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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 przeprowadzonych w ramach projektu badao jakościowych i ilościowych z 
uczniami szkół dla dorosłych oraz słuchaczami form pozaszkolnych w wybranych powiatach województwa 
mazowieckiego.  

 

Celem głównym badania uczniów i słuchaczy było zgromadzenie kompleksowych informacji ilościowych o 
uczniach szkół dla dorosłych w badanych powiatach oraz o osobach dorosłych przygotowujących się do 
zdawania egzaminów zawodowych w formach pozaszkolnych. 

 

Cele szczegółowe badania to:  

 

 Określenie determinantów formalnego kształcenia ustawicznego w wybranych powiatach oraz analiza 
funkcji pełnionych przez kształcenie ustawiczne (kompensacyjnej, właściwej, przeciwdziałania deprecjacji 
kwalifikacji zawodowych, innych);  

 Określenie kierunków kształcenia ogólnozawodowego i zawodowego oferowanego przez podmioty 
prowadzące formalne kształcenie ustawiczne; 

 Określenie kompetencji kluczowych (w tym m.in. znajomośd języków obcych, posługiwanie się technikami 
informatycznymi, praca w grupie etc.) oraz kompetencji zawodowych nabytych przez uczniów w trakcie 
formalnego kształcenia ustawicznego; 

 Zdiagnozowanie wpływu formalnego kształcenia ustawicznego na zatrudnienie i płace słuchaczy.  

 

Cele aplikacyjne badania:  

 

 Wypracowanie mechanizmów ułatwiających dopasowanie formalnego kształcenia ustawicznego do 
potrzeb lokalnych rynków pracy.  

 Przedstawienie metodologii badao uczniów oraz losów absolwentów placówek formalnego kształcenia 
ustawicznego oraz przyszłych badao uczniów oraz absolwentów w pozostałych powiatach województwa 
mazowieckiego. Koncepcja metodologiczna (w tym dobór próby, narzędzia badawcze i inne) powinna 
pozwolid na prowadzenie corocznego monitoringu na terenie całego województwa mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

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

 

 

Strona 6 z 120 

 

 

 

2 OPIS METODOLOGII BADANIA 

 

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

 

 Subregion warszawski – powiat żyrardowski, grodziski  

 Subregion ciechanowski – powiat płooski 

 Subregion ostrołęcki – powiat ostrowski oraz powiat miasto Ostrołęka 

 Subregion radomski – powiat kozienicki i powiat miasto Radom 

 

 

Badanie terenowe wśród uczniów placówek kształcenia ustawicznego obejmowało zarówno badania 
jakościowe (12 FGI) jak i badania ilościowe (1628 ankiet). Prace terenowe przypadały na czerwiec-wrzesieo 
2011 roku.  

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

  

Badania jakościowe  

 

W ramach projektu badawczego zrealizowanych zostało 12 grup dyskusyjnych (FGI). Połowę grup zrealizowano 
z uczestnikami form szkolnych zaś połowę z uczestnikami form pozaszkolnych.  W każdej grupie dyskusyjnej 
udział wzięło od 8 do 10 osób. W celu uzyskania pełnego obrazu problematyki badawczej przy rekrutacji 
zadbano o dywersyfikację rozmówców - uwzględniono również takie kryteria jak: płed, wiek, typ placówki, do 
której uczęszczali.  

W poniższej tabeli przedstawiamy informacje na temat zrealizowanych grup fokusowych.  
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Tabela 1 Informacja na temat grup dyskusyjnych zrealizowanych w ramach projektu 
Powiat Liczba przeprowadzonych FGI z 

uczestnikami: 
OPIS GRUP 

form szkolnych form pozaszkol-
nych 

Subregion warszawski 
Powiat pruszkowski i inne 
(powiaty: pruszkowski, żyrardowski, 
grodziski i sochaczewski) 

1 1 FGI zostały przeprowadzone 21.09.2011 r. w 
Żyrardowie z uczniami/słuchaczami placówek 
kształcenia ustawicznego z powiatów żyrardowskiego, 
grodziskiego i pruszkowskiego 

Subregion radomski 
Powiat radomski i inne 
(powiaty: radomski, kozienicki i m. 
Radom) 

1 1 FGI zostały przeprowadzone 16.09.2011 r. w Radomiu 
z uczniami/ słuchaczami placówek kształcenia 
ustawicznego z powiatu m. Radom 

Subregion ostrołęcki 
Powiat przasnyski i inne 
(powiaty: przasnyski, ostrowski, m. 
Osrołęka) 

1 1 FGI zostały przeprowadzone 22.09.2011 r. w Ostrołęce 
z uczniami/słuchaczami placówek kształcenia 
ustawicznego z powiatu m. Ostrołęka 

Subregion ciechanowski 
Powiat żuromioski i inne 
(powiaty: żuromioski i płooski) 

1 1 FGI zostały przeprowadzone 23.09.2011 r. w Płoosku z 
uczniami/słuchaczami kształcenia ustawicznego z 
powiatu płooskiego i żuromioskiego 

Subregion siedlecki 
Powiat m. Siedlce 

1 1 FGI zostały przeprowadzone 30.06.2011 r. w Siedlcach 
z uczniami/słuchaczami placówek kształcenia 
ustawicznego z powiatu m. Siedlce 

Subregion Płocki 
Powiat m. Płock 

1 1 FGI zostały przeprowadzone 04.07.2011 r. w Płocku z 
uczniami/słuchaczami kształcenia ustawicznego z 
powiatu m. Płock 

RAZEM 6 6  

 

 

Badania ilościowe   

 

Badanie ilościowe miało formę ankiety audytoryjnej. Ankieta wypełniana była przez uczniów placówek KU 
samodzielnie podczas zajęd w obecności nauczyciela oraz ankietera. Zadaniem ankietera były zapoznanie 
respondentów z celami badania oraz zasadami wypełniania kwestionariusza. Wywiady audytoryjne 
zrealizowane zostały we wszystkich placówkach kształcenia ustawicznego z terenu wyjściowych 6 powiatów 
(pruszkowski, radomski, żuromioski, przasnyski, m. Siedlce, m. Płock) objętych badaniem, z którymi udało się 
nawiązad kontakt i pozyskad zgodę na realizację badania, oraz w których w chwili realizacji badania dostępni 
byli uczniowie (były wyznaczone terminy zjazdów i byli na nich obecni uczniowie). 

Dodatkowo, w celu uzupełnienia próby badawczej z prośbą o zgodę na realizację badania zwrócono się do 
losowo wybranych placówek z dodatkowych powiatów.  Realizacja badania ilościowego przebiegała w trzech 
krokach:  

 Pierwszym etapem było nawiązanie kontaktu z placówką oraz rozmowa telefoniczna z przedstawicielem 
dyrekcji placówki. W trakcie rozmowy wyjaśniano cele badania, podkreślając jego wagę, oraz zwracano się 
z prośbą na wyrażenie zgody na udział w badaniu.  

 Drugim etapem było wyznaczenie najbardziej efektywnego terminu realizacji badania w placówce.  

 Trzecim etapem było przeprowadzenie wywiadów audytoryjnych.  

 

Ogółem zrealizowano 1628 ankiet, w tym 1356 z uczestnikami form szkolnych oraz 272 z uczestnikami form 
pozaszkolnych. Ankiety wypełnione zostały przez uczniów 120 szkół składających się na 69 placówek (zespołów 
szkół zlokalizowanych pod tym samym adresem, z tą samą dyrekcją). Na pojedynczą szkołę przypada średnio 14 
ankiet (od 1 do 44). Powyżej 20 ankiet zrealizowano w 29 szkołach, a poniżej 10 ankiet w 56 szkołach.  
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Tabela 2: liczba zrealizowanych ankiet ze względu na subregion.  

Powiat Liczba przeprowadzonych ankiet z 

uczestnikami: 

Razem 

form szkolnych form pozaszkolnych  

Subregion warszawski 

Powiat pruszkowski i inne 

(powiaty: pruszkowski, żyrardowski, grodziski i sochaczewski) 

236 51 287 

Subregion radomski 

Powiat radomski i inne 

(powiaty: radomski, kozienicki i m. Radom) 

219 104 323 

Subregion ostrołęcki 

Powiat przasnyski i inne 

(powiaty: przasnyski, ostrowski, m. Osrołęka) 

264 43 307 

Subregion ciechanowski 

Powiat żuromioski i inne 

(powiaty: żuromioski i płooski) 

111 0 111 

Subregion siedlecki 

Powiat m. Siedlce 

169 19 188 

Subregion Płocki 

Powiat m. Płock 

357 55 412 

RAZEM 1356 272 1628 

 

Ze względu na przyjętą metodę badawczą (kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia) w otrzymanych 
ankietach pojawiały się braki danych. Respondenci uchylali się od odpowiedzi na pytania, nic nie zaznaczając. 
Przy osiągniętej wielkości próby badawczej skala braków danych nie wpływa jednak na wartości poznawcze 
badania. Dodatkowo zaznaczyd należy, iż w wielu przypadkach brak odpowiedzi na pytanie jest odpowiedzią 
samą w sobie o dużej wartości interpretacyjnej. Świadczyd może między innymi chociażby o braku wiedzy 
respondentów w danym obszarze, czy też o niechęci do udzielenia odpowiedzi.  

 

Próba badawcza i wnioskowanie  

 

W badaniu osiągnięto bardzo wysokie wskaźniki dotarcia
1
 oraz realizowalności próby

2
 - odpowiednio 38,6% 

oraz 6,2%.  Oznacza to, iż w badaniach udział wzięli uczniowie więcej niż co trzeciej placówki dla dorosłych, zaś 
ogólna liczba respondentów stanowi ponad 6% wszystkich uczniów z terenu objętego badaniem. W skali całego 
województwa (z wyłączeniem m.st Warszawy) wskaźnik dotarcia kształtuje się na poziomie 24%, zaś wskaźnik 
realizowalności próby na poziomie 3,5%.  

W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące stopnia realizacji próby na poziomie poszczególnych powiatów. 
Ogółem w powiatach wyjściowych, za wyjątkiem powiatu przasnyskiego oraz radomskiego, gdzie nie udało się 
dotrzed do żadnej placówki, stopieo dotarcia i realizowalności próby były bardzo wysokie. W Płocku, Siedlcach, 
oraz w powiecie pruszkowskim badanie odbyło się w około połowie aktywnych szkół, udział zaś wzięło w nim 

                                                                 

 

 

1 Wskaźnik dotarcia: liczba pojedynczych szkół, w których zrealizowano badanie w stosunku do liczby wszystkich aktywnych szkół z terenu 

objętego badaniem.  

2 Wskaźnik realizowalności próby: liczba uczniów form szkolnych uczestniczących w badaniu w stosunku do liczby wszystkich uczniów z 

terenu objętego badaniem 
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od ponad 3% do prawie 10% wszystkich uczniów z terenu powiatu. Rekordowy wskaźnik realizowalności próby 
uzyskano w powiecie żuromioskim, gdzie przebadano 20,7% wszystkich uczniów z powiatu.  

Spośród powiatów dodatkowych, najwyższy był poziom dotarcia w powiecie płooskim, ostrowskim oraz w 
Ostrołęce. Najwyższy stopieo realizowalności odnotowano natomiast w powiecie żyrardowskim.  

Ogółem w czterech na sześd regionów badawczych  (powiat główny + powiaty uzupełniające) przebadano około 
jednej dziesiątej populacji uczniów szkól dla dorosłych. Jedynie w powiecie radomskim i powiatach 
dodatkowych oraz w Siedlcach osiągnięto wskaźnik realizacji próby poniżej 4%.  

 

Tabela 3: Wskaźnik dotarcia oraz wskaźnik realizowalności próby 

 DANE DOTYCZĄCE POPULACJI  DANE DOTYCZĄCE PRÓBY  WSKAŹNIKI  
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radomski i inne  70 88 6762 17 14 219 104 19,3% 3,2% 

Powiat radomski  7 8 571 0 0 0 0 0,0% 0,0% 

Powiat kozienicki  6 10 492 0 0 0 0 0,0% 0,0% 

Powiat m. Radom  57 70 5699 17 14 219 104 24,3% 3,8% 

żuromioski i inne  13 19 903 10 5 111 0 52,6% 12,3% 

Powiat żuromioski  3 4 140 1 1 29 0 25,0% 20,7% 

Powiat płooski  10 15 763 9 4 82 0 60,0% 10,7% 

przasnyski i inne 28 50 2983 26 14 265 42 52,0% 8,9% 

Powiat ostrowski  7 8 392 5 4 58 0 62,5% 14,8% 

Powiat przasnyski  6 11 770 0 0 0 0 0,0% 0,0% 

Powiat m. Ostrołęka  15 31 1821 21 10 207 42 67,7% 11,4% 

Powiat m. Płock  37 64 4338 28 15 357 55 43,8% 8,2% 

Powiat m. Siedlce  26 45 4636 22 11 167 21 48,9% 3,6% 

pruszkowski i inne  40 45 2181 17 10 236 51 37,8% 10,8% 

Powiat grodziski  11 10 404 2 2 26 18 20,0% 6,4% 

Powiat pruszkowski  18 19 1313 10 6 130 33 52,6% 9,9% 

Powiat żyrardowski  11 16 464 5 2 80 0 31,3% 17,2% 

RAZEM 214 311 21803 120 69 1356 272 38,6% 6,2% 

Źródło: obliczenia własne na podstawie SIO 

 

Podsumowując zaznaczyd należy, iż osiągnięty poziom dotarcia i realizowalności próby zapewnia wysoką 
rzetelnośd i trafnośd wnioskowania na poziomie całej próby oraz większości powiatów objętych badaniem. 
Maksymalny błąd pomiaru dla próby uczestników form szkolnych (N=1355) wynosi 2,56% (przy p<0,05). 
Uzyskane wyniki odnosid można również do całego województwa, traktując je jako reprezentację tendencji 
regionalnych. Oprócz wielkości próby, uprawnia do tego jej struktura. Jak pokazuje tabela poniżej, uzyskana 
próba jest bardzo zbliżona do populacji pod względem typu placówki oraz jej publiczności.  
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Tabela 4: Struktura próby i populacji ze względu na typ placówki oraz publicznośd  

  próba  populacja 

Typ placówki  szkoła policealna  34% 39% 

zasadnicza szkoła zawodowa  2% 1% 

technikum  1% 1% 

technikum uzupełniające  21% 10% 

liceum ogólnokształcące  24% 27% 

liceum ogólnokształcące uzupełniające  18% 21% 

Publicznośd  

publiczna  38% 35% 

niepubliczna  62% 65% 

 

W badaniu udział wzięło także 272 uczestników form pozaszkolnych. W tym przypadku wielkośd próby nie 
pozwala na wnioskowanie na poziomie poszczególnych powiatów, a jedynie na ogólnym poziomie. Maksymalny 
błąd pomiaru przy tej wielkości próby to 5,9% (przy p<0,5). 

 

2.1 Charakterystyka próby 

 

Poniżej Czytelnik znajdzie szczegółową charakterystykę zrealizowanej próby pod względem typu jednostki 
edukacyjnej oraz kierunku kształcenia.  

 

 

W zrealizowanej próbie przeważają uczniowie placówek kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1356 
wywiadów – 83% zrealizowanej próby). Wśród nich najwięcej w próbie znajduje się osób pobierających naukę 
w szkołach zawodowych (łącznie 58%), zwłaszcza w szkole policealnej (34%) oraz technikum uzupełniającym 
(21%). Technika i zasadnicze szkoły zawodowe są najsłabiej reprezentowane w zrealizowanej próbie - uczęszcza 
do nich odpowiednio 1% i 2% badanych uczniów. Uczniowie szkół ogólnokształcących (liceów 
ogólnokształcących i liceów ogólnokształcących uzupełniających) stanowią 42% badanych uczestników form 
szkolnych. Należy tutaj zwrócid uwagę, że szkoły tego typu nie dają przygotowania do konkretnego zawodu, a 
tym samym benefitów przekładających się na wzrost pozycji na rynku pracy. We wnioskach z badania 
realizowanego na zlecenie PARP w 2011 dotyczącego pracowników o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające 
wykształcenie ogólne klasyfikowane były jako osoby o niskich kwalifikacjach. Tak więc nauka ta w większości 
zapewne będzie miała przełożenie jednie na satysfakcję z ukooczenia szkoły i ewentualnie zdanego egzaminu 
maturalnego, a nie na bezpośrednie polepszenie sytuacji na rynku pracy.   

Uczestnicy pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego stanowią 17% zrealizowanej próby (272 wywiady). 
Wśród nich przeważają słuchacze kursów i szkoleo zawodowych (aż 67% respondentów). Pozostałe formy 
kształcenia pozaszkolnego rozkładają się w próbie równomiernie (od 5%-11% respondentów), z nieznaczną 
przewagą kursów/szkoleo dotyczących poruszania się po rynku pracy (por. Rysunek 1, Rysunek 2). 
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Rysunek 1 Formy szkolne kształcenia ustawicznego 
(N=1356 – badani kształcący się w formach szkolnych) 

Rysunek 2 Formy pozaszkolne kształcenia ustawicznego 
(N=272 – badani kształcący się w formach pozaszkolnych) 
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Wśród osób kształcących się w formach szkolnych, najwięcej w próbie znajduje się uczniów następujących 
zawodów: pracownik administracyjny, inspektor bezpieczeostwa i higieny pracy, pracownik opieki, masażysta, 
fryzjer, technik budownictwa oraz rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej (wskazania od 4%). Kierunki kształcenia 
związane są bezpośrednio z typem szkoły, do której uczęszczali badani. Należy tutaj jednak zwrócid uwagę na 
istotne braki danych w niektórych typach szkół – wiele osób nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące 
kierunku/zawodu w jakim się kształcą, co utrudnia charakterystykę zrealizowanej próby (szczegółowych danych 
w tym zakresie dostarcza jednak System Informacji Oświatowej). I tak wśród badanych uczniów zasadniczych 
szkół zawodowych, którzy wskazali zawód, w jakim obecnie się uczą, dominował fryzjer, zaś wśród 
reprezentantów techników - organizator obsługi turystycznej, technik informatyk oraz technik mechanik. W 
przypadku uczniów techników uzupełniających, którzy wzięli udział w badaniu, mamy do czynienia ze 
stosunkowo dużą paletą kierunków i specjalizacji (jest to zapewne również pochodną stosunkowo dużej 
reprezentacji tej grupy w próbie). I tak 4% i więcej badanych uczniów techników uzupełniających kształci się w 
kierunkach: fryzjer, technik budownictwa, technik mechanik, kucharz, handlowiec, technik elektryk oraz technik 
żywienia i gospodarstwa domowego. 

Również badani uczniowie szkół policealnych kształcą się w wielu kierunkach, jednak w tym przypadku mamy 
do czynienia z dużą koncentracją w czterech zawodach/kierunkach - najliczniej reprezentowane w próbie (10% i 
więcej uczniów) są pracownik administracyjny, inspektor bezpieczeostwa i higieny pracy, pracownik opieki, oraz 
masażysta (por. Tabela 5). 
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Tabela 6 Kierunek/zawód kształcenia badanych kształcących się w formach szkolnych (N=osoby kształcące się w szkołach 
zawodowych – z wyłączeniem liceum ogólnokształcącego oraz liceum uzupełniającego) 

  
formy szkolne 

(N=785) 

Zasadnicza 
szkoła 

zawodowa 
(N=25) 

Technikum 
(N=14) 

Technikum 
uzupełniające 

(N=263) 

Szkoła 
policealna 

(N=483) 

Pracownik administracyjny 9% 0% 0% 0% 14% 

Inspektor bezpieczeostwa i higieny pracy 8% 4% 0% 3% 11% 

Pozostali pracownicy opieki osobistej i 
pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 

6% 0% 0% 0% 10% 

Masażysta 6% 0% 0% 0% 10% 

Fryzjer 4% 16% 0% 9% 2% 

Technik budownictwa 4% 0% 0% 13% 0% 

Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej 4% 0% 0% 2% 5% 

Technik informatyk 3% 0% 29% 0% 5% 

Kosmetyczka 3% 0% 0% 0% 5% 

Technik mechanik 3% 0% 14% 8% 0% 

Organizator usług hotelarskich 3% 0% 0% 2% 4% 

Kucharz 3% 0% 0% 9% 0% 

Handlowiec 2% 0% 0% 7% 0% 

Pracownik biurowy 2% 0% 0% 0% 3% 

Technik technologii chemicznej 2% 0% 0% 0% 3% 

Ratownik medyczny 2% 0% 0% 0% 3% 

Technik elektryk 2% 0% 0% 5% 0% 

Technik żywienia i gospodarstwa 
domowego  

1% 0% 0% 4% 0% 

Organizator obsługi turystycznej 1% 0% 21% 0% 2% 

Asystent ekonomiczny 1% 0% 0% 0% 2% 

Asystent archiwalny 1% 0% 0% 0% 2% 

Pracownik ochrony mienia i osób 1% 0% 0% 0% 2% 

Technik urządzeo sanitarnych 1% 0% 0% 3% 0% 

Organizator usług gastronomicznych 1% 0% 0% 2% 0% 

Organizator agrobiznesu 1% 0% 0% 0% 1% 

Agent reklamowy 1% 0% 0% 0% 1% 

Monterzy instalacji i urządzeo sanitarnych 1% 0% 0% 2% 0% 

Technicy 1% 0% 0% 1% 0% 

Technik ogrodnik 1% 0% 0% 2% 0% 

Technik weterynarii 1% 0% 0% 0% 1% 

Nie wskazano/odmowa 20% 76% 29% 27% 13% 

 

W przypadku form pozaszkolnych w zrealizowanej próbie znajduje się najwięcej słuchaczy kursów i szkoleo w 
zakresie księgowości (10% wskazao), a także w zawodach operator sprzętu do robót ziemnych, mechanik 
pojazdów samochodowych, fryzjer, kosmetyczka, pracownik administracyjny oraz sprzedawca (co najmniej 4% 
wskazao). 

Podobnie jak w przypadku form szkolnych, także tutaj mamy do czynienia z różnicami w kierunkach, w 
zależności od typu placówki. I tak słuchacze Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, którzy znajdują 
się w próbie, kształcili się przede wszystkim w zakresie księgowości, a także w zawodzie pracownika 
administracyjnego i w zakresie obsługi komputera. Badani biorący udział w kursach lub szkoleniach w 
ośrodkach doskonalenia kształcili się tam przede wszystkim w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych, 
ale również w zawodzie fryzjera, czy też kierowcy/operatora wózka jezdniowego. Z kolei wśród słuchaczy 
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niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, najliczniej reprezentowani w próbie są uczestnicy kursów w 
zakresie operatora sprzętu do robót ziemnych, księgowości, w zawodzie kosmetyczki, sprzedawcy oraz 
spawacza. W przypadku placówek dla nauczycieli w zrealizowanej próbie znajdują się głównie słuchacze 
doskonalący się lub dokształcający w zakresie nauki języka obcego i ogrodnictwa (por. Tabela 7). 

 

Tabela 7 Kierunek/zawód kształcenia badanych kształcących się w formach pozaszkolnych. Wskazania od 1% 

 formy 
pozaszkolne 

(N=272) 
CKU/ CKP 

(N=38) 

Ośrodek 
doskonalenia 

(N=53) 

Niepubliczna 
placówka 

kształcenia 
ustawicznego 

(N=152) 

Placówki dla 
nauczycieli 

(N=29) 

Księgowośd 10% 37% 0% 8% 0% 

Operator sprzętu do robót ziemnych 7% 0% 0% 12% 0% 

Mechanik pojazdów samochodowych 6% 0% 32% 0% 0% 

Fryzjer 6% 0% 13% 5% 0% 

Kosmetyczka 5% 0% 0% 9% 0% 

Pracownik administracyjny 4% 24% 0% 2% 0% 

Sprzedawca 4% 0% 0% 8% 0% 

Spawacze i pokrewni 3% 0% 0% 6% 0% 

Kierowca operator wózków jezdniowych 3% 0% 11% 2% 0% 

Magazynier 3% 0% 0% 5% 0% 

Działalnośd gospodarcza 3% 0% 0% 5% 0% 

Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej 2% 0% 11% 0% 0% 

Nauczyciel języka obcego 2% 0% 0% 0% 21% 

Kasjer handlowy 2% 0% 0% 4% 0% 

Kursy obsługi komputera 2% 13% 2% 0% 0% 

Pracownik biurowy 2% 8% 0% 1% 0% 

Specjaliści szkolnictwa 2% 8% 0% 0% 7% 

Ogrodnik 1% 0% 0% 0% 14% 

wykształcenie/kursy językowe 1% 0% 0% 3% 0% 

Technik mechanik 1% 0% 4% 0% 0% 

Asystent ekonomiczny 1% 0% 4% 0% 0% 

Technik ogrodnik 1% 0% 0% 0% 7% 

Nie wskazano/nie dotyczy 22% 8% 17% 22% 48% 
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STRESZCZENIE 

 

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wyróżnid dwa podstawowe modele – profile 
społeczno-osobowościowe osób biorących udział w kształceniu ustawicznym: 

 

 Model pierwszy – osoby młode w wieku ok. 18 – 25 lat, które nie podjęły jeszcze pracy zawodowej 

(ewentualnie pracują dorywczo, okazjonalnie, sezonowo), nie posiadające rodziny. W tym przypadku 
kształcenie ustawiczne jest niejako przedłużeniem etapu uczenia się. Można przypuszczad, że kontynuacja 
kształcenia ma tutaj na celu odsunięcie w czasie momentu podjęcia pracy zawodowej, co jest 
zdeterminowane sytuacją na rynku pracy. Przewidywane trudności w jej znalezieniu powodują, że z jednej 
strony młodzi ludzie pragną uzyskad jak najwyższe kwalifikacje, aby zwiększyd swoje szanse na rynku 
pracy, a z drugiej po prostu odsuwają w czasie ten trudny moment, opóźniają go, jednocześnie mając 
zajęcie i dobre wytłumaczenie na obecne „niepracowanie”. 

 Model drugi – Osoby starsze (powyżej 40 – 45 roku życia), których dotychczasowa kariera zawodowa z 

różnych powodów załamała się (utrata pracy, pogorszenie zdrowia), posiadają rodzinę - dzieci zazwyczaj 
już samodzielne lub prawie samodzielne. Podjęcie decyzji o kształceniu ustawicznym jest w tym modelu 
zdeterminowane indywidualnymi planami co do dalszej ścieżki zawodowej: 

 zapełnienie wolnego czasu, aktywnośd towarzyska - bez planów podjęcia pracy zawodowej; 

 samorealizacja, nauczenie się nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy – osoby te chętnie podejmą 
pracę zgodną ze zdobywanym właśnie wykształceniem, o ile zdarzy się taka możliwośd, nie są jednak 
zdeterminowane, aby takiej pracy aktywnie poszukiwad; 

 podniesienie swoich kwalifikacji, ewentualnie przekwalifikowanie się w celu zwiększenia swoich 
realnych szans na rynku pracy – osoby te są zazwyczaj wysoko zdeterminowane w poszukiwaniu pracy. 

 

 Uczestnicy kształcenia ustawicznego rekrutują się zarówno z osób pracujących (42%), takich, które jeszcze 
nie weszły na rynek pracy (21%) oraz takich, które mają obecnie przerwę w karierze zawodowej (32%). 

 Wśród uczestników form pozaszkolnych dominuje grupa osób, które obecnie są bezrobotne (56%). Jest 
ona szczególnie liczna wśród osób odbywających obecnie kursy/szkolenia prowadzone przez Centrum 
Kształcenia Ustawicznego (79%), czy też prowadzone przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego 
(68%). Wśród kształcących się w formach szkolnych największą frakcję stanowią osoby pracujące i 
jednocześnie uzupełniających swoje wykształcenie (46%). Grupa ta najsilniej reprezentowana jest wśród 
uczniów liceów uzupełniających.  

 Jednak niemal co czwarty uczestnik kształcenia w formach szkolnych po prostu kontynuuje naukę i nie 
rozpoczął jeszcze kariery zawodowej (23%). Takie osoby, z podobną częstością, odnajdujemy wśród 
reprezentantów uczniów wszystkich badanych typów szkół.  

 Najwyższy odsetek osób pracujących znajduje się wśród osób uczęszczających do liceum uzupełniającego, 
gdzie jednocześnie jest nieco mniejszy, niż w pozostałych typach szkół odsetek tych, którzy nigdy nie 
pracowali. 

 Jak pokazały zrealizowane badania motywy podjęcia nauki w placówkach kształcenia ustawicznego są 
bardzo zróżnicowane i złożone. W większości przypadków nie możemy mówid o jednej dominującej 
przyczynie podjęcia nauki w ramach kształcenia dla dorosłych, kwestię tę należy raczej rozważad w 
kategoriach syndromów postaw, na które z różną siłą składają się rożne czynniki. W badaniach 
jakościowych zidentyfikowano 14 przyczyn podejmowania nauki w trybie dla osób dorosłych.  
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 Biorąc pod uwagę stopieo zaangażowania w naukę oraz refleksyjnośd wyborów - układają się one w cztery 
główne grupy. 

o Motywy związane z realizacją ścieżki edukacyjnej (racjonalne)  

o Motywy związane z szeroko rozumianym podniesieniem kwalifikacji (bezrefleksyjne) 

o Motywy związane z samorealizacją (emocjonalne) 

o Motywy świadczące o instrumentalnym traktowaniu kształcenia ustawicznego 

 Badania uczestników kształcenia, ale również przedstawicieli placówek kształcenia ustawicznego 
(szczególnie jakościowe) pokazały dominację instrumentalnego i emocjonalnego traktowania kształcenia 
ustawicznego. Motywacja związana z kształceniem najczęściej przybiera zaś postad bardzo ogólną, 
bezrefleksyjną, niepodpartą konkretnymi planami. Jedynie niewielka grupa uczestników kształcenia 
ustawicznego rozpoczęła naukę mając w tym kierunku jasno zdefiniowano cele.   

 Dopełnieniem bezrefleksyjności charakteryzującej proces związany z podejmowaniem decyzji o kontynuacji 
nauki w szkole dla dorosłych, jest obserwowany brak racjonalności w zakresie wyboru konkretnych 
placówek kształcenia ustawicznego. Badani podejmując decyzję o wyborze konkretnej szkoły/kursu 
jedynie w niewielkim stopniu uwzględniali możliwości, jakie jej ukooczenie daje na lokalnym rynku pracy. 
Przy wyborze kierowali się przede wszystkim osobistymi preferencjami (pasuje mi/nie pasuje), 
zainteresowaniami, chęciami, bez uwzględniania realiów rynku pracy. Wyraźny jest brak współpracy z 
doradcami zawodowymi, którzy mogliby wskazad ewentualne drogi dalszego kształcenia, uwzględniając 
zarówno zainteresowania i preferencje danej osoby, jak i zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Przy 
wyborze szkoły w wielu przypadkach uwidacznia się postawa pasywna, brak aktywnego poszukiwania, 
pozostawanie przy pierwszych znalezionych informacjach.  

 Istotną determinantą wyboru określonego kierunku/specjalizacji jest lokalna oferta: wybiera się to, co jest 
dostępne. Zazwyczaj oferta szkoleniowa jest dośd wąska, składająca się zaledwie z kilku ośrodków. W 
niektórych powiatach (Płock, Siedlce, Żyrardów), gdzie działają szczególnie wysoko oceniane placówki,  
można mówid wręcz o „monopolu” na kształcenie osób dorosłych. 

 Ponad połowa uczniów planuje kontynuację nauki w innej szkole, na studiach lub zamierza kształcid się na 
kursach czy szkoleniach. Często nie są to jednak plany mające doprowadzid do konkretnego celu w życiu 
zawodowym lub plany te są bardzo mgliste i/lub nierealistyczne. Można przypuszczad, że zaczyna się 
tworzyd grupa, dla której staje się to po prostu sposobem na życie, a nie środkiem do osiągnięcia 
określonego celu.  

 Brak należytego namysłu  cechuje również przyszłe wybory edukacyjne. Uczniowie/słuchacze szkół dla 
dorosłych często nie mają w tym względzie sprecyzowanych planów lub są one o bardzo mgliste i/lub 
nierealistyczne.  Ogółem dalszą edukację planuje 34% badanych – w tym 37% uczestników form szkolnych 
– przede wszystkim na studiach wyższych (46%) i w szkołach policealnych (31%). Warto podkreślid, iż 
zakooczenie edukacji na etapie ogólnokształcącym planuje ponad połowa obecnych słuchaczy liceów oraz 
liceów ogólnokształcących. Odsetek przerywających naukę na tym etapie, w rzeczywistości będzie zapewne 
dużo wyższy.   

 Drugą, dużo bardziej liczną grupę uczestników kształcenia ustawicznego stanowią osoby, które po 
zakooczeniu edukacji będą pracowad. Najliczniejszą grupę stanowią tu osoby, które będą poszukiwad pracy 
w kierunku zgodnym z nabytą edukacją (26%), 21% zamierza kontynuowad pracę w obecnym miejscu pracy 
a 17% będzie szukad jakiekolwiek pracy, 12% planuje zaś założyd własną firmę. Warto zauważyd, iż co 
szósty badany (17%) nie ma w ogóle sprecyzowanych planów na najbliższą przyszłośd 

 Ogólna ocena jednostek kształcenia ustawicznego, w których kształcą się badani uczniowie i słuchacze 
wypada bardzo dobrze. Uczestnicy biorący udział w badaniach ilościowych i jakościowych nie zgłaszają 
większych zastrzeżeo co do infrastruktury i wyposażenia placówek, organizacji i procesu kształcenia, czy też 
kadry dydaktycznej, oceniając je relatywnie wysoko. Dodatkowo nauka raczej nie koliduje im z 
wykonywaniem obowiązków domowych i zawodowych, co może również wpływad na wysoki poziom 
zadowolenia.  Do otrzymanych wyników należy jednak podchodzid ostrożnie. Stanowią one subiektywną 
ocenę uczniów i słuchaczy, wystawioną przez pryzmat ich oczekiwao i wymogów stawianych jednostkom 
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kształcenia ustawicznego, co nie odzwierciedla obiektywnej sytuacji panującej w szkołach oraz na 
kursach/szkoleniach. 

 Mocną stroną placówek kształcenia ustawicznego w oczach ich słuchaczy jest kadra dydaktyczna. Ponad 
60% ocen pozytywnych kierowano zarówno pod względem fachowości kadry, zaangażowania oraz 
życzliwości w stosunku do uczniów/słuchaczy. Co dziesiąty pytany kadrę ocenił przeciętnie. Natomiast 
oceny negatywne zdarzały się sporadycznie. W ocenach słuchaczy placówki najsłabiej wypadają zaś pod 
względem organizacji dodatkowych zajęd, ale również pod względem wyposażenia szkoły w pomoce 
dydaktyczne, czy też dostępu do biblioteki, 

 Ocena dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy jest w dużej mierze artefaktualna. Badanie 
pokazało bowiem, że element postrzegania i pozycjonowania obecnej aktywności szkoleniowej w 
kontekście rynku pracy jest bardzo słabo obecny wśród uczniów i słuchaczy kształcenia ustawicznego. 
Badani w większości nie dysponują wiedzą na temat potrzeb rynku pracy i nie potrafią przeprowadzid 
rzetelnej oceny odbywanego kursu szkolenia w tym kontekście.  

 Jak pokazały zrealizowane badania, oczekiwania wobec uczestnictwa w kształceniu ustawicznym są 
wysokie. Formułowane są one jednak na bardzo ogólnym poziomie. Dominuje wiara, iż sam fakt 
uczestnictwa w KU zwiększa szeroko rozumiane szanse na rynku pracy – wyraża je około 6 na 10 
pozostających bez pracy  oraz 55%  osób obecnie pracujących. Czy tak rzeczywiście się stanie? Skutecznośd 
kształcenia KU w tym wymiarze jest niezmiernie trudna do oceny i wymaga badania wśród absolwentów 
KU. W tej chwili mówid możemy jedynie o wysokim poziomie spodziewanej skuteczności KU w tym 
zakresie. Na podstawie wyników niniejszego projektu badawczego oceniad możemy natomiast wpływ 
kształcenia ustawicznego na pozycję w pracy. Niestety, jak pokazują wyniki badao uczestnictwo w 
kształceniu ustawicznym rzadko pozostaje w relacji do wykonywanej pracy zawodowej, wpływając na 
polepszenie warunków pracy.  

 Niewielki jest także wpływ uczestnictwa w kształceniu ustawicznym na rozwój kwalifikacji najbardziej 
pożądanych przez pracodawców, a jednocześnie stanowiących słabą stronę uczestników kształcenia 
ustawicznego. Szerzej piszemy o tych w dwóch kolejnych rozdziałach. 

 Wyniki badao pokazały, że uczestnicy kształcenia zawodowego swój sukces na rynku pracy wiążą przede 
wszystkim z posiadanymi cechami osobowościowymi (np. punktualnośd, pracowitośd i sumiennośd, 
komunikatywnośd, uczciwośd i odpowiedzialnośd) a nie kwalifikacjami czy też doświadczeniem 
zawodowym, które nie należą do ich mocnych stron. 

