnych (43,6), gimnazjów (43,3) oraz Ośrodków dokształcania i doskonalenia
zawodowego (42,5).
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Rysunek 61. Przeciętny wiek nauczycieli w latach 2005/2006-2010/2011
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Struktura kadry dydaktycznej placówek kształcenia ustawicznego pod względem stopnia awansu zawodowego
przypomina odwróconą piramidę – największą grupę stanowią nauczyciele o najwyższym stopniu awansu –
dyplomowani (41%). Kolejne stopnie są coraz mniej licznie reprezentowane – co czwarty nauczyciel to
nauczyciel mianowany (24%), 14% to nauczyciele kontraktowi, zaś jedynie 3% to stażyści. Ponadto 17%
stanowią osoby bez stopnia awansu zawodowego. Struktura zawodowa w szkołach dla dorosłych
i w placówkach oświatowych jest zbliżona, chod w tych ostatnich relatywnie częściej zatrudnia się osoby
bez stopnia awansu zawodowego na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty.
Najwyższy odsetek nauczycieli dyplomowanych zaobserwowano w subregionie ciechanowskim (49%), najniższy
zaś w subregionie siedleckim (36%) i warszawskim (33%). W subregionie warszawskim znacząco wyższy, niż
w innych regionach jest udział nauczycieli mianowanych (30%). Natomiast w subregionie siedleckim aż 25%
stanowią nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego.
Tabela 26. Liczba i struktura kadry dydaktycznej według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2010/2011

Szkoła dla
dorosłych (N=601)
Nauczyciel stażysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
Nauczyciel bez stopnia awansu
zawodowego zatrudniony na podstawie art.
10 ust. 9 karty nauczyciela
Osoba bez stopnia awansu zawodowego
zatrudniona na podstawie art. 7 ust. 1a
ustawy o systemie oświaty
Nauczyciel bez stopnia awansu
zawodowego
RAZEM

Placówka
oświatowa (N=167)

RAZEM (N=768)

N

%

N

%

N

%

102
440
744
1300
18

3%
14%
24%
41%
1%
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321
495
4

4%
15%
25%
39%
0%
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1065
1795
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41%
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W ostatnich latach w zmianach struktury kadry dydaktycznej można dostrzec skutki awansów zawodowych –
świadczy o tym spadek odsetka stażystów przy jednoczesnym wzroście odsetka nauczycieli kontraktowych, a
także spadek odsetka nauczycieli mianowanych przy jednoczesnym znaczącym wzroście odsetka nauczycieli
dyplomowanych.
Tabela 27. Struktura kadry dydaktycznej według stopnia awansu zawodowego w latach 2005/2006-2010/2011

Nauczyciel stażysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
Nauczyciel
bez
stopnia
awansu
zawodowego
zatrudniony na podstawie art.
10 ust. 9 karty nauczyciela
Osoba bez stopnia awansu
zawodowego zatrudniona na
podstawie art. 7 ust. 1a
ustawy o systemie oświaty
Nauczyciel
bez
stopnia
awansu zawodowego
Razem
Liczba nauczycieli ogółem N=