 Samoocena badanych pokazała istotne braki w kompetencjach zawodowych, nabywanych w drodze nauki 
lub praktyki. Najsłabiej badani wypadają pod względem znajomości języków obcych. Nisko oceniono 
również posiadane doświadczenie zawodowe, konkretne przygotowanie do jakiegoś zawodu/ umiejętności 
i kwalifikacje w tym zakresie, znajomośd komputera i programów, czy też prawo jazdy.  

 Kształcenie ustawiczne powinno byd odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników kształcenia, 
prowadzące w efekcie do polepszenia ich sytuacji zawodowej, jednak wyniki badao pokazują, że tak się nie 
dzieje. W obszarach, w jakich badani wskazywali na największe braki kwalifikacji i umiejętności (znajomośd 
języków obcych, znajomośd obsługi komputera, konkretne przygotowanie do wykonywania zawodu) 
kształcenie ustawiczne nie przyniosło poprawy. Nie wzbogaciło również w sposób znaczący umiejętności 
uczestników w zakresie poruszania się na rynku pracy, czy też nie wzmocniło istotnie ich pozycji wobec 
pracodawcy. 

 Uczestnicy kształcenia ustawicznego nie tylko nie zwiększają istotnie swoich kompetencji i umiejętności 
poprzez naukę, ale również w małym stopniu wykorzystują nabytą wiedzę w praktyce zawodowej. 
Szkolenie ustawiczne nie jest spostrzegane przez jego uczestników, jako sposób odpowiedzi na 
zapotrzebowanie pracodawców, nie jest z nim kompatybilne. Jak pokazują badania jakościowe kwalifikacje 
uzyskane w trakcie nauki mają istotne znaczenie głównie dla znalezienia pracy, a także najbardziej 
korzystają z nich nieliczne osoby prowadzące (lub planujące założyd) działalnośd gospodarczą i wybierające 
kurs bardzo dokładnie odpowiadający na ich zapotrzebowanie. Dodatkowo kształcenie ustawiczne jest dla 
badanych raczej odpowiedzią na ogólnie antycypowane, nieco „mitologiczne”, zapotrzebowanie rynku 
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pracy na pracowników jak najszerzej i najwyżej wykształconych, niż na zapotrzebowanie rynku pracy na 
konkretne kwalifikacje.  

 

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSK I I REKOMENDACJE 

 

 Ogólna ocena idei oraz realizacji koncepcji kształcenia ustawicznego dla dorosłych jest wysoka. Uczestnicy 
kształcenia dla dorosłych zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych uznają je za celowe, potrzebne 
i wyrażają zadowolenie z uczestnictwa. 

 Niestety w przeważającej większości przypadków za tak pozytywną oceną kryje się racjonalizacja podjętych 
wcześniej decyzji oraz bardzo często brak realnej możliwości dokonania obiektywnej weryfikacji jakości 
otrzymywanych usług edukacyjnych. Znamiennym jest fakt, że wysoki poziom zadowolenia z 
odbytych/odbywanych szkoleo/kursów czy ze szkół w żaden sposób nie przekłada się na poczucie realnego 
zwiększenia szans/podniesienia wartości uczestnika kształcenia na rynku pracy. 

 W świetle wyników zrealizowanego badania podstawową bolączką, zarówno systemu kształcenia dla 
dorosłych jak i jego uczestników, jest brak połączenia pomiędzy systemem a realnym rynkiem pracy. Brak 
ten wynika z jednej strony z niewypracowania przez zdecydowaną większośd osób dorosłych koncepcji 
rozwoju i poruszania się po rynku pracy, zaś z drugiej strony z braku dostosowania oferty edukacyjnej do 
potrzeb lokalnego rynku pracy oraz braku oferty w zakresie rzetelnej preorientacji zawodowej dla 
potencjalnych uczniów/kursantów.  

 Realną wartośd w kontekście podnoszenia wartości pracownika na rynku pracy organizowane kursy i 
szkolenia mają jedynie dla dośd wąskiej grupy osób, którą można by zdefiniowad jako mające pomysł na 
własną drogę rozwoju zawodowego. Sporadycznie dołączają do nich osoby o specyficznych 
predyspozycjach osobowościowych: aktywne, poszukujące, którym nieobce jest perspektywiczne myślenie 
wykraczające poza najbliższą, doraźną przyszłośd. Wspólnym mianownikiem łączącym te osoby jest to, że 
już w chwili obecnej są one aktywnymi uczestnikami rynku pracy: pracują bądź prowadzą własną 
działalnośd gospodarczą. Jest więc prawdopodobne, że nawet bez realizowanych obecnie szkoleo, czy też 
uczęszczania do szkół, zapewne świetnie radziłyby sobie na rynku pracy. Można jednak powiedzied, że w 
stosunku do tej grupy kształcenie ustawiczne spełnia swą podstawową funkcję: podniesienia/poszerzenia 
kwalifikacji i zwiększenia atrakcyjności podmiotu jako uczestnika rynku pracy. 

 Niestety, w przypadku niepokojąco dużej liczby osób korzystających z usług edukacyjnych dla dorosłych, 
kształcenie ustawiczne jest traktowane jako czynnik mający zdefiniowad i ukształtowad ich wartośd jako 
uczestników rynku pracy. Podejście takie, w połączeniu z bardzo częstym brakiem realnej wiedzy o rynku 
pracy oraz brakiem pomysłu na własną aktywnośd zawodową, owocuje brakiem jakichkolwiek efektów 
edukacji w kontekście pozycji ucznia bądź słuchacza na rynku pracy. Konsekwencją tego jest pogłębianie się 
postawy pasywności na rynku pracy i pogłębienie „magicznego” (nie uwzględniającego realnych 
mechanizmów rządzących rynkiem pracy) podejścia do swego życia zawodowego. 

 Innym czynnikiem zmniejszającym efektywnośd kształcenia ustawicznego w zmianie sytuacji na rynku pracy 
jest dobór kierunków kształcenia nieodpowiadający realnym potrzebom rynku pracy. Organizowanie 
kolejnych masowych kursów fryzjerek, kosmetyczek lub operatorów wózków widłowych wydaje się mało 
efektywne i nie tylko nie poprawia sytuacji zawodowej aktualnych uczestników, ale wręcz obniża pozycję 
uczestników poprzednich edycji dostarczając na rynek „tanią”(bo zbyt liczną jak na jego potrzeby) siłę 
roboczą. Liczba kursów powinna byd ograniczona i ściśle dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Konieczny jest więc monitoring lokalnego rynku pracy w ścisłej współpracy z pracodawcami, tak aby oferta 
kursów i szkoleo, tak pod względem jakościowym, jak i ilościowym, rzetelnie odpowiadała na lokalne 
zapotrzebowanie. Tylko przy spełnieniu tego warunku oferta ta może mied realny wpływ na zwiększenie 
możliwości znalezienia zatrudnienia i poprawienia pozycji danej osoby na rynku pracy. 
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 Kolejną słabością systemu, dotyczącą głównie kursów i szkoleo, jest poziom kwalifikacji oferowanych jako 
efekt ich ukooczenia. W jednoznacznej ocenie uczestników zdecydowana większośd szkoleo w zawodzie 
fryzjerskim lub kosmetycznym nie zapewnia umiejętności pozwalających na wykonywanie zawodu. Za rzecz 
niezbędną uznawano praktykę zawodową oraz dalszą naukę. Przeprowadzane w ten sposób szkolenia 
mogą więc zapewniad jedynie satysfakcję osobistą uczestnikom oraz pełnid funkcję aktywizacyjną, ale nie 
są w stanie poprawid sytuacji zawodowej. Podobne zastrzeżenia dotyczyły kursów komputerowych, czy 
ocierających o się o tematykę księgową. W obu tych przypadkach dodatkowym obciążeniem był fakt, że na 
kursy trafiały osoby o bardzo znacznym zróżnicowaniu poziomu wyjściowego wiedzy, co dodatkowo 
utrudniało skorzystanie w pełni z oferty kształcenia. Kursy i szkolenia są często zbyt krótkie (jeśli chodzi o 
wymiar godzin nauki przypisanych do kursu) i nierzadko traktowane jako spełnienie osobistych ambicji i 
marzeo lub formę preorientacji zawodowej (myślenie typu: jak „łyknę bakcyla” to może dalej pójdę w tym 
kierunku). Nie spełniają jednak swojej roli jako forma podniesienia pozycji podmiotu na rynku pracy. 

 Ostatnim, chod nie najmniej ważnym, czynnikiem obniżającym wartośd systemu kształcenia ustawicznego 
jako narzędzia poprawy sytuacji na rynku pracy, jest brak lub niewystarczający wymiar praktyk 
zawodowych. Osoby kooczące kursy, szkolenia czy nawet niektóre szkoły, deklarowały, że głównym 
powodem niepowodzenia w poszukiwaniu pracy jest brak doświadczenia i praktyki w wyuczonym 
zawodzie. Wydaje się jednak, że poziom „zawartości” praktycznej nauki zawodu jest bardzo zróżnicowany i 
są szkoły, które należy ocenid pod tym względem bardzo wysoko. Na przykład przyszli ratownicy medyczni 
z Radomia mają bardzo rozbudowaną częśd praktycznej nauki zawodu i uznają ją za jeden z największych 
atutów swojej szkoły. Podobnie wysoko oceniane są zajęcia organizowane w ramach Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Płocku, gdzie np. kursanci szkolący się w obsłudze koparko-ładowarki bardzo chwalili 
zarówno park maszynowy jak i merytoryczną wartośd szkolenia. Z drugiej strony są kursanci jednego z 
kursów na kierowcę wózka widłowego, którzy na kilkudziesięciu uczestników mieli do dyspozycji jeden 
pojazd, a realnej jazdy wypadało po niecałej godzinie na kursanta. W zgodnej ocenie osób biorących udział 
w badaniu, organizowanie kursów nie popartych szerokimi zajęciami praktycznymi daje bardzo 
ograniczone efekty w poprawie sytuacji zawodowej uczestników. Zastrzeżenie to dotyczy w równym 
stopniu edukacji w systemie szkolnym jak i pozaszkolnym. 

 Mimo niezbyt pozytywnego obrazu kształcenia ustawicznego w kontekście rynku pracy rozumianym 
wprost, pełni ono ważną funkcję społeczną mogącą mied pośrednie i długofalowe przełożenia na 
funkcjonowanie na rynku pracy. Tym ważnym aspektem jest funkcja aktywizacyjna. Jest ona szczególnie 
istotna dla kilku grup osób, których pozycja na rynku pracy jest szczególnie upośledzona: młodzieży 
wchodzącej na rynek pracy, osób powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety 
powracające po urlopach wychowawczych, czy „odchowaniu” dzieci), osób, które utraciły pracę po 
dłuższym czasie pracy w jednym zakładzie, osób starszych, cierpiących na różne dolegliwości wynikające z 
wieku lub chorób 

  Aktywizacyjna funkcja kształcenia ustawicznego pozwala: 

 u osób młodych na łagodniejsze wejście na rynek pracy i otrząśnięcie się po pierwszych negatywnych 
doświadczeniach w poszukiwaniu pracy; 

 u osób powracających na rynek po dłuższej przerwie (także długo pracujących w jednym miejscu) na 
podniesienie poczucia osobistej wartości. W przypadku osób długo przebywających w domu jest 
również szansą na „łagodne wyjście do ludzi”, złagodzenie zmiany pełnionej funkcji społecznej (istotne 
także w przypadku utraty długoletniego stanowiska pracy); 

 u osób cierpiących na różne dolegliwości wynikające z wieku lub chorób na podniesienie samooceny, 
nawiązanie znajomości, a dzięki temu odzyskanie wigoru i sił witalnych niezbędnych do aktywnego 
uczestniczenia w rynku pracy. Ta funkcja jest także nie do przecenienia w przypadku osób 
niepełnosprawnych. 

 Spełnianie powyżej opisanych funkcji: edukacyjnej oraz aktywizacyjnej wydaje się byd podstawowym 
kryterium oceny zarówno poszczególnych szkoleo, kursów czy szkół jak i całego systemu kształcenia 
ustawicznego (uczestnicy często generalizują opinię dotyczącą swojej placówki edukacyjnej na cały system 
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kształcenia osób dorosłych). Optymalnym byłoby oczywiście spełnianie obu tych funkcji z naciskiem na 
edukację, jednak nawet spełnianie tylko funkcji aktywizacyjnej skutkuje zazwyczaj oceną pozytywną 
(szczególnie wśród osób obecnie niepracujących – wskazuje to na znaczne zapotrzebowanie na działania 
aktywizujące wśród osób pozostających bez pracy). Pozostałe czynniki poddawane ocenie wydają się pełnid 
rolę pomocniczą i służebną wobec dwóch kluczowych opisanych powyżej. 

 Optymalne spełnianie zarówno funkcji aktywizacyjnej jak i podstawowej roli edukacyjnej przez system 
kształcenia ustawicznego jest uwarunkowane spełnianiem standardów formalnych (obsługa 
administracyjna) i nieformalnych (relacje prowadzący oraz personel administracyjny a uczestnicy) oraz 
zabezpieczeniem zaplecza infrastrukturalnego (baza lokalowo-sprzętowa). Pod tymi względami uczący się 
dorośli zazwyczaj pozytywnie oceniali swoje kursy/szkolenia czy szkoły, chod rysują się dośd poważne 
różnice pomiędzy niektórymi ośrodkami. Wynikają one, najprawdopodobniej, z różnych form finansowania 
kształcenia: kursy czy szkoły finansowane z udziałem funduszy unijnych oferują nie tylko bezpłatną 
edukację ale także bardzo cenione przez uczestników dodatki w postaci darmowych posiłków, przekąsek, 
kaw, czy refundacji kosztów przejazdów na zajęcia (szczególnie silnie chwalone były tego typu kursy 
organizowane przez ZDZ w Płocku czy przez CKU w Siedlcach). 

 W przypadku standardów formalnych i nieformalnych zdecydowana większośd badanych wyrażała się 
pochlebnie o swoich placówkach edukacyjnych. Należy jednak pamiętad, że powyższe czynniki pełnią rolę 
drugorzędną i ich wpływ na poziom satysfakcji uczestników kształcenia ustawicznego jest zdeterminowany 
przez pierwotną ocenę funkcji edukacyjnej i/lub aktywizacyjnej. 
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2.2 Rekomendacje 

 

Wyniki zrealizowanych wśród uczniów badao wskazują na koniecznośd działao w trzech zasadniczych 
kierunkach:  

 Kształtowanie pożądanego społecznie wizerunku kształcenia ustawicznego  

 Działania na rzecz racjonalizacji wyborów edukacyjnych  

 Działania na rzecz wzmacniania indywidualnej motywacji do nauki  

 

Rozważyd należy tu następujące działania:  

 Należy położyd większy nacisk na promocję idei kształcenia ustawicznego – jej popularyzację w 
społeczeostwie.  Konieczna jest zmiana wizerunku kształcenia dla dorosłych tak, aby nie było ono 
postrzegane jako gorsza alternatywa, przez pryzmat placówek oferujących kształcenie kiepskiej jakości dla 
mniej zdolnych osób, które nie poradziły sobie w życiu. Celem promocji powinno byd przyciągniecie do 
placówek  nowego typu klientów – osób zmotywowanych, które rzeczywiście z różnych powodów wypadły 
z rynku pracy i chcą na niego wrócid. Kampanie powinny byd adresowane do osób starszych. Za wszelką 
cenę należy dążyd do zmiany sytuacji, w której uczniami szkół dla dorosłych jest głównie młodzież po 
zasadniczych szkołach zawodowych. Promocja powinna byd prowadzona za pomocą różnych mediów – 
zarówno w wymiarze kampanii społecznych, jak i poprzez bezpośrednie dotarcie do osób 
zainteresowanych (w instytucjach rynku pracy, pomocy społecznej). 

 Wydaje się, że niezbędnym warunkiem podniesienia efektywności kształcenia ustawicznego dla osób 
dorosłych jest wprowadzenie etapu poprzedzającego wybór szkoły, szkolenia czy kursu, a służącego 
zapoznaniu podmiotu ze specyfiką rynku pracy, mechanizmów jego funkcjonowania oraz własnego na nim 
miejsca. Etap ten powinien składad się z szeroko rozumianej preorientacji zawodowej, diagnozy 
predyspozycji, analizy atutów i słabości, a jego ostatecznym efektem powinno stad się zarysowanie planu 
przyszłej drogi zawodowej uczestnika rynku pracy uwzględniającego predyspozycje i zainteresowania na 
równi z realnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Dopiero po takim przygotowaniu znaczna częśd obecnych 
uczestników systemu kształcenia ustawicznego będzie w stanie czerpad realne, przekładające się na ich 
pozycję na rynku pracy korzyści. 

 Szkolnictwo ustawiczne cechuje bardzo duży odsetek osób rezygnujących z nauki. W tym kontekście należy 
wspierad uczestników kształcenia poprzez podtrzymywanie ich motywacji do nauki. Zasadne wydają się 
tutaj spotkania z psychologiem, czy cykliczne treningi, warsztaty uczące jak radzid sobie z trudnościami 
wynikającymi z uczestnictwa w nauce  (w tym godzenia jej z obowiązkami domowymi oraz obowiązkami w 
pracy).  

 Na podstawie wypowiedzi respondentów należy przypuszczad, że funkcjonująca obecnie postad doradcy 
zawodowego nie spełnia roli opisanej powyżej. Znaczna częśd badanych nie zetknęła się z doradcą 
zawodowym lub w ogóle nie wie o istnieniu takiej osoby, zaś respondenci, którzy mieli stycznośd z doradcą 
zawodowym relacjonują spotkanie jako wypełnianie testów i kwestionariuszy, z których nic nie wynika (lub 
nie otrzymali informacji zwrotnej).  

 Aby ułatwid wybór placówek należy rozważyd propozycję prowadzenia niezależnych rankingów placówek 
kształcenia ustawicznego, które pozwalałyby ocenid jakośd kształcenia w poszczególnych placówkach. 
Tworzenie tego typu rankingów miałoby szereg zalet: 

o Po pierwsze, byłaby to dobra promocja całego systemu kształcenia ustawicznego. Opracowanie i 
opublikowanie rankingu mogłoby stad się wydarzeniem medialnym, dzięki któremu częśd 
potencjalnych klientów placówek kształcenia ustawicznego dowiedziałaby się o ich istnieniu.  
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o Po drugie, byłby to sygnał dla placówek kształcenia ustawicznego do zwiększenia wysiłków na 
rzecz utrzymania lub podniesienia jakości kształcenia. Dzięki rankingowi rzetelne jednostki mogą 
zyskad darmową reklamę, przyciągnąd więcej uczniów czy słuchaczy.  

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

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

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

o Kondycję finansową placówki 

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

o Ocenę potencjału kadrowego – liczby i kwalifikacje nauczycieli, ich związków ze szkołą 

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

o Ocenę efektów kształcenia – odsetka absolwentów przystępujących do egzaminów zewnętrznych, 
odsetka absolwentów zdających egzaminy zewnętrznych, uzyskiwanych zaświadczeo, uprawnieo i 
certyfikatów 

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

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

o Podnoszenie znajomości aktualnej oferty systemu wśród pracodawców 

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

o Informowanie o korzyściach ze współpracy w zakresie praktyk zawodowych 

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

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

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

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

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

o Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Powiatowe Urzędy Pracy 

o Starostwa powiatowe jako organy prowadzące częśd placówek 

o Organizacje pracodawców 

o Placówki kształcenia ustawicznego 

 Rekomendacje powinny byd aplikowane na kilku poziomach – na poziomie wojewódzkim należy podjąd 
działania informacyjne i promocyjne (np. szkolenia, konferencje, warsztaty, rejestry dobrych praktyk). Z 
poziomu wojewódzkiego mogłyby byd także koordynowane działania doradcze i stymulujące współpracę. 
Dużą rolę może odegrad tutaj Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – pełniąc funkcję organizatora, 
koordynatora oraz eksperta (zebranie i wykorzystanie wiedzy z różnych obszarów). Instytucja ta może 
podjąd walkę z syndromem brakującego bohatera – wszyscy wiedzą, że sytuacja jest zła i „coś” trzeba 
zrobid, ale nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności. W takiej sytuacji potrzebny jest inicjator działao, a 
WUP może podjąd się tego zadania w sposób rzetelny i przydający przedsięwzięciu wiarygodności.  

 We wsparcie powinny angażowad się także Powiatowe Urzędy Pracy, jako instytucje posiadające wiedzę w 
zakresie deficytów, a także organy nadzorujące placówki kształcenia ustawicznego. Do współpracy warto 
także zaprosid organizacje pracodawców. Można tutaj zaproponowad tworzenie porozumieo placówek czy 
organów prowadzących, organizowanie szkoleo, warsztatów i konferencji, tworzenie zespołów roboczych – 
zarówno w temacie perspektywicznych kierunków kształcenia, jak i w zakresie narzędzi służących lepszej 
promocji sektora kształcenia ustawicznego, potrzebnego doradztwa etc. Dużo zależy od poziomu 
podejmowanych działao – z pewnością doradztwo dla placówek (np. zestaw dobrych praktyk), promocję 
dobrego zarządzania (np. konkursy, nagrody) czy promocję samego systemu kształcenia należałoby 
koordynowad z poziomu wojewódzkiego, tak aby możliwie szeroki był zakres oddziaływania, a sama 
komunikacja spójna. 
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3 ABSTRACT 

 

There are two basic models, social and personality profiles, of people attending lifelong learning, which can be 
identified based on the findings of the research: 

 

 First model – young adults aged around 18 to 25, who have not yet started work (or may take 

occasional work, seasonal work, or odd jobs), and have not started families of their own. In this case 
lifelong learning is a kind of extension of the stage of education. One may presume that continuation of 
education is aimed here at postponing the moment in time when they begin work, which is determined by 
the situation on the job market. Difficulties anticipated in finding a job mean that, on the one hand, young 
people want to obtain as high qualifications as possible in order to increase their chances on the job 
market, while on the other they are simply putting off this difficult moment, delaying it, simultaneously 
keeping themselves occupied and having a good excuse for currently “not working”. 

 

 Second model – older adults (from 40 – 45 years old), whose career has for some reason or other 

broken (loss of job, deterioration in health), and who have their own families – their children as a rule 
already or almost self-reliant. The decision to attend lifelong learning in this model is determined by 
individual plans related to further career path: 

 filling in free time, remaining socially active – with no plans for finding work; 

 self-fulfilment, learning new skills, expanding knowledge – people happy to take work conforming to 
the education they are obtaining, where such an opportunity arises, but they are not determined to 
actively search for such a job; 

 raising their qualifications or possibly retraining in order to increase their realistic chances on the job 
market – these people are usually highly determined in their search for work. 

 

 Participants in lifelong learning are found among working people (42%), among people who have not yet 
entered the job market (21%) and those currently in a break in their working lives (32%). 

 Those participating in non-school forms are dominated by a group of people currently unemployed (56%). 
This group is particularly numerous among those currently attending courses and training run by a Lifelong 
Learning Centre (79%), or by non-public lifelong learning establishments (68%). As for those in school 
forms of lifelong learning, the largest group is that of people who are working and supplementing their 
education at the same time (46%). This group is most strongly represented among students attending 
supplementary high schools.  

 However, almost one in four attending school forms of lifelong learning are simply continuing their 
education, and have not yet embarked on a working career (23%). Such people are found similarly often 
among students attending all types of school covered by the research. The highest percentage of working 
people is seen among those attending supplementary high schools, where at the same time there is a 
slightly lower percentage of those who have never worked than in the other school types. 

 As the research has shown, the motives behind deciding to study at lifelong learning establishments are 
very varied and complex. In most cases, we cannot talk about there being one main reason behind 
undertaking studies offered by education for adults, and this issue should rather be considered in terms of 
syndromes of attitudes comprising various factors, each differing in their strength. In the qualitative 
research, 14 reasons were identified behind the decision to begin education for adults.  
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 When taking into account the level of involvement in the education, and the reflective nature of the 
participants’ choices, they form four main groups: 

o Motives linked to achieving one’s educational path (rational)  

o Motives linked to raising one’s qualifications as broadly understood (unreflective) 

o Motives connected to self-fulfilment (emotional) 

o Motives suggesting instrumental treatment of lifelong learning  

 The research covering participants in lifelong learning, as well as representatives of lifelong learning 
establishments (in particular the qualitative research), showed a dominance of instrumental and emotional 
treatment of such education. Motivation related to lifelong learning is most often very general and 
unreflective, not based on any specific plans. Only a small group of participants in lifelong learning began 
such studies with clearly defined goals for doing so.   

 The unreflective nature characterising the process linked to deciding to continue one’s education in a 
school for adults is complemented by the absence of rationality observed in regard to the choice of specific 
lifelong learning establishment. When choosing a specific school or course, the respondents only took 
little account of the opportunities its completion would give them on the local job market. They were 
guided in their choice above all by their personal preferences (“it suits me / doesn’t suit me”), their 
interests, and their desires, but without taking account of the actual situation on the job market. There is 
an evident lack of working with career advisors who could point out possible paths for further education, 
taking into account a specific person’s interests and preferences as well as demand on the local job 
market. In many cases there is an evident passive attitude when it comes to choice of school, a lack of 
active searching, and sticking to the first information encountered.  

 An important determinant behind the choice of specific subject or specialisation is the local choice: 
students choose what is available. The range of training available is usually quite narrow, embracing only a 
few centres. In certain poviats (Płock, Siedlce, Żyrardów), where there are play highly-rated 
establishments, one could even talk about a “monopoly” in education for adults. 

 Over half the students plan to continue studying at another school, in higher studies, or intend to attend 
courses or training. However, these are often plans not intended to lead to a specific goal in one’s career, 
or the plans are very hazy or unrealistic. One may presume that a group is starting to emerge for whom 
this is simply becoming a way of life and not a means for achieving a specific goal.  

 A lack of appropriate consideration is also a feature of future educational choices. Students attending 
schools for adults frequently have no specific plans in this respect, or these plans are very hazy or 
unrealistic.  Overall, 34% of the respondents plan to continue their education (37% of students taking 
school forms of instruction), above all in higher studies (46%) or at adult colleges (31%). Worth 
emphasising is that over half the current students attending high schools and general high schools plan to 
complete their general education; in reality, the percentage discontinuing studies at this stage will 
probably be a lot higher.  

 A second and significantly more numerous group of participants in lifelong learning comprises those who 
will be working after completing their education. The biggest group is that of people who intend to search 
for a job in an area conforming to the instruction obtained (26%). 21% intend to continue working in their 
current place of work, and 17% will look for any job at all. 12% in turn plan to start their own business. 
Worth noting is that one in six respondents (17%) have no specified plans at all for the immediate future. 

 Overall assessment of the lifelong learning establishments attended by the respondents was very high. The 
students taking part in the quantitative and qualitative research did not voice any major complaints 
regarding the establishments’ infrastructure or equipment, their organisation and the teaching process, or 
in regard to their teaching staff, rating them relatively highly. In addition the instruction they take tends 
not to clash with their home or work-related duties, which may also contribute to their high level of 
satisfaction. However, these findings should be treated with care, as they constitute a subjective 
assessment given by students in relation to their expectations of and demands towards lifelong learning 
establishments, which do not reflect the objective situation in these schools or in the courses and training 
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 A strength of lifelong learning establishments seen by their students is their teaching staff. Over 60% of 
ratings for the staff’s expertise, involvement, and cordiality towards students were positive. One in ten 
respondents gave average ratings for the staff. Negative ratings on the other hand were only sporadic. 
According to their students, the establishments are weakest in regard to organisation of additional classes, 
for equipping schools with teaching aids, and in regard to library access. 

 Assessment of how well the instruction matches the needs of the job market was largely artefactual. The 
research revealed that the element of perceiving and positioning current training activities in the context 
of the job market is very weak among students in lifelong learning. Most respondents have no knowledge 
of the needs of the job market, and were unable to make a reliable assessment of the course they were 
attending in this respect.  

 As the research revealed, expectations towards participation in lifelong learning are high. However, they 
are very general. They are dominated by the belief that simply attending lifelong learning will raise one’s 
general chances on the job market (according to 6 out of 10 respondents currently not working, and 55% 
of those currently working). Will this really happen? The effectiveness of lifelong learning in this respect is 
hard to assess, and would require research among lifelong learning graduates. For now we can only talk of 
a high standard of the expected effectiveness of such education in this respect. However, going by the 
findings of this research project, we can assess the impact lifelong learning has on one’s position at work. 
Unfortunately, the findings suggest that participation in lifelong learning rarely contributes to an 
improvement in working conditions in regard to one’s job.  

 In addition participation in lifelong learning is not contributing much to an increase in the qualifications 
most sought-after by employers, and at the same time constituting a weak point among students 
attending lifelong learning. We write more on this matter in the next two chapters. 

 The research findings showed that participants in lifelong learning link their success on the job market 
above all to their personality traits (e.g. punctuality, diligence and conscientiousness, communicativeness, 
honesty and responsibility) and not to qualifications or occupational experience, which are not among 
their strengths. 

 Self-evaluation by the respondents showed significant shortcomings in vocational competences acquired 
through learning or vocational training. They showed the weakest performance in regard to knowledge of 
foreign languages. Ratings were also low for occupational experience, specific preparation for an 
occupation, skills and qualifications in this respect, knowledge of computers and software, and driving 
licence.  

 Lifelong learning should be a response to demand among its participants, leading in effect to an 
improvement in their occupational situation, but the research findings show that this is not the case. In 
areas in which the respondents indicated the greatest shortcomings in qualifications and skills (foreign 
language knowledge, using computers, specific preparation for an occupation), lifelong learning had not 
brought about an improvement. Neither had it significantly enhanced the participants’ skills in navigating 
the job market, or strengthened significantly their position in relation to employers. 

 Participants of lifelong learning are not only not significantly increasing their competences and skills via 
learning, but in addition are making little use of the knowledge acquired in their occupational practice. 
Lifelong training is not perceived by its participants as a way of responding to demand among employers, 
and is not compatible with it. The qualitative research shows that qualifications obtained during such 
learning are important mainly for finding work, and are also used the most by the few people running (or 
planning to start) their own business and choosing a course matching very precisely their requirements. In 
addition, lifelong learning tends to be treated by the respondents as an answer to the generally anticipated 
and somewhat “mythological” demand on the job market for employees with as broad and as high a level 
of education as possible, rather than job market demand for specific qualifications.  
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MOST IMPORTANT CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

 Overall assessment of the idea and execution of the concept of lifelong learning for adults is high. 
Participants in such learning for adults, both in school-based forms and non-school forms, consider it 
purposeful, necessary, and are satisfied with their participation. 

 Unfortunately, in the vast majority of cases such positive assessment veils a certain rationalisation of 
decisions taken earlier, and very often the lack of a real possibility of carrying out objective verification of 
the quality of educational services obtained. It is characteristic that the high level of satisfaction in training 
and courses (or schools) attended is not reflected in any way in a feeling of real improvement in regard to 
increased chances on the job market for lifelong learning participants, or improvement in their sense of 
their own value. 

 The findings reveal that the fundamental problem both in the system of education for adults and for the 
system’s participants is the lack of contact between the system and the real-life job market. This results on 
the one hand from the vast majority of adults not drawing up a concept for their development and 
navigation of the job market, and on the other – from the education available not being tailored to the 
needs of the local job market and lack of proper vocational re-orientation opportunities for potential 
students.  

 The courses and training available offer real value in regard to increasing an employee’s value on the job 
market only for a rather narrow group of people, who could be defined as having an idea for their own 
career development path. These are sporadically joined by people with specific personality 
predispositions: active, searching, and for whom forward-thinking, going beyond the immediate future, is 
familiar. The common denominator linking these people is that just now they are active participants of the 
job market: they are either working as employees or run their own businesses. Thus it is probable that 
even without the training they are currently undergoing, or the schools they are attending, they would 
cope very well on the job market anyway. Nevertheless, one can say that in regard to this group lifelong 
learning is fulfilling its fundamental function: increasing or broadening qualifications, and increasing their 
attractiveness as a participant on the job market. 

 Unfortunately, a worryingly large number of people using educational services for adults treat lifelong 
learning as a factor meant to define or shape their value as participants on the job market. Such an 
approach, combined very often with the lack of real knowledge of the job market and no ideas for an 
occupation, results in no effects at all of this education in regard to the student’s position on the job 
market. A consequence of this is a deepening attitude of passiveness on the job market, and a deepening 
of the “magic” approach to one’s occupational life, taking no account of the real mechanisms governing 
the job market. 

 Another factor reducing the effectiveness of lifelong learning in regard to changing one’s situation on the 
job market is the choice of subjects of instruction, not matching the real needs of the job market. 
Organising successive mass courses for hairdressers, beauticians or forklift-truck operators seems rather 
ineffective, and not only is not improving the occupational situation of current participants, but is even 
lowering the position of previous participants by providing the market with “cheap” labour (due to too 
many such people for market demand). The number of courses should be limited and matched closely to 
local job market needs. Thus monitoring of the local job market in close collaboration with employers is 
essential in order for the courses and training available – both qualitatively and quantitatively – to reliably 
reflect local demand. Only fulfilling this condition could lead to lifelong learning making a realistic 
contribution to increasing the chances of finding employment and improving an individual’s position on 
the job market. 

 Another weakness to the system, mainly applying to courses and training, is the level of qualifications 
offered as the effect of their completion. In the unambiguous assessment of participants, the vast majority 
of training offered in hairdressing and for beauticians does not ensure the skills allowing students to 
practice the occupation. Vocational training and continued instruction was considered essential. Training 
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conducted in such a way can only ensure personal satisfaction for participants, and fulfil a motivational 
function, but it is not able to improve people’s work situation. Similar reservations were voiced in regard to 
computer courses or those dealing with accounting. In both cases, an additional burden was the fact that 
course attendees were people varying widely in their initial level of knowledge, additionally hindering full 
usage of instruction potential. Training and courses are often too short (in regard to the number of hours 
for a course), and are often treated as fulfilling personal ambitions and dreams or a form of vocational 
reorientation (thinking along the lines of: “if I get hooked, I might take it further”). However, they do not 
fulfil their role as a form of raising an individual’s position on the job market. 

 The final factor (though not the least important) lowering the value of the lifelong learning system as a tool 
for improving one’s situation on the job market, is the lack of or insufficient scope of vocational training. 
People completing courses, training, or even certain schools claimed that the main reason for their lack of 
success in finding a job was lack of experience or practical training in their instructed occupation. However, 
it would seem that the standard of “content” in practical vocational instruction differs very widely, and 
there are some schools which should be rated very highly in this respect. For example future paramedics 
have a very extensive practical portion of their vocational instruction, and consider it one of the most 
important assets of their school. Ratings were similarly high for classes organised by the ZDZ (Vocational 
Training Centre) in Płock, where those taking training in operating digger-loaders praised both the 
machinery and actual content of the instruction. At the other end were those training for forklift-truck 
operation who had one vehicle available for several dozen participants, while actual usage of it worked out 
at less than an hour per student. Those taking part in the research consistently felt that the organisation of 
courses not supported with broad-ranging practical classes has very limited effects in regard to improving 
participants’ occupational situation. This applies equally to school-based and non-school education. 

 Despite the not very positive image of lifelong learning in regard to the job market as understood directly, 
it does fulfil an important social function which could have an indirect and long-term impact on how the 
job market functions. This important aspect is the function of motivation, particularly important for a few 
groups of people whose position on the job market is particularly disadvantaged: youngsters just entering 
the job market, those returning to the job market after a long break (e.g. women returning after bringing 
up children), people who lost jobs following a long time at a single place of work, and “older” people with 
difficulties because of age, illness or disorders. 

 The motivational function of lifelong learning enables:  

 (for young people) a more gentle entry onto the job market, and getting over the first unfavourable 
experiences in seeking work  

 (for people returning to the job market after a long break, plus those working long in one place) 
improvement in their sense of their own personal value; in the case of people spending a long time at 
home, it is also a chance for “a mild way of getting out and meeting people”, softening the change in 
one’s social function (also important in the case of losing a job held for many years)  

 (for people with problems because of age or illness) improving self-assessment, getting to know other 
people, and as such recovering their vigour and the will needed to actively participate in the job 
market. This function should also not be underestimated in the case of the permanently disabled. 

 Fulfilling the functions described above, educational and motivational, seems to be the fundamental 
criterion behind assessment of specific training, courses and schools, as well as the entire lifelong learning 
system (participants often generalise their opinion from “their” educational establishment to embrace the 
entire system of education for adults). Of course the ideal would be for both these functions to be fulfilled, 
with emphasis on the education, but even fulfilling only the motivational function usually results in a 
positive assessment (particularly among those not currently working – which indicates a significant 
requirement for motivational activities among people without jobs). The other factors assessed seem to be 
of secondary importance, and ancillary towards the two key aspects described above. 

 



                                                                   
 

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

 

 

Strona 28 z 120 

 

 

 The optimum achievement of both the motivational function and the fundamental educational role by the 
lifelong learning system depends on fulfilment of formal standards (administration) and informal (relations 
between providers, administration personnel, and participants) as well as ensuring infrastructure 
(premises and equipment). In these respects the adults usually rated their courses, training or schools 
positively, although one can see quite serious differences between certain places. These most probably 
result from the different forms of financing for such learning: courses or schools financed with EU funds 
offer not only free education but also extras, valued highly by participants, in the form of free meals, 
snacks, coffee, or the refunding of travel costs to get to lessons (courses of this type organised by ZDZ in 
Płock or CKU in Siedlce were particularly highly praised). 