2005/2006
4,2%
12,1%
39,6%
29,4%
0,3%

2006/2007
4,9%
12,2%
35,4%
30,7%
0,3%

2007/2008
3,7%
13,8%
31,0%
34,7%
0,2%

2008/2009
3,7%
14,0%
27,7%
38,2%
0,4%

2009/2010
3,1%
14,0%
26,6%
40,4%
0,3%

2010/2011
3,4%
14,2%
24,1%
40,7%
0,5%

2,5%

2,2%

2,3%

1,9%

1,7%

2,7%

11,9%

14,4%

14,4%

14,0%

13,8%

14,3%

100%
3850

100%
3894

100%
4369

100%
4707

100%
4524

100%
4413

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO
Kwalifikacje do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęd posiadane przez nauczycieli placówek
kształcenia ustawicznego są zróżnicowane. Przy tym warto zauważyd, że dośd często nauczyciele posiadają
przygotowanie do nauczania w większej liczbie kierunków, chod oczywiście zdarza się także wąska specjalizacja.
Najczęściej występującymi kwalifikacjami są kompetencje w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, a wśród
nich - ogólnokształcących humanistycznych, które posiada co trzeci z nauczycieli placówek kształcenia
ustawicznego. Zdecydowanie częściej występują one w szkołach dla dorosłych (36%), niż w placówkach
oświatowych (29%). Wśród przedmiotów ogólnokształcących humanistycznych najczęściej pojawiają się język
angielski (10%) oraz język polski (9%), a także historia i wiedza o społeczeostwie (4%).
W drugiej kolejności wśród nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego spotyka się kwalifikacje z zakresu
przedmiotów ogólnokształcących przyrodniczych (19%), które zdecydowanie częściej spotykane są w szkołach
dla dorosłych (23%), podobnie jak przedmioty ogólnokształcące matematyczne (ogółem – 14%, w szkołach dla
dorosłych – 16%). Co dziesiąty nauczyciel posiada kompetencje z zakresu przedmiotów ekonomicznych i
administracyjnych.
Kwalifikacje z zakresu nauki zawodu i zagadnieo bliższych praktyce zawodowej są znacznie bardziej
rozdrobnione – zależą bowiem od konkretnej oferty edukacyjnej. Do najczęściej spotykanych należą
kompetencje z zakresu mechaniki maszyn i urządzeo (6%), informatyki (4%) czy usług dla ludności (4%).
Szczegółowe informacje dotyczące kompetencji w zakresie przygotowania do nauczania przedmiotów lub
prowadzenia zajęd zawiera poniższa tabela.
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Tabela 28. Kwalifikacje nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego w roku szkolnym 2010/2011 – przygotowanie do
nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęd w poszczególnych kierunkach.
Szkoła dla dorosłych
Placówka oświatowa
RAZEM (N=768)
(N=601)
(N=167)
N
%
N
%
N
%
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE HUMANISTYCZNE
1129
36%
370
29%
1499
34%
język angielski
285
9%
149
12%
434
10%
język polski
335
11%
72
6%
407
9%
historia
229
7%
33
3%
262
6%
wiedza o społeczeostwie
161
5%
21
2%
182
4%
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZYRODNICZE
731
23%
94
7%
825
19%
biologia
190
6%
25
2%
215
5%
chemia
196
6%
29
2%
225
5%
geografia
187
6%
21
2%
208
5%
fizyka
146
5%
14
1%
160
4%
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MATEMATYCZNE
517
16%
103
8%
620
14%
informatyka
70
2%
37
3%
107
2%
technologia informacyjna
135
4%
15
1%
150
3%
matematyka
312
10%
51
4%
363
8%
EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE
309
10%
124
10%
433
10%
k. administracyjne
129
4%
30
2%
159
4%
k. ekonomiczne lub handlowe
150
5%
81
6%
231
5%
INNE ZAWODOWE
170
5%
139
11%
309
7%
MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEO
94
3%
180
14%
274
6%
k. mechaniczne
77
2%
128
10%
205
5%
k.
samochodowe
lub
elektromechaniki
17
1%
52
4%
69
2%
pojazdowej
INFORMATYKA
103
3%
57
5%
160
4%
k. informatyczne
100
3%
55
4%
155
4%
USŁUGI DLA LUDNOŚCI
137
4%
20
2%
157
4%
k. fryzjerskie
68
2%
6
0%
74
2%
k. kosmetyczne
69
2%
14
1%
83
2%
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
137
4%
15
1%
152
3%
podstawy przedsiębiorczości
136
4%
13
1%
149
3%
ROLNICTWO
69
2%
38
3%
107
2%
k. rolnicze
53
2%
22
2%
75
2%
PEDAGOGIKA
56
2%
84
7%
140
3%
HOTELARSTWO/GASTRONOMIA
45
1%
59
5%
104
2%
k. gastronomiczne
27
1%
56
4%
83
2%
BUDOWNICTWO
41
1%
52
4%
93
2%
k. budowlane
37
1%
41
3%
78
2%
ELEKTRYKA/ELEKTRONIKA/MECHANIKA
36
1%
48
4%
84
2%
PRECYZYJNA
NAUKI SPOŁECZNE
47
1%
32
3%
79
2%
Razem nauczycieli
3147
100%
1266
100%
4413
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO. W tabeli zamieszczono wyniki powyżej 2%. Procentowanie do
liczby nauczycieli. WIELKIMI LITERAMI oznaczono kategorie zbiorcze, zaś małymi poszczególne kwalifikacje.
Zaskakujący wydaje się fakt, iż ponad połowa nauczycieli zatrudniana jest w placówkach w ramach umowy
zlecenia, zaś kolejne 25% w ramach umowy o dzieło. Na podstawie mianowania zatrudniono 6% nauczycieli, zaś
na podstawie umów o pracę na czas określony – 12%. Jedynie 5% nauczycieli zostało zatrudnionych na
podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Oznacza to, że kadra dydaktyczna placówek kształcenia
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ustawicznego zatrudniona jest w większości w ramach tzw. elastycznych umów. Może to wskazywad na znaczny
stopieo tymczasowości ich zatrudnienia, brak pewności zatrudnienia, oraz na dorywczy, dodatkowy charakter
ich pracy.
Warto przy tym podkreślid, iż szkoły i placówki publiczne bardzo rzadko zatrudniają nauczycieli w ramach
elastycznych form zatrudnienia – jedynie 14% stanowią w ich przypadku umowy zlecenia i umowy o dzieło, zaś
dominującą formą są umowy na czas określony na podstawie Karty Nauczyciela (41%) oraz mianowanie (25%).
Tymczasem jednostki niepubliczne stosują niemal wyłącznie umowy zlecenia (63%) i o dzieło (32%).
Umowy zlecenia jako forma zatrudniania nauczycieli są najchętniej wykorzystywane w subregionie
ciechanowskim (62%) oraz płockim (55%) i radomskim (53%). Rzadko natomiast wykorzystuje się je
w subregionie ostrołęckim (29%) – tutaj dominują silnie umowy o dzieło (42%). Subregion płocki jest liderem
wśród regionów pod względem odsetka umów elastycznych – aż 86% stanowią umowy zlecenia i o dzieło.
Tymczasem w subregionie siedleckim co dziesiąta umowa jest umową o pracę na czas nieokreślony zawartą na
podstawie Karty Nauczyciela. Podobnie jest w subregionie ostrołęckim (8%).
Tabela 29. Struktura kadry dydaktycznej według podstawy prawnej świadczenia pracy w roku szkolnym 2010/2011

Szkoła dla
dorosłych (N=601)

Placówka
oświatowa (N=167)

RAZEM (N=768)

%

N

%

%

N

%

0

0%

267

21%

267

6%

Umowa zlecenie

2014

63%

234

18%

2248

51%

Umowa o dzieło

1040

33%

73

6%

1113

25%

0%

434

34%

434

10%

2%

37

3%

104

2%

0%

163

13%

163

4%

Mianowanie

Umowa o pracę na czas określony - zawarta
na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
Umowa o pracę na czas określony - zawarta
na podstawie ustawy Kodeks Pracy