 As for formal and informal standards, the vast majority of respondents praised their educational 
establishments. However, one must remember that the above factors play a secondary role, and their 
influence on the level of satisfaction among participants in lifelong learning is determined by the initial 
assessment of the educational and/or motivational function. 

 

Recommendations 

 

The findings of the research conducted among lifelong learning students indicate the necessity of measures in 
three fundamental directions:  

 Shaping of a socially desirable image of lifelong learning  

 Measures favouring the rationalisation of educational choices  

 Steps towards reinforcing individual motivation to study  

 

The following measures should be considered:  

 A greater emphasis should be placed on the promotion of the idea of lifelong education as such – its 
popularisation in society. Changing the image of lifelong education for adults is essential, in order for it not 
to be perceived as a “worse alternative”, as a system of establishments providing poor quality education 
for less capable people who have not managed in life. The goal of such promotion should be to attract 
customers of a new type to the establishments – people who are motivated, who really did fall out of the 
job market for various reasons and want to get back in. Campaigns should be addressed to middle-aged 
people. The aim should be at all costs to change the situation in which schools for adults are occupied by 
youngsters who have left basic vocational schools. And such promotion should be conducted via various 
media – both in social campaigns and via getting directly through to potentially interested parties (at job 
market institutions, social help institutions). 

 A condition essential for the effectiveness of lifelong learning for adults to be improved would seem to be 
the introduction of a stage preceding the choice of school, training or course, aimed at getting prospective 
students acquainted with the specific nature of the job market, the mechanisms behind how it functions, 
and their place on this market. This stage should comprise pre-employment orientation as broadly 
understood, and diagnosis of the individual’s predispositions and analysis of their strengths and 
weaknesses. The ultimate outcome in turn should be an outline plan for the future career path of a 
participant on the job market, taking account of their predispositions and interests on a par with real job 
market demand. Only following such preparation will a significant portion of today’s lifelong learning 
participants be in a condition to draw genuine benefits, reflected in their position on the job market. 

 There is a very high dropout rate in lifelong schooling. In this context, support should be provided for those 
taking such an education by sustaining their motivation to study. Here it would seem legitimate to organise 
meetings with a psychologist or regular training sessions and workshops teaching students how to cope 
with difficulties arising from participation in this education (including reconciling it with home and work-
related duties).  
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 Based on the respondents’ comments, one should presume that the career advisor position as it functions 
today is not fulfilling the role described above. A significant portion of the respondents had never 
encountered a career advisor, or did not even know that such a function exists, while those who had met 
with one described this meeting as filling in tests and questionnaires which led to nothing (or from which 
they received no feedback).  

 One should consider the proposal of independent ranked listings of lifelong learning establishments, which 
would enable assessment of the quality of instruction at specific establishments. Compiling such ranked 
listings would have a number of benefits: 

o Firstly, it would be good promotion for the entire lifelong learning system. The compilation and 
publication of such a listing could be a media event, thanks to which some potential customers of 
lifelong learning establishments would find out about their existence.  

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

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

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

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

o The financial condition of establishments  

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

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

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

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

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

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

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

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

o Informing about the benefits from collaboration in regard to vocational training  

o Promoting collaboration between business associations and the lifelong learning sector – lobbying 
for enabling establishments to join employer organisations in order to make contacts within and 
become familiar with the specifics of particular sectors 
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o Changing the negative attitudes displayed by employers towards lifelong learning and towards 
employees making an effort individually to raise or supplement their qualifications (e.g. releasing 
these employees for classes or exams without any negative consequences)  

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

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

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

 The Voivodship Job Agency in Warsaw, and Poviat Job Agencies 

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

 Employer organisations 

 Lifelong learning establishments 

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

 Poviat Job Agencies, as the institutions possessing knowledge regarding deficits and the bodies supervising 
lifelong learning establishments, should also become involved in providing support. It would also be worth 
inviting employer organisations to collaborate. Here one could propose the formation of understandings 
between establishments or supervising bodies, the organisation of training, workshops and conferences, 
and creation of workgroups – both regarding subjects of instruction with employment prospects, and 
regarding the tools serving better promotion of the lifelong learning sector, and counselling needed, etc. A 
lot would depend on the level of measures taken – and counselling for the establishments (e.g. a list of 
good practices), promotion of good management (e.g. competitions, prizes) and promotion of the lifelong 
learning system itself should certainly be coordinated at a voivodship level, to ensure as broad an impact 
as possible and consistency in communication. 
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Cześć 1: edukacja  
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4 CHARAKTERYSTYKA BADANYCH UCZESTNIKÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

 

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wyróżnid dwa podstawowe modele – profile 
społeczno – osobowościowe osób biorących udział w kształceniu ustawicznym: 

 

 Model pierwszy – osoby młode w wieku około 18 – 25 lat, które nie podjęły jeszcze pracy zawodowej 

(ewentualnie pracują dorywczo, okazjonalnie, sezonowo), a także nieposiadające rodziny. W tym 
przypadku kształcenie ustawiczne jest niejako przedłużeniem etapu uczenia się. Można przypuszczad, że 
kontynuacja kształcenia ma tutaj na celu odsunięcie w czasie momentu podjęcia pracy zawodowej, co jest 
zdeterminowane sytuacją na rynku pracy. Przewidywane trudności w znalezieniu zatrudnienia powodują, 
że z jednej strony młodzi ludzie pragną uzyskad jak najwyższe kwalifikacje, aby zwiększyd swoje szanse na 
rynku pracy, a z drugiej po prostu odsuwają w czasie ten trudny moment, opóźniają go, jednocześnie 
mając zajęcie i dobre wytłumaczenie na obecne „niepracowanie”. Zgodnie z danymi ilościowymi grupa ta 
stanowi zdecydowaną większośd uczestników kształcenia ustawicznego (ponad 50%). Typową postawę w 
tym zakresie prezentuje poniższa wypowiedź.  

 

Chodziłam do technikum, którego nie skooczyłam. Z tego względu, że wybrałam zły kierunek, nie rozumiałam 

nazwy. Myślałam, że, jest, to związane coś z biznesem, bo agrobiznes, a, to okazało się, że o jakiś nawozach i w 

ogóle. A, to mnie w ogóle nie interesowało. Więc byłam tylko po gimnazjum z tego względu, no i robiłam sobie 

takie kursy. Wcześniej byłam na kursie na kasjera fakturzystę, potem znalazłam staż w sklepie. Później zrobiłam  

taki inny kurs, żeby może po tym znaleźd jakąś pracę. No i teraz zaczęłam się uczyd dalej. Na razie jeszcze nie 

znalazłam pracy w tym zawodzie, ale mam nadzieję, że może coś tam kiedyś…/Żyrardów, kursy, kobieta/ 

 

 Model drugi – dugą wyrazistą grupę uczestników kształcenia ustawicznego stanowią osoby starsze 

(powyżej 40 – 45 roku życia), których dotychczasowa kariera zawodowa z różnych powodów załamała się 
(utrata pracy, pogorszenie zdrowia).  Wedle danych z badao ilościowych grupa ta, stanowi około jednej 
piątej uczestników kształcenia ustawicznego. Osoby te najczęściej posiadają również rodzinę - dzieci 
zazwyczaj już samodzielne lub prawie samodzielne. Podjęcie decyzji o kształceniu ustawicznym jest w tym 
modelu zdeterminowane indywidualnymi planami co do dalszej ścieżki zawodowej. W zależności od 
indywidualnych preferencji, można tutaj wyróżnid następujące determinanty: 

 zapełnienie wolnego czasu, aktywnośd towarzyska – bez planów podjęcia pracy zawodowej; 

 samorealizacja, nauczenie się nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy – osoby te chętnie podejmą 
pracę zgodną ze zdobywanym właśnie wykształceniem, o ile zdarzy się taka możliwośd, nie są jednak 
zdeterminowane, aby takiej pracy aktywnie poszukiwad; 

 podniesienie swoich kwalifikacji, ewentualnie przekwalifikowanie się w celu zwiększenia swoich 
realnych szans na rynku pracy – osoby te są zazwyczaj wysoko zdeterminowane w poszukiwaniu pracy. 

 

Warto również podkreślid, że zdecydowana większośd osób powyżej 40. roku życia bardzo pesymistycznie 
ocenia swoje szanse na rynku pracy właśnie ze względu na wiek. W tej grupie zazwyczaj jest to najsłabsza 
strona w samoocenie swojej wartości, jako pracownika. Można przypuszczad, że większośd tych osób 
wykazałaby większą chęd i aktywnośd w poszukiwaniu pracy, o ile ocena szans na jej znalezienie byłaby 
bardziej optymistyczna, co oddaje poniższa wypowiedź.  

 

Na tyle stan zdrowia jeszcze pozwala, że mógłbym pracowad, dzieci odchowałem więc mógłbym się poświęcid 

pracy, ale w sumie tak, idąc do pracodawcy, to on mówi: „Czy pan już pracował w tym?”, wiele prac 

wykonywałem, tak fizycznych jak i umysłowych, niemniej jednak, akurat w tym zawodzie nie pracowałem, 
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myślę, że nie jestem na tyle niedoświadczony zawodowo, żeby nie pojąc tej pracy, ale oni chcą, żeby ktoś już 

pracował klika lat i już wiedział wszystko./Radom, kursy, mężczyzna/ 

 

Oczywiście opisane wyżej modele nie wyczerpują całego spektrum postaw prowadzących do podjęcia nauki w 
systemie kształcenia ustawicznego, ani też możliwych segmentów uczestników KU. Wedle danych ilościowych, 
w systemie kształcenia dla dorosłych dośd licznie reprezentowana jest także grupa 26-35 latków, dla których, 
jak pokazują dyskusje grupowe uczestnictwo w KU jest swego rodzaju odskocznią od problemów na rynku 
pracy. Zidentyfikowane czynniki uczestnictwa w KU zostały omówione szerzej w Rozdziale 5. Szeregu osób 
objętych badaniem nie sposób przypisad, do któregoś z modeli, a ich historie wskazują na mieszaninę 
powyższych cech lub wykraczają poza zarysowany schemat. 

 

Poniżej znajduje się charakterystyka uczestników kształcenia ustawicznego, którzy wzięli udział w ilościowym 
badaniu terenowym, pod względem takich aspektów jak: 

 Zmienne demograficzne – płed, wiek, miejsce zamieszkania 

 Charakterystyka dotychczasowej ścieżki edukacyjnej, w tym zdawane egzaminy zewnętrzne 

 Status na rynku pracy oraz osiągane zarobki 
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4.1 Płed, wiek, miejsce zamieszkania 

Wśród badanych uczestników kształcenia ustawicznego dominują osoby młode – do 25 lat (51%), wpisujące się 
w pierwszy model społeczno-osobowościowy. Jak już wspomniano powyżej dla tych osób nauka w szkołach dla 
dorosłych jest po prostu kontynuacją ścieżki nauki w kształceniu powszechnym, a także odsunięciem w czasie 
momentu wejścia na rynek pracy, przedłużeniem młodości. Po 16% stanowią osoby w wieku 26-35 lat oraz 
osoby po 35 roku życia, wpisujące się w drugi wyróżniony model społeczno-osobowościowy. W próbie zaznacza 
się niewielka dominacja kobiet (57%)

3
. 

 

 
Rysunek 3 Charakterystyka uczestników kształcenia 
ustawicznego ze względu na wiek. N=1628 

 
Rysunek 4 Charakterystyka uczestników kształcenia 
ustawicznego ze względu na płed. N=1628 
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Najliczniej reprezentowane w próbie są osoby kształcące się w placówkach na terenie miasta Płocka (25%). 
Porównywalny udział w próbie mają uczestnicy kształcenia ustawicznego w następujących powiatach i ich 
okolicach – radomski, przasnyski oraz pruszkowski. Najmniej licznie reprezentowane w zrealizowanej próbie są 
powiaty żuromioski oraz miasto Siedlce.  

Taka struktura próby uwarunkowana jest przede wszystkim liczbą placówek oferujących kształcenie ustawiczne, 
a także liczbą samych uczestników kształcenia ustawicznego w badanych powiatach. W powiatach, które są w 
próbie reprezentowane najsłabiej wystąpiły największe trudności z realizacją badania, właśnie przez brak 
dostępności respondentów spełniających kryteria próby. 

Warto także zauważyd, że w powiecie żuromioskim i okolicach badanie udało się zrealizowad wyłącznie z 
reprezentantami form szkolnych. Największy odsetek uczestników pozaszkolnych form kształcenia jest zaś w 
powiecie radomskim i jego okolicach. 

 

                                                                 

 

 
3 Wedle danych z systemu Informacji Oświatowej proporcje w populacji kształtują się odwrotnie. Kobiety stanowią 48% uczestników 

systemu kształcenia ustawicznego. Zaistniałą różnicę można wytłumaczyd większym zaangażowaniem kobiet w naukę i ich częstszą 

obecnością na zajęciach, podczas których realizowano badanie.  
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Tabela 8 Charakterystyka uczestników kształcenia ustawicznego ze względu na powiat 

  
RAZEM 

(N=1628) 

radomski i 

okolice 

(N=323) 

żuromioski i 

okolice 

(N=111) 

przasnyski i 

okolice 

(N=307) 

m. Płock 

(N=412) 

m. Siedlce 

(N=188) 

pruszkowski i 

okolice 

(N=287) 

Udział uczestników placówek kształcenia ustawicznego w próbie 

 100% 20% 7% 19% 25% 12% 18% 

Udział uczestników placówek kształcenia ustawicznego w powiecie ze względu na typ kształcenia 

formy szkolne 83% 68% 100% 86% 87% 90% 82% 

formy 

pozaszkolne 17% 32%  14% 13% 10% 18% 

 

Zrealizowana próba ma strukturę wyraźnie dychotomiczną. Najwyższe odsetki stanowią w niej z jednej strony  
mieszkaocy wsi – 38%, zaś z drugiej mieszkaocy dużych miast (100-500 tys. mieszkaoców) – 20%. Co ciekawe ta 
ostatnia grupa zdecydowanie silniej reprezentowana jest wśród badanych uczestników form pozaszkolnych 
(formy pozaszkolne – 31%, szkolne – 17%).  

 
Rysunek 5 Charakterystyka uczestników kształcenia ustawicznego ze względu na miejsce zamieszkania 
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4.2 Ścieżki edukacyjne 

 

Patrząc na uczestników form szkolnych kształcenia ustawicznego, którzy znaleźli się w próbie, widad wyraźnie, 
że większośd z nich (por. Rysunek 6) to osoby kontynuujące naukę bezpośrednio po ukooczeniu poprzedniej 
szkoły, którą najczęściej jest zasadnicza szkoła zawodowa (prawie 30%), liceum ogólnokształcące (11%), 
technikum (7%) oraz liceum profilowane (4,3%).Mniej licznie reprezentowane w próbie są osoby, które 
powróciły do kształcenia po przerwie i które próbują dokooczyd wcześniej przerwaną naukę. Są to najczęściej 
osoby, które przerwały naukę w technikum (6%), liceum ogólnokształcącym (6%) oraz zasadniczej szkole 
zawodowej (4%).  
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Rysunek 6 Ścieżki edukacyjne badanych uczestników szkolnych form kształcenia ustawicznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawą procentowania jest liczba uczestników kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Na schemacie przedstawiono 

najważniejsze etapy edukacyjne. 

 

Ścieżki edukacyjne uczestników form pozaszkolnych, biorących udział w badaniu, są nieco bardziej 
skomplikowane. Wśród badanych uczestników form pozaszkolnych odnajdujemy w zasadzie pełen wachlarz 
wykształcenia. Są tutaj osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym – i to zarówno 
absolwenci szkół dla młodzieży (14%), jak i (chod znacznie rzadziej) szkół dla dorosłych (3%), a także osoby 
posiadające wykształcenie średnie ogólnokształcące, techniczne, czy też absolwenci liceów profilowanych. 13% 
uczestników form pozaszkolnych stanowią osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, po 7% - posiadające 
licencjat, a także takie, które ukooczyły szkołę policealną. 
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Rysunek 7 Ścieżki edukacyjne badanych uczestników pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawą procentowania jest liczba uczestników kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na 
schemacie przedstawiono najważniejsze etapy edukacyjne. 

 

Bez względu na powody co piąty badany przerwał naukę w poprzedniej szkole. Odsetek ten jest nieco wyższy 
wśród obecnych uczestników form szkolnych oraz placówek niepublicznych. Na tle wszystkich badanych typów 
szkół wyróżnia się tutaj liceum dla dorosłych – niemal połowa (46%) obecnie uczących się w liceach, wróciła do 
nauki po jej przerwaniu w przeszłości (por. Rysunek 8).  

 
Rysunek 8 Odsetki kontynuujących naukę po przerwanej nauce w poprzedniej szkole 
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Jak pokazują badania ilościowe, podstawowym powodem przedwczesnego zakooczenia edukacji było 
najczęściej wczesne założenie rodziny, narodziny dzieci, zajęcie się ich wychowaniem i utrzymaniem. Jedna na 
pięd badanych kobiet przerwała proces edukacyjny właśnie z powodu założenia rodziny. W przypadku mężczyzn 
z kolei, silnie zaznacza się koniecznośd podjęcia pracy zarobkowej (40% - dwukrotnie częściej, niż w przypadku 
kobiet), co może się wiązad z faktem, że to właśnie na mężczyźnie spoczywa ciężar utrzymania rodziny, 

Powodem przerwania nauki, nieco częściej wśród biorących udział w badaniu mężczyzn oraz osób w wieku 26-
35 lat,  był również brak chęci i zapału do nauki (34%). Najmłodsi respondenci (do 25 lat), a także mężczyźni 
najczęściej przyznawali z kolei, że nie kontynuowali nauki ze względu na złe wyniki i problemy w szkole 
(odpowiednio 32% i 27%). Zniechęcające do dalszej nauki było nawet jednorazowe niepowodzenie w procesie 
edukacji (np. niedostanie się do technikum lub na studia), co oddaje poniższa wypowiedź. 

 

Kiedy zdawałem po podstawówce do technikum samochodowego i praktycznie nie dostałem się z braku miejsc. Nie 

dostałeś się z braku miejsc to do zawodówki masz pierwszeostwo, ale ja powiedziałem nie. Jak nie dostałem się do 

technikum, mimo to, że egzamin zdałem, to obróciłem się na pięcie i poszedłem na tokarza. Nigdy mnie to nie 

interesowało no ale tam akurat były miejsca, tam poszedłem. Ale i tak po skooczeniu zawodówki wróciłem do zawodu 

jako samouk. I tak jestem mechanikiem i w tej chwili to technikum mechaniczne kooczyłem. Bo to mi sprawia 

przyjemnośd./Płock, szkoły, mężczyzna/ 

 

Nieliczne osoby przerwały naukę, bo chciały wcześniej się usamodzielnid, zacząd „dorosłe życie”. Po latach 
doceniły jednak wartośd wykształcenia.  

 

Tabela 9 Najważniejsze powody nie ukooczenia szkoły/przerwania kształcenia 
  Wiek Płed 

 RAZEM  
N=321 

do 25 lat 
N=172 

26-35 lat 
N=54 

36 lat + 
N=51 

Kobieta 
N=179 

Mężczyzna 
N=116 

Koniecznośd podjęcia pracy zarobkowej                          30% 26% 33% 33% 22% 40% 

Brak chęci/zapału do nauki                                     28% 29% 33% 25% 26% 34% 

Złe wyniki w szkole, problemy w szkole                         21% 32% 9% 8% 19% 27% 

Koniecznośd opieki nad dzieckiem                               14% 12% 15% 20% 22% 2% 

Pana(i) stan zdrowia                                           9% 10% 6% 8% 10% 7% 

Koniecznośd opieki nad innymi członkami 

gospodarstwa domowego  

5% 3% 6% 6% 3% 5% 

Inne          7% 6% 13% 4% 5% 9% 

Nie wskazano/odmowa 10% 9% 7% 14% 8% 11% 

 

Badanie pokazało, iż udział w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych nie jest popularny wśród 
obecnych uczestników form szkolnych. Ogółem 69% uczestników kształcenia ustawicznego w formach 
szkolnych zadeklarowało, że nigdy nie uczestniczyło w żadnych kursach i szkoleniach. Osoby te podejmując 
naukę w szkole, rzadko decydują się na dodatkowe dokształcanie w formie kursów lub szkoleo. Jeżeli już to 
czynią, to podobnie, jak w całej próbie, widad że jest to najczęściej wymóg, a nie inicjatywa samego uczestnika. 
Najbardziej popularnymi szkoleniami są te organizowane przez Urzędy Pracy (14% uczestników form 
szkolnych), na które kierowane są osoby zarejestrowane jako bezrobotne. W głównej mierze są to szkolenia 
zawodowe, ale także szkolenia obsługi komputera, czy też szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. 

Kursy i szkolenia organizowane przez inne rodzaje podmiotów są znacznie mniej popularne – po 4%-6% 
badanych zadeklarowało uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez pracodawcę w zakładzie pracy, 
Centrum Kształcenia Praktycznego lub Ustawicznego, czy też  Ośrodek Pomocy Społecznej (por. Tabela 10). 

 



                                                                   
 

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

 

 

Strona 39 z 120 

 

 

Tabela 10 Udział uczestników form szkolnych kształcenia ustawicznego (w przeszłości i obecnie) w kursach/szkoleniach ze 
względu na organizatora i rodzaj kursu/szkolenia. Uczestniczy form szkolnych. N=1356.  

 
Udział w kursach/ 

szkoleniach ze względu 

na organizatora 

RODZAJ KURSU/SZKOLENIA 

 zawodowe językowe 
obsługi 

komputera 
Miękkie 

Powiatowy Urząd Pracy                                           14% 61% 8% 18% 15% 

Pracodawcę w zakładzie pracy                                   

Ośrodek Pomocy Społecznej                                       

6% 78% 1% 6% 0% 

Centrum Kształcenia Praktycznego                                5% 65% 1% 3% 3% 

Centrum Kształcenia Ustawicznego                                4% 42% 0% 5% 0% 

Ośrodek Pomocy Społecznej                                       4% 66% 8% 26% 19% 

Ośrodek dokształcenia i doskonalenia 

zawodowego                 

3% 63% 2% 7% 0% 

Organizację pozarządową, fundację, 

stowarzyszenie               

2% 60% 16% 20% 8% 

Niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego i 

praktycznego   

1% 87% 13% 0% 0% 

Placówkę Doskonalenia Nauczycieli                               0% 50% 17% 17% 0% 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                          0% 33% 0% 0% 0% 

Kolegium Nauczycielskie                                         0% 33% 0% 0% 0% 

W żadnych  69%  

 

Badani uczestnicy pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego o wiele częściej uczestniczą w różnego rodzaju 
kursach i szkoleniach, niż uczestnicy form szkolnych, chociaż widoczne w poniższej tabeli odsetki zawyża fakt, 
że brane pod uwagę były również szkolenia lub kursy, w których respondent brał udział w chwili badania. 
Podobnie, jak w przypadku uczestników form szkolnych widad, że decyzja o podjęciu kształcenia związana jest z 
brakiem pracy, albowiem wśród organizatorów szkoleo dominuje Powiatowy Urząd Pracy (49%) oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej (14%), zaś wśród typów szkoleo i kursów dotyczące tematyki zawodowej. Co ciekawe wśród 
form pozaszkolnych, w których badani brali udział w OPS-ach znaczące miejsce zajmują również szkolenia 
językowe. 
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Tabela 11 Udział uczestników form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego (w przeszłości i obecnie) w 
kursach/szkoleniach ze względu na organizatora i rodzaj kursu/szkolenia N=272 

 
udział w kursach/ 

szkoleniach ze względu 

na organizatora 

RODZAJ KURSU/SZKOLENIA 

 zawodowe językowe 
obsługi 

komputera 
miękkie 

Powiatowy Urząd Pracy                                           49% 71% 6% 21% 12% 

Ośrodek Pomocy Społecznej                                       14% 41% 21% 23% 13% 

Ośrodek dokształcenia i doskonalenia 

zawodowego                 

13% 71% 3% 15% 9% 

Centrum Kształcenia Praktycznego                                12% 67% 0% 0% 0% 

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i 

praktycznego   

11% 69% 3% 31% 24% 

Pracodawca w zakładzie pracy                                    8% 74% 0% 0% 0% 

Organizacja pozarządowa, fundacja, 

stowarzyszenie               

7% 68% 26% 16% 16% 

Placówka Doskonalenia Nauczycieli                               5% 46% 0% 0% 0% 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                          4% 27% 0% 0% 0% 

Centrum Kształcenia Ustawicznego                                3% 89% 0% 33% 33% 

Kolegium Nauczycielskie                                         1% 50% 0% 0% 0% 

Nie wskazano/odmowa   11%  

 

Jedna trzecia badanych (33%) zadeklarowała, że w swej drodze edukacyjnej przystąpiło do egzaminu 
maturalnego, z czego zgodnie z deklaracjami 84% egzamin maturalny zdało. Osoby posiadające maturę 
znacznie częściej obecne są wśród badanych uczestników form pozaszkolnych. Częściej osoby, które przystąpiły 
do egzaminu maturalnego odnajdujemy w powiatach: miasto Płock, radomskim i okolicach oraz miasto Siedlce 
(por. Tabela 12). 

Nieco bardziej popularny wśród badanych jest egzamin zawodowy - 42% zadeklarowało przystąpienie do tego 
egzaminu, z czego, zgodnie z deklaracjami, 89% egzamin ten zdało. Popularnośd posiadania egzaminu 
zawodowego jest zbliżona wśród uczestników form szkolnych i pozaszkolnych biorących udział w badaniu. 
Także i w tym przypadku najwyższe odsetki deklarujących przystąpienie do egzaminu odnotowano w powiatach 
radomskim i okolicach oraz w Płocku. Należy tutaj jednak mied na uwadze, że badani jako egzamin zawodowy, 
jak pokazały badania jakościowe, mogli rozumied nie tylko zewnętrzny egzamin zawodowy uprawniający do 
wykonywania danego zawodu, ale również egzaminy wewnętrzne odbywające się na koniec kursów lub szkoleo 
dające jedynie certyfikat ukooczenia kursu lub szkolenia w danym zakresie. 
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Tabela 12 Zdawalnośd egzaminów maturalnych i zawodowych wśród badanych uczestników kształcenia ustawicznego ze 
względu na kluczowe zmienne  

 EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN ZAWODOWY 

 
Przystąpienie do egzaminu 

maturalnego 
% tych, 

którzy 

zdali 

Przystąpienie do egzaminu 

zawodowego 
% tych, 

którzy 

zdali   

tak nie nie 

wskazano

/nie 

dotyczy 

tak nie nie 

wskazano

/nie 

dotyczy 

RAZEM (N=1628) 33% 24% 43% 84% 42% 22% 36% 89% 

TYP KSZTAŁCENIA 

formy szkolne (N=1356) 29% 25% 46% 79% 43% 22% 36% 88% 

formy pozaszkolne (N=272) 52% 22% 26% 97% 40% 22% 38% 93% 

WIEK 

do 25 lat (N=829) 28% 29% 43% 78%  38% 27% 35% 83% 

26-35 lat (N=267) 41% 19% 40% 86% 49% 16% 35% 94% 

36 lat + (N=255) 40% 20% 40% 91% 50% 15% 35% 95% 

PŁED 

Kobieta (N=922) 39% 22% 39% 83% 42% 21% 37% 89% 

Mężczyzna (N=588) 25% 30% 45% 87% 45% 23% 32% 88% 

POWIATY 

radomski i inne (N=323) 37% 29% 34% 87% 59% 22% 19% 93% 

żuromioski i inne (N=111) 26% 26% 48% 79% 52% 17% 31% 90% 

przasnyski i inne (N=307) 29% 15% 55% 71% 42% 12% 46% 84% 

m. Płock (N=412) 35% 25% 39% 86% 32% 26% 42% 84% 

m. Siedlce (N=188) 42% 14% 44% 84% 47% 19% 34% 89% 

pruszkowski i inne (N=287) 27% 32% 41% 90% 33% 29% 38% 94% 

 

Najliczniej reprezentowani w próbie posiadacze zdanego egzaminu zawodowego to osoby posiadające dyplom 
w kierunkach: sprzedawca, fryzjer, kucharz małej gastronomii, kucharz, mechanik samochodowy, asystent 
ekonomiczny oraz monter instalacji i urządzeo sanitarnych – wskazania co najmniej 3% (por. Tabela 13). 

 

Tabela 13 Zawody, w jakich badani najczęściej posiadali zdany egzamin zawodowy (wskazania od 2%). 

 

RAZEM (N=623) 

formy szkolne 

(N=520) formy pozaszkolne (N=103) 

Sprzedawca 9% 10% 2% 

Fryzjer 8% 8% 5% 

Kucharz małej gastronomii 6% 8%  

Kucharz 5% 6% 1% 

Mechanik pojazdów samochodowych 5% 5% 4% 

Asystent ekonomiczny 5% 4% 9% 

Krawiec  4% 4% 3% 

Monterzy instalacji i urządzeo sanitarnych 3% 3% 1% 

Murarz  2% 3%  

Cukiernik 2% 3% 1% 

Technik mechanik 2% 1% 4% 
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RAZEM (N=623) 

formy szkolne 

(N=520) formy pozaszkolne (N=103) 

Handlowiec 2% 2% 1% 

Pracownik administracyjny 2% 2% 2% 

Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej 2% 2% 2% 

Ogrodnik 2% 2% 1% 

 

4.3 Status na rynku pracy oraz osiągane zarobki 

 

W zrealizowanej próbie znajdują się uczestnicy kształcenia ustawicznego rekrutujący się zarówno z osób 
pracujących (42%), jak również takich, które jeszcze nie weszły na rynek pracy (21%) oraz takich, które mają 
obecnie przerwę w karierze zawodowej (32%). 

Wśród badanych uczestników form pozaszkolnych dominuje grupa osób, które obecnie są bezrobotne (56%). 
Jest ona szczególnie liczna wśród respondentów odbywających w chwili badania kursy/szkolenia prowadzone 
przez Centrum Kształcenia Ustawicznego (79%), czy też prowadzone przez niepubliczne placówki kształcenia 
ustawicznego (68%).  

Wśród badanych kształcących się w formach szkolnych najliczniej w próbie reprezentowane są osoby pracujące 
i jednocześnie uzupełniające swoje wykształcenie (46%). Największy udział grupa ta ma wśród uczniów liceów 
uzupełniających. Niemal co czwarty uczestnik kształcenia w formach szkolnych kontynuuje rozpoczętą w 
normalnym trybie naukę i nie rozpoczął jeszcze kariery zawodowej (23%). Osoby takie, z podobną częstością, 
odnajdujemy wśród uczniów większości badanych typów szkół. Wyjątkiem jest tutaj liceum uzupełniające, gdzie 
odsetek ten jest nieco mniejszy, niż w pozostałych typach szkół (por. Rysunek 9) 

Średnie miesięczne zarobki pracujących uczestników kształcenia ustawicznego, którzy znaleźli się w próbie, nie 
odbiegają od średniej w populacji i wynoszą nieco ponad 1670 zł. Zarobki te są nieco wyższe wśród badanych 
uczestników form pozaszkolnych, a z form szkolnych wśród uczniów liceów ogólnokształcących (por. Rysunek 
10).  

Szczegółowe informacje na temat sytuacji zawodowej uczestników kształcenia ustawicznego Czytelnik znajdzie  
w rozdziale 9. 
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Rysunek 9 Charakterystyka uczestników kształcenia ustawicznego ze względu na status na rynku pracy 
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Rysunek 10 Charakterystyka uczestników kształcenia ustawicznego ze względu na osiągane zarobki. Wartości średnie. N= 
osoby obecnie pracujące 
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5 CZYNNIKI DETERMINUJĄCE UDZIAŁ W KSZTAŁCENIU  USTAWICZNYM 

 

 

5.1 Czynniki warunkujące podjęcie nauki 

 

Jak pokazały zrealizowane badania, motywy podjęcia nauki w placówkach kształcenia ustawicznego są bardzo 
zróżnicowane i złożone. W większości przypadków nie możemy mówid o jednej dominującej przyczynie 
podjęcia nauki w ramach kształcenia dla dorosłych, kwestię tę należy raczej rozważad w kategoriach 
syndromów postaw, na które z różną siłą składają się rożne czynniki. W badaniach jakościowych 
zidentyfikowano 14 przyczyn podejmowania nauki w trybie dla osób dorosłych. Biorąc pod uwagę stopieo 
zaangażowania w naukę oraz refleksyjnośd wyborów - układają się one w cztery główne grupy.  Przedstawia je 
rysunek poniżej.  

 

Rysunek 11 Grupy postaw związanych z kontynuacją nauki.  

 

 

 

Motywy związane z realizacją ścieżki edukacyjnej oraz ogólnym podniesieniem kwalifikacji są najbardziej 
pożądane i właściwe z punktu widzenia założeo systemu kształcenia ustawicznego w kontekście sytuacji 
zawodowej i sytuacji na rynku pracy. Jednakże myślenie o kształceniu ustawicznym w tych kategoriach wśród 
jego uczestników jest rzadziej spotykane i dotyczy tylko nielicznej grupy, która ma skonkretyzowane swoje 
plany życiowo – zawodowe, a kształcenie ustawiczne traktuje jako jeden z elementów ich realizacji.   

Uczestnicy badao, jako powody kontynuacji nauki w szkole dla dorosłych powszechnie wymieniali wskazywali 
na chęd podniesienia kwalifikacji. Głębsza analiza głoszonych poglądów, pokazuje że jednak, iż w większości 
przypadków nie stoją za nimi konkretne przemyślenia co do ścieżki zawodowej i miejsca na rynku pracy, a 
jedynie myślenie życzeniowe w kategoriach ogólnej poprawy swojej sytuacji na rynku pracy w wyniku zdobycia 
(bliżej nieokreślonych) kwalifikacji. Potwierdzają to chociażby zupełna biernośd w zakresie wyboru placówki 
kształcenia ustawicznego. W większości przypadków determinanty wyboru takie jak lokalizacja placówki, czy też 
zasłyszane opinie biorą zdecydowaną górę nad analizą oferty placówki czy też warunków kształcenia. Ponadto 
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widoczny jest również brak sprecyzowanych planów co do dalszego kształcenia, czy też własnej sytuacji 
zawodowej, podkreślający w całej rozciągłości bezrefleksyjnośd i przypadkowośd dokonywanych przez 
uczestników kształcenia ustawicznego decyzji.  

Badania uczestników, ale również przedstawicieli placówek (szczególnie jakościowe) pokazały dominację 
instrumentalnego i emocjonalnego traktowania kształcenia ustawicznego. Z jednej strony motywy 
kontynuowania nauki związane są z brakiem pomysłu na własne życie, chęcią odsunięcia momentu wejścia na 
rynek pracy, wyjścia z domu, przerwania monotonii, a w skrajnych przypadkach z chęcią podniesienia swojej 
pozycji socjalnej (uczniowie lub słuchacze otrzymują stypendia lub świadczenia socjalne). Sprzyjają temu 
bezpłatne, dofinansowane ze środków unijnych szkoły lub kursy, szkolenia, które w efekcie prowadzą do 
powstania grupy „zawodowych uczniów i słuchaczy”, którzy koocząc jeden kurs, idą na kolejny, a nie ma to 
przełożenia na ich sytuację zawodową.  

Z drugiej strony instrumentalne traktowanie kształcenia ustawicznego związane jest z chęcią lub koniecznością 
formalnego potwierdzenia kwalifikacji. Podchodzenie do kształcenia ustawicznego przez pryzmat 
partykularnych interesów znajduje również potwierdzenie w badaniu dyrektorów jednostek kształcenia 
ustawicznego, którzy przywoływali patologiczne wręcz sytuacje działających fikcyjnie placówek, wydających 
jedynie za odpowiednią opłatą konieczne zaświadczenia czy do pracy, czy też w celu otrzymania świadczeo 
socjalnych. 

 

Zdiagnozowane w trakcie badao determinanty kształcenia ustawicznego ściśle wiążą się z wspomnianymi w 
rozdziale 4 dwoma głównymi profilami społeczno-osobowościowymi uczestników kształcenia ustawicznego. 
Osoby należące do modelu pierwszego – młode, niepracujące, wyraźnie podchodzą do kształcenia 
ustawicznego bez sprecyzowanych konkretnych oczekiwao (licząc ogólnie na poprawę swojej sytuacji na rynku 
pracy) czy też przez pryzmat czynników instrumentalnych. Ich decyzje rzadko są przemyślane i wynikają z 
wytyczonej ścieżki edukacyjnej powiązanej z zapewnieniem sobie jak najlepszej sytuacji na rynku pracy. W 
grupie tej dochodzi do największych nadużyd związanych z kształceniem w celu uzyskania świadczeo socjalnych, 
które przysługują szczególnie osobom uczącym się do 26 roku życia. Z drugiej strony osoby te chcą przedłużyd 
sobie młodośd i opóźnid moment wejścia na rynek pracy.  

W przypadku reprezentantów modelu drugiego (osoby starsze, kontynuujące naukę po przerwie), częściej 
można liczyd na bardziej refleksyjne podejście do kontynuowania nauki, związane z zamiarem polepszenia 
swojej sytuacji na rynku pracy, czy też realizacją konkretnych planów. Jednak wielu reprezentantów tej grupy  
kieruje się motywami o podłożu emocjonalnym – związanymi z chęcią samorealizacji, zrobienia czegoś nowego 
w życiu, czy też wreszcie realizacji zarzuconych kiedyś celów. Zdarzają się też, szczególnie w przypadku osób 
bezrobotnych, przypadki instrumentalnego traktowania KU, jako bezrefleksyjnej realizacji planu wytyczonego 
przez ośrodki pomocy społecznej czy też instytucje rynku pracy.  

Dla decyzji o podjęciu kształcenia ustawicznego nie bez znaczenia jest również wpływ innych osób – czy to 
znajomych lub rodziny, czy też przedstawicieli różnych instytucji. Mimo iż respondenci mogą niechętnie 
przyznawad się, że ktoś ich zachęcił, a czasami nawet „zmusił” do podjęcia nauki, to widad, że w przypadku form 
pozaszkolnych dominuje udział w kursach czy też szkoleniach organizowanych przez PUP lub OPS i bez zachęty 
czy też podpowiedzi ze strony urzędników lub pracowników socjalnych, prawdopodobnie osoby te same nie 
wyszłyby z tą inicjatywą.  

 

Poniżej szczegółowo ostało omówionych czternaście zidentyfikowanych motywów decydujących o podjęciu 
nauki w placówkach kształcenia ustawicznego, wraz z jakościowym uzasadnieniem: 
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 Motyw 1. Chęć zwiększenia swoich szans na rynku pracy – to bardzo ważna 

motywacja, często wymieniana, jako dominująca, zasadnicza i mającą największe znaczenie. 
Interpretowana jest zazwyczaj na dwa sposoby: 

Racjonalny – jako „chęd poprawienia swojego cv”, zwiększenia możliwości zatrudnienia (pracodawcy w opinii 
badanych wolą przyjmowad pracowników lepiej wykształconych, z udokumentowanymi kwalifikacjami), 
poszerzenia możliwości zatrudnienia (rozszerzenie kwalifikacji stwarza możliwośd szukania zatrudnienia na 
różnych stanowiskach). Mimo tych racjonalnych argumentów, jedynie nieliczni badani mieli realne 
doświadczenie znalezienia pracy dzięki odbytym szkoleniom, czy też dzięki podniesieniu poziomu swojego 
wykształcenia. Wydaje się, że wśród badanych rośnie świadomośd niskiej przekładalności zdobywanych 
kwalifikacji na realny wzrost szans zatrudnienia. Jednak kształcenie jest pojmowane jako działanie, które na 
pewno nie zaszkodzi (nawet jeśli nie pomoże), a realnie zwiększa poczucie wpływu na własną karierę 
zawodową.  

 

Dodatkowy papierek, potwierdzenie dla pracodawcy, przy ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej jakichś swoich 

umiejętności. /Ostrołęka, kursy, kobieta/ 

 

Częśd badanych zwiększa swoje szanse na rynku pracy podnosząc kwalifikacje, aby zabezpieczyd się na wypadek 
utraty pracy – co ciekawe, zwiększyd swoje szanse na rynku pracy chcą również osoby pracujące i niezagrożone 
bezpośrednio możliwością utraty pracy. Jednak niepewna sytuacja ekonomiczno-społeczna powoduje, że już 
teraz, na wszelki wypadek wykazują dużą zapobiegliwośd i chcą się na taką ewentualnośd przygotowad. Małe 
znaczenie ma też obecnie chęd znalezienia lepszej pracy ze względu na małe prawdopodobieostwo zaistnienia 
takiej sytuacji. Sytuacja na rynku pracy powoduje dużą zachowawczośd, osoby pracujące doceniają fakt, że w 
ogóle tę pracę posiadają, zazwyczaj nie planują poszukiwania innej, raczej zabezpieczają się na wypadek 
zaistnienia takiej konieczności (utrata pracy). 

 

Do cv, tak ewentualnie, gdyby mi się tam podwinęła noga… /Siedlce, szkoły, mężczyzna/ 

Było zagrożenie zwolnienia z pracy, ale szukałem właśnie szkoleo takich dodatkowych, że mógłbym ewentualnie inny 

zawód podjąd. /Siedlce, kursy, mężczyzna/ 

 

Emocjonalny – zwiększenie liczby udokumentowanych kwalifikacji znacząco wpływa na podniesienie poczucia 
własnej kompetencji oraz na samoocenę, co w konsekwencji skutkuje zwiększeniem inicjatywy w poszukiwaniu 
pracy i skuteczniejszą autoprezentacją przy jej zdobywaniu. Wydaje się, że właśnie ten aspekt jest podstawową 
zasługą kształcenia ustawicznego i jego realnego wpływu na sytuację danej osoby na rynku pracy. 

 

 Motyw 2. Samorealizacja, chęć zrobienia czegoś nowego, ciekawego, podjęcie 

nowego wyzwania, chęć rozwoju osobistego - jest bardzo ważnym motywem 

podejmowania dalszego kształcenia. Przejawia się ona na trzech podstawowych wymiarach – zdobycia 
kwalifikacji w zawodzie, który zawsze chciało się wykonywad, realizacji swoich zainteresowao lub po 
prostu chęci „zrobienia czegoś dla siebie”. 

 chęd przekwalifikowania się/zdobycia kwalifikacji w nowym zawodzie - chęd zmiany zawodu, 
znalezienia wreszcie pracy, którą zawsze chciało się wykonywad, chęd spełnienia swoich marzeo 
zawodowych.  

 

Ja na przykład jestem z wykształcenia handlowcem i nie chcę pracowad w handlu, nie chciałam i dlatego 

wybrałam ten kurs. I tak po pierwsze, a po drugie z potrzeby takiego niesienia… Ale właśnie ten kurs 

opiekunek, ponieważ chciałam zmienid swój zawód, chciałam przez to też dad komuś… ofiarowad siebie i 

pomóc. Tak, i nie taka, że z klientem kontakt, tylko z innym człowiekiem, żeby komuś naprawdę pomóc. /Płock, 

kursy, kobieta/ 
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 możliwośd realizacji własnego zamiłowania, hobby – kursy umożliwiają również zdobycie 
umiejętności związanych nie z rozwojem zawodowym, ale z rozwojem własnych zainteresowao, 
hobby. 

 

Kurs bukieciarstwa to ja właściwie zrobiłam dla własnej potrzeby, tak dla przyjemności i w domu, bo nie 

łączyłam żadnej szansy zawodowej z tym kursem. Hobbystyczne, bo nie mam takich zdolności, a pracę to bym 

bardzo chciała podjąd jako opiekunka. /Płock, kursy, kobieta/ 

 

 chęd zrobienia czegoś dla siebie, zajęcia się tylko sobą – widoczna szczególnie wśród kobiet, które 
dotychczas skoncentrowane były przede wszystkim na wychowywaniu dzieci i prowadzeniu domu. 
Wydaje się, że coraz częstsze podnoszenie w mediach i w dyskursie społecznym tematu samorealizacji 
kobiet pozwala na łatwiejsze ujawnianie takich wewnętrznych motywacji, również na prowincji, gdzie, 
jak można przypuszczad, tradycyjne spojrzenie na role kobiety wciąż jest silne. 

 

Miałam 18 lat jak miałam córkę, no i nie mogłam dalej skooczyd szkoły, wiadomo, musiałam się córką zająd. A 

teraz dzieci mam duże praktycznie, bo najstarsza ma 16 lat, to więc czas pomyśled o sobie, o jakimś 

wykształceniu, pracy, szkole lepszej, coś skooczyd, czegoś się nauczyd lepiej, mied po prostu coś za sobą, niż 

przed sobą praktycznie, no i pomyśled trochę o sobie. /Płock, kursy/ 

 

 Motyw 3. Chęć wyjścia z domu, przełamania monotonii, zagospodarowania 

nadmiaru wolnego czasu – to ważna motywacja przede wszystkim dla osób bezrobotnych, 

posiadających nadmiar wolnego czasu. Co ciekawe, wydaje się ona równie ważna dla osób młodych, 
nieposiadających obowiązków rodzinnych, ale również dla osób starszych, już mniej zaabsorbowanych 
rodziną i domem, nieco znużonych swoją codziennością. Wówczas duże znaczenie zaczyna mied wymiar 
towarzyski, spędzenie wolnego czasu, szczególnie weekendów.   

 

Tym bardziej, że weszliśmy w taki okres, że każdy w domu, że te spotkania towarzyskie jakoś się pourywały, a my 

tutaj siłą rzeczy, co dwa tygodnie się widzimy, żeśmy się zaprzyjaźnili. Nawet jeżeli mamy jakieś problemy to 

spróbujemy komuś tam coś szepnąd, a z drugiej strony to on mnie nie zna, to ja mu mogę powiedzied. Później 

okazuje się, że on może mi pomóc albo ja jemu…/Płock, szkoły, mężczyzna/ 

 

 Motyw 4. Konieczność formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji – to 

motywacja wynikająca zazwyczaj z nacisku/ zachęty pracodawcy, który jednak nie oczekuje rzeczywistego 
zwiększenia kwalifikacji (te są zazwyczaj przez pracownika już posiadane), ile właśnie formalnego ich 
potwierdzenia. Dotyczy to przede wszystkim (chod nie tylko) pracowników sektora budowlanego, gdzie 
duże znaczenie ma bezpieczeostwo pracy, częste są kontrole formalnych uprawnieo pracowników do 
wykonywania określonej pracy. Zdarza się, że pracodawca z innych powodów (ambicja, kompetencje w 
zarządzaniu) chce mied lepiej wykształconych pracowników i zachęca ich do kontynuacji nauki. 

 

Słabą stroną mnie jest brak wykształcenia w sensie papierka. Przez lata pracy, jak kolega powiedział, lubię to co 

robię, wydaje mi się że jestem dobra. I z biegiem czasu wielu rzeczy się nauczyłam od starszych koleżanek., od 

pracodawców, którzy wymagali i przez to uczyli. I na dzieo dzisiejszy mam bardzo duży potencjał w sobie i brak 

wykształcenia. I gdybym dalej szukała pracy, to ktoś musiałby mi bardzo zawierzyd, że jestem fachowcem, a nie 

mam na to dokumentu. /Płock, szkoły, kobieta/ 

Ja zakooczyłem ostatnio kurs operatora właśnie wózków widłowych. To mieliśmy w ramach doskonalenia się 

zawodowego. Ze względu na moje kwalifikacje zawodowe, że tak powiem, zakład mnie wysłał po prostu. Znaczy 

po prostu ja jeździłem tym wózkiem, ale nie miałem uprawnieo, chodziło o papier. /Siedlce, kursy, mężczyzna/ 
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Incydentalnie pracodawca nie zgadzał się na podnoszenie poziomu wykształcenia przez pracownika, 
powodem było własne niskie wykształcenie (obawa, że pracownik będzie wyżej wykształcony od swojego 
pracodawcy lub może poprosid o podwyżkę).  

 

Szef powiedział, że absolutnie nie może podpisad się, bo musiał wyrazid zgodę na to żeby ten ktoś, dokształcał się , 

to on nie podpisze, powiedział wprost, bo będziesz miał większe wykształcenie, niż ja. Taka motywacja była, żeby 

odmówid pracownikowi podnoszenia kwalifikacji. /Siedlce, szkoły, mężczyzna/ 

 

 Motyw 5. Zachęta, inspiracja ze strony rodziny - dorastających dzieci, współmałżonków, 

rodziców. Szczególnie dla osób starszych ważna jest inspiracja ze strony własnych dzieci. Może mied ona 
różny wymiar: częśd osób ambicjonalnie nie chce mied znacząco niższego wykształcenia od własnych 
dzieci, inni chcę w ten sposób zmobilizowad dzieci, zachęcid do dalszej nauki, dad przykład, jeszcze dla 
innych to kształcące się dzieci są same w sobie inspiracją (jeśli one mogą, to dlaczego nie ja). 

 

No i też mi się wydaje, że ta ambicja też trochę, żeby mi tak dzieci kiedyś w życiu nie powiedziały, bo jak ja im 

mówię – ucz się, to ona mi mówi – a ty się nie uczyłaś. I dlatego tym bardziej poszłam do szkoły. /Siedlce, szkoły, 

kobieta/ 

 

Dla części osób ważna jest też inspiracja i wsparcie w podjęciu decyzji, ale także w kontynuowaniu nauki 
ze strony innych członków rodziny, najczęściej współmałżonka, lub rodzica 

 

Skooczyłem edukację koocząc liceum ogólnokształcące. No i później zacząłem troszeczkę studiowad, porzuciłem 

studia z różnych tam przyczyn, no i niedawno właśnie, żona doszła do wniosku, że mógłbym coś tam dalej zrobid z 

tym. Może nie tyle powiedziała mi to tak dosłownie, ale zaczęła tak wspominad, że fajnie by było jakbyś coś tam 

dodatkowo skooczył./Siedlce, szkoły, mężczyzna/ 

 

Szczególnie w kontynuowaniu nauki ogromne znaczenie emocjonalne ma wzrost znaczenia roli uczącej się 
osoby w rodzinie, podjęcie nauki powoduje wzrost zainteresowania, docenienie i podziw ze strony 
pozostałych członków rodziny.  

 

Moja mama była bardzo dumna, jak zobaczyła świadectwo moje… W ogóle cała rodzina była bardzo 

zaangażowana w moje egzaminy koocowe, no i w maturę, wspierali mnie wszyscy, warto było iśd do szkoły, bo 

wszyscy byli zainteresowani moją osobą. /Siedlce, szkoły, kobieta/ 

 

 Motyw 6. Chęć uzupełnienia lub dokończenia wcześniej przerwanej nauki, 

chęć podniesienia poziomu wykształcenia – to dośd częsty motyw podjęcia kształcenia w 

szkołach, tak wśród kobiet, jak i mężczyzn. Jeśli proces kształcenia został zatrzymany na dośd wczesnym 
etapie (poziom podstawowy, ewentualnie zawodowy) zazwyczaj ze względów osobistych (wśród kobiet 
wczesne założenie rodziny i urodzenie dzieci, wśród mężczyzn służba wojskowa, a czasem także wczesne 
założenie rodziny), kiedy pojawia się więcej wolnego czasu (odchowanie dzieci) chęd dokooczenia własnej 
edukacji staje się ważna.  

 

Samochodówkę kooczyłem. Ze względu na to, że nie dostałem się do technikum. Później próbowałem, ale jakoś mi 

się nie udało. Zaocznie się uczyd - tzn. jeszcze wojsko, wojsko, później próbowałem. tzn. w sumie to chodziłem tam, 

trzy semestry ukooczyłem w CKU w Siedlcach. Tylko, że ze względu no, ożeniłem się, dzieci. Wiadomo. Nie było 
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czasu. A tak to musiałem pracowad w soboty, niedziele, w weekendy (…) No i jakoś w tej chwili nadarzyła się 

okazja. Praca tu na miejscu pojawiła się i się tu przeniosłem, bo akurat usłyszałem o tym. I w szkołach dla 

dorosłych, to jest w sumie liceum, tak jak teraz dla dorosłych. Za darmo całkowicie, sam podjąłem decyzję i teraz 

będę. Teraz w tym roku będę przystępował do matury. Tzn. myślę, że – już mam plany, żeby pójśd, zapisad się na 

kierunek taki informatyki, na studium. /Siedlce, szkoły, mężczyzna/ 

 

 Motyw 7. Chęć podniesienia kwalifikacji, dokształcenia się w posiadanym 

zawodzie – niestety motywacja ta rzadko wiąże się z równoczesną możliwością awansu, czy 

zwiększenia zarobków. Motyw awansu, czy zwiększenia zarobków wydaje się w ogóle nie mied znaczenia 
w obecnej sytuacji na rynku pracy. Priorytetem jest to, aby znaleźd lub utrzymad pracę, a nie poprawid jej 
warunki, na co, w opinii badanych, nie ma obecnie szans. W praktyce rzadko się zdarza, aby podniesienie 
kwalifikacji realnie wpłynęło na zwiększenie wynagrodzenia, jednak w opinii badanych czyni taką 
możliwośd bardziej prawdopodobną – „gdyby pracodawca chciał podnieśd mi zarobki, będzie miał 
dodatkowe argumenty po temu”. 

 

Na tamtym etapie *kształcenia+ okropnie mnie nudziły te ekonomiczne sprawy, takie kosztowe, teraz… w ogóle 

mnie to zaciekawiło, powiedziałabym nawet, i bardzo często w ofertach pracy, jest to jako poboczna umiejętnośd 

potrzebna, a w pracy teraz mi się bardzo przyda, tylko, że u mnie nie będzie się łączyd z żadnym tam awansem, 

tylko z taką większą pewnością w podejmowaniu jakiś decyzji. /Płock, kursy, mężczyzna/ 

 

 Motyw 8. Skierowanie, zachęty ze strony instytucji np. Urzędu Pracy – w 

świadomości osób bezrobotnych obligatoryjne, o ile nie chce się stracid statusu bezrobotnego. W praktyce 
kierowanie na różnego rodzaju formy kształcenia ustawicznego jest, w opinii badanych, główną formą 
działalności Urzędu Pracy. W zależności od powiatu Urząd Pracy działa bardziej autorytarnie (kieruje na 
określony kurs) lub elastycznie (próbuje dobrad kurs w zależności od możliwości i zainteresowao petenta). 

 

Moja siostra jest zarejestrowaną osobą w Urzędzie Pracy, korzystała tylko i wyłącznie z kursów. Fakt faktem fajne 

było to, że za ten kurs jej zapłacili i zapewnili wyżywienie itd. plus zrobiła sobie jakiś kurs komputerowy, ale będąc 

zarejestrowaną przez rok tej pracy nie dostała tylko ten kurs jedyną propozycją urzędu tak naprawdę. /Radom, 

szkoły, kobieta/ 

 

W niektórych z badanych powiatów (Żyrardów, Płock) działają również inne instytucje szkoleniowe (często 
współpracujące z Urzędem Pracy, ogłaszające się również poprzez UP), które w ramach funduszy unijnych 
oferują możliwośd kształcenia. Zasadnicze znaczenie w skorzystaniu z takiej oferty (w tym podjęciu decyzji 
o kontynuowaniu kształcenia) mają: brak opłat oraz dynamiczny marketing (plakaty, ulotki, strona 
internetowa). 

 

 Motyw 9. Chęć odłożenia w czasie momentu rozpoczęcia poszukiwania pracy – 

chod motyw ten rzadko był wyrażany wprost, jednak wydaje się mied duże znaczenie, szczególnie wśród 
młodych osób, gdzie wyraźnie widoczna jest obawa przed konfrontacją z realiami rynku pracy. Można 
przypuszczad, że społecznie doceniana i wspierana chęd dalszego kształcenia się przykrywa realne obawy i 
oddala w czasie moment negatywnie antycypowanej konfrontacji. 

 

 Motyw 10. Założenie własnej działalności gospodarczej – jest to motywacja bardzo 

atrakcyjna dla wielu badanych, ale jednocześnie budząca sporo lęku (czy się do tego nadają, czy sobie 
poradzą, czy utrzymają się na rynku). Wydaje się, że jeśli ten próg lęku zostanie przekroczony, jest to 
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motywacja bardzo silna, budząca determinację w dążeniu do celu. Niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym 
jest tu pojawienie się realnej możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 

Prowadzę działalnośd gospodarczą. Ostatnio właśnie starałam się o dotację i uzyskałam tę dotację. Mieliśmy taki 

kurs, to było o prowadzeniu działalności gospodarczej, czyli tematyka takiej księgowości, ewentualnie 

asertywności i tak dalej. A poza tym jestem osobą bardzo aktywną, mam wiele kursów na koncie w ostatnim 

czasie./Żyrardów, kursy, kobieta/ 

 

Zastanawiam się nad otwarciem własnej działalności gospodarczej. Uczestniczę w kursach zawodowych, 

przedsiębiorczośd, takie tam./Ostrołęka, szkoły, mężczyzna/ 

 

 Motyw 11. Zdobycie kwalifikacji, które umożliwią znalezienie zatrudnienia w 

innej miejscowości – Nieliczne osoby szkolą się nie mając nadziei na znalezienie zatrudnienia w 

swoim miejscu zamieszkania, ale z myślą o przeprowadzce do większego miasta (często, chod nie tylko, do 
Warszawy). W opinii większości badanych praca za granicą nie wymaga dodatkowych kwalifikacji, również 
płaca dobrze wynagradzana. 

 

A ja bym chciał skooczyd szkołę tu, znaleźd dobrą pracę gdzieś w dużym mieście, Rzeszów, Kraków, Gdaosk, 

Wrocław, i wyjechad stąd. To jest moje marzenie. Później zacząd studia. Tutaj się źle czuję psychicznie w tym 

mieście. Dusi mnie w środku. /Ostrołęka, szkoły, mężczyzna/ 

 

 Motyw 12. Zachęta ze strony instruktorów i szkoleniowców prowadzących na 

zlecenie pracodawcy szkolenia w zakładzie pracy – zdarza się, że do dalszego 

kształcenia zachęcają instruktorzy zatrudnieni przez pracodawcę, a jednocześnie wykładający w lokalnych 
placówkach kształcenia ustawicznego. 

 

Namówiła mnie pani profesor ze szkoły, bo pracuję w szpitalu, do nas przychodzą panie, które szkolą. Bo ja pracuję 

na bloku operacyjnym, zachęcają nas. Kto miał średnie wykształcenie, zachęcają nas, żeby kooczyd, zdobyd 

kwalifikacje. Zawód. No i takim sposobem trafiłam tam do szkoły./Siedlce, szkoły, kobieta/ 

 

 Motyw 13. Poprawa sytuacji socjalnej szczególnie osób bezrobotnych – zdarza 

się, że uczestnictwo w kursach staje się sposobem na życie dla osób bezrobotnych, zarówno, jako sposób 
na zorganizowanie sobie nadmiaru wolnego czasu, ale przede wszystkim ze względu na dodatki socjalne: 
stypendium, ciepły posiłek, zwrot kosztów przejazdu. 

 

Ale tutaj w ZDZ to jest super, to jest zwrot za dojazd, jest catering, jest posiłek gorący, obiad i jeszcze jest takie 

mini stypendium, gdzie otrzymuję, to ja nie wiem wtedy było 4 złote brutto za godzinę. Bardzo korzystny był kurs, 

naprawdę, było super, jeszcze pomoce naukowe były, książki, tak, że naprawdę nie ma czego szukad, lepszego 

kursu pod względem właśnie tym ekonomicznym, dla nas kursantów to nie ma w Płocku./Płock, kursy, mężczyzna/ 

 

I jest to też jakaś forma przeżycia dla bezrobotnego, bo nie oszukujmy się, bo dostajemy ciepły posiłek, obiad, 

kawa, ciepłe napoje, stypendium i wychodzimy na plus… /Radom, kursy, kobieta/ 

 

 Motyw 14. Przypadek, nie było żadnych specjalnych powodów – w praktyce jest to 

raczej splot różnych motywów, z których żaden nie ma rozstrzygającego charakteru. W poniższych 
przykładach znaczenie miał splot następujących okoliczności: 
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 Sugestia pracodawcy, możliwośd uzyskania kwalifikacji do podjęcia nowej, innej od dotychczasowej 
pracy, możliwośd zdobycia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje, lepsze zarobki: 

 

Budowali tutaj nową instalację we Włocławku i po pewnym czasie, miało się ku koocowi to zadanie, to trzeba 

było coś znaleźd, bo się kooczyła umowa o pracę. No i się dowiedziałem, że się zwalnia właśnie miejsce w 

kosztorysach, udało się tam dostad, dogadad stanowisko i miejsce pracy i kierownik podpowiedział, że osoba, 

która odchodziła też taki kurs kooczyła i to by się przydało do dalszego szkolenia, dużo praktyki się nauczyłem od 

pao, które tam miały po 30 lat stażu, ale certyfikat się przyda z takiego szkolenia, no i to było główną przyczyną. 

Czyli chęd podniesienia kwalifikacji i podpowiedź, że tak powiem ze strony pracodawcy, że jest możliwośd 

sfinansowania i zmienia to pewne warunki płacowe, tak że skorzystałem. /Płock, kursy, mężczyzna/ 

 

 Namowa koleżanki, chęd odmiany, zdobycia dodatkowych, innych od dotychczasowych kwalifikacji, 
stworzenie sobie możliwości dorabiania, podjęcia dodatkowej pracy: 

 

Zmiana kierunku zupełnie. Dlaczego zmiana kierunku ? Otóż przypadek chyba – pracuję, że tak powiem gardłem, 

to jest praca gardłowa – nauczyciel. Jestem po studiach pedagogicznych. No i przypadek, dwa lata temu na 

wyborach, siedząc w komisji, zaczęła się dyskusja i tak, taka młoda dziewczyna mówi, że to jest fajny kierunek – 

masażysta, słuchaj, to jest na czasie, to jest coś, coś dla ciebie mówi. Coś innego. No i oczywiście ja złożyłam 

dokumenty, ona nie, a miałyśmy iśd razem. Ja wytrwałam, skooczyłam, ze szkoły jestem bardzo zadowolona, bo 

szkoła rzeczywiście dała mi doświadczenie zawodowe, dała mi wiedzę merytoryczną. Oczywiście trzeba było 

niesamowicie, bo ja kooczyłam wieczorowo, więc 4 razy w tygodniu od godziny 15 do 19, do 20 niejednokrotnie. 

Więc wymagało, to że tak powiem charyzmy i takiego poświęcenia. Unormowanie sobie czasu pracy, zrobienia  

wszystkiego, łącznie z nauką. Zadowolona jestem, bo mam nadzieję, że egzamin zawodowy poszedł mi dobrze, 

przynajmniej, jeden już jest, są wyniki w Internecie./Siedlce, szkoły kobieta/ 

 

Wyniki badao jakościowych znalazły w większości potwierdzenie w badaniach ilościowych. Co prawda 
dostrzegalne są pewne różnice w znaczeniu poszczególnych motywów dla respondentów obydwu typów 
badao, wynikają one jednak ze specyfiki sytuacji badawczej

4
. W przypadku uczniów i słuchaczy biorących udział 

w badaniu ilościowym najważniejszym motywem okazała się chęd podwyższenia wykształcenia – aż 66% 
wskazao, szczególnie w grupie osób kształcących się w formach szkolnych (70%), a także ogólnego poszerzenia 
wiedzy i umiejętności (33%). Dla respondentów badao ilościowych, podobnie jak dla uczestników grup 
dyskusyjnych istotna okazała się chęd osobistego rozwoju (27%). Nieco mniejsze znaczenie natomiast w 
badaniu ilościowym przypisywano polepszeniu swojej sytuacji na rynku pracy – po 21% zdecydowało się na 
przekwalifikowanie oraz na dokształcanie w obecnym zawodzie. Natomiast, tak jak w badaniach jakościowych, 
kształcenie się nie miało raczej przełożenia na możliwości awansu – 13% wśród najważniejszych czynników 
wymieniło chęd wykonywania pracy na lepszym stanowisku, a 7% chęd uzyskania podwyżki. 

Deklaracje respondentów wypełniających ankiety do samodzielnego wypełnienia są bardziej poprawne 
społecznie. W mniejszym stopniu wskazywano na negatywne uwarunkowania decyzji o kształceniu 
ustawicznym, które pojawiały się w badaniu jakościowym uczestników, ale również przedstawicieli placówek 
kształcenia ustawicznego. Przykładowo rzadko przyznawano, że powodem rozpoczęcia nauki jest chęd 
odwleczenia momentu pójścia do pracy, czy też poprawa sytuacji socjalnej. Ale również rzadko przyznawano się 
do instrumentalnego traktowania  kształcenia ustawicznego jako przedłużenia sobie młodości, chęci wyjścia z 
domu i przełamania monotonii. 

                                                                 

 

 
4 Badania jakościowe są mniej podatne na czynnik aprobaty społeczne. W toku dwugodzinnych dyskusji, gdy prawidłowo zbudowana 

zostanie relacja między uczestnikami a także moderatem, uczestnicy w sposób bezpośredni lub pośredni ujawniają swoje rzeczywiste 

postawy i motywy.   W przypadku badao ilościowych, zawsze otrzymujemy natomiast odpowiedzi bardziej fasadowe – powierzchowne. 
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Tabela 14 Najważniejsze czynniki mające wpływ na kontynuację nauki (Wskazania trzech najważniejszych czynników). W tabeli umieszczono wskazania, które uzyskały ogółem 
przynajmniej 7%.   

. Typ kształcenia Publicznośd Formy szkolne 

RAZEM 
(N=1628) 

formy 
szkolne 

(N=1356) 

formy 
pozaszkolne 

(N=272) 

Publiczna 
(N=714) 

Niepubliczna 
(N=914) 

Technikum 
uzupełniające 

(N=284) 

Liceum 
(N=330) 

Liceum 
uzupełniające 

(N=241) 

Szkoła 
policealna 

(N=462) 

chęd podniesienia poziomu wykształcenia                                           66% 70% 50% 66% 66% 71% 75% 79% 61% 

chęd ogólnego poszerzenia swojej wiedzy i 
umiejętności                            

33% 33% 31% 32% 33% 32% 29% 32% 37% 

chęd rozwoju osobistego                                                           27% 26% 28% 27% 26% 23% 22% 27% 31% 

chęd przekwalifikowania się/zdobycia kwalifikacji w 
nowym zawodzie                

21% 19% 31% 18% 24% 18% 6% 15% 33% 

chęd podniesienia kwalifikacji/dokształcenia się w 
posiadanym zawodzie            

21% 18% 33% 27% 16% 40% 6% 10% 17% 

chęd awansu/możliwości wykonywania pracy na 
lepszym stanowisku pracy              

13% 14% 9% 12% 14% 17% 16% 16% 10% 

chęd zrobienia czegoś nowego, ciekawego, podjęcie 
nowego wyzwania                 

11% 12% 11% 11% 12% 8% 7% 10% 19% 

chęd uzupełnienia/dokooczenia wcześniej 
przerwanej nauki                          

11% 13% 2% 8% 13% 6% 31% 15% 3% 

chęd otwarcia własnej działalności gospodarczej                                   11% 10% 12% 13% 9% 11% 9% 7% 12% 

chęd znalezienia pracy/lepszej pracy                                              9% 8% 12% 7% 10% 6% 7% 9% 9% 

chęd uzyskania podwyżki/możliwości uzyskania 
lepszej pensji                       

7% 7% 7% 7% 7% 9% 5% 10% 6% 

chęd formalnego potwierdzenia posiadanych 
kompetencji i umiejętności zawodowych   

7% 7% 7% 9% 6% 12% 6% 4% 6% 
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Tabela 15 Czynniki mające wpływ na kontynuację nauki i wielkośd ich wpływu na podjętą decyzję *1=w ogóle nie miało 
wpływu, 5=bardzo duży wpływ+ 
  Wiek Płed 

 RAZEM  

N=1628 

do 25 lat 

N=829 

26-35 lat 

N=267 

36 lat + 

N=255 

Kobieta 

N=922 

Mężczyzna 

N=588 

chęd podniesienia poziomu 
wykształcenia  

4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 

chęd ogólnego poszerzenia swojej 
wiedzy i umiejętności  

4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,3 

chęd znalezienia pracy/lepszej pracy                                              4,4 4,4 4,5 4,3 4,4 4,4 

chęd rozwoju osobistego                                  4,3 4,2 4,5 4,5 4,3 4,2 

chęd przekwalifikowania się/zdobycia 
kwalifikacji w nowym zawodzie  

4,1 3,9 4,3 4,3 4,1 4,0 

chęd podniesienia 
kwalifikacji/dokształcenia się w 
posiadanym zawodzie  

4,0 3,9 4,0 4,0 3,9 4,1 

chęd zrobienia czegoś nowego, 
ciekawego, podjęcie nowego 
wyzwania  

3,9 3,8 4,0 4,2 4,0 3,9 

chęd awansu/możliwości 
wykonywania pracy na lepszym 
stanowisku pracy   

3,9 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 

chęd formalnego potwierdzenia 
posiadanych kompetencji i 
umiejętności zawodowych   

3,8 3,8 3,7 3,9 3,7 4,0 

chęd uzyskania podwyżki/możliwości 
uzyskania lepszej pensji  

3,8 3,7 3,9 3,8 3,6 4,0 

chęd otwarcia własnej działalności 
gospodarczej                                   

3,6 3,7 3,6 3,4 3,6 3,7 

chęd uzupełnienia/dokooczenia 
wcześniej przerwanej nauki                          

3,6 3,6 3,7 3,7 3,5 3,8 

namowy/zachęty ze strony rodziny 
znajomych                                        

3,4 3,4 3,3 3,5 3,2 3,7 

zdobycie kwalifikacji, które umożliwią 
znalezienie zatrudnienia za granicą        

3,4 3,4 3,3 3,1 3,2 3,6 

przypadek, nie było żadnych 
specjalnych powodów                                   

3,1 3,0 3,1 3,2 2,8 3,4 

namowy/zachęty ze strony instytucji 
np. Urzędu Pracy                              

2,9 2,9 3,0 2,7 2,7 3,3 

namowy/zachęty ze strony 
pracodawcy                                               

2,9 2,9 2,8 2,8 2,5 3,4 

chęd wyjścia z domu/przełamania 
monotonii                                         

2,9 2,6 3,1 3,4 2,9 2,9 

chęd przedłużenia sobie młodości, 
przypomnienia jak to jest                       

2,5 2,3 2,4 2,9 2,3 2,6 

chęd odwleczenia w czasie momentu 
rozpoczęcia poszukiwania pracy                  

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

ucieczka przed wojskiem                                                           2,0 1,9 2,0 2,0 1,7 2,3 
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Przykładem poprawności społecznej mogą byd również deklaracje odnośnie wpływu innych osób lub instytucji 
na decyzję dotyczącą kształcenia ustawicznego. Badania ilościowe pokazały, że ponad połowa respondentów 
przyznała, iż decyzję o kontynuacji nauki w szkole dla dorosłych lub na obecnym kursie lub szkoleniu podjęła 
samodzielnie. W co trzecim przypadku (34%) proces ten był facylitowany. Najczęściej był to ktoś z rodziny, 
przyjaciół, znajomych (szczególnie w przypadku podjęcia nauki w formach szkolnych, w placówkach publicznych 
oraz przez uczniów młodszych), ale także Urząd Pracy, pracodawca, czy też Ośrodek Pomocy Społecznej, które 
to większą role odegrały w przypadku kontynuujących naukę w formach pozaszkolnych (por. Rysunek 12, 
Tabela 16). Jednak niewiele osób wskazuje skierowanie czy zachętę ze strony instytucji jako czynnik mający 
duży bądź bardzo duży wpływ na podjęcie nauki. Ogólnie takich osób jest 11%. Trzeba mied tutaj na uwadze, że 
nawet jeżeli respondenta namawiała do podjęcia nauki „osoba druga”, to mógł on uznad, że ostateczną decyzję 
podjął samodzielnie. Proporcje zmieniają się w przypadku typu kształcenia (21% uczniów wybierających formy 
pozaszkolne wskazywało, że jest to czynnik o dużym lub bardzo dużym wpływie na decyzję). Znaczenie ma także 
typ szkoły – 16% uczniów szkół publicznych uznało ten czynnik za ważny lub bardzo ważny. Odsetki różnicuje 
także miejsce zamieszkania ucznia – aż 40% uczniów z powiatu radomskiego wskazało zachętę ze strony 
instytucji jako czynnik o dużym lub bardzo dużym znaczeniu dla decyzji o kształceniu. W powiatach 
żuromioskim i okolicach, Płocku wskaźnik ten nie przekracza 7%, a w pozostałych lokalizacjach wynosi 2%. 

 
Rysunek 12 Czy decyzję o kontynuacji nauki w szkole dla dorosłych/na obecnym kursie/szkoleniu podjął(ęła) Pan(i) 
samodzielnie, czy też zachęcały Pana(nią) do tego inne osoby, czy też przedstawiciele różnych instytucji?  

58%

60%

49%

60%

58%

61%

61%

54%

64%

34%

33%

40%

30%

37%

26%

33%

39%

31%

8%

7%

11%

11%

6%

12%

5%

7%

5%

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

placówka publiczna (N=714)

placówka niepubliczna (N=914)

Typy form szkolnych

Technikum uzupełniające (N=284)

Liceum (N=330)

Liceum uzupełniające (N=241)

Szkoła policealna (N=462)

Decyzję o kontynuacji nauki podjął/eła Pan(i) całkowicie samodzielnie, bez zachęt  ze strony innych 
Do kontynuacji nauki zachęcały osoby/ instytucje
brak danych
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Tabela 16 Osoby/instytucje zachęcające do dalszej nauki. 