67

Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta na podstawie ustawy Karta
Nauczyciela
Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy

25

1%

26

2%

51

1%

Inne*

27

1%

42

3%

69

2%

Razem

3173

100%

1276

100%

4449

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO
* w tym umowy o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty
oraz na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela
W ostatnich latach wzrastał odsetek nauczycieli zatrudnionych na podstawie umów zlecenia oraz o dzieło.
W roku szkolnym 2005/2006 w ramach takich umów pracę świadczyło 63% nauczycieli szkół dla dorosłych
i placówek oświatowych, zaś w roku 2010/2011 było to już 76%. Jednocześnie zauważyd można spadek liczby
nauczycieli zatrudnionych w ramach umów o pracę na czas określony. Odsetek umów na czas nieokreślony
nieznacznie spadł.
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Tabela 30 Struktura kadry dydaktycznej według podstawy prawnej świadczenia pracy w latach 2005/2006-2010/2011

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Mianowanie

8%

7%

7%

6%

6%

6%

Umowa zlecenie

47%

41%

44%

45%

47%

51%

Umowa o dzieło

15%

22%

26%

27%

24%

25%

Umowa o pracę na czas
określony

19%

20%

17%

15%

Umowa o pracę na czas
określony – zawarta na
podstawie ustawy Karta
Nauczyciela

14%

10%

Umowa o pracę na czas
określony – zawarta na
podstawie ustawy Kodeks
Pracy

2%

2%

Umowa o pracę na czas
nieokreślony - zawarta na
podstawie ustawy Karta
Nauczyciela

4%

4%

Umowa o pracę na czas
nieokreślony - zawarta na
podstawie ustawy Kodeks
Pracy

1%

1%

Umowa o pracę na czas
nieokreślony

7%

7%

5%

5%

Inne*

3%

3%

2%

2%

2%

2%

Razem

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Liczba nauczycieli ogółem N=

4222

4429

4698

4999

4811

4449

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO
* w tym umowy o pracę na czas określony i nieokreślony – zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o
systemie oświaty oraz umowy o pracę na czas określony na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela

13.2 Infrastruktura
Dane Systemu Informacji Oświatowej w zakresie powierzchni placówek kształcenia ustawicznego są niepełne.
W roku szkolnym 2010/2011 jedynie 221 placówek kształcenia ustawicznego na 604 podało informacje na
temat powierzchni sal lekcyjnych. Pozostałe 283 placówki korzystają albo z sal lekcyjnych szkoły innego typu,
lub też wynajmują pomieszczenia lekcyjne.
Ogółem powierzchnia sal lekcyjnych jest nieco większa w szkołach dla dorosłych (212 m2) niż w placówkach
oświatowych (187m2). Na przestrzeni ostatnich sześciu lat obserwujemy wzrost powierzchni lekcyjnej o 12%
(ze 181m2 do 204m2).
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Rysunek 62. Powierzchnia sal lekcyjnych

Źródło: obliczenia własne, SIO

Z roku na rok rośnie również odsetek placówek kształcenia ustawicznego wyposażonych w pracownie
komputerowe. Obecnie jest on o 9 punktów procentowych wyższy niż w roku szkolnym 2005/2006 i wynosi
25%. W pracownie komputerowe częściej wyposażane są placówki oświatowe (44%) niż placówki prowadzące
edukację w formach szkolnych (21%).
Rysunek 63. Pracownie komputerowe i pracowanie językowe.

Źródło: obliczenia własne, SIO

Jedynie co trzecia placówka kształcenia ustawicznego wyposażona jest w komputery do użytku uczniów. Warto
zaznaczyd, iż wskaźnik ten jest ponad dwukrotnie wyższy dla placówek kształcenia ustawicznego (61%) w
porównaniu ze szkołami dla dorosłych (28%). Ogółem w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2010/2011
było 1380 komputerów (średnio 12-13 sztuk na placówkę) do użytku uczniów a w szkołach dla dorosłych 2692
komputerów (średnio 5-6 sztuk). Biorąc pod uwagę ogólną liczbę uczniów obliczono wskaźnik dostępności
komputerów (liczba komputerów przypadająca na 100 uczniów). Dla szkół dla dorosłych wynosi on 7,17 (7
komputerów na 100 uczniów). Jak pokazuje poniższy rysunek odsetek szkół dysponujących komputerami do
użytku uczniów, a także ich liczba systematycznie rosną od roku szkolnego 2005/2006 (ogółem wzrost o 15
punktów procentowych).
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Rysunek 64. Pracownie komputerowe i pracownie językowe.

Źródło: obliczenia własne, SIO

13.3 Koszty funkcjonowania
Do danych dotyczących kosztów funkcjonowania placówek oświatowych gromadzonych w Systemie Informacji
Oświatowej pochodzid należy z dużą ostrożnością. Dane te nie są weryfikowane, ponadto wiele szkół w ogóle
nie wpisuje tu żadnych informacji, bądź też w przypadku szkół działających w zespołach często podawane są
koszty funkcjonowania całej placówki.
23

Wedle danych Systemu Informacji Oświatowej średni półroczny koszt funkcjonowania szkół dla dorosłych
(brak danych w tym zakresie dla placówek oświatowych) wynosi 60 tys zł. Dla placówek posiadających uczniów
koszt ten kształtuje się na poziomie 71 500 złotych, zaś dla placówek nie posiadających uczniów 3 300 złotych.
Jak pokazuje tabela poniżej bardzo zbliżone są koszty funkcjonowania placówek publicznych i niepublicznych.
Spośród wszystkich placówek w pierwszym półroczu 2011 roku średnio największe koszty przypadały na
placówki z subregionu siedleckiego (ponad 125 tys) najmniejsze zaś na placówki z subregionu ostrołęckiego
(35 000).
Koszty wynagrodzeo wraz z pochodnymi stanowią przeciętnie 66% całości kosztów. Koszty wynagrodzeo
nauczycieli składają się na 43% wszystkich kosztów. Ich udział w ogólnej strukturze wynagrodzeo jest wyższy w
placówkach publicznych (56%) niż niepublicznych (39%).