 Typ kształcenia Publicznośd 

 RAZEM (N=549) 
formy szkolne 

(N=441) 

formy 
pozaszkolne 

(N=108) 

Publiczna 
(N=213) 

Niepubliczna 
(N=336) 

Rodzina 52% 59% 24% 60% 48% 

Znajomi/przyjaciele       41% 44% 28% 42% 41% 

Urząd Pracy  9% 3% 33% 5% 12% 

Pracodawca   8% 8% 10% 10% 7% 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

7% 3% 22% 1% 10% 

Organizacja 
pozarządowa   

1% 2% 1% 2% 1% 

nie wskazano 1% 1% 3% 1% 2% 

 

 

5.2 Determinanty wyboru szkoły 

 

Dopełnieniem bezrefleksyjności charakteryzującej proces związany z podejmowaniem decyzji o kontynuacji 
nauki w szkole dla dorosłych, jest obserwowany brak racjonalności w zakresie wyboru konkretnych placówek 
kształcenia ustawicznego. Jak pokazały zarówno badania ilościowe, jak i wywiady grupowe, uczestnicy KU 
podejmując decyzję o wyborze szkoły czy kursu jedynie w niewielkim stopniu uwzględniali możliwości, jakie 
jej ukooczenie daje na lokalnym rynku pracy. Badani przy wyborze kierowali się przede wszystkim osobistymi 
preferencjami (pasuje mi/nie pasuje), zainteresowaniami, chęciami, bez uwzględniania realiów rynku pracy. 
Wyraźny jest brak współpracy z doradcami zawodowymi, którzy mogliby wskazad ewentualne drogi dalszego 
kształcenia, uwzględniając zarówno zainteresowania i preferencje danej osoby, jak i zapotrzebowanie lokalnego 
rynku pracy. 

Istotną determinantą wyboru określonego kierunku lub specjalizacji jest lokalna oferta: wybiera się to, co jest 
dostępne. Zazwyczaj oferta szkoleniowa jest dośd wąska, składająca się zaledwie z kilku placówek. W niektórych 
powiatach (Płock, Siedlce, Żyrardów), gdzie działają szczególnie wysoko oceniane placówki, można mówid 
wręcz o „monopolu” na kształcenie osób dorosłych. 

Przy wyborze szkoły w wielu przypadkach uwidacznia się postawa pasywna, brak aktywnego poszukiwania, 
pozostawanie przy pierwszych znalezionych informacjach. Postawę tę potwierdzają deklaracje dotyczące źródeł 
informacji, na których przy wyborze szkoły opierali się badani. 

 

I tak najczęstsze źródła informacji o placówkach kształcenia ustawicznego (szkołach i ośrodkach szkoleniowych) 
i oferowanych przez nie specjalizacjach to: 

 Internet – najczęstsze źródło informacji. Badani posługują się wyszukiwarką wpisując nazwę 
interesującego ich sposobu kształcenia, specjalizację i miejscowośd. Zazwyczaj wybierają pierwsze 
wyszukane pozycje. Szukają też informacji na portalu miasta lub powiatu. Duże znaczenie dla 
ostatecznej decyzji mają też opinie o danej placówce zawarte na forach internetowych. 

 

Z Internetu bo było ogłoszenie. Weszłam akurat na tą stronę „Moje miasto Ostrołęka” i tam było. /Ostrołęka, 

szkoły, kobieta/ 
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 Znajomi, rodzina – to ważne źródło informacji, ale też znacząca rekomendacja wyboru określonej 
szkoły, czy kierunku, szczególnie jeśli pochodzi od osoby mającej bezpośrednie doświadczenia z danym 
miejscem. Wydaje się mied szczególne znaczenie dla osób młodszych. 

 Prasa lokalna – jak się okazuje, ma istotne znaczenie, wiele lokalnych szkół i ośrodków szkoleniowych 
zamieszcza swoje materiały reklamowe w lokalnej, często bezpłatnej, prasie. 

 

W gazecie, taki mały tygodnik wychodzi i tam też jest często reklama szkół, prawie co tydzieo. /Siedlce, szkoły, 

mężczyzna/ 

 

 Instytucje; Urząd Pracy, Gminne Centrum Informacji (Płock) – Na tablicach informacyjnych Urzędu 
Pracy często znajdują się informacje, materiały reklamowe ośrodków szkoleniowych i szkół. 
Znalezienie informacji na tablicy w instytucji tupu Urząd Pracy dodatkowo uwiarygodnia placówkę 
szkoleniową – to istotna rekomendacja przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły czy kursu. 
 

 Ogłoszenia i ulotki – prężnie działające szkoły reklamują się również za pomocą plakatów i ulotek 
rozdawanych na ulicach. 

 

U nas w Siedlcach, u nas w centrum stoi z pięd, czy osiem osób i rozdaje ulotki. Ja ostatnio szłam z koleżanką, 

wracałyśmy z pracy i akurat centrum wracałyśmy i mówimy tak, liczymy ile ulotek nazbieramy razem, wie pan 

co - dwanaście. /Siedlce, szkoły, kobieta/ 

 

 
Biernośd charakteryzuje również proces oceny placówek, celem wyboru tej właściwej. Jak pokazują badania, 
uczestnicy KU swoje wybory opierają na lokalizacji placówki lub na zasłyszanych opiniach na jej temat, co nie 
ma związku z jakością kształcenia lub dopasowaniem jego oferty do potrzeb rynku pracy. W sposób oczywisty, 
stanowi to konsekwencję powodów, dla których uczniowie lub słuchacze decydują się na kontynuację nauki. 
Bezrefleksyjne wybory lub wybory podyktowane realizacją partykularnych interesów, jak zdobycie 
poświadczenia kwalifikacji, wyjście z domu, przedłużenie statusu „ucznia”, nie wymagają dogłębnego 
przemyślenia decyzji o wyborze danej placówki, czy też porównania ofert i warunków kształcenia różnych 
jednostek. Tym bardziej, że ze względu na koncentrację placówek w największych ośrodkach miejskich i 
regionalnych, w wielu powiatach wybór jest ograniczony. 

Poniżej omówione zostały najważniejsze determinanty wyboru placówki kształcenia ustawicznego: 

 dogodna lokalizacja, brak w okolicy innych tego typu szkół i placówek szkoleniowych – ważna jest 
dogodna, jak najbliższa miejsca zamieszkania lokalizacja placówki. Jest to czynnik najważniejszy, 
wskazywany przez 30% badanych. Jest on szczególnie istotny dla uczestników kształcenia w formach 
szkolnych (31% wskazao). Obserwuje się zróżnicowanie ważności tego czynnika również ze względu na 
lokalizację. W powiatach żuromioskim oraz pruszkowskim i ich okolicach 40% badanych wskazuje na 
ten czynnik. Podobnie jest z miastem Płock, gdzie na ważnośd tego czynnika wskazuje 34% badanych. 
Również w mieście Płock obserwuje się wysoki w stosunku do ogółu poziom wskazao czynnika „brak w 
okolicy innych tego typu szkół/placówek szkoleniowych” (16% w Płocku w porównaniu do 9% wskazao 
dla ogółu badanych). 

  
Dodatkowo badania jakościowe pokazały, że zdarzają się szczególnie zmotywowane osoby (należały 
one jednak do chlubnych wyjątków), które  wskazywały na  gotowośd dłuższych dojazdów do wybranej 
placówki, ale o ile jej oferta byłaby szczególnie atrakcyjna, a koszty dojazdów zwracane (co również 
staje się oczekiwanym standardem w szkoleniach finansowanych z funduszy unijnych). 

 

Ja mam pracę w Ostrołęce, mam rodzinę w Ostrołęce. Więc ja kooczę pracę mogę iśd na kurs i zawsze w domu 

jestem z rodziną. /Ostrołęka, kursy, kobieta/ 
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 dobre opinie o szkole, placówce szkoleniowej – jest to drugi z czynników o dużym znaczeniu dla 
wyboru konkretnej placówki. Jako czynnik wyboru konkretnej szkoły wskazywany jest przez 16% ogółu 
badanych. Jest on szczególnie istotny dla badanych powyżej 36 roku życia (22% wskazao), jednak brak 
jest większych zróżnicowao w obszarze pozostałych zmiennych. 
Duża waga przywiązywana do tego czynnika wiąże się z faktem, iż rekomendacja (znajomych, rodziny, 
z forów internetowych, z UP) jest częstym źródłem informacji o placówce szkoleniowej. Porada rodziny 
lub znajomych jest wskazywana przez 10% ogółu badanych jako czynnik wyboru placówki. 
Jest to zmienna istotna tym bardziej, że w lokalnych środowiskach informacja tego typu szczególnie 
szybko się rozprzestrzenia.  
Jednakże częśd badanych zostało skierowanych przez Urząd Pracy na konkretny kurs w konkretnej 
placówce i trudno tu mówid o procesie wyboru. 

 

Od kolegi. Kolega mi powiedział że jest taka szkoła. /Ostrołęka, szkoły, mężczyzna/ 

 

Ja na przykład na szkołę, do której chodzę trafiłam nie przez naszą stronę Ostrołękę, nie przez portal, tylko 

ogólnie wpisałam szkoły dla dorosłych w Ostrołęce. Wyskoczyło mi kilka i poczytałam opinie odnośnie tych 

szkół i wybrałam tą ZS numer 2. Na forum uczniów, po prostu tych szkół: źe nauczyciele są w porządku oraz 

jest niska opłata za tę szkołę. /Ostrołęka, szkoły, kobieta/ 

 

 Możliwośd zdawania egzaminu maturalnego ma decydujące znaczenie, o ile matura jest celem osoby 
podejmującej naukę. Jest to czynnik istotny dla 14% badanych. Ma on zasadnicze znaczenie w 
szkolnych typach kształcenia (17% wskazao), oraz wśród badanych poniżej 36 roku życia (18% wskazao 
dla osób do 25 r.ż., 12% wskazao dla osób pomiędzy 25 a 35 rokiem życia). 

Występuje także zróżnicowanie pod względem lokalizacji szkoły – możliwośd zdawania egzaminu 
maturalnego jest istotna dla 1/5 badanych z powiatu pruszkowskiego i jego okolic. 

 

To średnie wykształcenie to już w tej chwili się stało standardem. No, bo tak to wygląda. Czy to jest dobre, czy 

nie to już jest inna rzecz. Potrzebne, nie potrzebne, żeby się uczyd. /Ostrołęka, szkoły, mężczyzna/ 

 

 Deklaratywnie doceniana jest również możliwośd zdawania egzaminu zawodowego – czynnik istotny 
dla 8% ogółu badanych. Istnieje zróżnicowanie w ważności czynnika ze względu na wiek – jest on 
ważny szczególnie dla badanych poniżej 25 r.ż. (11% wskazao). Ciekawie przedstawia się sytuacja pod 
względem zróżnicowania przestrzennego: możliwośd zdawania egzaminu zawodowego jest szczególnie 
istotna dla uczniów z powiatów: radomskiego (14%), Płocka i Siedlec (po 10% wskazao). 

Jednakże znaczenie egzaminu zawodowego wydaje się niedoceniane przez częśd badanych. Sam 
egzamin zawodowy jest zresztą często mylony z egzaminem kooczącym kurs. 

 

 oferowane kierunki kształcenia – deklaratywnie oferta kierunkowa placówki ma istotne znaczenie 
przy jej wyborze. Jest to czynnik istotny dla 13% ogółu badanych. Na jego istotnośd wskazują mocniej 
uczestnicy pozaszkolnych form kształcenia – 18% oraz uczniowie z powiatu radomskiego – 20%. 
Takie deklaracje nie implikują jednak u badanych jasnej wizji swojego rozwoju zawodowego (szukają 
konkretnego kursu, który w ich mniemaniu np. znacznie zwiększy szanse zatrudnienia). Jak wskazano 
wcześniej, w wyborze kierunku kształcenia decydujące znaczenie mają indywidualne preferencje i 
chęci, a można przypuszczad (chod nie jest to deklarowane wprost), że również lokalna moda. Nie do 
przecenienia jest także wpływ czynników zewnętrznych – opinie innych (opinie o szkole czy placówce 
szkoleniowej) i lokalna oferta.  

 



                                                                   
 

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

 

 

Strona 58 z 120 

 

 

 ze względów finansowych (preferowany brak opłat) -  ze względu na rozszerzającą się ofertę szkoleo i 
kursów finansowanych z dotacji unijnych czynnik niskich (a najlepiej zerowych) opłat ma istotne 
znaczenie przy wyborze konkretnej placówki (co zrozumiałe w sytuacji, gdy oferta kształcenia 
ustawicznego skierowana jest przede wszystkim do osób bezrobotnych lub próbujących poprawid 
swoją sytuację zawodową). Stąd 9% ogółu badanych wskazało ten czynnik jako istotny przy wyborze 
szkoły. Jest to czynnik szczególnie wskazywany przez uczniów szkolnych form kształcenia (9%) oraz 
przez uczniów szkół niepublicznych (9%). 
Obserwowane jest także zróżnicowanie pod względem regionu – jest to czynnik istotny dla 13% 
badanych z Płocka oraz dla 13% badanych z powiatu pruszkowskiego. 

 

 duże możliwości w zakresie praktycznej nauki zawodu – wskazywane przez 7% ogółu badanych, przy 
czym jest to czynnik istotniejszy dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia – 11% wskazao. 
Również osoby z powiatu radomskiego silniej niż uczniowie w pozostałych lokalizacjach wskazywały na 
istotnośd tego czynnika (17% wskazao). 
Jest to czynnik doceniany szczególnie przez osoby, którym praktyki zawodowej wyraźnie zabrakło w 
wybranych przez siebie placówkach. Możliwośd intensywnej praktyki jest tym istotniejsza, że trudno 
jest o staż, a tym bardziej o podjęcie pracy przy braku doświadczenia. 
 

 dobre warunki i infrastruktura – dobre warunki i wyposażenie szkoły mają znaczenie dla ogólnie 
dobrej opinii szkoły, podnoszą komfort i jakośd nauki. Wskazywane są jako czynnik istotny dla 4% 
ogółu  badanych. 
 

 zaplecze socjalne – czyli to, co szkoła ma do zaoferowania niejako dodatkowo, poza ofertą 
dydaktyczną, przede wszystkim zwrot kosztów dojazdu, bezpłatne posiłki, stypendium. 

 

W żadnym z badanych powiatów nie występował problem braku miejsc w innych tego typu szkołach i 
placówkach szkoleniowych. Częściej zdarzała się koniecznośd oczekiwania na rozpoczęcie kursu do zebrania 
wystarczającej liczby chętnych osób. Stąd czynnik ten wskazało zaledwie 2% ogółu badanych. 

 

Również porada doradcy zawodowego nie ma znaczenia przy wyborze szkoły – wskazuje ją zaledwie 2% ogółu 
badanych. Wyjątkiem są uczestnicy pozaszkolnych form kształcenia, którzy wskazują na istotnośd takiej porady 
na poziomie 8%. Badani zetknęli się z ofertą doradcy zawodowego w bardzo ograniczonym zakresie – kontakt 
ten ograniczał się zazwyczaj do wypełnienia „jakichś ankiet”. Wydaje się, że jest to jedna z ważniejszych, a 
jednocześnie najsłabiej funkcjonujących instytucji wsparcia na rynku pracy. W sytuacji, gdy kierunki kształcenia 
wybierane są przypadkowo (bez rozpoznania swoich rzeczywistych możliwości i potrzeb lokalnego rynku pracy) 
realne wsparcie osób poszukujących pracy przez doradcę zawodowego wydaje się absolutnie konieczne. 

 

Sami sobie jesteśmy doradcą zawodowym. /Płock, kursy, kobieta/ 

 

Ja miałam taką wyobraźnię, że jak będę rozmawiała z doradcą to on mnie się popyta co bym chciała robid i jakie mam 

predyspozycje. Myślałam, że on mi pomoże bo 40-tka to jest taki fatalny rok dla kobiety, to znaczy może nie dla każdej, 

ale ja miałam taki przełom życiowy i jeszcze właśnie w tej pracy poprzedniej także taki … i myślałam, że mi doradzi co 

mam dalej robid ale niestety tak nie było,*…+ Jakiś tam papierek, podpis, trzeba wypełnid jakąś ankietę i na tym się 

kooczy. /Płoosk, kursy, kobieta/ 
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Tabela 17 Dwa najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór szkoły i specjalizacji w podziale na wiek i płed  
  Wiek Płed 

 RAZEM  

N=1628 

do 25 lat 

N=829 

26-35 
lat 

N=267 

36 lat 
+ 

N=255 

Kobieta 

N=922 

Mężczyzna 

N=588 

Dogodna lokalizacja                                                  30% 33% 25% 31% 29% 31% 

Dobre opinie o szkole/placówce szkoleniowej                          16% 16% 18% 22% 18% 15% 

Możliwośd zdawania egzaminu maturalnego                              14% 18% 12% 9% 13% 16% 

Oferowane kierunki kształcenia                                       13% 12% 16% 16% 16% 11% 

Porada rodziny/znajomych                                             10% 12% 6% 7% 9% 10% 

Brak w Pana(i) okolicy innych tego typu szkół/placówek szkoleniowych 9% 9% 8% 9% 8% 10% 

Ze względów finansowych - np. niskie czesne                          9% 8% 9% 10% 10% 7% 

Możliwośd zdawania egzaminu zawodowego                               8% 11% 5% 4% 8% 9% 

Duże możliwości w zakresie praktycznej nauki zawodu                  7% 7% 8% 6% 8% 5% 

Dobre warunki/infrastruktura                                         4% 4% 3% 4% 3% 5% 

Porada ze strony instytucji                                          3% 2% 4% 5% 3% 3% 

Porada doradcy zawodowego                                            2% 1% 3% 5% 2% 3% 

Brak miejsc w innych tego typu szkołach/placówkach szkoleniowych     2% 3% 1% 2% 2% 2% 

Wskazanie/sugestia pracodawcy                                        1% 1% 0% 2% 1% 2% 

Brak danych 32% 27% 37% 28% 30% 31% 

 

Tabela 18 Dwa najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór szkoły i specjalizacji według typu szkoły  
  Typ kształcenia Publicznośd 

 RAZEM 

N=162
8 

Formy 
szkolne 

N=1356 

Formy 
pozaszkoln

e 

N=272 

Publiczn
a 

N=714 

Niepubl
iczna 

N=914 

Dogodna lokalizacja                                                  30% 31% 23% 29% 31% 

Dobre opinie o szkole/placówce szkoleniowej                          16% 17% 14% 15% 17% 

Możliwośd zdawania egzaminu maturalnego                              14% 17% 1% 14% 15% 

Oferowane kierunki kształcenia                                       13% 12% 18% 14% 12% 

Porada rodziny/znajomych                                             10% 10% 8% 10% 10% 

Brak w Pana(i) okolicy innych tego typu szkół/placówek 
szkoleniowych 

9% 7% 18% 8% 10% 

Ze względów finansowych - np. niskie czesne                          9% 9% 5% 6% 11% 

Możliwośd zdawania egzaminu zawodowego                               8% 9% 5% 12% 6% 

Duże możliwości w zakresie praktycznej nauki zawodu                  7% 6% 11% 10% 5% 

Dobre warunki/infrastruktura                                         4% 4% 3% 4% 3% 

Porada ze strony instytucji                                          3% 1% 14% 1% 5% 

Porada doradcy zawodowego                                            2% 1% 8% 2% 3% 

Brak miejsc w innych tego typu szkołach/placówkach szkoleniowych     2% 1% 5% 3% 2% 

Wskazanie/sugestia pracodawcy                                        1% 1% 1% 1% 1% 

Brak danych 32% 32% 30% 32% 31% 
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Tabela 19 Dwa najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór szkoły i specjalizacji w podziale na regiony  
  Powiat 

 RAZEM  

N=1628 

Radomski i 
okolice 

N=323 

Żuromioski 
i okolice 
N=111 

Przasnyski i 
okolice 

N=307 

m. Płock 
N=412 

m. Siedlce 
N=188 

Pruszkowski 
i okolice 

N=287 

Dogodna lokalizacja                                                  30% 23% 41% 22% 34% 23% 40% 

Dobre opinie o 
szkole/placówce 
szkoleniowej                          

16% 19% 14% 17% 16% 19% 14% 

Możliwośd zdawania 
egzaminu maturalnego                              

14% 14% 16% 13% 10% 12% 24% 

Oferowane kierunki 
kształcenia                                       

13% 20% 13% 7% 17% 11% 8% 

Porada rodziny/znajomych                                             10% 8% 11% 7% 13% 12% 8% 

Brak w Pana(i) okolicy 
innych tego typu 
szkół/placówek 
szkoleniowych 

9% 9% 7% 4% 16% 6% 7% 

Ze względów finansowych - 
np. niskie czesne                          

9% 5% 6% 7% 13% 4% 13% 

Możliwośd zdawania 
egzaminu zawodowego                               

8% 14% 5% 8% 10% 10% 1% 

Duże możliwości w zakresie 
praktycznej nauki zawodu                  

7% 17% 5% 5% 4% 9% 3% 

Dobre 
warunki/infrastruktura                                         

4% 4% 2% 3% 6% 2% 3% 

Porada ze strony instytucji                                          3% 8% 0% 1% 5% 1% 0% 

Porada doradcy 
zawodowego                                            

2% 5% 2% 2% 2% 1% 1% 

Brak miejsc w innych tego 
typu szkołach/placówkach 
szkoleniowych     

2% 3% 2% 0% 3% 2% 1% 

Wskazanie/sugestia 
pracodawcy                                        

1% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 

Brak danych 32% 22% 33% 48% 21% 40% 34% 

 

5.3 Dalsze plany związane z kształceniem i pracą  

W świetle przeważającego wśród badanych podejścia do kształcenia ustawicznego, charakteryzującego się 
brakiem należytego namysłu i świadomego wyboru kształtowania własnej ścieżki edukacyjnej, istotne stają się 
również deklaracje dotyczące dalszego kształcenia. Niestety, jak pokazują wyniki badao, deklarowane plany 
edukacyjne w dużej mierze wpisują się w opisany sposób myślenia. 

Co prawda ponad połowa uczniów i słuchaczy w pytaniu ogólnym dotyczącym planów związanych z dalszym 
kształceniem, zadeklarowała, że chce kontynuowad naukę w innej szkole, na studiach lub kursach i szkoleniach, 
następnie wskazując na konkretną szkołą. Jednak w kolejnym pytaniu, gdzie wybór kształcenia postrzegany jest 
w kontekście czynności dominującej (w zestawieniu z pracą), odsetek deklarujących chęd kontynuowania nauki 
jest już dużo niższy i wynosi 34%. Widad zatem, że respondenci nie posiadają sprecyzowanych i jednoznacznych 
planów w tym zakresie. Ponadto badanie jakościowe pokazało, że często nie są to plany mające doprowadzid 
do konkretnego celu w życiu zawodowym lub plany te są bardzo mgliste lub nierealistyczne. Można 
przypuszczad, że zaczyna się tworzyd grupa, dla której ciągłe kształcenie się staje się po prostu sposobem na 
życie, a nie środkiem do osiągnięcia określonego celu.  



                                                                   
 

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

 

 

Strona 61 z 120 

 

 

Plany dalszej edukacji bardziej typowe są dla uczestników form szkolnych (37%) – przede wszystkich uczniów 
techników oraz liceów (ponad 40%), niż form pozaszkolnych (22%). Dalszą naukę częściej planują kobiety, niż 
mężczyźni oraz częściej osoby młodsze niż starsze, chcąc tym samym przesunąd w czasie moment wejścia na 
rynek pracy.  

W kontekście wcześniejszych wniosków warto podkreślid, iż zakooczenie edukacji na etapie ogólnokształcącym 
planuje ponad połowa obecnych słuchaczy liceów oraz liceów ogólnokształcących. Odsetek przerywających 
naukę na typ etapie, w rzeczywistości będzie zapewne dużo wyższy.  Biorąc pod uwagę ograniczony potencjał 
wykształcenia ogólnego z punktu widzenia rynku pracy, za zupełnie nieracjonalne uznad należy tak dokonywane 
wybory edukacyjne. Powstaje pytanie o nich sens.  

 
Rysunek 13 Odsetek zamierzających kontynuowad naukę po zakooczeniu edukacji w obecnej szkolne/na obecnym kursie 
szkoleniu.  

 

 

Wśród osób planujących kontynuację nauki największą grupę stanowią osoby, które chcą kontynuowad naukę 
na poziomie licencjackim lub magisterskim (stanowią oni łącznie prawie połowę osób planujących dalszą naukę 
– 48%). Kolejne 31% stanowią osoby zamierzające kontynuowad naukę w szkołach policealnych. 

 

Tak patrzę że zostaniemy tutaj i zrobimy dalej jakieś tam, coś jeszcze. Pomaturalne, na studia, bo wiadomo że 

nie każdy… Jak okaże się, że bezpłatne studia to pójdę, wpierw ta matura, przede wszystkim. A jak nie to 

niestety, nie stad mnie na płatne. /Ostrołęka, szkoły, mężczyzna/ 

 

Chcę iśd na swoje wymarzone studia. Prawo. Jeszcze ostatnio nasunęła mi się psychologia. W ogóle chciałam 

iśd do policji i tak myślałam, albo prawo albo psycholog i psycholog policyjny. Zrobid sobie dodatkową aplikację 

z tego. No, ale na razie głównie myślę o studiach. /Ostrołęka, szkoły, kobieta/ 
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Co ciekawe częściej osoby, które w czasie badania kształciły się w szkołach zawodowych, niż szkołach 
ogólnokształcących (dla których naturalną dalszą ścieżką edukacji są studia) planowały kontynuowad naukę na 
poziomie wyższym. W przypadku uczniów szkół zawodowych dla dorosłych – 57% badanych kształcących się w 
technikach dla dorosłych i aż  69% kształcących się w szkołach policealnych chciałaby dalej studiowad. Ponadto 
na studia planują pójśd częściej osoby młodsze (do 25 roku życia) (61%), a także mężczyźni (52%). Warto też 
podkreślid, iż do egzaminu maturalnego przystępują częściej uczniowie techników uzupełniających (48%) niż 
liceów (44%) czy liceów uzupełniających (42%), dużo częściej też go zdają

5
. 

Drugą istotną grupę stanowią osoby planujące kontynuowad naukę w szkole policealnej (ogółem 31%). Należy 
tutaj podkreślid, że są to przede wszystkim badani uczniowie szkół ogólnokształcących – odpowiednio 43% 
uczniów liceum i 56% uczniów liceów uzupełniających. Zastanawiający pozostaje tutaj tylko fakt, że osoby te 
wybierają dłuższą drogę kształcenia do zdobycia konkretnego zawodu, decydując się na liceum i szkołę 
policealną, a nie na technikum, które daje jednocześnie maturę i zawód. Motywacja tego wyboru nie była tutaj 
badana, ale można przypuszczad, jak wskazują inne badania Laboratorium Badao Społecznych zrealizowane dla 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

6
, wynika to z faktu, że ponadgimnazjalna edukacja 

ogólnokształcąca jest postrzegana jako bardziej prestiżowa i „lepsza”, niż edukacja zawodowa (co pozostaje w 
oczywistej sprzeczności z oczekiwaniami pracodawców). Ponadto nauka w liceum postrzegana jest jako 
łatwiejsza, gdyż nie ma zajęd związanych z nauką zawodu, tylko zajęcia ogólnokształcące i w związku z tym 
łatwiej przygotowad się do zajęd, egzaminów.  

Na kontynuowanie nauki w szkole policealnej decydują się przede wszystkim osoby starsze w wieku 26 lat i 
więcej (co w sposób oczywisty wynika z etapów kształcenia) oraz kobiety (34% – wiąże się to z ofertą szkół 
policealnych oferujących kształcenie w kierunkach kobiecych, np. usługi kosmetyczne, fryzjerstwo). Wybór 
szkoły policealnej, jak wskazują badania jakościowe, może byd również pochodną niskiej samooceny (czy to ze 
względu na wiek, czy ze względu na kompetencje, badani oceniają, że nie poradzą sobie na studiach wyższych i 
nie biorą takiej ewentualności pod uwagę). Z drugiej zaś strony może to wiązad się z obowiązkami rodzinnymi, 
zawodowymi, gdyż zwykle lokalizacja uczelni wyższych jest jeszcze bardziej skoncentrowana w największych 
miastach w regionie, niż oferta placówek kształcenia ustawicznego i wiązałoby się to z dojazdami i większymi 
nakładami czasu, ale również środków finansowych. Łatwiej w pobliżu znaleźd szkołę policealną, niż uczelnię 
wyższą. 

Pozostałe typy kształcenia w formach szkolnych w planach badanych występują rzadko (3-4% ogółem 
planujących dalszą edukację) i najczęściej są one naturalną kontynuacją obecnego typu nauki. I tak osoby 
deklarujące chęd kształcenia w technikum uzupełniającym dla dorosłych oraz technikum dla dorosłych (po 4% 
ogółem) to najczęściej osoby będące obecnie w zasadniczej szkole zawodowej. Co ciekawe osoby te częściej 
deklarowały kontynuację nauki w technikum, a nie technikum uzupełniającym, co może świadczyd o braku 
wiedzy o kolejnych etapach edukacji, gdyż naturalnym uzupełnieniem edukacji w ZSZ jest technikum 
uzupełniające. Widoczna w tej grupie chcących kontynuowad naukę w technikum lub technikum 
uzupełniającym jest przewaga osób kształcących się w formach pozaszkolnych. Wiek oraz płed nie mają tutaj 
znaczenia.  

Jeszcze mniejszym zainteresowaniem badanych w związku z kontynuowaniem nauki cieszą się licea oraz licea 
uzupełniające. Co ciekawe badani uczestnicy kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych nie planują w 
ogóle kształcenia w tego typu szkołach. Podobnie jak w przypadku techników i techników uzupełniających 
kontynuowad naukę w tego typu placówkach chcieliby uczestnicy form pozaszkolnych kształcenia 
ustawicznego. Wiek oraz płed również nie mają tutaj istotnego wpływu. 

 

                                                                 

 

 
5 Por. Tom 1 Raport z analizy danych zastanych, rozdział 13.4, Egzaminy zewnętrzne.  

6 Badania rynku edukacji ponadgimnazjalnej, Laboratorium Badao Społecznych Sp. z o. o. na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy, 2011. 
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Rysunek 14 Ogólne plany w zakresie dalszej edukacji. N= osoby planujące dalsze kształcenie 
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OGÓŁEM (N=892)

FORMY

formy szkolne (N=756)

formy pozaszkolne (N=136)

PUBLICZNOŚD

publiczna (N=369)

niepubliczna (N=523)

WIEK

do 25 lat (N=493)

26-35 lat (N=134)

36 lat + (N=128)

PŁED

Kobieta (N=541)

Mężczyzna (N=298)

Szkoła policealna Studia licencjackie/inżynierskie

Studia magisterskie Technikum uzupełniające  - dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące - dla dorosłych Technikum -  dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące uzupełniające - dla dorosłych
 

 

Tabela 20 Ogólne plany w zakresie dalszej edukacji ze względu na typ obecnej placówki kształcenia szkolnego 
 

RAZEM 
(N=892) 

Zasadnicza 
szkoła 

zawodowa 
(N=10) 

Technikum 
(N=10) 

Technikum 
uzupełniają
ce (N=130) 

Liceum 
(N=225) 

Liceum 
uzupełniają
ce (N=140) 

Szkoła 
policealna 

(N=241) 

Zasadnicza szkoła zawodowa – dla 

dorosłych            

2% 30% 0% 2% 2% 1% 1% 

Technikum – dla dorosłych                             4% 60% 20% 6% 1% 4% 2% 

Technikum uzupełniające – dla dorosłych               4% 10% 0% 8% 4% 4% 0% 

Liceum ogólnokształcące - dla dorosłych                3% 0% 0% 0% 6% 4% 0% 

Liceum ogólnokształcące uzupełniające – 

dla dorosłych  

3% 0% 0% 5% 2% 6% 1% 

Szkoła policealna                                      31% 0% 0% 22% 43% 56% 26% 

Studia licencjackie/inżynierskie                       27% 10% 40% 36% 24% 18% 39% 

Studia magisterskie                                    19% 10% 40% 21% 15% 11% 30% 

nie wskazano 17% 0% 10% 14% 12% 9% 13% 

 

Drugą, dużo bardziej liczną grupę uczestników kształcenia ustawicznego stanowią osoby, które po zakooczeniu 
edukacji będą pracowad. Najliczniejszą grupę stanowią tu osoby, które będą poszukiwad pracy w kierunku 
zgodnym z nabytą edukacją (26%). 21% zamierza kontynuowad pracę w obecnym miejscu pracy a 17% będzie 
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szukad jakiekolwiek pracy. 12% planuje zaś założyd własną firmę. Warto zauważyd, iż co szósty badany (17%) nie 
ma w ogóle sprecyzowanych planów na najbliższą przyszłośd – albo nad tym się jeszcze nie zastanawiał lub też 
unika odpowiedzi na tak zadane pytanie (brak danych) 

 
Rysunek 15 Plany po zakooczeniu edukacji na w szkole dla dorosłych/na kursie szkoleniu.  

 

 

Obszar planów związanych ze zdyskontowaniem uzyskanych umiejętności czy kwalifikacji wskazuje na bardzo 
poważne braki w wiedzy na temat rynku pracy (zarówno lokalnego jak i ogólnopolskiego), mechanizmów jego 
funkcjonowania, a także pomysłu na własne na nim zaistnienie. Badani często nie mają pojęcia na czym polega 
praca w „wymarzonych” zawodach, jakie trzeba mied do ich wykonywania kwalifikacje, czy jakie są 
uwarunkowania prawne wykonywania określonych zawodów. Brakuje też realnej oceny własnych predyspozycji 
i możliwości oraz ograniczeo. Wszystkie te problemy w połączeniu powodują, że poszukiwanie pracy, 
funkcjonowanie na rynku pracy, stają się czynnościami „magicznymi”, których powodzenie jest całkowicie 
niezależne od podejmowanych działao. 
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Tabela 21 Plany po zakooczeniu nauki w danej szkole/ skooczeniu kursu/szkolenia w podziale na wiek i płed  
  Wiek Płed 

 RAZEM  
N=1628 

do 25 lat 
N=829 

26-35 lat 
N=267 

36 lat + 
N=255 

Kobieta 
N=922 

Mężczyzna 
N=588 

Będę się dalej uczyd                   34% 38% 33% 29% 38% 28% 

Będę szukad pracy w zawodzie, kierunku, 

którego uczę się w szkole/na kursie 

szkoleniu   

26% 27% 29% 24% 28% 24% 

Zamierzam dalej pracowad w tym samym 

miejscu pracy                                      

21% 16% 21% 35% 17% 27% 

Będę szukad jakiejkolwiek pracy        17% 19% 15% 13% 19% 15% 

Zamierzam założyd własną firmę         12% 11% 12% 11% 10% 12% 

W ogóle się jeszcze nad tym nie 

zastanawiałem(am)                                       

10% 12% 8% 10% 10% 11% 

Planuję wyjazd za granicę              7% 10% 6% 4% 7% 9% 

Nie zamierzam na razie podejmowad 

pracy                                                 

3% 4% 1% 1% 3% 3% 

Nie wskazano 7% 5% 6% 5% 5% 7% 

 

Większośd uczniów placówek, w których jest możliwośd zdawania egzaminu zawodowego, deklaruje, że do 
tego egzaminu przystąpi (66%). Jednak należy mied tutaj na uwadze, jak pokazały badania jakościowe, że dla 
respondentów egzamin zawodowy jest tożsamy nie tylko z zewnętrznym egzaminem dającym uprawnienia 
zawodowe, ale również z jakimkolwiek egzaminem wewnętrznym kooczącym kurs lub szkolenie. Badani nie 
wiedzą też, jakie korzyści może przynieśd zewnętrzny egzamin zawodowy i jak może wpłynąd na ich sytuację na 
rynku pracy. Co ciekawe dla osób kooczących szkoły zawodowe egzamin zawodowy nie jest postrzegany, jako 
odrębny zewnętrzny egzamin, ale jako naturalne zakooczenie nauki, co oddaje poniższa wypowiedź. 

 

To znaczy tak [zdajemy egzamin zawodowy]. Tylko że to jest też taka ciekawa sprawa, bo właściwy Ośrodek Szkolenia 

tutaj jest gdzieś indziej a w tej filii jest wszystko tylko teoretyczne. Egzamin praktyczny piszemy. No, to tak, to wygląda. 

Od początku to nie było tak. Zaszły zmiany i jest pisemny praktyczny.*…+ A w zawodówce trzeba to opisad i to wykonad. 

Na przykład wymiana linki, wymiana klocków… /Ostrołęka, szkoły, mężczyzna/ 

 

Wydaje się, że wszelkie certyfikaty i dyplomy ukooczenia traktowane są raczej ilościowo (żeby było ich jak 
najwięcej), niż jakościowo. Stąd widoczny w badaniu wysoki poziom deklaracji przystąpienia do egzaminu 
zawodowego.  

 

Ten certyfikat mnie tam do niczego nie jest potrzebny *…+ Unia dała to biorę. /Siedlce, kursy, mężczyzna/ 

 

Zdawanie egzaminu zawodowego planują przede wszystkim osoby do 35 roku życia. W zależności od regionu 
uczniowie w różnym stopniu deklarują chęd formalnego potwierdzenia ukooczenia nauki. Najwyższy odsetek 
deklaracji zdawania egzaminu jest w powiecie radomskim i mieście Płock. Natomiast w powiatach żuromioskim 
i pruszkowskim takich osób jest najmniejszy odsetek. Obecne są także zróżnicowania w deklaracjach w 
zależności od palcówki, w jakiej uczą się badani – najczęściej deklaracje takie składali uczniowie szkolnych form 
kształcenia. Wśród uczniów tego typu placówek najwięcej deklaracji występuje wśród uczestników kształcenia 
w szkołach policealnych (75%). 