23

Dane za okres styczeo 2011 – sierpieo 2011
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Niepubliczna

Subregion
radomski

Subregion
ciechanowski

Subregion
ostrołęcki

Subregion płocki

Subregion
siedlecki

Subregion
warszawski

60009
6422

56784
5406

61354
6846

54070
6279

50193
205

34084
137

44626
5975

125496
23573

65277
6538

39385

40304

39001

32186

41960

23689

26722

77559

43446

26033
1073
1267

31626
949
952

23701
1124
1399

21570
945
829

27530
521
794

17497
219
881

16987
571
2418

49232
3455
1103

28815
1228
1296

100%
11%

100%
10%

100%
11%

100%
12%

100%
0%

100%
0%

100%
13%

100%
19%

100%
10%

66%

71%

64%

60%

84%

70%

60%

62%

67%

43%
2%
2%

56%
2%
2%

39%
2%
2%

40%
2%
2%

55%
1%
2%

51%
1%
3%

38%
1%
5%

39%
3%
1%

44%
2%
2%

Szkoła dla
dorosłych

Publiczna

Tabela 31. Koszty funkcjonowania placówek oferujących formy szkolne za okres styczeo - sierpieo 2011.

W PLN
Koszty ogółem
Koszty majątkowe
Koszty wynagrodzenia z
pochodnymi
Koszty wynagrodzenia
nauczycieli
Koszty remontów
Zobowiązania
%
Koszty ogółem
Koszty majątkowe
Koszty wynagrodzenia z
pochodnymi
Koszty wynagrodzenia
nauczycieli
Koszty remontów
Zobowiązania
Źródło: obliczenia własne, SIO
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14 JAKOŚD KSZTAŁCENIA W JEDNOSTKACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
14.1 Praktyczna nauka zawodu
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988) ta forma nauki adresowana jest do uczniów publicznych
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych szkół zawodowych oraz do młodocianych pracowników. Praktyczna
nauka zawodu może przybierad formę zajęd praktycznych, które mają na celu dostarczenie uczestnikom
umiejętności koniecznych do pracy w określonym zawodzie, lub praktyk zawodowych, które służą nauce
zastosowania wiedzy i kompetencji oraz ich pogłębieniu w rzeczywistym środowisku pracy.
W roku szkolnym 2010/2011 praktyczną naukę zawodu prowadziło prawie trzy czwarte (73%) placówek
kształcenia ustawicznego oferujących kształcenie zawodowe dla dorosłych. Praktyczna nauka zawodu
obowiązkowo realizowana jest we wszystkich zasadniczych szkołach zawodowych. W ubiegłym roku szkolnym
prowadziło ją ponadto 86% techników, 74% szkół policealnych oraz 65% techników uzupełniających.
Najpopularniejszą formą (najczęściej spotykaną w placówkach) była organizacja praktycznej nauki zawodu u
pracodawców (52% placówek, częściej szkoły policealne i technika niż technika uzupełniające i ZSZ) lub w
indywidualnych gospodarstwach rolnych w przypadku kierunków rolniczych. Praktyczną naukę zawodu w
pracowniach szkolnych prowadziło 27% placówek. Praktyczna nauka zawodu w warsztatach szkolnych, CKP i
CKU lub szkolnych gospodarstwach pomocniczych dostępna była w mniej niż co dziesiątej placówce.
Rysunek 65. Oferta placówek w zakresie praktycznej nauki zawodu

Źródło: obliczenia własne, SIO

Ogółem w zajęciach praktycznych, wedle danych SIO z września 2010/2011, w okresie sprawozdawczym w
zajęciach praktycznej nauki zawodu uczestniczyło 6394 osób (co stanowi niespełna jedną trzecią – 31% –
wszystkich uczniów) a w praktykach zawodowych 7394 osób (co stanowi nieco ponad jedną trzecią – 35% –
wszystkich uczniów). Warto zauważyd, iż praktyki zawodowe są bardziej powszechne w szkołach niepublicznych
(uczestniczyło w nich 39% uczniów) niż w szkołach publicznych (30%). W przypadku powszechności zajęd
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praktycznych nie obserwujemy tu analogicznych różnic. Na tle innych subregionów, z praktyk zawodowych
częściej korzystają uczniowie z regionu siedleckiego (49%) oraz warszawskiego (39%). Zajęcia praktyczne,
najbardziej popularne są natomiast w subregionie (43%) (Tabela 20)
Tabela 32/ Rysunek 66. Uczestnicy zajęd praktycznych i
praktyk zawodowych oraz ich udział w ogólnej liczbie
uczniów ze względu na publicznośd placówki oraz
subregion.

OGÓŁEM
Publiczna
Niepubliczna
Subregion radomski
Subregion ciechanowski
Subregion ostrołęcki
Subregion płocki
Subregion siedlecki
Subregion warszawski

zajęcia
praktyczne
6394
2630
3764
1414
675
640
1393
920
1352

praktyki
zawodowe
7394
2511
4883
1268
920
636
1007
1416
2147

Źródło: obliczenia własne, SIO

Zajęcia praktyczne najczęściej prowadzone są w formie zajęd w pracowniach (2957 uczestników – ogółem
14,3% wszystkich uczniów) lub też organizowane są u pracodawcy (1219 uczestników – ogółem 5,9% wszystkich
uczniów). Praktyki zawodowe natomiast najczęściej prowadzone są u pracodawców (6057 osób – 29,2%
wszystkich uczniów ) bądź też w indywidualnych gospodarstwach rolnych (1037 – 5% wszystkich uczestników).
(Tabela 33).
Tabela 33. Uczestnicy poszczególnych form zajęd praktycznych oraz praktyk zawodowych.
zajęcia praktyczne
liczba uczniów

praktyki zawodowe

warsztaty szkolne

545

udział w ogólnej
liczbie uczniów
szkół
zawodowych
2,6%

pracownie szkolne

2957

14,3%

121

0,6%

386

1,9%

0

0,0%

1219

5,9%

6057

29,2%

indywidualne
gospodarstwa rolne
CKU

797

3,8%

1037

5,0%

15

0,1%

61

0,3%

CKP

475

2,3%

55

0,3%

szkolne gospodarstwa
pomocnicze
pracodawcy

liczba uczniów

udział w ogólnej
liczbie uczniów
szkół zawodowych

63

0,3%
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Pracownie do praktycznej nauki zawodu znajdują się w 24% zawodowych szkół dla dorosłych oraz 22%
placówek oświatowych. Ogółem w roku szkolnym 2010/2011 placówki kształcenia ustawicznego dysponowały
348 pracowniami zawodowymi, a w nich 2586 stanowiskami. Poniżej prezentujemy zawody, dla nauki których
placówki kształcenia ustawicznego dysponują największą liczbą stanowisk w pracowniach:
 Technik informatyk

490

 Technik usług kosmetycznych

171

 Technik usług fryzjerskich

161

 Ślusarz

148

 Technik mechanik

126

 Stolarz

117

 Technik bezpieczeostwa i higieny pracy

98

 Mechanik pojazdów samochodowych

67

 Operator obrabiarek skrawających

63

 Technik elektryk

60

 Kucharz małej gastronomii

53

Jak pokazują dane z Systemu Informacji Oświatowej, ostatnie sześd lat przyniosło istotną poprawę w zakresie
dostępności kształcenia praktycznego. W stosunku do roku szkolnego 2005/2006 szczególnie zwiększył się
odsetek uczestników praktyk zawodowych. Wzrósł on prawie dwukrotnie - z 16% do 31%. W tym samym czasie
powszechnośd zajęd praktycznych zwiększyła się z 29% do 36%, przy czym, w roku szkolnym 2007/2008 była
ona już o jeden punkt procentowy większa niż obecnie.
W stosunku do roku 2005/2006 nie zmieniła się natomiast istotnie liczba pracowni i stanowisk do praktycznej
nauki zawodu, którymi dysponują placówki kształcenia ustawicznego.
Rysunek 67. Powszechnośd zajęd praktycznych i praktyk zawodowych - zmiany na przestrzeni lat 2005/2006 - 2010/2011.
Placówki sprzed i po reformie oświaty z 1999 roku.

Źródło: obliczenia własne, SIO
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14.2 Nauczanie języków obcych
Języki obce nauczane są w 83% placówek kształcących w formach szkolnych. Nauczanie języka obcego jest
praktyką powszechną we wszystkich typach placówek za wyjątkiem szkół policealnych, które w 47% nie oferują
uczniom takiej możliwości. Trzy czwarte placówek prowadzi nauczanie jednego języka obcego, a 22% - dwóch,
a jedynie 4% trzech i więcej. Najmniejsze możliwości mają pod tym względem uczniowie szkół policealnych,
wśród których jedynie 15% oferuje możliwośd nauki więcej niż jednego języka, największe natomiast uczniowie
liceów uzupełniających (36%).
Językiem powszechnie nauczanym w placówkach kształcenia ustawicznego jest angielski (87%). Co trzecia
placówka daje możliwośd nauki rosyjskiego (33%), a 9% języka niemieckiego.
W roku szkolnym 2010/2011 języków obcych uczyło się 29327 osób, w tym zdecydowana większośd (96%)
uczyła się tylko jednego języka. Dwóch języków uczyło się tylko 1100 osób.
Warto zwrócid uwagę, iż powszechnośd nauki języków obecnych w placówkach kształcenia ustawicznego
systematycznie spada. W roku szkolnym 2005/2006 języków obecnych uczyło się 89% wszystkich uczniów.
Obecnie wskaźnik ten jest o 14 punktów procentowych niższy i wynosi 75%.
Rysunek 68. Powszechnośd nauki języka obcego – zmiany na przestrzeni lat 2005/2006-2010/2011. Placówki przed i po
reformie oświaty z 1999 roku.