 

Pomimo wysokiego poziomu deklaracji zdawania egzaminu zawodowego badani nie sądzą, że realnie przełoży 
się on na zwiększenie ich szans na rynku pracy. Można przypuszczad, że egzamin zawodowy ma też niewielką 
wagę dla samych pracodawców (skoro ubiegający się o pracę nie byli o niego pytani na rozmowach 



                                                                   
 

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

 

 

Strona 66 z 120 

 

 

kwalifikacyjnych). Niska waga egzaminu zawodowego może również wynikad z przekonania, że 
udokumentowane wykształcenie nie jest decydujące przy zdobyciu pracy. Funkcjonuje opinia, że nawet wysoko 
wykształceni ludzie mają w obecnych czasach ogromne trudności ze znalezieniem pracy. 

Podejście to ponownie jednoznacznie wskazuje na braki w preorientacji zawodowej: badani nie znają specyfiki 
wykonywania zawodów, wymogów formalnych z nimi związanych. Ten niski poziom świadomości zawodowej 
wydaje się byd jedną z determinant późniejszych kłopotów na rynku pracy: osoba chcąca podjąd pracę w 
określonym zawodzie, a nieposiadająca wiedzy o formalnych uwarunkowaniach jego wykonywania, nie ma 
szans na zainteresowanie potencjalnego pracodawcy. 

 

Rysunek 16 Plany związane z przystąpieniem do egzaminu zawodowego na koniec edukacji w obecnej szkole lub na 
kursie/szkoleniu:  Czy na koniec edukacji w tej szkole/na tym kursie/szkoleniu zamierza Pan(i) przystąpid do egzaminu 
zawodowego?  
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[4] Na pewno tak  [3] Raczej tak    [2] Raczej nie + [1] Na pewno nie     brak danych Nie wiem      
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6 OCENA JEDNOSTEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  I POZIOMU KSZTAŁCENIA 

 

6.1 Ogólna ocena jednostek kształcenia ustawicznego 

 

Ogólna ocena jednostek kształcenia ustawicznego, w których kształcą się badani uczniowie i słuchacze wypada 
bardzo dobrze. Uczestnicy biorący udział w badaniach ilościowych i jakościowych nie zgłaszają większych 
zastrzeżeo co do infrastruktury i wyposażenia placówek, organizacji i procesu kształcenia, czy też kadry 
dydaktycznej, oceniając je relatywnie wysoko. Dodatkowo nauka raczej nie koliduje im z wykonywaniem 
obowiązków domowych i zawodowych, co może również wpływad na wysoki poziom zadowolenia.  

Do otrzymanych wyników należy jednak podchodzid ostrożnie. Stanowią one subiektywną ocenę uczniów i 
słuchaczy, wystawioną przez pryzmat ich oczekiwao i wymogów stawianych jednostkom kształcenia 
ustawicznego, co nie odzwierciedla obiektywnej sytuacji panującej w szkołach oraz na kursach i szkoleniach. 
Trzeba mied na uwadze, że, jak wspomniano we wcześniejszym rozdziale, uczniowie lub słuchacze wybierając 
placówki i kierunki kształcenia nie biorą pod uwagę jakości i warunków oferowanego kształcenia. Decyzje o 
podjęciu kształcenia ustawicznego podejmowane są bezrefleksyjnie bądź w celu realizacji partykularnych 
interesów, zaś placówki wybierane ze względu na ich lokalizację. W efekcie uczestnicy kształcenia ustawicznego 
mogą mied niższe oczekiwania, co do jakości nauczania w wybranej placówce. W tej sytuacji, jeżeli warunki 
kształcenia nie kolidują z życiem osobistym, czy zawodowym, zachowane są minimalne standardy, pozwalające 
na szybkie i bezproblemowe zdobycie kwalifikacji, może się to od razu przekładad na bardzo wysokie oceny. 
Podobnie można oczekiwad, że osoby, które decydują się na kontynuację nauki po to, by wyjśd z domu 
oczekiwad mogą nauki w przyjaznej, koleżeoskiej atmosferze, a niekoniecznie zwracad uwagę na jakośd zajęd, 
programu nauczania, czy kompetencje kadry dydaktycznej.  

 

Prawie połowa uczniów i słuchaczy bardzo pozytywnie ocenia placówki, w których się uczy (48% najwyższych 
ocen - oceny „znakomicie” i „bardzo dobrze”), a kolejne 37% raczej dobrze. Co ciekawe nieznacznie wyżej swoje 
zadowolenie oceniają uczniowie i słuchacze placówek niepublicznych (51% najwyższych ocen), niż publicznych 
(45% najwyższych ocen). Spośród uczestników kształcenia w formach szkolnych największe zadowolenie ze 
szkół wyrażają uczniowie liceów uzupełniających (56% najwyższych ocen). Jeśli chodzi o formy pozaszkolne to 
prym wiodą placówki dla nauczycieli – aż 72% słuchaczy tych placówek ocenia je znakomicie i bardzo dobrze. 
Najlepiej w ocenie badanych wypadają placówki kształcenia ustawicznego z terenu powiatu pruszkowskiego i 
okolic (89% ocen pozytywnych) oraz żuromioskiego i okolic (91% ocen pozytywnych), relatywnie najsłabiej zaś z 
powiatu żuromioskiego i okolic (82% ocen pozytywnych). 
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 Rysunek 17 Ogólna ocena obecnej formy kształcenia ustawicznego (szkoły/kursu/szkolenia). Odpowiedzi *6+ znakomicie, 
[5] bardzo dobrze i [4] raczej dobrze. 
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[5+6] Bardzo dobrze + Znakomicie [4] Raczej dobrze       

 

Ocena wybranych aspektów warunków kształcenia przez badanych uczniów i słuchaczy jednostek kształcenia 
ustawicznego wypada również dobrze. Osoby, które udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące ich placówki, 
poszczególne aspekty jej funkcjonowania w większości oceniały bardzo dobrze lub raczej dobrze. Co ciekawe 
oceny te pokrywały się w większości z pozytywnymi ocenami, jakie wystawiali swoim placówkom badani 
dyrektorzy i przedstawiciele jednostek kształcenia ustawicznego. 

Najlepiej, podobnie jak w ocenie dyrektorów placówek, wypada ocena kadry dydaktycznej zarówno pod 
względem kompetencji, jak również zaangażowania, czy też ogólnej życzliwości (średnie oceny 4,3 na 5-
stopniowej skali). Relatywnie najsłabiej zaś wypadają placówki w ocenach swoich uczniów lub słuchaczy pod 
względem organizacji dodatkowych zajęd (średnia ocena 3,7), ale również pod względem wyposażenia szkoły w 
pomoce dydaktyczne, czy też dostępu do biblioteki, materiałów potrzebnych do zajęd, a także jakości zajęd 
języków obcych oraz obsługi komputera (średnie 3,9 na 5-stopniowej skali). Podobnie sytuacja wyglądała w 
przypadku badania dyrektorów, z wyjątkiem oceny jakości zajęd związanych z obsługą komputera, które 
przedstawiciele szkół oraz jednostek oferujących kursy lub szkolenia oceniali relatywnie dobrze. 
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Rysunek 18 Ocena wybranych aspektów warunków nauczania w placówce kształcenia ustawicznego. N=1628  
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Jakośd nauczania języków obcych

Jakośd nauczania w zakresie obsługi komputera

Dostęp do komputerów z podłączeniem do Internetu

Dostęp do biblioteki, książek/ materiałów/ opracowao

potrzebnych do zajęd

[4+5] Bardzo dobrze + Raczej dobrze *3+ Przeciętnie *1+2+ Bardzo źle + Raczej źle
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Ponad połowa badanych uczniów oraz słuchaczy w odniesieniu do obecnie uczęszczanych szkół/odbywanych 
kursów i szkoleo nie wskazała żadnych zalet, a ponad 60% żadnych wad.  

 

Pozostali najczęściej wymieniali następujące zalety kooczonych szkół i kursów to: 

Wysokie kompetencje wykładowców wskazywane były przez 19% ogółu badanych. Jest to jedna z 
najważniejszych dobrych stron szkół i kursów. Tak samo jak wysoki poziom nauczania i miła, niestresująca 
atmosfera wskazywane przez 7% ogółu badanych. Wskazane zalety przejawiają się jako zaangażowanie i 
przystępny sposób przekazywania wiedzy, dostosowany do poziomu wiedzy uczniów.  

Osoby pracujące nie ukrywają, że potrzebują motywacji do nauki, gdyż często nie jest im łatwo połączyd 
codzienne życie i pracę zawodową z systematyczną nauką. Wydaje się, że zaangażowanie i profesjonalizm 
samych wykładowców stanowi dla nich bardzo silną motywację, dodaje energii.  

Respondenci w badaniu jakościowym dodatkowo wskazywali na dwa wymiary odnoszące się do poziomu 
nauczania oraz kompetencji wykładowców, które redukowały zadowolenie ze szkoleo/ kursów: 
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 Hermetyczny sposób prowadzenia zajęd dydaktycznych, nie uwzględniający poziomu słuchaczy, bez 
zaangażowania, zbyt trudny i przez to niedostępny. Efektem takiego prowadzenia zajęd również jest brak 
poczucia nabycia nowych kompetencji zawodowych. 

 Powierzchownośd szkolenia, krótki czas trwania szkolenia i mały zakres materiału (lub zbyt duży zakres 
materiału w porównaniu do przeznaczonej na niego ilości godzin nauki) powodują rozczarowanie i znikome 
poczucie wzrostu własnych kompetencji i kwalifikacji. 

 

Brak odpłatności za naukę (ewentualnie relatywnie niskie czesne). Jako zaletę swojej placówki 
wskazało ją 4% ogółu badanych. Relatywnie niskie wskazania na tę cechę mogą się wiązad z faktem, że z jednej 
strony brak opłat staje się standardem w kształceniu ustawicznym: 60% ogółu uczących się w placówkach 
kształcenia ustawicznego nie płaci za naukę. Jednak z drugiej strony 30% uczniów musi opłatę uiszczad. W tej 
grupie będą uczniowie, dla których nawet niewielkie opłaty będą zbyt wysokie oraz uczniowie, którzy muszą 
płacid za naukę spore sumy. Stąd 44% ogółu badanych ocenia wysokośd opłat jako wysokie i bardzo wysokie. Z 
drugiej strony 48% ogółu badanych ocenia czesne, jakie musi płacid, jako niskie lub raczej niskie. Są to oceny 
zrelatywizowane do sytuacji ekonomicznej badanych dlatego też korzystnie jest odnieśd je do faktycznych 
danych dotyczących opłat za naukę.  

I tak wśród płacących za naukę najczęściej zdarzają się uczniowie szkolnych form kształcenia ustawicznego  – 
24% uczniów płaci w tych placówkach 100 pln (najczęściej taka opłata występuje w Technikum uzupełniającym 
– 38%), 15% płaci 150 pln (najczęściej taka opłata występuje w Liceum – 35%), 10% płaci 80 pln (najczęściej w 
Liceum Uzupełniającym – 23%). Natomiast 9% uczniów płaci aż 600 pln (najczęściej w Liceum i Liceum 
Uzupełniającym. Stąd też oceny opłat wśród uczniów form szkolnych wskazują, że oceniane są one raczej jako 
wysokie i bardzo wysokie przez 44% uczniów tych placówek, a jako niskie i bardzo niskie przez 48% uczniów. 

Natomiast jeśli chodzi o pozaszkolne formy kształcenia to aż 38% uczniów pobiera naukę bezpłatnie w tych 
placówkach. Jednakże 18% uczniów uiszcza opłatę 100 pln, 15% uczniów – 1500 pln a 10% uczniów – 700 pln. 
Tak duże rozpiętości cenowe powodują, że ocena ogólna wysokości czesnego w pozaszkolnych formach 
kształcenia wskazuje na mniejsze zadowolenie z wysokości czesnego niż w formach szkolnych – 40% uczniów 
form pozaszkolnych wyraża zadowolenie z wysokości czesnego (niskie i bardzo niskie czesne), jednakże prawie 
tyle samo uczniów ocenia czesne jako wysokie lub bardzo wysokie (43%).  

 

Rysunek 19 Odpłatnośd nauki w placówce kształcenia 
ustawicznego 

Rysunek 20 Ocena wysokości opłaty/czesnego 

 

Dla osób niepewnych swojej pozycji na rynku pracy brak opłat lub niskie czesne to szczególnie cenna zaleta 
kursów/ szkoleo i na pewno jeden z ważniejszych motywów podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu i 
wyborze konkretnej placówki. Jednocześnie brak odpłatności wydaje się nie sprzyjad kontynuacji i 
pozytywnemu zakooczeniu nauki (często zarówno wśród uczniów jak i wśród przedstawicieli dyrekcji badanych 
placówek zgłaszano problem „wykruszania się” kursantów). Problem ten jednak wydaje się wiązad raczej z 
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brakiem pomysłu na swoją przyszłośd zawodową i traktowaniem kursów jako formy preorientacji zawodowej 
(myślenie typu: jak mi się nie spodoba, to nie będę kooczył i tyle). 

Liczba zajęć praktycznych, możliwośd przetrenowania opanowywanych umiejętności w praktyce. To 
bardzo ważna zaleta, ale wskazywana tylko przez 4% ogółu badanych. Obecnośd praktyk pozwalających na 
trening nabywanych umiejętności daje uczniom realne poczucie kompetencji w uzyskiwanym zawodzie, co 
niewątpliwie może mied przełożenie na ich późniejszą aktywnośd na rynku pracy. Także dobre wyposażenie 
pracowni do zajęd praktycznych nie jest raczej zaliczane do zalet szkół (jedynie 1% ogółu wskazao). Zdarzają się 
kursy, gdzie zajęcia praktyczne ograniczone są do minimum godzin, lub też odbywają się jedynie na fantomach. 
Absolwenci takich kursów często kooczą je w poczuciu straconego czasu i braku nabycia jakichkolwiek nowych 
umiejętności. 

 

 

Tabela 22 Mocne i słabe strony placówek kształcenia ustawicznego. Pytanie otwarte (wskazania od 1%). N=1628 

MOCNE STRONY % SŁABE STRONY % 

kompetentni nauczyciele, profesjonaliści  19% nie ma słabych stron  14% 

wysoki poziom nauczania  7% za dużo zajęd, za duże obciążenie nauką  3% 

miła, przyjazna, nie stresująca atmosfera 7% chaos, brak organizacji  2% 

bezpłatna nauka, brak czesnego  4% za wysokie koszty  2% 

daje możliwośd kształcenia się  4% warunki lokalowe  2% 

dobre zajęcia praktyczne, dużo zajęd praktycznych 4% niski poziom nauczania  1% 

lokalizacja  3% brak posiłków, obiadu, bufetu, stołówki  1% 

wyrozumiali nauczyciele  2% za krótkie praktyki zawodowe, za mało praktyk 

zawodowych 

1% 

organizacja na wysokim poziomie  2% zajęcia w niedogodnych godzinach  1% 

dobra szkoła, dobra opinia o szkole  2% niedostępne materiały dydaktyczne  1% 

uprawnienia zawodowe 2% niedostateczne wyposażenie pracowni  1% 

dogodny czas zajęd  1% za mało zajęd, za krótki kurs  1% 

interesująca, szeroka oferta kształcenia  1% lokalizacja  1% 

weekendowy tryb nauki  1% brud  1% 

zaangażowani nauczyciele, którym zależy  1% nie wiem  1% 

ciekawe wykłady, program nauczania  1% Nie wskazano 65% 

dobre, komfortowe warunki lokalowe  1%  

dobre, dużo, dostępne pomoce dydaktyczne  1% 

przyjazna dyrekcja, miłe kierownictwo  1% 

dobre, wystarczające wyposażenie szkoły  1% 

niskie opłaty  1% 

egzamin maturalny  1% 

nie ma mocnych stron  1% 

nie wiem  1% 

Nie wskazano 50% 
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Jedną z niewątpliwych zalet kształcenia ustawicznego jest elastyczność, dopasowanie do wymogów 

codziennego życia przejawiająca się np. jako możliwośd negocjowania terminów nauki z dyrekcją. Pozwala 
to nie tylko na łatwiejsze łączenie nauki z pracą i życiem codziennym, ale pokazuje także zaangażowanie 
dyrekcji w edukację swoich uczniów.   

Ponad połowie badanych uczniów (56%) nauka nie przeszkadza w dotychczasowym, codziennym życiu, a także 
ponad połowa (53%) stwierdziła, że nauka nie koliduje z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Zbytnie 
obciążenie nauką oraz zbyt dużą ilośd zajęd jako wady zgłaszało jedynie 3% ogółu badanych. 

Nierzadko nauka, nie stanowiąc zazwyczaj większego obciążenia dla życia rodzinnego i zawodowego, jest 
źródłem podziwu, ze strony rodziny, jak i współpracowników. Czasem traktowana jest jako dobry pretekst do 
„wyrwania się” z domu, pozytywnej zmiany dotychczasowych schematów funkcjonowania rodziny (dotyczy to 
przede wszystkim kobiet powracających na rynek pracy po długotrwałym „odchowywaniu” dzieci). 

Jednakże na tym wymiarze oceny szkół uwidaczniają się różnice ze względu na wiek badanych: wśród osób 
powyżej 26 r.ż. nauka bardziej koliduje w codziennym życiu i w wykonywaniu obowiązków zawodowych niż 
wśród osób młodszych. Ma to zapewne związek z faktem, że osoby w tym wieku mają już zazwyczaj własną 
rodzinę, a młodsi uczestnicy kształcenia ustawicznego nie tylko nie miewają rodzin, ale również pracy 
zawodowej, z którymi pobierana nauka mogłaby kolidowad.  

Co ciekawe nauka w życiu zawodowym i codziennym przeszkadza bardziej mężczyznom (34% w życiu 
codziennym, 28% w życiu zawodowym), niż kobietom, a także uczestnikom kształcenia w szkołach publicznych 
(29% w życiu codziennym, 27% w życiu zawodowym). Brak jest zróżnicowania ze względu na szkolne i 
pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego. 

 

Rysunek 21 Dopasowanie nauki do wymogów codziennego życia (Czy nauka przeszkadza w codziennym życiu?) 
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Rysunek 22 Dopasowanie nauki do obowiązków zawodowych (Czy nauka przeszkadza w wykonywaniu obowiązków 
zawodowych?) 
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Również oceny obciążenia nauką w placówkach kształcenia ustawicznego należy uznad za pozytywne w 
aspekcie godzenia obowiązków związanych z domem, pracą i nauką. 46% badanych wskazuje, że obciążenie 
nauką jest przeciętne, jednak dla 1/3 badanych jest ono bardzo duże i raczej duże (jednak osób, które 
wskazywały bardzo duże obciążenie jest niewiele). Najmniej obciążeni nauką są uczniowie z powiatów 
żuromioskiego (25%) i przasnyskiego (26%), najbardziej z powiatu radomskiego (34%) i miasta Siedlce (37%) 

 

Rysunek 23 Ocena obciążenia nauką w placówce kształcenia ustawicznego.  
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W tym kontekście pozytywnie oceniana jest organizacja nauki, terminy i czas zajęd. 59% ogółu respondentów 
ocenia organizację szkoleo jako bardzo dobrą lub dobrą. Brak jest większych zróżnicowao w tym wymiarze 
oceny na formy szkolne i pozaszkolne, szkolnictwo publiczne i niepubliczne, czy też ze względu na lokalizację 
szkoły. 

Rysunek 24 Ocena organizacji nauki, terminów, czasu zajęd  
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6.2 Ocena infrastruktury placówek kształcenia ustawicznego 

 

Infrastruktura placówek kształcenia ustawicznego w ocenie badanych uczniów i słuchaczy wypada przeciętnie. 
Dobrze ocenione zostały warunki lokalowe szkół – 60% ogółu badanych ocenia je jako bardzo dobre i dobre, 
zarówno uczestnicy form pozaszkolnych, jak i szkolnych. Gorzej wypadają szkoły pod względem wyposażenia w 
pomoce dydaktyczne. Lepiej radzą sobie tutaj placówki oferujące kształcenie w formach pozaszkolnych, które 
często, jak pokazały badania terenowe wśród dyrektorów korzystają z dofinansowania ze środków unijnych, 
pozwalających im na zakup niezbędnego sprzętu dydaktycznego.    

 

Największy problem, w ocenie uczniów i słuchaczy, placówki mają z dostępem do komputerów z podłączeniem 
do Internetu, czy też do bibliotek, książek, opracowao. Dostęp do Internetu pozytywnie ocenia 41% badanych 
uczniów, ale z drugiej strony aż 27% ocenia go źle i bardzo źle – co pozostaje zbieżne z danymi Systemu 
Informacji Oświatowej, wedle których komputerami z dostępem do Internetu dysponuje jedynie 33% placówek. 
Natomiast jeśli chodzi o opracowania, książki to zadowolonych z tego aspektu jest 39% uczniów. Najgorzej 
sytuacja przedstawia się w powiecie żuromioskim oraz wśród uczniów pozaszkolnych form kształcenia. 

Jednakże baza lokalowo-sprzętowa oraz obsługa administracyjna wydaje się mied w ocenie placówki 
drugorzędne znaczenie, szczególnie, jeśli czynniki takie jak ocena wykładowców, wysokośd czesnego, czy też 
dopasowanie czasu zajęd do życia codziennego ocenione zostały pozytywnie. Tym bardziej, że ogólną ocenę 
jednostki kształcenia ustawicznego w tym aspekcie podnieśd może, jak pokazały badania jakościowe, 
dodatkowe zaplecze socjalne w postaci ciepłych posiłków, zwrotu kosztów dojazdu, czy też refundacji 
podręczników, będące standardem w przypadku placówek prowadzących kształcenie dofinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. Czynnik te nie jest warunkiem koniecznym pozytywnej oceny placówki, ale 
zdecydowanie działa na jej korzyśd i dla wielu osób może stanowid dodatkową motywację do podjęcia i 
kontynuowania nauki. 

 

Przy ogólnie niskiej ocenie szkoły/ kursu również administracja i infrastruktura oceniane są raczej negatywnie. 
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Rysunek 25. Ocena wybranych aspektów nauczania w placówce kształcenia ustawicznego ze względu na typ kształcenia 
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8%

12%

13%
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3%

3%

5%

4%

4%

3%

27%

6%

3%

6%

6%

4%

21%

22%

18%

26%

26%

25%

9%

26%

32%

28%

27%

36%

1%

1%

2%

2%

1%

9%

6%

8%

7%

11%

6%

5%

8%

8%

7%

11%

WARUNKI LOKALOWE

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

WYPOSAŻENIE W POMOCE DYDAKTYCZNE

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

DOSTĘP DO KOMPUTERÓW Z PODŁĄCZENIEM DO INTERNETU

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

DOSTĘP DO BIBLIOTEKI, KSIĄŻEK, OPRACOWAO

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

[5] Bardzo dobrze       [4] Raczej dobrze       *3+ Przeciętnie 

*1+2+ Bardzo źle + Raczej źle brak danych Nie wiem            

W ogóle nie ma takich możliwości 

  

 

Tabela 23 Ocena wybranych aspektów nauczania w placówce kształcenia ustawicznego ze względu na powiaty. Wartości 
średnie (Skala: *1+ Bardzo źle, *5+ Bardzo dobrze) 

  
RAZEM 

(N=1628) 

radomski  

i okolice 

(N=323) 

żuromioski 

i okolice 

(N=111) 

przasnyski  

i okolice 

(N=307) 

m. 

Płock 

(N=412) 

m. 

Siedlce 

(N=188) 

pruszkowski 

i okolice 

(N=287) 

Warunki lokalowe                                                            4,1 3,9 4,0 4,2 4,1 4,1 4,1 

Wyposażenie szkoły w pomoce 

dydaktyczne potrzebne z 

punktu widzenia nauki   

3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 

Dostęp do komputerów z 

podłączeniem do Internetu                            

4,0 3,8 4,1 4,1 3,9 4,1 4,0 

 Dostęp do biblioteki, książek, 

materiałów, opracowao 

potrzebnych do zajęd     

3,9 3,9 3,6 4,1 3,8 4,1 3,8 
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6.3 Ocena procesu kształcenia i programu nauczania 

 

Program nauczania przez znakomitą większośd badanych oceniany jest dobrze i raczej dobrze (68% ocen). W 
przypadku pozaszkolnych form kształcenia odsetek ten sięga nawet 76%.  

Jednak badania jakościowe wskazują, że mimo tak dobrej ogólnej oceny istnieje spore pole rozczarowania i są 
też osoby, które są z uczęszczanych szkół, kursów i szkoleo niezadowolone. Głosy niezadowolonych 
koncentrowały się wokół kursów specjalistycznych – np. związanych z księgowością i informatyką. Program 
szkoleo z księgowości często bywa zbyt skomplikowany, w małym stopniu uwzględniający zupełny brak 
podstaw słuchaczy. Natomiast kursy informatyczne często łączą słuchaczy o różnym poziomie kompetencji, od 
całkiem początkujących po zaawansowanych samouków – dla tych ostatnich kurs podstawowy jest 
zdecydowanie zbyt prosty, a zdarza się, że są na niego kwalifikowani. 

 

Ale przez miesiąc były trzy programy, gdyby był jeden i konkretnie poprowadzony, to może i ta grupa by coś 

zapamiętała, a tu były trzy programy w przeciągu tego Płatnik, Symfonia i Subiekt, ja nic nie pamiętam./Radom, kursy, 

mężczyzna/ 

 

Osób zadowolonych z jakości zajęd teoretycznych oferowanych przez szkoły jest 65% (wskazania dobrze i raczej 
dobrze) i tutaj także wyższe oceny zdobywają pozaszkolne formy kształcenia – z jakości zajęd teoretycznych 
zadowolonych jest 73% kursantów. Inaczej sytuacja przedstawia się w aspekcie zajęd praktycznych, a warto 
zauważyd, iż ilośd i jakośd zajęd praktycznych to jeden z podstawowych wymiarów oceny sposobu kształcenia w 
danej placówce. Generalnie im krótszy kurs, tym mniej uwzględnionych w jego trakcie zajęd praktycznych.  

 

Ja powiem tak, odnośnie tego studium, do którego ja chodziłam, ja sobie całkiem inaczej to wyobrażałam. Bardziej, żeby 

wejśd do biura, zobaczyd biuro, że mniej więcej coś tam pokażą, prawda, a tu było coś takiego, że były zajęcia od godziny 

ósmej do godziny dziewiętnastej, czy tam osiemnastej, sobota, niedziela i nigdy w życiu nie siedziałam nawet do godziny 

czternastej. /Siedlce, szkoły, kobieta/ 

 

Jednak i w tym aspekcie (pomimo dystansu do aspektów pozostałych) odnotowano 44% ocen pozytywnych, w 
tym najlepiej oceniane są zajęcia praktyczne organizowane w ramach pozaszkolnych form kształcenia – aż 63% 
uczniów ocenia te zajęcia pozytywnie. Brak jest większych zróżnicowao pomiędzy powiatami ze względu na te 
wymiary oceny.  

 

Tabela 24 Ocena wybranych aspektów nauczania w placówce kształcenia ustawicznego ze względu na powiaty. Wartości 
średnie (Skala: *1+ Bardzo źle, *5+ Bardzo dobrze) 

  
RAZEM 

(N=1628) 

radomski 

i okolice 

(N=323) 

żuromioski 

i okolice 

(N=111) 

przasnyski 

i okolice 

(N=307) 

m. 

Płock 

(N=412) 

m. 

Siedlce 

(N=188) 

pruszkowski 

i okolice 

(N=287) 

 Jakośd zajęd teoretycznych                                                  4,2 4,2 4,1 4,3 4,2 4,1 4,2 

Plan/program nauczania                                                      4,1 4,1 4,0 4,2 4,2 4,1 4,2 

Jakośd zajęd praktycznych                                                   4,0 4,1 3,9 4,0 3,9 4,0 4,1 

Jakośd nauczania w zakresie 

obsługi komputera                               

3,9 3,7 4,1 4,1 3,8 3,8 3,9 

Jakośd nauczania języków 

obcych                                             

3,9 3,6 3,9 4,1 3,9 3,9 3,8 

Ofertę/możliwości stwarzane 

przez szkołę w zakresie zajęd 

dodatkowych       

3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 3,6 
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Rysunek 26 Ocena wybranych aspektów nauczania w placówce kształcenia ustawicznego ze względu na typ kształcenia. 
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21%
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16%

17%

11%

12%
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2%

1%
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3%
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3%

5%
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2%

16%

16%

13%

20%

21%

15%
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37%

20%

33%
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30%

28%

45%

29%

28%

35%

4%

3%

7%

7%

5%

16%

7%

6%

9%

1%

1%

1%

1%

1%

5%

5%

4%

7%

7%

7%

7%

7%

11%

9%

9%

7%

1%

1%

1%

PLAN/PROGRAM NAUCZANIA

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

JAKOŚD ZAJĘD TEORETYCZNYCH

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

JAKOŚD ZAJĘD PRAKTYCZNYCH

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

OFERTĘ/MOŻLIWOŚD W ZAKRESIE ZAJĘD DODATKOWYCH

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

JAKOŚD NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

JAKOŚD NAUCZANIA W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMPUTERA

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

[5] Bardzo dobrze       [4] Raczej dobrze       *3+ Przeciętnie 

*1+2+ Bardzo źle i Raczej źle brak danych W ogóle nie ma takich możliwości 

Nie wiem            
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Zajęcia praktyczne odbywają się głównie w warsztatach i pracowniach szkolnych – przyznało tak 40% badanych. 
Częśd z uczniów odbywa lub odbywała praktyki u pracodawców – dzieje się tak w przypadku 20% uczestników 
szkolnych form kształcenia oraz 14% pozaszkolnych form kształcenia.  Za najbardziej przydatne zostały uznane 
zajęcia praktyczne w warsztatach i pracowniach oraz praktyki u pracodawców. Możliwośd odbywania praktyk w 
konkretnych zakładach pracy jest bardzo wysoko ceniona. To nie tylko najlepsze przygotowanie do zawodu, ale 
także możliwośd zdobywania doświadczenia, którego brak jest jedną z najważniejszych barier w poszukiwaniach 
pracy, szczególnie dla młodych ludzi. 

 

No, to znaczy z praktykami, za mało praktycznych właśnie. Za mało gdzieś wyjśd do zakładów, mało tego patrzenia 

okiem, widzenia, dowiadywania. Nawet dotknięcia, spróbowania tego. Nie wiem, tego brakuje. /Ostrołęka, szkoły, 

kobieta/ 

 

W tym aspekcie także pozaszkolne formy kształcenia ocenione zostały lepiej niż formy szkolne. Co więcej, 
osoby pracujące zazwyczaj wyżej oceniały przydatnośd zdobytej wiedzy, niż osoby niemające okazji do praktyki. 
Podkreślano, że najlepszym sposobem utrwalenia zdobytych wiadomości jest ich praktyczne wykorzystanie 
najlepiej w sytuacji zatrudnienia.  Również wśród kursów językowych cenione są te, w których wiodącą metodą 
nauczania są konwersacje.  

 

Warto jednak zaznaczyd, że 15% uczestników pozaszkolnych form kształcenia oraz 9% form szkolnych nie 
uczestniczyło w ogóle w praktycznej nauce zawodu. 

 

Rysunek 27 Forma praktycznej nauki zawodu, w jakiej 
uczestniczyli uczniowie i słuchacze. N=uczestnicy kształcenia 
ustawicznego w szkołach zawodowych i formach 
pozaszkolnych 

Rysunek 28 Ocena przydatności odbytych zajęd 
praktycznych. N=uczestnicy kształcenia ustawicznego w 
szkołach zawodowych i formach pozaszkolnych 

 

 

62% ogółu badanych pozytywnie ocenia ilośd czasu poświęconą na praktyczną naukę zawodu. Brak jest 
większych różnic między typami szkół. Uczniowie różnią się w ocenach czasu poświęconego na praktyczną 
naukę zawodu ze względu na lokalizację. Najbardziej zadowoleni z czasowego wymiaru praktyk są uczniowie z 
powiatów radomskiego (70%) i żuromioskiego (71%). Nieznacznie mniej zadowolonych jest w powiatach 
przasnyskim (64%), w mieście Płock (59%) i w mieście Siedlce (58%). Najmniej zadowolonych z wymiaru praktyk 
jest w powiecie pruszkowskim (49% zadowolonych). W mieście Płock, w mieście Siedlce oraz w powiecie 
pruszkowskim niezadowolenie z wymiaru praktyk wyraża około 1/5 uczniów . 



                                                                   
 

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

 

 

Strona 79 z 120 

 

 

Rysunek 29 Czy czas poświęcony na praktyczną naukę zawody w placówce kształcenia ustawicznego był wystarczający. 
N=uczestnicy kształcenia ustawicznego w szkołach zawodowych i formach pozaszkolnych 

62%

62%

63%

64%

61%

17%

17%

17%

18%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

RAZEM (N=1057)

TYP KSZTAŁCENIA

formy szkolne (N=785)

formy pozaszkolne (N=272)

PUBLICZNOŚD

publ iczna (N=558)

niepubl iczna (N=499)

[3+4] Zdecydowanie tak + Raczej tak [1+2] Zdecydowanie nie + Raczej nie
 

  

Najczęściej uczeo samodzielnie musiał znaleźd pracodawcę, u którego odbywały się zajęcia praktyczne. Stało się 
tak w przypadku 28% ogółu badanych, w tym nieznacznie więcej takich sytuacji było w szkolnych formach 
kształcenia (30%). W przypadku ¼ kursantów praktyki organizowała szkoła. Taka praktyka miała miejsce częściej 
w przypadku form szkolnych (25% wskazao) i szkół publicznych (29% wskazao). 

 

6.4 Ocena kadry dydaktycznej 

 

Jak już wspomniano, w badaniach ilościowych kadra dydaktyczna została oceniona bardzo wysoko pod 
względem wszystkich aspektów. Ponad 60% ocen pozytywnych uczniowie wystawiali jeśli chodzi o fachowośd 
kadry, zaangażowanie oraz życzliwośd w stosunku do uczniów/słuchaczy. Co dziesiąty pytany kadrę ocenił 
przeciętnie. Natomiast oceny negatywne zdarzały się sporadycznie. 

We wszystkich badanych aspektach kadra dydaktyczna została oceniona nieznacznie wyżej przez uczestników 
form pozaszkolnych, a także przez uczniów/słuchaczy placówek z powiatów przasnyskiego i pruszkowskiego. 

Na podstawie wyników badao jakościowych wydaje się, że priorytetowe znaczenie w ocenie kadry mają 
indywidualne predyspozycje danego wykładowcy do nauczania osób dorosłych. Tym niemniej ocena kadry 
dydaktycznej jest jednym z głównych czynników ogólnej oceny szkoły. 

Dobry wykładowca nauczania ustawicznego to taki, który: 

 Jest zaangażowany w swoją pracę, a zaangażowanie to przekłada się na osobiste motywacje uczniów do 
nauki. Wydaje się to szczególnie istotne w przypadku kształcenia osób niepewnych swojej pozycji na rynku 
pracy, z obniżoną samooceną. Osoby te potrzebują poczucia, że komuś jeszcze na ich edukacji po prostu 
zależy. 

 Przekazuje treści w sposób przystępny, uwzględniający możliwości uczenia się osób dorosłych, ale także 
elastyczny, dostosowujący się do różnorodności swoich uczniów (często prezentujących bardzo 
zróżnicowany poziom posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych, a na kursach również różny poziom 
wykształcenia). 
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Pani stwierdziła, że powinniśmy mied wszystko wprowadzone. Jak idziemy do pracy, to są pewne rzeczy 

wprowadzone, więc ona też nie zawsze wiedziała pewne rzeczy gdzie wprowadzid, zanim poszukała, to mówię, 

nie była na tyle przygotowana, pod takim względem. Owszem, byli mili, nie powiem, że nie można złego słowa 

powiedzied, tylko że było coś takiego, jeśli chodzi o przekazanie informacji, to nie do kooca wiedziała. /Radom, 

kursy, mężczyzna/ 

 

Przekazanie wiedzy, przypuśdmy najbardziej niedostępny człowiek, znaczy prosty człowiek, który miał trudności 

ze zrozumieniem potrafili przekazad sprawy techniczne, nawet odpornym na wiedzę, trzymali to w takich 

delikatnie krótko mówiąc ryzach mimo, że to były osoby dorosłe, były takie lekkie ryzy i potrafili przekazad tak 

jak powiedziałem zarówno od strony technicznej jak i praktycznej. /Płoosk, kursy, mężczyzna/ 

 

 Kompetentny, będący autorytetem w swojej dziedzinie (uczniowie mają poczucie, że mogą się od 
niego wiele dowiedzied, mają możliwośd zadawania pytao). 