Źródło: obliczenia własne, SIO

14.3 Egzaminy zewnętrzne
Wedle danych systemu SIO, co czwarty (24%) absolwent z roku szkolnego 2010/2011 przystępował do
egzaminu maturalnego (43% wszystkich uprawnionych), zaś co trzeci (36%) do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe (73% wszystkich uprawnionych). Co ciekawe, do matur relatywnie częściej
przystępowali uczniowie techników i techników uzupełniających, niż uczniowie liceów i liceów uzupełniających.
Na egzamin zawodowy częściej decydowali się natomiast uczniowie szkól policealnych i szkół zawodowych, niż
uczniowie techników.
Jak pokazują zebrane dane, poziom zdawalności obydwu egzaminów jest bardzo niski i wynosi 36% dla
egzaminu maturalnego i 51% dla egzaminu zawodowego.
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Warto zauważyd, iż matury zdawali nieco częściej uczniowie szkół niepublicznych (37%) niż publicznych (34%).
Najlepiej przygotowani do egzaminów byli uczniowie podregionu płockiego (47%), najgorzej zaś
ciechanowskiego (25%).
Do egzaminu zawodowego najlepiej przygotowani byli uczniowie zasadniczych szkół zawodowych (80%
zdawalności), a w drugiej kolejności szkół policealnych (54% zdawalności). Najgorzej radzili sobie zaś z nim
uczniowie technikum (24% zdawalności). Do egzaminów zawodowych, w przeciwieostwie do matur, lepiej
przygotowują placówki publiczne (58% zdawalności) niż niepubliczne (45% zdawalności). Regionem o
najwyższym poziomie zdawalności egzaminu zawodowego jest subregion płocki (60%) i radomski (59%). Z
egzaminem tym relatywnie najgorzej poradzili sobie natomiast uczniowie z subregionów siedleckiego (44%) i
warszawskiego (42%).
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Tabela 34. Egzaminy zewnętrzne – przystępujący i zdający ze względu na typ placówki.
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Źródło: obliczenia własne, SIO
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Rysunek 69. Zdawalnośd egzaminu maturalnego i zawodowego

Ostatnie sześd lat przynosiło ogromne zmiany w popularności i poziomie zdawalności egzaminów
zewnętrznych. W tym miejscu należy też wspomnied, iż do roku szkolnego 2009/2010 w systemie równolegle
funkcjonowały osoby zdające egzaminy w starym trybie, sprzed reformy systemu (egzamin dojrzałości oraz
egzamin z przygotowania zawodowego) oraz w nowym trybie (obowiązujący obecnie egzamin maturalny oraz
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe).
Dane SIO pokazują, iż od roku 2005/2006 znacząco zmniejszało się zainteresowanie obydwoma typami
egzaminów, jak również i sam poziom ich zdawalności (co zapewne jest jednym z czynników spadku liczby
przystępujących do egzaminów). Odsetek przystępujących do egzaminu dojrzałości/maturalnego
systematycznie zmniejszał się na przestrzeni ostatnich lat (pomimo wzrostu liczby uczniów kształcących się w
liceach) ponad dwukrotnie - z 53% do 24%. Dwukrotnie obniżył się także poziom zdawalności matur – z 76% do
36%.
W przypadku egzaminów zawodowych obserwowane zmiany mają charakter bardziej skokowy i przypadają na
moment odejścia od egzaminu z przygotowania zawodowego na rzecz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe. Poziom zdawalności starego egzaminu był wyższy niż nowego. Warto jednak zwrócid uwagę, iż
począwszy od roku szkolnego 2008/2009 wbrew malejącej zdawalności egzaminu, powoli rośnie
zainteresowanie nim.
Rysunek 70. Popularnośd i zdawalnośd egzaminu maturalnego i zawodowego
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Źródło: obliczenia własne, SIO
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16 ANEKS 1: KLASYFIKACJA ZAWODÓW POGRUPOWANA W DUŻE GRUPY ZAWODOWE
Zawod_Id
0000000017
0000000046
0000000048
0000000098
0000000099
0000000100
0000000101
0000000102
0000000103
0000000163
0000000283
0000000001
0000000198
0000000104
0000000105
0000000106
0000000084
0000000093
0000000107
0000000108
0000000085
0000000087
0000000109
0000000119
0000000281
0000000284
0000000195
0000000207
0000000264
0000000050
0000000089
0000000004
0000000332
0000000331
0000000137
0000000003
0000000127
0000000128
0000000129
0000000130
0000000131
0000000132
0000000133
0000000134
0000000135
0000000272

Zawod_Nazwa
Technik instrumentów muzycznych
Fototechnik
Fotograf
Aktor cyrkowy
Aktor scen muzycznych
Animator kultury
Muzyk
Plastyk
Tancerz
Monter instrumentów muzycznych
Florysta
Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
kreowanie ubiorów
Bibliotekarz
Technik archiwista
Technik informacji naukowej
Technik ekonomista
Technik administracji
Technik rachunkowości
Technik prac biurowych
Technik handlowiec
Technik obsługi turystycznej
Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
Technik księgarstwa
Technik turystyki wiejskiej
Technik usług pocztowych i finansowych
ekonomiczno-administracyjny
zarządzanie informacją
Ekonomiczno-administracyjny
Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
Technik organizacji reklamy
Technik budownictwa okrętowego
Technik gazownictwa
Technik energetyk
Monter sieci komunalnych
Technik budownictwa
Betoniarz-zbrojarz
Cieśla
Monter budownictwa wodnego
Monter konstrukcji budowlanych
Monter nawierzchni kolejowej
Murarz
Renowator zabytków architektury
Zdun
Dekarz
Technik architekt

grupa kodów
ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BIURO , ADMINISTRACJA I OBSŁUGA KLIENTA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
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0000000193
0000000206
0000000253
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0000000173
0000000274
0000000275
0000000208
0000000209
0000000210
0000000211
0000000212
0000000213
0000000292
0000000047
0000000049
0000000278
0000000279
0000000246
0000000247
0000000248
0000000249
0000000293
0000000294
0000000298
0000000313
0000000243
0000000244
0000000245
0000000044
0000000045
0000000276