 

Tak ogólnie jest bardzo dobrze, bo były i dyskusje i wszystko bardzo dobrze, nie była jakaś sztywna atmosfera, 

że pan mówi, czy Pani mówi, a my słuchamy, tylko naprawdę, można było pytanie, padła odpowiedź, dyskusja 

była… Otwarta forma, tak swobodna, było bardzo dobrze. Wszystkie te panie, które nam to tłumaczyły, to było 

bardzo dobrze./Płock, kursy, kobieta/ 

 

Rysunek 30 Ocena kadry pedagogicznej ze względu na typ kształcenia 
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FACHOWOŚD/KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

ZAANGAŻOWANIE KADRY DYDAKTYCZNEJ

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

ŻYCZLIWOŚD/NASTAWIENIE DO UCZNIÓW KADRY

DYDAKTYCZNEJ

RAZEM (N=1628)

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

[5] Bardzo dobrze       [4] Raczej dobrze       *3+ Przeciętnie 

*1+2+ Bardzo źle + Raczej źle brak danych Nie wiem            
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Tabela 25 Ocena kadry pedagogicznej ze względu na powiaty. Wartości średnie (Skala: *1+ Bardzo źle, *5+ Bardzo dobrze) 

  
RAZEM 

(N=1628) 

radomski 

i okolice 

(N=323) 

żuromioski 

i okolice 

(N=111) 

przasnyski 

i okolice 

(N=307) 

m. 

Płock 

(N=412) 

m. 

Siedlce 

(N=188) 

pruszkowski 

i  okolice 

(N=287) 

Fachowośd/kompetencje kadry 

dydaktycznej                                    

4,3 4,3 4,2 4,5 4,3 4,2 4,4 

Zaangażowanie kadry 

dydaktycznej                                            

4,3 4,3 4,2 4,4 4,3 4,3 4,4 

Życzliwośd/nastawienie do 

uczniów kadry dydaktycznej                        

4,3 4,2 4,2 4,5 4,3 4,2 4,5 

 

6.5 Ocena dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy 

 

Kształcenie ustawiczne zawodowe oraz związany z nim realny wzrost szans na rynku pracy dzielone są w 
ogólnej percepcji na dwa rodzaje: 

 Kursy – krótkie (od 3 tygodni do ok 2 miesięcy), z małą ilością praktyk, w minimalnym stopniu 
przygotowujące do wykonywania określonego zawodu, raczej dające podstawową wiedzę i orientację w 
zawodzie („można sprawdzid, czy człowiekowi to pasuje, czy nie”), które nie wpływają zasadniczo na 
zmianę sytuacji zawodowej i nie zwiększają szans znalezienia pracy w określonym zawodzie, są natomiast 
dobrym sposobem zdobycia formalnego potwierdzenia kwalifikacji dla osób już w tym zawodzie 
pracujących. 

 

Ale też z drugiej strony na przykład tutaj ten kurs trwał trzy tygodnie, i na przykład ja, czy jeszcze ktoś szuka od 

dwóch miesięcy pracy, no i nie ma tej pracy i nie może jej znaleźd i dostaje telefon, że jest kurs na księgowośd i 

taka osoba, tak jak ja, zgadza się na ten kurs, z tym że kurs trwa trzy tygodnie, no to myślę dobra, jest już dwa 

miesiące czasu odkąd taka osoba zaczęła szukad tej pracy i taka osoba traci z koocem tego kursu, miesiąc 

czasu na szukanie sobie sama, ale sobie myśli podczas tego kursu, że ten kurs da jej jakąś pracę, że ktoś da jej 

jakąś ofertę pracy, a tak naprawdę kurs się skooczy i się nic nie myśli. /Radom, kursy, mężczyzna/ 

 

 Szkolenia i szkoły zawodowe – długotrwałe (trwające zazwyczaj dłużej niż rok) szkolenia zakooczone 
egzaminem czeladniczym lub zawodowym oraz szkoły pomaturalne, zazwyczaj z dużą ilością zajęd 
praktycznych, jak i ze stażami w konkretnych miejscach pracy są realnym przygotowaniem do 
wykonywanego zawodu. 

 

W badaniach jakościowych jak i badaniach ilościowych respondenci oceniali dopasowanie kształcenia 
ustawicznego do potrzeb rynku pracy. Uzyskana ocena jest jednak w dużej mierze artefaktualna. Badanie 
pokazało bowiem, że element postrzegania i pozycjonowania obecnej aktywności edukacyjnej w kontekście 
rynku pracy jest bardzo słabo obecny wśród uczniów i słuchaczy kształcenia ustawicznego. Jak wielokrotnie 
było już wspominane badani w większości nie dysponują wiedzą na temat potrzeb rynku pracy i nie potrafią 
przeprowadzid rzetelnej oceny odbywanej edukacji w tym zakresie, w ogóle stosunkowo rzadko postrzegają 
swoją naukę w kontekście poprawy swojej sytuacji na rynku pracy. 

Wyrażano przekonanie, że obecne szkoły/kursy/szkolenia lepiej przygotowują do wykonywania obecnego 
zawodu (59% ocen pozytywnych) niż do poruszania się po rynku pracy (45% ocen pozytywnych). Szczególnie 
zadowoleni z przygotowania do wykonywania obecnego zawodu są uczestnicy form pozaszkolnych (70% ocen 
pozytywnych), a z form szkolnych – uczniowie technikum uzupełniającego (71% ocen pozytywnych) oraz szkół 
policealnych (74%). Stosunkowo duże zadowolenie widad też wśród słuchaczy i uczniów placówek dla 
nauczycieli (83%) oraz uczniów z powiatów radomskiego i miasta Siedlce (64%). 
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Jednak mimo wysokiego odsetka ocen pozytywnych w obydwu analizowanych aspektach wielu słuchaczy jest 
niezadowolonych z przygotowania zawodowego jak i z ogólnego przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy. 
Zdaniem niezadowolonych oferta kursów w małym stopniu przystaje do zapotrzebowania lokalnego rynku 
pracy. Szczególnie w lokalizacjach, gdzie sytuacja spostrzegana jest pod tym względem jako bardzo trudna 
(Siedlce, Ostrołęka) krytykowano spowodowaną kursami nadprodukcję specjalistów jednego rodzaju (dotyczy 
to przede wszystkim specjalizacji: obsługa koparko-ładowarki, spawacz, fryzjer, kosmetyczka). Sytuacja taka nie 
tylko praktycznie uniemożliwia nowym specjalistom w danych dziedzinach znalezienie pracy, ale też wpływa na 
obniżenie zarobków specjalistów już na tym rynku funkcjonujących. Dodatkowo negatywną stroną takiej 
sytuacji jest obniżenie motywacji osób, które ukooczyły te właśnie kursy, a których sytuacja na rynku pracy w 
związku z tym nie poprawiła się nawet w minimalnym stopniu. Z drugiej jednak strony zwrócid należy uwagę, iż 
jako główny czynnik kształtujący ofertę placówek, dyrektorzy wskazywali zainteresowanie uczniów

7
. 

 

Na przykład kurs na koparko-ładowarki, co my skooczyliśmy, przesyt jest, jak jest miejsce wolne - pisz na staż, raz. 

Spawacz, nie było spawaczy, zarabiało się krocie, zarabiało się dobrą kasę, nagle się kursy pojawiły na spawacza, rynek 

*pełny+… Stary spawacz, który umie, robi tą swoją normę, ale jest za drogi dla pracodawcy, bo on woli zatrudniad teraz 

dwóch młodych za połowę stawki, co ma ten starszy i we dwóch zrobią tyle, co ten jeden, ale połowa zostanie. I takie też 

się spotkałem, też słyszałem od starszych kolegów, że tak pracodawcy robią. /Płock, kursy, mężczyzna/ 

 

Wyraźnie widoczny jest brak współpracy między oferentami szkoleo, a lokalnymi pracodawcami. Wydaje się, że  
to jeden z większych mankamentów obecnego systemu kształcenia ustawicznego – brak dostosowania oferty 
kształcenia do realnych potrzeb lokalnego rynku pracy. 

 

Czyli jakby ten biznes powiązany był z kierunkiem kształcenia. Nie od razu wszyscy, ale za jakiś czas tę pracę powinien 

znaleźd. A u nas tak, nie wiem, trzy czwarte chciałoby byd fryzjerkami, a paostwo nie reaguje w tym momencie. 

/Ostrołęka, szkoły, mężczyzna/ 

 

 

 

 

                                                                 

 

 
7 Tom 2: Raport z badania terenowego wśród dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego.  
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Rysunek 31 Ocena przygotowywania przez placówkę kształcenia ustawicznego do zawodu oraz realiów rynku pracy 

(wskazania „bardzo dobrze” i „raczej dobrze”) 
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Szkoła/kurs/szkolenie przygotowuje Pana(ią) do realiów rynku pracy, uczy poruszania się na nim, poszukiwania

pracy, nawiązywania relacji z  pracodawcą ?  

 

 

Badania wśród uczniów placówek kształcenia ustawicznego potwierdziły, iż działania ułatwiające start na rynku 
pracy oraz znalezienie zatrudnienia są prowadzone przez placówki kształcenia ustawicznego stosunkowo 
rzadko. O ile ponad 10% badanych przyznało, ze w ich obecnej szkole lub na odbywanym kursie/szkoleniu są 
prowadzone spotkania zajęcia dotyczące sposobów poszukiwania pracy, spotkania z doradcą zawodowym oraz 
psychologiem, o tyle takie formy jak: giełda pracy, programy dla absolwentów, czy pomoc w znalezieniu pracy 
organizowane są przez szkoły niezmiernie rzadko. 

Pod względem pierwszych trzech wymienionych powyżej rodzajów działao, zdecydowanie lepiej wypadają 
formy pozaszkolne, a także powiat radomski. Pod względem bardziej konkretnej pomocy w znalezieniu pracy 
sytuacja wygląda bardzo podobnie we wszystkich badanych powiatach. 
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Rysunek 32 Odsetek placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działania w zakresie ułatwienia zatrudnienia  
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6.6 Jakościowa ocena wybranych jednostek kształcenia ustawicznego w poszczególnych 
powiatach 

 

Prezentowane w powyższych podrozdziałach dane ilościowe wskazują na dośd wysoką ocenę uczęszczanych 
szkół lub odbywanych kursów i szkoleo. Jednak na podstawie wyników badao jakościowych widad, że szkoły i 
kursy dostępne w poszczególnych badanych powiatach oceniane były bardzo różnorodnie. Oceny te wynikały w 
dużej mierze z dużej różnorodności samych osób badanych, różniących się między sobą wiekiem, 
doświadczeniem zawodowym, motywacją, stopniem określenia swoich planów zawodowych. Generalnie wśród 
tej różnorodności można wyróżnid następujące prawidłowości: 

 Im trudniejsza sytuacja na rynku pracy i w związku z tym mniejsza szansa na jej znalezienie (np. Siedlce, 
Ostrołęka), tym bardziej przypadkowe wybory kierunku własnej edukacji, „zaliczanie kursów” zaczyna 
pełnid funkcję pracy. 

 Istnienie w lokalnym ośrodku szkoły o dobrej renomie, kształcącej wysokiej klasy specjalistów 
(policealne studium medyczne w Radomiu) powoduje szybkie wysycenie lokalnego rynku, ale nie 
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zmniejsza zainteresowania zawodem, mimo iż jest on raczej gwarantem niepracowania, niż 
pracowania. 

 Im bardziej sprecyzowane są plany zawodowe, tym bardziej celowy wybór szkolenia i większe 
zadowolenie z jego przebiegu. 

 

W powiecie m. Płock działa bardzo wysoko oceniany przez słuchaczy Zakład Doskonalenia Zawodowego. 
Szczególnie dobrze oceniane jest zaangażowanie i indywidualne podejście do słuchacza dyrektorki placówki, 
która jest osobą elastycznie odpowiadającą na pojawiające się potrzeby słuchaczy placówki. 

 

Niesamowitą mamy panią dyrektor… Czy potrzebujemy jakiegoś, jakiejś pomocy naukowej, jakiegoś podręcznika, i 

przewodnicząca klasy wchodzi i mówi i wszystko jest w stanie nam załatwid. /Płock, szkoły, mężczyzna/ 

 

Zdaniem badanych w nauczaniu w płockim ZDZ w wysokim stopniu uwzględniana jest sytuacja rodzinno-
zawodowa osób dorosłych. Uczniowie są zachęcani, motywowani do nauki, a jednocześnie szkoła wykazuje 
dużą elastycznośd w dostosowywaniu się do ich możliwości. 

 

Nas motywują, bo wiadomo, że jak człowiek jako dorosła osoba zaczyna się uczyd to wiadomo, że ma dom, że ma pracę, 

ma mnóstwo obowiązków dnia codziennego… Trzeba wziąd, otworzyd książki, nauczyd, żeby się przygotowad i oni są 

przede wszystkim wyrozumiali ale i motywują nas do pracy. Pokazują nam, że to jednak nie jest tak, że my idziemy po 

papierek, w ogóle idziemy tam żeby się czegoś nauczyd, dowiedzied… /Płock, szkoły, mężczyzna/ 

 

Ogromną zaletą płockiego ZDZ jest brak opłat za naukę (która jest finansowana ze środków unijnych) oraz 
zaplecze socjalne (posiłki, zwrot kosztów dojazdu, stypendium). Niestety, brak finansowej motywacji powoduje 
częste wykruszanie się uczniów, z kilkudziesięciu osób rozpoczynających naukę do jej kooca dociera zaledwie 
kilka.  

 

Ale sam się dziwi człowiek dlaczego ludzie nie chodzą. Dlaczego lekceważą, zaczynają. U nas w klasie ile było? Trzydzieści 

sześd? Trzydzieści sześd osób, zostało nas sześciu. /Płock, szkoły, mężczyzna/ 

 

Kolejna zaleta to dobra infrastruktura (świeżo zrobiona rozbudowa i remont) oraz bardzo dobre wyposażenie 
(w przypadku części kursów uczniowie otrzymują nieodpłatnie np. pendrive’y). 

Podsumowując największe zalety płockiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego to: profesjonalizm i 
zaangażowanie wykładowców, brak opłat oraz infrastruktura i wyposażenie. 

 

Mieszkaocy Siedlec (powiat m. Siedlce) bardzo różnie oceniają dostępnośd placówek nauczania ustawicznego. 
Zdaniem części z nich jest wiele takich miejsc z szeroką ofertą, w tym bezpłatnych szkoleo i kursów, zdaniem 
innych oferta jest okrojona do dwóch szkół (Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zakład Doskonalenia 
Zawodowego), a kursów bezpłatnych nie ma wcale. Wydaje się, że te rozbieżności wynikają z różnic w 
zaangażowaniu w poszukiwaniu szkolenia, postawy roszczeniowej vs aktywnej. Osoby aktywne, rzeczywiście 
zaangażowane uznają lokalną ofertę szkoleo za wystarczająco szeroką i atrakcyjną. 

Placówki z powiatu m. Siedlce zostały ocenione raczej pozytywnie. Najczęściej wymienianą i najlepiej ocenianą 
jest siedleckie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jego podstawowe zalety to: dobra lokalizacja, elastycznośd 
(uwzględnianie możliwości czasowych osób pracujących), brak opłat. 
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Dobra lokalizacja, niedaleko, dogodne terminy zajęd, bo akurat to co mi odpowiadało, godziny popołudniowe w 

tygodniu, praktycznie też są zajęcia w soboty, niedziele, ale mnie odpowiadało, żeby w ciągu tygodnia, żeby weekend 

mied już dla siebie. /Siedlce, szkoły, mężczyzna/ 

 

Pojawiły się jednak uwagi odnośnie braku wystarczającej ilości zajęd praktycznych. 

 

Oferta szkoleniowa w powiecie radomskim i samym Radomiu oceniona została, jako mocno ograniczona. 
Szeroką gamę kursów oferuje lokalny Urząd Pracy, jednak poziom wielu z nich oceniono, jako raczej 
powierzchowny i w małym stopniu przygotowujący do realnej pracy. Krytykowano też lokalizację (duża 
odległośd od centrum). Doceniono kursy uzupełnione praktykami (np. kurs fryzjerstwa zakooczony egzaminem 
czeladniczym). 

 

Ja też byłam na takim kursie kosmetycznym, manicure, pedicure, i po miesiącu czasu, co z tego, że ja mam dyplom. 

/Radom, kursy, kobieta/ 

 

Nie to, że się uparłem, ale przez te 5 dni, które niby było po 6 godzin, to nie było dziennie 6 godzin, tylko było ze 3 

godziny dziennie wykładów, gdzie ona szybko gadała, i już z myślą, że my wszystko umiemy, a nie wdawała się w 

podstawy. A jak mogę zrozumied dalszy etap, jak ja nie znam podstawy, a ona… /Radom, kursy, mężczyzna/ 

 

Bardzo wysoko oceniono natomiast ofertę szkoły policealnej przygotowującej do zawodu ratownika 
medycznego. Jest to jedna z najlepszych szkół w okolicy ze względu na wysoki poziom kształcenia i bardzo 
szeroką praktykę w rożnych ośrodkach (jedna z osób przyjechała aż z Torunia, aby uczyd się właśnie tutaj). Ze 
względu jednak na bardzo dużą podaż wysoko wykształconych ratowników medycznych w regionie, znalezienie 
pracy w tym zawodzie na lokalnym rynku pracy jest niemal niemożliwe. 

 

Przynajmniej raz w tygodniu jakaś grupka osób wychodzi na zabezpieczenie medyczne jakiś koncertów w urzędzie 

miasta, ale tak jak mówię najfajniejsze jest to, że my w tym momencie z dwoma największymi w Radomiu szpitalami 

współpracujemy, i w tej chwili moja osobiście grupa jest na kardiologii, spotykamy się z przypadkami zawałów i tak 

dalej, jeżeli mamy ostry dyżur, tutaj jest OIOM, czyli też intensywna opieka medyczna, to są takie oddziały, nie 

wpuszczają osób, żeby sobie przyszły i popatrzyły, więc jak szkoła nie ma podpisanego kontraktu z placówkami, to trochę 

bez sensu robid ratownika medycznego, dwicząc cały czas na fantomie. /Radom, szkoły, mężczyzna/ 

 

W powiecie pruszkowskim opinie na temat lokalnych szkół i pozostałych placówek kształcenia ustawicznego 
były bardzo zróżnicowane. Pojawiły się opinie, że dostępnych jest wiele szkół umożliwiających osobom 
pracującym zdobycie średniego wykształcenia, ale oferta kursów zawodowych jest skromna. 

 

To znaczy duży wybór jest dla uzupełniających, mały wybór jest dla osób, które ukooczyły szkołę podstawową. To jest 

bardzo mały wybór i w sumie wszędzie są tylko ogólnokształcące licea. /Żyrardów, szkoły, mężczyzna/ 

 

Różnie oceniano też poziom dostępnych szkoleo. Częste były oceny, że większośd dostępnych kursów 
(skierowanie z UP lub CPR) jest zbyt krótka i zbyt powierzchowna, aby mogła dad solidne podstawy do 
wykonywanej później pracy. Wśród badanych pojawiła się opinia, że jest to tylko zapełnianie czasu osobom 
bezrobotnym. 

W badaniu brały udział osoby, które uzyskały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z 
możliwością dodatkowych szkoleo. Nie ukrywały, że możliwośd otrzymania środków finansowych była 
największą motywacją tak do samej nauki, jak i dalszych działao biznesowych. 
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Prowadzę działalnośd gospodarczą. Ostatnio właśnie starałam się o dotację i uzyskałam tę dotacje. Mieliśmy taki kurs, 

to było o prowadzeniu działalności gospodarczej, czyli tematyka takiej księgowości, ewentualnie asertywności i tak dalej. 

A po za tym jestem osobą bardzo aktywną, mam wiele kursów na koncie w ostatnim czasie. /Żyrardów, kursy, kobieta/ 

 

Ta oferta kursów, na które my żeśmy dostały się i ukooczyły była o tyle ciekawsza od wszystkich innych może, że szły za 

tym konkretne pieniądze. Że, to nie była tylko wiedza, ale konkretne pieniądze na założenie firmy. W sumie dawało, to 

lepsze rozeznanie… Ja krótko mówiąc, każdy myślę, że przed otwarciem firmy troszeczkę się boi i ma nie pewnośd taką w 

sobie, bo wydaje pieniądze.  

A więc trochę nas przeszkolili, więc nasza samoświadomośd wzrosła. Czegoś się nauczyłam o księgowości, o innych 

rzeczach, co do prowadzenia własnej działalności. To po pierwsze, a po drugie, no też są pewne terminy. Na przykład 

termin na założenie firmy, na, to, na, to. To motywuje. /Żyrardów, kursy, kobieta/ 

 

W powiecie przasnyskim szkoły przygotowujące do matury ocenione zostały wysoko zarówno pod względem 
poziomu nauczania, jak i infrastruktury. Pojawiły się uwagi krytyczne dotyczące częstej zmiany podręczników, 
co znacząco zawyża koszty nauki. Uczniowie radzą sobie kserując wybrane fragmenty z podręczników.  

Ponadto, w opinii badanych osób, wykształcenie średnie zdobyte zaocznie lub wieczorowo jest mniej cenione 
przez pracodawców, niż wykształcenie zdobyte w systemie dziennym. Tymczasem, w opinii badanych, 
wymagania wobec uczniów pracujących są wyższe, niż w systemie dziennym. 

 

Wiadomo, że w szkole dla dorosłych też inaczej podchodzi się do takich spraw. Nikt za ładne oczy nie postawi oceny 

pozytywnej. /Ostrołęka, szkoły, mężczyzna/ 

 

Dobrze oceniono szeroką ofertę kursów oraz ich poziom, krytykowano jednak krótki czas trwania i fakt, że nie 
zwiększają zasadniczo szans na znalezienie pracy na lokalnym rynku.  

 

Również w powiecie żuromioskim różnorodnie oceniano ofertę placówek kształcenia ustawicznego. Oferta 
kursów jest szeroka, jednak, zdaniem badanych, nie dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy (np. 
nadmiar powierzchownie kształcących kursów kosmetycznych i fryzjerskich). Również ich poziom bywa mocno 
zróżnicowany. 

Jeden [kurs] był przygotowany ok., a drugi, nie był przygotowany wcale, pewnie ktoś to wygrał, miał to gdzieś i wcisnął 

gdzieś, a nie miał bladego pojęcia. /Płoosk, kursy, kobieta/ 

 

Ja też skooczyłam ten kurs komputerowy, a idąc na kurs już wiedziałam, co komputer, wiedziałam jak funkcjonuje 

Internet i wszystko i tak naprawdę po tych stu godzinach, to ja dużo mądrzejsza nie wyszłam. /Płoosk, kursy, kobieta/ 
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7 SKUTECZNOŚD KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  

 

 

Jak pokazały zrealizowane badania, oczekiwania wobec uczestnictwa w kształceniu ustawicznym są wysokie. 
Pośrednio przejawiają się na one poprzez motywy uczestnictwa w kształceniu. Jak pisano wcześniej dośd 
powszechne jest przekonanie, iż sam fakt uczestnictwa w KU zwiększa szeroko rozumiane szanse na rynku 
pracy. Przekonanie takie najczęściej nie jest jednak podparte żadną wiedzą, ani też konkretnymi 
doświadczeniami, w dużej mierze odmiennie definiowane i rozumiane są też szanse na rynku pracy. 
Bezpośrednio wyrażało je zaś 58% pozostających bez pracy uczestników form szkolnych i 72% uczestników form 
pozaszkolnych. Co ciekawe 13% badanych nie wierzy, by uczestnictwo w kształceniu ustawicznym zwiększyło 
ich szanse na znalezienie pracy. Podobne oczekiwania wobec uczestnictwa  kształceniu ustawicznym mają 
osoby pracujące - 55% wierzy, iż nauka zwiększa ich szansę na znalezienie pracy. Czy tak rzeczywiście się stanie? 
Skutecznośd KU w tym wymiarze jest niezmiernie trudna do oceny i wymaga badania wśród absolwentów KU. 
Na razie mówid możemy jedynie o wysokim poziomie spodziewanej skuteczności KU w tym zakresie. Na 
podstawie wyników niniejszego projektu badawczego oceniad możemy natomiast wpływ kształcenia 
ustawicznego na pozycję w pracy. Niestety, jak pokazują wyniki badao uczestnictwo w kształceniu ustawicznym 
rzadko pozostaje w relacji do wykonywanej pracy zawodowej.  Wyjątek w tym zakresie stanowi jedynie 
uczestnictwo w KU ze względu na koniecznośd formalnego potwierdzenia kwalifikacji dla pracodawcy, który 
jednak, podobnie jak uczestnik KU rzadko pozostaje zainteresowany czymś więcej niż certyfikatem/dyplomem. 
Uczestnicy badao jakościowych wskazywali, iż ich pracodawcy często w ogóle nie wiedzą o ich edukacji, a nawet 
jeżeli tak pozostaje to dla nich zupełnie obojętne.  

 Ogółem jedynie 33% badanych uważa, iż uczestnictwo w KU przyczyniło się lub może przyczynid się w 
przyszłości do powierzenia im w pracy bardziej odpowiedzialnych obowiązków – 29% zaprzecza takiej 
możliwości.  

 22% uważa, iż uczestnictwo w KU przyczyniło się lub może przyczynid w przyszłości do otrzymania 
podwyżki – 33% zaprzecza takiej możliwości. 

 25% uważa, iż uczestnictwo w KU przyczyniło się lub może przyczynid w przyszłości do lepszego 
traktowania przez pracodawcę, 31% zaprzecza takiej możliwości.  

 28% uważa, iż uczestnictwo w KU przyczyniło się lub może przyczynid w przyszłości do utrzymania 
pracy, 27% zaprzecza takiej możliwości 

 

Niewielki jest także wpływ uczestnictwa w kształceniu ustawicznym na rozwój kwalifikacji najbardziej 
pożądanych przez pracodawców, a jednocześnie stanowiących słabą stronę uczestników kształcenia 
ustawicznego. Szerzej piszemy o tych w dwóch kolejnych rozdziałach. 
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Rysunek 33 Ocena wpływu kształcenia ustawicznego na sytuację zawodową osób pracujących ze względu na typ 
kształcenia i publicznośd placówki kształcenia ustawicznego. N=osoby aktualnie pracujące. Wartości średnie (skala: [4] 
Zdecydowanie tak, [1] Zdecydowanie nie) 
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7.1 Stopieo przygotowania do pracy zawodowej 

 

Wyniki badao pokazały, że uczestnicy kształcenia zawodowego swój sukces na rynku pracy wiążą przede 
wszystkim z posiadanymi cechami osobowościowymi, a nie kwalifikacjami czy też doświadczeniem 
zawodowym, które nie należą do ich mocnych stron.   

 

Jako cechy którymi można pochwalid się pracodawcy wskazywane były przede wszystkim czynniki 
osobowościowe: punktualnośd (19% wskazao), pracowitośd, sumiennośd (po 17% wskazao), komunikatywnośd 
(12%) oraz uczciwośd (8%), odpowiedzialnośd (7%), dyspozycyjnośd (7%). Punktualnośd jako swój atut wskazują 
przede wszystkim kobiety (22%) oraz uczestnicy pozaszkolnych form kształcenia (24%). Badania jakościowe 
pokazały również, że istotne dla badanych z punktu widzenia szans na rynku pracy są również czynniki 
zewnętrzne: odpowiednie znajomości (często jest to w percepcji badanych czynnik dominujący)  oraz szczęście. 
Jednak obserwacje te nie znalazły odzwierciedlenia w danych ilościowych. Byd może ze względu na fakt, że 
trudno było badanym przyznad, że postrzegają sukces zawodowy jako w dużej mierze niezależny od ich działao 
w tym kierunku. 

Uczestnicy kształcenia ustawicznego słabo oceniają swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Jedynie 
4% ogółu respondentów jako mocną stronę zaliczył zdobyte wykształcenie i kwalifikacje. Prawie tyle samo, bo 
5% ogółu badanych, brak wykształcenia zalicza z kolei do swoich wad, zmniejszających szanse na rynku pracy. 
Dodatkowo jedynie 6% osób jako własny atut wskazywało doświadczenie zawodowe i jednocześnie 4% 
dostrzegało w tym zakresie własne braki. Większe znaczenie doświadczenia zawodowego jako atutu dla 
potencjalnego pracodawcy obserwuje się wśród uczestników pozaszkolnych form kształcenia (11% wskazao) 
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oraz wśród osób po 36 roku życia (14% wskazao), co wiąże się z dłuższą obecnością na rynku pracy. Z kolei na 
brak doświadczenia zawodowego wskazują częściej osoby młode poniżej 36 roku życia (5% uczniów poniżej 25 
roku życia i 6% uczniów pomiędzy 25 a 36 rokiem życia). Brak doświadczenia zawodowego wskazują także 
częściej kobiety (5% wskazao). Ma to zapewne związek z wczesnym założeniem rodziny, wychowaniem dzieci, 
co mogło uniemożliwid im wejście na rynek pracy.  

Istotne braki w zakresie kompetencji zawodowych uwidacznia również samoocena badanych pod względem 
różnego rodzaju kwalifikacji, gdzie nabyte w drodze nauki i praktyki umiejętności uzyskały najniższe noty. I 
tak, najsłabiej badani wypadają pod względem znajomości języków obcych - jedynie ocena 4,3 na 9-
punktowej skali, gdzie 1 oznacza „bardzo nisko”, zaś 9 „bardzo wysoko”. Nisko oceniono również posiadane 
doświadczenie zawodowe (średnia ocena 5,4), konkretne przygotowanie do jakiegoś zawodu/ umiejętności i 
kwalifikacje w tym zakresie (średnia ocena 5,6), znajomośd komputera i programów (średnia ocena 5,6), prawo 
jazdy (średnia ocena 5,9). 

Widoczne deficyty w kwalifikacjach zawodowych są czynnikiem, na który badani mogą mied jednak realny 
wpływ i możliwości w postaci różnych form kształcenia ustawicznego. Z drugiej jednak strony wydaje się, że – 
nie licząc pojedynczych osób dokonujących świadomego i celowego wyboru – uczestnictwo w kształceniu 
ustawicznym jest swego rodzaju gestem desperacji osoby nie radzącej sobie na rynku pracy. Powoduje to z 
jednej strony mało racjonalne wybory kierunków i form kształcenia, z drugiej zaś niewielką bądź żadną 
skutecznośd (przynajmniej w kategoriach podniesienia wartości podmiotu na rynku pracy). 

 
Tabela 26 Zalety – mocne strony oraz wady – słabe strony uczestników kształcenia ustawicznego z punktu widzenia 
możliwości znalezienia dobrej pracy *Wskazania od 2%. Pytanie otwarte+ 

MOCNE STRONY 

R
A

ZE
M

 (
N

=1
6

2
8

) 

fo
rm

y 
sz

ko
ln

e 

(N
=1

3
5

6
) 

fo
rm

y 

p
o

za
sz

ko
ln

e 

(N
=2

7
2

) 

SŁABE STRONY 

R
A

ZE
M

 (
N

=1
6

2
8

) 

fo
rm

y 
sz

ko
ln

e 

(N
=1

3
5

6
) 

fo
rm

y 

p
o

za
sz

ko
ln

e 

(N
=2

7
2

) 

punktualnośd  19% 18% 24% brak pewności siebie, nieśmiałośd    6% 5% 9% 

pracowitośd, pilnośd   17% 17% 17% nie mam wad  5% 5% 6% 

sumiennośd, rzetelnośd, obow.  17% 16% 17% brak wykształcenia, kwalifikacji   5% 5% 4% 

komunikatywnośd  12% 12% 11% języki obce , słaba znajomośd  5% 5% 5% 

uczciwośd  8% 9% 4% brak doświadczenia zawodowego  4% 4% 6% 

odpowiedzialnośd   7% 6% 12% nerwowośd  2% 2% 3% 

dyspozycyjnośd   7% 7% 10% wiek   2% 2% 5% 

doświadczenie zawodowe, 

kompetencje  

6% 5% 11% brak odporności na stres  2% 2% 1% 

zaangażowanie, determinacja  6% 6% 7% słabe zdrowie, brak kondycji, 

niepełnosprawnośd  

2% 2% 3% 

dokładnośd   5% 5% 6% niedyspozycyjnośd  2% 2% 1% 

umiejętnośd pracy w zespole  5% 4% 8% lenistwo   2% 2% 1% 

chęd nauki, rozwoju  4% 4% 5% wrażliwośd   2% 1% 4% 

wykształcenie, kwalifikacje  4% 4% 7%  

obsługa komputera, programów   4% 4% 4% 

znajomośd języków  4% 4% 3% 

kreatywnośd  3% 3% 3% 

asertywnośd  3% 3% 3% 

szybkośd pracy, nauki  2% 2% 2% 

systematycznośd  2% 2% 1% 

zaradnośd, przedsiębiorczośd   2% 2% 2% 

zorganizowanie   2% 2% 1% 

nie wskazano 40% 41% 35% nie wskazano 60% 62% 50% 
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Rysunek 34 Samoocena uczestników kształcenia ustawicznego pod względem kwalifikacji zawodowych. Wartości średnie 
(Skala: [1] bardzo nisko, [9] bardzo wysoko) 
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7.2 Kompetencje opanowane w toku kształcenia ustawicznego 

 

Kształcenie ustawiczne powinno byd odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników kształcenia, prowadzące w 
efekcie do polepszenia ich sytuacji zawodowej, jednak wyniki badao pokazują, że tak się nie dzieje. W 
obszarach, w jakich badani wskazywali na największe braki kwalifikacji i umiejętności (znajomośd języków 
obcych, znajomośd obsługi komputera, konkretne przygotowanie do wykonywania zawodu) kształcenie 
ustawiczne nie przyniosło poprawy. Nie wzbogaciło również w sposób znaczący umiejętności uczestników w 
zakresie poruszania się na rynku pracy, czy też nie wzmocniło istotnie ich pozycji wobec pracodawcy. 

 

Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym pozwoliło badanym przede wszystkim poszerzyd wiedzę ogólną– 
zarówno w przypadku szkolnych, jak i pozaszkolnych form kształcenia, a także podnieśd kwalifikacje zawodowe 
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w wymiarze wiedzy teoretycznej (średnie 3,7 na 5-punktowej skali, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie 
przyczyniła”, zaś 5 „w bardzo dużym stopniu”). W dalszej kolejności wpłynęło na osobowośd uczestników 
kształcenia – wzmocnienie samooceny i pewności siebie (średnia 3,4), a także na podniesienie umiejętności 
zawodowych w wymiarze praktycznym (średnia 3,3). Z podniesienia kwalifikacji zawodowych (zarówno w 
wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym) skorzystały przede wszystkim osoby powyżej 26 roku życia. 

 

Kształcenie ustawiczne w najmniejszym stopniu przyczyniło się do zdobycia konkretnych i kluczowych z punktu 
widzenia sukcesu na rynku pracy umiejętności, których jednocześnie badani, jak wspomniano w rozdziale 8.1, w 
większości nie posiadali. W najmniejszym stopniu udało się polepszyd uczestnikom kształcenia ustawicznego 
znajomośd języków obcych i umiejętnośd obsługi komputera (średnie 2,9), mimo iż mieli największe braki w 
tym zakresie. Co ciekawe pod względem nauki języków obcych słabiej wypadają placówki kształcące w formach 
pozaszkolnych (może to wynikad z faktu, że formy pozaszkolne trwają krócej, niż szkolne i brakowało czasu na 
przekazanie odpowiedniej wiedzy), które jednocześnie nieco lepiej przekazywały wiedzę w zakresie obsługi 
komputera. Najsłabiej pod tym względem ocenione zostały placówki z powiatu pruszkowskiego i okolic oraz 
radomskiego i okolic, najlepiej zaś z powiatu żuromioskiego. 

Badani również nie w pełni uzyskali umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy, szukania pracy 
(średnia 2,9), nie wzmocniła się również ich pozycja na rynku pracy (średnia 3,1). Najsłabiej pod tym względem 
wypada również powiat pruszkowski, a najlepiej powiat żuromioski. 

 
Tabela 27 Stopieo w jakim nauka w placówce kształcenia ustawicznego wpłynęła na poziom posiadanych kompetencji ze 
względu na powiaty. Wartości średnie (Skala: *1+ W ogóle się nie przyczyniła, *5+ W bardzo dużym stopniu) 

 

RAZEM 

(N=1628) 

 

radomski i 

okolice 

(N=323) 

żuromioski i 

okolice 

(N=111) 

przasnyski i 

okolice 

(N=307) 

m. Płock 

(N=412) 

m. 