Monter systemów rurociągowych
Monter instalacji gazowych
Technolog robót wykooczeniowych w budownictwie
Technik urządzeo sanitarnych
Posadzkarz
Monter izolacji budowlanych
Malarz-tapeciarz
Kominiarz
Kamieniarz
Monter instalacji i urządzeo sanitarnych
Stolarz
Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
Monter izolacji przemysłowych
Technik hotelarstwa
Technik organizacji usług gastronomicznych
Kelner
Kucharz
Kucharz małej gastronomii
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
usługowo-gospodarczy
inna
Usługowo-gospodarczy
Koszykarz-plecionkarz
Eksperymentalny
Inny
język angielski
język francuski
język hiszpaoski
język niemiecki
język włoski
język rosyjski z językiem angielskim
język rozyjski z rozszerzonym programen języka
angielskiego
Technik urządzeo audiowizualnych
Asystent operatora dźwięku
Technik dźwięku
Technik realizacji dźwięku
język polski
język polski z historią
język polski z muzyką
język polski z plastyką
język polski z bibliotekarstwem
język polski z terapią pedagogiczną
język polski z informacją naukową i
bibliotekoznawstwem
język polski z kształceniem zintegrowanym
matematyka
matematyka z informatyką
informatyka
Technik informatyk
Technik teleinformatyk
Technik cyfrowych procesów graficznych

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJA
HOTELE I GASTRONOMIA
HOTELE I GASTRONOMIA
HOTELE I GASTRONOMIA
HOTELE I GASTRONOMIA
HOTELE I GASTRONOMIA
HOTELE I GASTRONOMIA
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
JĘZYKI OBCE
JĘZYKI OBCE
JĘZYKI OBCE
JĘZYKI OBCE
JĘZYKI OBCE
JĘZYKI OBCE
JĘZYKI OBCE
MEDIA/REKLAMA
MEDIA/REKLAMA
MEDIA/REKLAMA
MEDIA/REKLAMA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NAUKI ŚCISŁE
NAUKI ŚCISŁE
NOWE TECHNOLOGIE
NOWE TECHNOLOGIE
NOWE TECHNOLOGIE
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0000000117
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0000000192
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Technik tyfloinformatyk
Technik telekomunikacji
Monter sieci i urządzeo telekomunikacyjnych
Lakiernik
Blacharz samochodowy
Technik hutnik
Technik odlewnik
Blacharz
Monter kadłubów okrętowych
Modelarz odlewniczy
Operator obrabiarek skrawających
Ślusarz
Kowal
Złotnik-jubiler
Blacharz izolacji przemysłowych
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne z informatyką
wychowanie fizyczne i zdrowotne
wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
Asystentka stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna
Ortoptystka
Ratownik medyczny
Technik dentystyczny
Technik farmaceutyczny
Technik masażysta
Technik ortopeda
Technik weterynarii
Terapeuta zajęciowy
Technik optyk
Protetyk słuchu
Technik elektroniki medycznej
Technik elektroradiolog
Dietetyk
Pielęgniarka
Położna
Technik analityki medycznej
Technik fizjoterapii
Technik pożarnictwa
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Instruktor higieny
Technik bezpieczeostwa i higieny pracy
Operator maszyn i urządzeo do obróbki plastycznej
Operator maszyn i urządzeo metalurgicznych
Operator maszyn i urządzeo odlewniczych
Operator urządzeo przemysłu ceramicznego
Operator urządzeo przemysłu szklarskiego
Operator urządzeo przemysłu chemicznego
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Operator maszyn i urządzeo przemysłu spożywczego
Operator maszyn leśnych
Operator maszyn i urządzeo do przetwórstwa tworzyw

NOWE TECHNOLOGIE
NOWE TECHNOLOGIE
NOWE TECHNOLOGIE
OBRÓBKA METALU
OBRÓBKA METALU
OBRÓBKA METALU
OBRÓBKA METALU
OBRÓBKA METALU
OBRÓBKA METALU
OBRÓBKA METALU
OBRÓBKA METALU
OBRÓBKA METALU
OBRÓBKA METALU
OBRÓBKA METALU
OBRÓBKA METALU
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA ZDROWIA
OCHRONA, BEZPIECZEOSTWO
OCHRONA, BEZPIECZEOSTWO
OCHRONA, BEZPIECZEOSTWO
OCHRONA I BEZPIECZEOSTWO
OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEO
OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEO
OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEO
OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEO
OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEO
OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEO
OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEO
OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEO
OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEO
OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEO

Strona 137 z 141

Badanie realizowane w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
sztucznych
0000000204
0000000265
0000000312
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0000000285
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0000000226
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0000000231
0000000232
0000000233
0000000234
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0000000237
0000000238
0000000239
0000000240
0000000241
0000000242
0000000295
0000000296
0000000299
0000000300
0000000301
0000000302
0000000303
0000000304

socjalny
Społeczno-socjalny
resocjalizacja
Pracownik socjalny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekunka środowiskowa
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekun medyczny
Opiekun osoby starszej
pedagogika opiekuoczo-wychowawcza
pedagogika opiekuoczo-wychowawcza z terapią
pedagogiczną
pedagogika resocjalizacyjna
resocjalizacja z wychowaniem fizycznym
pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
pedagogika rewalidacyjna w zakresie
oligofrenopedagogiki
pedagogika rewalidacyjna w zakresie pedagogiki
terapeutycznej
pedagogika specjalna
pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika
pedagogika specjalna - rewalidacyjna
pedagogika specjalna z edukacją informatyczną
pedagogika społeczna
pedagogika terapeutyczna i integracyjna
pedagogika wczesnoszkolna
pedagogika wczesnoszkolna i integracyjna
pedagogika wieku dziecięcego
pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym
wychowanie przedszkolne
nauczanie początkowe z muzyką
nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane
nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym
nauczanie początkowe z rozszerzonym programem
języka angielskiego
edukacja wczesnoszkolna z muzyką
edukacja wczesnoszkolna z plastyką
edukacja wczesna i przedszkolna
edukacja wczesna i technika
edukacja wczesna i przyroda
edukacja wczesna i sztuka
sztuka, edukacja artystyczna
pedagogika wczesnoszkolna oligofrenopedagogiką
pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
nauczanie poczatkowe i wychowanie przedszkolne
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
nauczanie początkowe z plastyką
edukacja zintegrowana i przedszkolna
pedagogika opiekuoczo-wychowawcza i resocjalizacja
pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i terapia
pedagogiczna

OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
OPIEKA SPOŁECZNA i KIERUNKI SPOŁECZNE
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
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0000000328
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0000000194
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0000000018
0000000022
0000000333
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0000000258
0000000262
0000000020
0000000059
0000000060
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0000000062
0000000063
0000000065

pedagogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne
nauczanie początkowe
edukacja artystyczna - plastyka
edukacja plastyczna i zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
edukacja artystyczna muzyka
edukacja muzyczna i edukacja przedszkolna
pedagogika opiekuocza i pedagogika resocjalizacyjna
pedagogika rewalidacyjna
pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z
pedagogiką wczesnoszkolną
pedagogika resocjalizacyjna
pedagogika resocjalizacyjna z przygotowaniem do życia
w rodzinie
pedagogika społeczna z przygotowaniem do życia w
rodzinie
pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuocza
wychowanie przedszkolne z muzyką
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
edukacja przedszkolna i zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
pedagogika specjalna z informatyką w kształceniu
specjalnym
pedagogika wieku dziecięcego i muzyka
pedagogika wieku dziecięcego i plastyka
pedagogika wieku dziecięcego i przyroda
pedagogika wieku dziecięcego i informatyka
pedagogika specjalna oligofrenopedagogika i kształcenie
zintegrowane
pedagogika resocjalizacyjna i wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
chemiczne badanie środowiska
kształtowanie środowiska
Kształtowanie środowiska
Chemiczny
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik ochrony środowiska
Technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik hydrolog
Technik meteorolog
leśnictwo i technologia drewna
rolniczo-spożywczy
Leśnictwo i technologia drewna
Rolniczo-spożywczy
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik hodowca koni
Technik leśnik
Technik ogrodnik
Technik pszczelarz
Technik rolnik
Technik architektury krajobrazu

PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
PRZYRODA I ŚRODOWISKO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
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0000000019
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0000000277
0000000201
0000000266
0000000023
0000000031
0000000032
0000000037
0000000038

Technik agrobiznesu
Pszczelarz
Rolnik
Ogrodnik
Technik rybołówstwa morskiego
Technik rybactwa śródlądowego
Rybak śródlądowy
elektroniczny
elektrotechniczny
mechatroniczny
Mechaniczny
Elektryczno-energetyczny
Elektroniczny
Transportowy
Tekstylny
Monter-elektronik
Elektryk
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik
Technik elektronik
Technik elektryk
Monter mechatronik
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeo
precyzyjnych
Mechanik precyzyjny
Optyk-mechanik
Zegarmistrz
Technik mechatronik
Górnik eksploatacji podziemnej
Technik górnictwa otworowego
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa podziemnego
Technik wiertnik
Górnik eksploatacji otworowej
Technik przeróbki kopalin stałych
Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Technik mechanik
Mechanik-monter maszyn i urządzeo
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter-instalator urządzeo technicznych w
budownictwie wiejskim
Mechanik maszyn i urządzeo drogowych
Technik pojazdów samochodowych
mechaniczne techniki wytwarzania
Rzemiosło artystyczne i użytkowe w metalu
Technik obuwnik
Technik technologii odzieży
Technik technologii wyrobów skórzanych
Technik włókiennik
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO, RYBOŁÓWSTWO
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNIKA I MECHANIKA
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW I PRODUKCJI
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW I PRODUKCJI
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW I PRODUKCJI
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW I PRODUKCJI
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW I PRODUKCJI
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW I PRODUKCJI
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Krawiec
Kuśnierz
Tapicer
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
Kaletnik
Obuwnik
Garbarz skór
Technik papiernictwa
Technik poligraf
Introligator
Drukarz
Technik garbarz
Technik technologii ceramicznej
Technik technologii chemicznej
Technik technologii drewna
Technik technologii szkła
Technik analityk
transportowo-spedycyjny
Technik dróg i mostów kolejowych
Technik transportu kolejowego
Technik drogownictwa
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik spedytor
Technik logistyk
Technik mechanik lotniczy
Technik awionik
Technik nawigator morski
Technik żeglugi śródlądowej
Technik mechanik okrętowy
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik budownictwa wodnego
Technik transportu drogowego
Fryzjer
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik technologii żywności
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Cukiernik
Piekarz
Rzeźnik-wędliniarz
Technik przetwórstwa mleczarskiego
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