Siedlce 

(N=188) 

pruszkowski i 

okolice 

(N=287) 

Podniesienie kwalifikacji 

zawodowych w wymiarze 

wiedzy teoretycznej                  3,7 3,8 3,6 3,7 3,7 3,8 3,6 

Poszerzenie wiedzy ogólnej                                                           3,7 3,6 3,9 3,9 3,7 3,7 3,8 

Wzmocnienie samooceny/ 

pewności siebie                                                3,4 3,3 3,6 3,5 3,2 3,3 3,2 

Podniesienie kwalifikacji 

zawodowych w wymiarze 

umiejętności praktycznych            3,3 3,5 3,5 3,2 3,4 3,5 2,8 

Wzmocnienie pozycji na 

rynku pracy/ pozycji wobec 

pracodawców                         3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,3 2,8 

Nabycie 

cennych/przydatnych 

umiejętności miękkich                                            3 3,2 3,4 3,1 2,9 3,2 2,7 

Podniesienie umiejętności w 

zakresie poruszania się na 

rynku pracy, szukania pracy   2,9 3 3,4 3 2,8 2,9 2,7 

Podniesienie umiejętności 

obsługi komputera                                          2,9 2,7 3,7 3,2 2,9 2,8 2,6 

Podniesienie znajomości 

języków obcych                                               2,9 2,5 3,4 3,2 2,8 3 2,9 
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Rysunek 35 Stopieo w jakim nauka w placówce kształcenia ustawicznego wpłynęła na poziom posiadanych kompetencji 
ze względu na formy kształcenia. Wartości średnie (Skala: *1+ W ogóle się nie przyczyniła, *5+ W bardzo dużym stopniu) 
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3,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Poszerzenie wiedzy ogólnej

Podnies ienie kwal i fikacji  zawodowych w wymiarze

wiedzy teoretycznej

Wzmocnienie samooceny/pewności  s iebie

Podnies ienie kwal i fikacji  zawodowych w wymiarze

umiejętności  praktycznych

Wzmocnienie pozycji  na  rynku pracy/pozycji  wobec

pracodawców

Nabycie cennych/przydatnych umiejętności

miękkich

Podnies ienie umiejętności  w zakres ie poruszania

s ię na  rynku pracy, szukania  pracy

Podnies ienie znajomości  języków obcych

Podnies ienie umiejętności  obs ługi  komputera

RAZEM (N=1628) formy szkolne (N=1356) formy pozaszkolne (N=272)

 

 

Uczestnicy kształcenia ustawicznego, nie tylko nie zwiększają istotnie swoich kompetencji i umiejętności 
poprzez naukę, ale również w małym stopniu wykorzystują nabytą wiedzę w praktyce zawodowej.  

 

Zaledwie jeden na trzech pracujących uczniów lub słuchaczy przyznał, że wykorzystuje zdobyte podczas nauki 
umiejętności w swojej pracy, w tym jedynie 15% wykorzystuje je w dużym stopniu. Istnieje spore zróżnicowanie 
praktycznego wykorzystania kompetencji zdobytych podczas kształcenia ustawicznego. Pewnym stopniem 
dopasowania do potrzeb rynku pracy mogą pochwalid się pozaszkolne formy kształcenia – 39% słuchaczy 
kursów/szkoleo wykorzystuje szkolenia w praktyce. Wśród pozaszkolnych form kształcenia najlepsze wyniki pod 
tym względem osiągają placówki dla nauczycieli – 63% absolwentów wskazuje, że w obecnej pracy 
wykorzystuje nabyte umiejętności. Jest to związane prawdopodobnie z sytuacjami, kiedy pracodawca oczekuje 
formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub wynika z chęci doskonalenia posiadanych już kompetencji. W 
przypadku kształcenia szkolnego najlepiej pod tym względem oceniane są technika uzupełniające. Ponadto ze 
zdobytych umiejętności najczęściej w obecnym miejscu pracy korzystają uczestnicy kształcący się w placówkach 
z powiatu radomskiego i okolic oraz żuromioskiego i okolic. 

 

Jak pokazują badania jakościowe kwalifikacje uzyskane w trakcie nauki mają istotne znaczenie głównie dla 
znalezienia pracy, o ile szkolenie było konsekwencją pojawienia się konkretnej możliwości pracy.  

 

Ukooczyłam właśnie kurs opiekun dzieci i osób starszych. Obecnie pracuję w urzędzie gminy, dowożę dzieci 

niepełnosprawne i ukooczenie tego kursu pomogło mi w uzyskaniu pracy. /Płoosk, kursy, kobieta/ 
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Ponadto w największym stopniu z kompetencji uzyskanych w trakcie kursów zadowolone są nieliczne osoby 
prowadzące (lub planujące założyd) działalnośd gospodarczą i wybierające kurs bardzo dokładnie 
odpowiadający na ich zapotrzebowanie. 

 

 

Ja podchodzę do sprawy praktycznie, ja idę na taki kurs, który mi się przyda do mojej działalności gospodarczej. BHP to 

już na koocówce było, bo tak ja mam uprawnienia spawalnicze na półautomaty, mam uprawnienia na koparko-

ładowarkę, mam uprawnienia wodno-kanalizacyjne to jest wszystko z kursów. To jest praktyczne podejście, bo raz z 

chwilą zatrudnienia pracownik, żaden pracownik mi głupoty nie wciśnie, bo ja mam odpowiednią wiedze i kwalifikacje 

żeby go sprawdzid, a druga sprawa, jeżeli chodzi już o ostatni kurs BHP, czyli odpadają mi wszelkie szkolenia, ja nie 

musze zatrudniad BHP-owca, bo ja również zrobiłem kurs wykładowców BHP i wszystko podchodzi i praktycznie ja 

jestem samowystarczalny na moim etapie. /Płoosk, kursy, mężczyzna/ 

 

Niestety, wydaje się, że szkolenie ustawiczne nie jest spostrzegane przez jego uczestników, jako sposób 
odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców, nie jest z nim kompatybilne – 33% ogółu badanych wskazuje, że 
w ogóle nie wykorzystuje w swojej pracy zdobytych kwalifikacji. Najczęściej uczniowie szkół dla dorosłych – w 
tym liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej (odpowiednio 43% i 41%) oraz placówek z powiatu 
pruszkowskiego (43%). 

 

Dodatkowo badanie jakościowe pokazało, że kształcenie ustawiczne jest dla badanych raczej odpowiedzią na 
ogólnie antycypowane, nieco „mitologiczne”, zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników jak najszerzej i 
najwyżej wykształconych, niż na zapotrzebowanie rynku pracy na konkretne kwalifikacje.  

Pojawiły się uwagi, że zamiast zaliczania licznych kursów warto inwestowad w poszerzanie kwalifikacji w 
obszarze wybranego kierunku (jakośd zamiast ilości). Dopiero wówczas zdobyte kompetencje miałyby szanse 
zostad przekute na realny sukces zawodowy. 

 

Wiadomo, że od czegoś trzeba zacząd i zaczyna się od jednego kursu podstawowego, ale lepiej rozwijad dalej, iśd na 

wyższy poziom tego kursu niż brad inny i zaczynad od początku, bo co się wtedy umie po takim kursie, zwłaszcza jak się 

nie ma doświadczenia. /Ostrołęka, kursy, kobieta/ 

 

Częśd osób (nieliczni) brała udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę. Co ciekawe, szkolenia te 
bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do kontynuacji kształcenia przez te osoby (spowodowały 
zainteresowanie szkoleniem się w ogóle, wzbudziły zainteresowanie i chęd poszerzenia wiedzy, pozwoliły na 
nawiązanie kontaktów z przedstawicielami placówek szkoleniowych). 

 

I w pracy też były organizowane bardzo często szkolenia, kursy wyjazdowe, trzytygodniowe, takie dłuższe czasami. Przez 

firmę, ale typowo zawodowe, które wykorzystywaliśmy. Oczywiście jak komputeryzacja wchodziła, to były podstawowe 

kursy komputerowe. No i to wszystko tak ładnie się układało, wiele kursów, a po jakimś czasie zaprzestali… w tej chwili 

jeszcze są, ale już bardzo rzadko. /Siedlce, kursy, mężczyzna/ 
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Rysunek 36 Wykorzystywanie w obecnej pracy umiejętności/kwalifikacji nabywanych w trakcie nauki w obecnej szkole 
dla dorosłych/na kursie/szkoleniu. 
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32%

33%
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31%
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40%

40%

31%

25%

RAZEM (N=681)

TYP KSZTAŁCENIA

formy szkolne (N=624)

formy pozaszkolne (N=57)

PUBLICZNOŚD

publiczna (N=290)

niepubliczna (N=391)

FORMY SZKOLNE

Technikum uzupełniające (N=133)

Liceum (N=148)

Liceum uzupełniające (N=127)

Szkoła policealna (N=207)

FORMY POZASZKOLNE

Ośrodek doskonalenia (N=16)

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego (N=24)

Placówki dla nauczycieli (N=16)

WIEK

do 25 lat (N=304)

26-35 lat (N=133)

36 lat + (N=139)

POWIATY

radomski i inne (N=94)

żuromioski i inne (N=41)

przasnyski i inne (N=112)

m. Płock (N=187)

m. Siedlce (N=87)

pruszkowski i inne (N=160)

Tak, w bardzo dużym stopniu Tak, a le raczej w niewielkim stopniu 

Nie, w ogóle brak danych
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Cześć 2: praca  
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8 DOŚWIADCZENIA NA RYNKU PRACY  

 

8.1 Obecna sytuacja zawodowa 

 

Uczestników kształcenia ustawicznego, którzy wzięli udział w badaniach ilościowych i jakościowych można 
podzielid na kilka grup ze względu na sytuację zawodową, która determinuje jednocześnie ich motywy podjęcia 
nauki: 

 Osoby niepracujące, bezrobotne szukające w kształceniu ustawicznym zwiększenia swoich szans na rynku 
pracy, a często też „zapełniacza” czasu, zajęcia. Biorąc pod uwagę przynależące do tej grupy zarówno 
osoby, które kiedyś pracowały, jak również te, które nigdy nie pracowały, to jest to najliczniejsza grupa 
kształcenia ustawicznego – ogółem 53%. Głównie są to kobiety, osoby w wieku do 35 lat, a także 
mieszkaocy powiatu radomskiego i okolic. Jak wspomniano w Rozdziale 4, osoby takie częściej wybierają 
kształcenie w formach pozaszkolnych, niż szkolnych. Co ciekawe osoby, które przestały pracowad ze 
względów rodzinnych wybierają częściej kształcenie w formach szkolnych (17%), niż pozaszkolnych (5%) – 
byd może musiały zrezygnowad również ze swojej edukacji, tak jak zrezygnowały z pracy. Natomiast osoby, 
które straciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych – likwidacja zakładu lub stanowiska pracy, częściej 
wybierały kształcenie w formach pozaszkolnych. Zapewne z powodu chęci przekwalifikowania się, zdobycia 
nowych umiejętności, niż nadrobienia zaległości w edukacji. Osoby niepracujące, uczestniczące w 
kształceniu ustawicznym, utrzymywane są najczęściej przez swoich rodziców (41%) – nieco częściej 
uczniowie szkół dla dorosłych (45%). Innym źródłem utrzymania jest partner lub współmałżonek (23%) – 
szczególnie wśród uczestników pozaszkolnych form kształcenia (30%). Uczestnicy form pozaszkolnych, 
którymi są w dużej mierze bezrobotni, utrzymują się również z zasiłków społecznych (16%) lub pomocy 
członków rodziny (8%). 

 Osoby młode (poniżej 26 roku życia), które dotychczas nie pracowały zawodowo – co trzeci uczestnik 
kształcenia ustawicznego w tym przedziale wiekowym. 

 Osoby pracujące, bez dłuższych przerw w pracy zawodowej, chcące uzupełnid swoje wykształcenie, zdobyd 
dodatkowe kwalifikacje lub zdobyd formalne potwierdzenie posiadanych umiejętności – najczęściej 
mężczyźni (52%), osoby w wieku 36 lat i więcej (55%) oraz osoby kształcące się w placówkach z powiatu 
pruszkowskiego i okolic. Osoby te częściej wybierają kształcenie w formach szkolnych, niż pozaszkolnych. 
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Rysunek 37 Obecna sytuacja zawodowa uczestników kształcenia ustawicznego ze względu na wiek i płed 
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PŁED
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POWIAT

radomski  i  okol ice (N=323)

żuromioski  i  okol ice (N=111)

przasnyski  i  okol ice (N=307)

m. Płock (N=412)

m. Siedlce (N=188)

pruszkowski  i  okol ice (N=287)

Obecnie pracuję Kiedyś  pracowałem(am) Nigdy nie pracowałem(am) brak danych

 
Rysunek 38 Powody zakooczenia pracy ze względu na formy 
szkolne (N= osoby, które kiedyś pracowały, a obecnie nie 
pracują) 

Rysunek 39 Źródło utrzymania osób, które obecnie nie pracują 
ze względu na formy szkolne (N=osoby obecnie niepracujące) 
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Wśród osób uczestniczących w badaniach jakościowych dominowała negatywna ocena lokalnych rynków 
pracy. Brak miejsc pracy to podstawowa bolączka badanych powiatów. Relatywnie lepiej sytuacja wygląda w 
Płocku (obecnośd dużego pracodawcy w postaci Petrochemii Płock oraz firm pracujących na potrzeby tego 
koncernu) i w Radomiu.  

Bardzo silnie obecne jest przekonanie, że zasadnicze znaczenie na wąskim lokalnym rynku pracy mają 
znajomości i koneksje (tym silniejsze, im trudniej o pracę w danym regionie). To one są gwarantem, a niekiedy 
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nawet warunkiem koniecznym znalezienia pracy. Pojawiły się nawet uwagi, że również funkcjonowanie na 
rynku usług (istotne dla osób prowadzących lub planujących działalnośd gospodarczą) w znacznym stopniu 
zależne jest od posiadanych znajomości, a nie poziomu oferowanych usług (znikome szanse w przetargach 
publicznych – Płoosk).  

Ludzie młodzi, jako główną barierę w znalezieniu przez siebie pracy wskazywali brak doświadczenia. Dla osób 
starszych, którzy doświadczenie posiadają, barierą w znalezieniu pracy staje się wiek. Nie odmawiając 
częściowej słuszności tego typu przekonaniom, należy zwrócid uwagę, że wskazują one na zewnętrzne 
umiejscowienie odpowiedzialności za swoją sytuację zawodową. Wskazane bariery są w zasadzie nieusuwalne i 
w związku z tym w doskonały sposób nadają się do racjonalizowania niepowodzeo i nie konfrontowania się z 
realnymi szansami i własnymi ograniczeniami na rynku pracy. 

Brakiem perspektyw na rynku pracy przejęci są szczególnie ludzie młodzi, ludzie starsi wydają się mied bardziej 
stabilną sytuację życiową, żyją zazwyczaj w związkach, gdzie przynajmniej jedno z partnerów ma dochody. 

Uderzające jest poczucie braku wpływu na własną karierę zawodową. Mimo podejmowania działao 
doszkalających większośd osób wciąż uważa, że ich dalsze losy zawodowe zależą przede wszystkim od 
znajomości i szczęścia, a nie od ich własnych działao. 

 

8.2 Obecna praca – aktualny obraz zatrudnienia 

 

Kształcenie ustawiczne w niewielkim stopniu wpłynęło na obecny stan zatrudnienia jego uczestników. Jak 
pokazały wyniki badao ilościowych uczestnicy kształcenia ustawicznego aktualnie pracujący, przystępując do 
nauki posiadali już zatrudnienie (50%) – najczęściej uczestnicy kształcenia w szkołach policealnych (57%). 
Ogólnie co czwarta osoba przyznała, iż rozpoczęła pracę w trakcie kształcenia – najczęściej uczniowie techników 
(33%).  

Uczestnicy kształcenia zawodowego najczęściej pracują na pełen etat (49%) – najczęściej uczestnicy kształcenia 
w szkołach policealnych (54%). Jednak trudno mówid tutaj o stabilności zatrudnienia gdyż w wielu 
przypadkach pracują krócej, niż rok (35% - najczęściej uczący się w technikach uzupełniających oraz szkołach 
policealnych), a także są zatrudnieni na czas określony (27% - najczęściej uczący się w liceum uzupełniającym 
lub w formach pozaszkolnych) lub na umowę o dzieło/zlecenie (13%). Najdłuższy staż pracy charakteryzował 
przede wszystkim uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, gdzie 21% w obecnym miejscu pracy jest 
zatrudnionych ponad 10 lat, a kolejne 12% 5-10 lat. 

Problem stabilności zatrudnienia szczególnie poruszany był przez uczestników badao jakościowych, również 
tych obecnie zatrudnionych. Badani przyznawali, że nawet zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony nie redukuje obaw przed widmem bezrobocia (np. w sytuacji bankructwa zakładu pracy). 

W sytuacji tak przepełnionej niepewnością dla wielu osób atrakcyjne staje się samozatrudnienie. W badaniach 
wzięło udział kilka osób prowadzących własną działalnośd gospodarczą. Warto tutaj odnotowad szczególnie 
wysoki odsetek takich osób wśród uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych – 18%. Doświadczenie 
osób prowadzących działalnośd gospodarczą spotykało się na grupach dyskusyjnych z ogromnym 
zainteresowaniem i podziwem. Jednak, jak wynika z relacji mikro przedsiębiorców, również samozatrudnienie 
nie daje gwarancji stałości pracy. 

 

Wszystko się kręci wokół tego, że nie ma przejrzystego prawa i konsekwencji tego prawa, po jednej i po drugiej stronie 

są ludzie poszkodowani, bo ja na przykład z perspektywy pracodawcy jak patrzę to koszty mnie zżerają, i wszyscy w 

zasadzie mi mówią do widzenia pani Kasiu, a pani Kasia zostaje do 22, 23 żeby to opanowad, bo ja prowadzę działalnośd, 

pracuję fizycznie, jako nauczyciel, jako fryzjer i tak dalej. /Płoosk, kursy, kobieta/ 

 

Uczestnicy kształcenia ustawicznego zatrudnieni są raczej w mniejszych przedsiębiorstwach – 24% w firmach 
mikro (zatrudniających 1-9 pracowników) i 19% w firmach małych (zatrudniających 10-49 pracowników). 
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Wyraźna jest również przewaga zatrudnienia w sektorze prywatnym – 49% (najczęściej uczniowie techników 
uzupełniających). W przypadku branży pracodawcy widoczne jest duże rozdrobnienie. Najwięcej badanych 
zatrudnionych było w firmach zajmujących się handlem detalicznym, w firmach budowlanych, a także branży 
edukacyjnej, firmach fryzjerskich oraz produkcyjnych.  

Podobnie, jak w przypadku branży pracodawcy, widoczne jest duże rozdrobnienie stanowisk, na jakich 
zatrudnieni byli badani. W związku z przewagą zatrudnienia w firmach zajmujących się handlem detalicznym, 
najwięcej badanych pracowało na stanowisku sprzedawcy (szczególnie uczniowie liceum ogólnokształcącego i 
uzupełniającego). Do liczniej reprezentowanych stanowisk zaliczyd można również: magazyniera, handlowca, 
pracownika biurowego, fryzjer (szczególnie uczniowie technikum uzupełniającego), kierowcę (szczególnie 
uczniowie liceum uzupełniającego) oraz specjalistów szkolnictwa (uczestnicy jedynie kształcenia w formach 
pozaszkolnych). Szczególne różnice między uczestnikami kształcenia ustawicznego w formach szkolnych i 
pozaszkolnych widad w przypadku zarobków, na korzyśd tych drugich. Co trzeci uczestnik kursów i szkoleo  oraz 
co czwarty uczeo szkoły dla dorosłych deklarował, że zarabia powyżej 1501 zł netto. Najmniejsze 
wynagrodzenie pobierali badani uczniowie liceów uzupełniających i szkół policealnych – odpowiednio 34% i 
38% zarabia do 1500 zł netto. 

Powiązanie kierunku kształcenia ustawicznego z wykonywaną pracą różni się w zależności od placówki 
kształcenia. W przypadku uczniów szkół policealnych wykonywana praca nie ma na ogół nic wspólnego z 
zawodem, w jakim się obecnie kształcą (57%). Inaczej wygląda sytuacja w przypadku technikum 
uzupełniającego oraz form pozaszkolnych, gdzie kształcenie ustawiczne jest uzupełnieniem doświadczenia 
zawodowego – odpowiednio 25% i 35% przyznało, że obecnie kształcą się w takim samym zawodzie, w jakim są 
zatrudnieni, a kolejne 20% w przypadku techników uzupełniających, że kształcą się w zawodzie zbliżonym. 
Wpływ na tę sytuację może mied również satysfakcja z wykonywanej obecnie pracy. Uczniowie szkół 
policealnych mogli wybrad kształcenie w innym zawodzie, niż obecnie wykonują, gdyż są w najniższym stopniu 
zadowoleni ze swojej aktualnej pracy (średnia 3,5 na 5-stopniowej skali), a także najczęściej uznawali, że jest to 
praca poniżej ich oczekiwao (39%). Ponadto przeciętnie zarabiają netto najmniej, w porównaniu do 
uczestników innych form kształcenia szkolnego i pozaszkolnego. W związku z tym w zmianie zawodu mogą 
pokładad nadzieje na zmianę pracy.  

Z drugiej strony zaś uczniowie technikum uzupełniającego, którzy są w największym stopniu zadowoleni ze 
swojej obecnej pracy (średnia 3,8 na 5-stopniowej skali) oraz przyznają, że spełnia ona ich oczekiwania (47%), 
podjęli kształcenie ustawiczne w zawodzie takim samym lub zbliżonym do wykonywanego.
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Tabela 28 Charakterystyka obecnej pracy uczestników kształcenia ustawicznego według typu kształcenia (N=osoby pracujące) 

 RAZEM (N=681) 

FORMY SZKOLNE 

FORMY 

POZASZKOLNE 

(N=57) 

FORMY 

SZKOLNE 

(N=624) 

Technikum 

uzupełniające 

(N=133) 

Liceum 

ogólnokształcące 

(N=148) 

Liceum 

uzupełniające 

(N=127) 

Szkoła 

policealna 

(N=207) 

CZAS PODJĘCIA PRACY 

Przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dorosłych/na kursie/szkoleniu  50% 50% 49% 47% 47% 57% 40% 

W trakcie nauki w szkole dla dorosłych/na kursie szkoleniu            25% 25% 33% 25% 26% 20% 14% 

odmowa/brak danych 26% 24% 18% 28% 27% 22% 46% 

RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY 

Praca najemna na pełen etat  49% 49% 40% 46% 54% 54% 44% 

Praca najemna na niepełny etat 15% 16% 23% 15% 13% 14% 7% 

Praca dorywcza                  13% 13% 19% 14% 9% 13% 7% 

Własna działalnośd gospodarcza   5% 4% 3% 5% 2% 4% 18% 

odmowa/brak danych 19% 18% 16% 20% 22% 15% 25% 

CZAS ZATRUDNIENIA 

do 6 m-cy 19% 19% 24% 20% 10% 21% 12% 

7-12 m-cy 16% 17% 19% 15% 13% 19% 7% 

pow. 1 do 2 lat 9% 9% 12% 4% 9% 13% 5% 

pow. 2 do 5 lat 12% 13% 11% 11% 18% 12% 7% 

pow. 5 do 10 lat 7% 6% 4% 5% 10% 7% 12% 

pow. 10 lat 8% 7% 5% 8% 11% 6% 21% 

odmowa/brak danych 29% 28% 26% 37% 28% 22% 35% 

NA PODSTAWIE JAKIEJ UMOWY JEST PAN(I) ZATRUDNIONY(A) 

Umowa na czas nieokreślony  27% 26% 21% 24% 35% 25% 33% 

Umowa na czas określony     31% 33% 35% 32% 31% 34% 12% 

Umowa o dzieło/zlecenie     13% 14% 13% 14% 14% 14% 5% 

Praca bez umowy/nieformalna/na czarno 8% 8% 12% 10% 5% 6% 7% 

odmowa/brak danych 21% 20% 20% 20% 14% 21% 42% 

BRANŻA FIRMY 
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 RAZEM (N=681) 

FORMY SZKOLNE 

FORMY 

POZASZKOLNE 

(N=57) 

FORMY 

SZKOLNE 

(N=624) 

Technikum 

uzupełniające 

(N=133) 

Liceum 

ogólnokształcące 

(N=148) 

Liceum 

uzupełniające 

(N=127) 

Szkoła 

policealna 

(N=207) 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4% 4% 8% 2% 5% 2% 4% 

HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO 

POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI  

8% 9% 4% 10% 12% 9% 2% 

DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 3% 3% 6% 3% 2% 2% 0% 

EDUKACJA 2% 1% 0% 0% 1% 1% 18% 

OPIEKA ZDROWOTNA 1% 1% 0% 0% 0% 2% 4% 

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 2% 3% 7% 3% 2% 0% 0% 

Produkcja 2% 1% 2% 2% 0% 2% 5% 

odmowa/brak danych 34% 33% 31% 34% 35% 33% 39% 

WIELKOŚD FIRMY 

1-9  24% 25% 29% 21% 24% 28% 14% 

10-49 19% 19% 20% 18% 19% 19% 14% 

50-249 14% 14% 13% 16% 20% 10% 18% 

250 +   14% 14% 10% 16% 15% 15% 14% 

Nie wiem 10% 10% 10% 11% 8% 11% 2% 

odmowa/brak danych 19% 18% 18% 18% 15% 17% 39% 

W JAKIM SEKTORZE DZIAŁA FIRMA? 

Prywatnym  49% 51% 58% 48% 50% 50% 30% 

Publicznym  30% 30% 24% 30% 31% 33% 33% 

odmowa/brak danych 21% 20% 18% 22% 19% 17% 37% 

JAKĄ PRACĘ PAN(I) WYKONUJE? 

Specjaliści szkolnictwa 2% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 

Handlowiec 2% 2% 1% 1% 0% 3% 0% 

Magazynier 3% 3% 2% 8% 4% 0% 4% 

Pracownik biurowy 2% 2% 0% 1% 1% 4% 0% 

Fryzjer 2% 2% 8% 1% 2% 0% 0% 
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 RAZEM (N=681) 

FORMY SZKOLNE 

FORMY 

POZASZKOLNE 

(N=57) 

FORMY 

SZKOLNE 

(N=624) 

Technikum 

uzupełniające 

(N=133) 

Liceum 

ogólnokształcące 

(N=148) 

Liceum 

uzupełniające 

(N=127) 

Szkoła 

policealna 

(N=207) 

Sprzedawca 8% 8% 2% 12% 11% 8% 2% 

Kierowcy pojazdów  2% 2% 2% 1% 5% 0% 0% 

odmowa/brak danych 33% 32% 32% 32% 35% 30% 44% 

CZY TO JEST PRACA W ZAWODZIE, W KTÓRYM OBECNIE SIĘ KSZTAŁCI? 

Tak  12% 10% 25% 2% 6% 10% 35% 

W zbliżonym zawodzie  12% 13% 20% 4% 9% 16% 4% 

Nie  56% 58% 38% 70% 69% 57% 23% 

odmowa/brak danych 20% 19% 17% 24% 16% 16% 39% 

MIESIĘCZNA PENSJA/ZAROBKI NA RĘKĘ 

Odmowa/brak danych 41% 40% 34% 36% 43% 44% 56% 

do 1000 zł 12% 13% 16% 9% 13% 14% 5% 

1001-1500 20% 22% 17% 24% 20% 23% 5% 

1501-2000 14% 14% 18% 12% 13% 12% 21% 

2001-3000 9% 9% 12% 13% 9% 5% 12% 

3001 i więcej 3% 3% 3% 6% 2% 1% 0% 

średnia (bez braku danych) 1672,3 1659,0 1712,4 1863,3 1615,4 1482,2 1871,6 

W JAKIM STOPNIU PRACA ODPOWIADA PANA(I) OCZEKIWANIOM 

Praca powyżej oczekiwao  5% 4% 3% 7% 6% 3% 5% 

Praca odpowiadająca oczekiwaniom 37% 37% 47% 31% 35% 36% 33% 

Praca poniżej oczekiwao 34% 35% 33% 36% 31% 39% 23% 

odmowa/brak danych 25% 23% 17% 26% 27% 23% 39% 

W JAKIM STOPNIU PRACA JEST PAN(I) ZADOWOLONY(A) Z PRACY 

[5] Bardzo zadowolony(a) 17% 18% 26% 16% 17% 14% 12% 

[4] Raczej zadowolony(a) 27% 27% 26% 21% 31% 30% 23% 

*3+ Przeciętnie, ani zadowolony, ani nie zadowolony 26% 27% 25% 30% 28% 26% 23% 

[2] Raczej niezadowolony(a) 6% 7% 4% 7% 6% 9% 5% 
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 RAZEM (N=681) 

FORMY SZKOLNE 

FORMY 

POZASZKOLNE 

(N=57) 

FORMY 

SZKOLNE 

(N=624) 

Technikum 

uzupełniające 

(N=133) 

Liceum 

ogólnokształcące 

(N=148) 

Liceum 

uzupełniające 

(N=127) 

Szkoła 

policealna 

(N=207) 

*1+ W ogóle niezadowolony(a) 4% 4% 4% 6% 2% 4% 2% 

średnia 3,6 3,6 3,8 3,4 3,7 3,5 3,6 
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8.3 Plany na przyszłośd i aspiracje zawodowe 

 

Wyniki badao pokazały, że uczestnictwo w kształceniu ustawicznym nie wpływa zasadniczo na wzrost aspiracji 
na rynku pracy. Co piąty badany, zamierza dalej pracowad w tym samym miejscu, a 17% będzie szukało 
jakiejkolwiek pracy, 7% zaś planuje wyjazd za granicę. Wydaje się, iż udział w kształceniu ustawicznym wpływa 
przede wszystkim na zwiększenie poczucia bezpieczeostwa i poczucia własnej wartości niż bezpośrednio na 
zmiany i decyzje podejmowane w realnym życiu. 

 

8.3.1  Wymarzona praca 

 

Badania pokazały, że marzenia i cele zawodowe uczestników kształcenia ustawicznego można z grubsza 
podzielid na dwie grupy: 

 Nierealne – pozostają rzeczywiście tylko w sferze marzeo, nieprzystające do realiów i możliwości 
danej osoby, nieadekwatne (np. marzenie osoby z wykształceniem zawodowym o zostaniu 
psychologiem lub marzenia o wygraniu dużej sumy pieniędzy). 

 

Ja bym chciała mied sied swoich aptek. I sama nie pracowad, nie stad za ladą, tylko byd nad nimi. I chciałabym mied 

ponad dziesięd tysięcy. /Płoosk, kursy, kobieta/ 

 

 Realne – te koncentrują się wokół znalezienia pracy w ogóle, najchętniej znalezienia pracy w swoim 
zawodzie za przyzwoite wynagrodzenie. Wśród tych realnych wyróżnid można cele: 

o Wymagające dużego zaangażowania i determinacji – to przede wszystkim podjęcie działao 
w kierunku otworzenia własnej działalności gospodarczej (własna działalnośd gospodarcza 
to perspektywa pociągająca dla wielu osób, a jednocześnie budząca wiele obaw – 
możliwośd niepowodzenia, utraty zainwestowanych środków lub w ogóle brak pomysłu na 
zdobycie środków do zainwestowania). Co ciekawe plany dotyczące założenia własnej 
firmy nie są raczej sprecyzowane – co czwarta osoba wyrażająca takie chęci stwierdziła, że 
branża działalności nie ma znaczenia. 

 

Znaleźd własną pracę, albo otworzyd coś swojego, pracę to jako kucharz w swoim zawodzie najlepiej. A jeśli swoją 

działalnośd to na początek w gastronomii, a później przebranżowid to w kierunku organizacji wesel, nie tylko w sensie 

przyjęd, ale od kupna sukni, poprzez salę, pierścionki, obrączki i przez konsultacje z młodymi listy gości i przez to 

wszystko. Zająd się wszystkim od początku do kooca. /Płoosk, kursy, kobieta/ 

 

o Wymagające raczej pozytywnego zbiegu okoliczności, szczęścia, czyli po prostu 
otrzymania/ znalezienia odpowiedniej oferty pracy. 

W grupie tej można również wyróżnid podgrupę celów realnych ale zupełnie niesprecyzowanych. 
Osoby, które można by zaliczyd do tej subkategorii definiują swoje cele zawodowe w kategoriach 
odpowiednich zarobków (pozwalających na „godne życie”) oraz zaangażowania czasowego w pracę 
(tak by nie kolidowała z życiem rodzinnym) jednak nie mają pomysłu co chcieliby robid czy u jakiego 
pracodawcy.  

 

Zdecydowana większośd osób chciałaby mied pracę ciekawą, angażująca, zgodną ze swoimi zainteresowaniami. 

Jednocześnie bardzo ważne jest, aby praca ta nie „zabierała całego życia”, aby pozostawiała czas na własne 
hobby i rodzinę.  
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Dla mnie wymarzona praca byłaby taką pracą, która by mi po prostu całego życia nie zabrała. Jest czas na pracę, 

pracuję, cieszę się z tego bo robię to co lubię, ale jest czas na to żeby poświęcid czas rodzinie, żonie, dzieciom. /Ostrołęka, 

szkoły, mężczyzna/ 

 

Duże znaczenie ma też przyjazna atmosfera pracy, dobre relacje ze zwierzchnikami i współpracownikami,  a 
także panujący w firmie klimat emocjonalny. 
Wymarzone miejsce pracy (firma) zależy od indywidualnych preferencji, ale generalnie można zauważyd, że 
bardziej pożądanym pracodawcą są przedsiębiorstwa paostwowe, urzędy, niż pracodawcy prywatni (w 
większym stopniu są gwarantem stabilności, solidności, uczciwości).  
Oczekiwania w stosunku do płacy nie są wygórowane – tak, aby „starczyło na godne życie”, co zazwyczaj 
oznacza przedział od 2 do 3 tys. zł. Należy również zauważyd, że obecne zarobki determinują jednak w dużym 
stopniu oczekiwania co do zarobków w wymarzonej pracy. Widad to na przykładzie uczestników kształcenia 
ustawicznego w różnych typach i formach kształcenia. I tak słuchacze form pozaszkolnych, którzy relatywnie 
najwięcej zarabiają w swojej obecnej pracy, mają też najwyższe oczekiwania, co do swoich zarobków – średnio 
interesowałaby ich pensja w granicach 3300 zł netto. Z drugiej strony uczniowie szkół policealnych, którzy 
charakteryzowali się najniższymi przeciętnie zarobkami, również mają najniższe oczekiwania, co do swoich 
wymarzonych zarobków – w granicach średnio 2800 zł netto. 
 
Ja bym był zadowolony tak ze 2 tys., 2 i pół. Na razie bo znam realia dzisiejsze i nie jest tak łatwo. Jest tak, że robotnik na 

budowie, bez kwalifikacji żadnych zarabia tak 2 i pół tysiąca, czy więcej, a tutaj człowiek skooczy studia i zarabia 1 500. 

/Płoosk, kursy, mężczyzna/ 

 
W dalszej kolejności ważne są również: możliwośd rozwoju zawodowego oraz elastycznośd czasu pracy. Należy 
jednak zwrócid uwagę, że pojęcia te (dotyczy szczególnie elastycznego czasu pracy) nie niosą najczęściej dla 
respondentów konkretnego znaczenia. Stanowią pewną kalkę językową, odtwarzany stereotyp mający za 
zadanie przedstawid ich w świetle osób nowoczesnych, znających rynek pracy i wymagania pracodawców. 

 

Oczekiwania, co do kształcenia ustawicznego w związku z wymarzoną pracą są duże. Dwóch na trzech badanych 
przyznało, że nauka w obecnej placówce oświatowej zwiększa ich szanse na znalezienie pożądanej pracy. 
Zdanie przeciwne wyraził jedynie co dziesiąty badany – nieco częściej słuchacze niektórych form pozaszkolnych 
(CKU/CKP i placówek dla nauczycieli). Z drugiej jednak strony co trzecia osoba nie wiąże wymarzonej pracy z 
zawodem, w jakim się obecnie kształci – 11% oczekiwałoby zupełnie innej pracy, a dla kolejnych 22% 
powiązanie z kształceniem ustawicznym nie ma znaczenia. 
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Tabela 29 Charakterystyka wymarzonej pracy uczestników kształcenia ustawicznego według typu kształcenia  

 RAZEM (N=1628) 

FORMY SZKOLNE  

FORMY 

POZASZKOLNE 

(N=272) 

FORMY 

SZKOLNE 

(N=1356) 

Technikum 

uzupełniające 

(N=284) 

Liceum 

ogólnokształcące 

(N=330) 

Liceum 

uzupełniające 

(N=241) 

Szkoła 

policealna 

(N=462) 

RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY 

Praca najemna na pełen etat  57% 57% 57% 56% 59% 60% 56% 

Praca najemna na niepełny etat 5% 6% 7% 5% 6% 4% 4% 

Praca dorywcza  5% 5% 7% 3% 5% 4% 5% 

Własna działalnośd gospodarcza  11% 10% 11% 9% 7% 13% 13% 

Nie ma to znaczenia 9% 9% 11% 12% 7% 7% 7% 

brak danych 13% 13% 8% 16% 17% 12% 15% 

NA PODSTAWIE JAKIEJ UMOWY CHCIAŁ(A)BY PAN(I)  BYD ZATRUDNIONY(A) 

Umowa na czas nieokreślony  64% 64% 59% 62% 64% 70% 67% 

Umowa na czas określony  11% 12% 17% 11% 10% 10% 8% 

Umowa o dzieło/zlecenie   4% 3% 5% 5% 3% 2% 5% 

Praca bez umowy/nieformalna/na czarno 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 

Nie ma to znaczenia 7% 7% 8% 6% 5% 6% 4% 

brak danych 13% 13% 11% 15% 16% 12% 14% 

BRANŻA FIRMY 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 2% 1% 4% 1% 1% 0% 3% 

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi  

2% 2% 3% 3% 3% 1% 1% 

Transport drogowy towarów oraz działalnośd usługowa związana z 

przeprowadzkami 

1% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 

Działalnośd usługowa związana z wyżywieniem 2% 2% 6% 2% 2% 0% 1% 

Działalnośd związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalnośd 

wspomagającą 

3% 2% 2% 0% 3% 4% 5% 

Bezpieczeostwo paostwa, porządek i bezpieczeostwo publiczne 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

Edukacja 2% 1% 0% 1% 1% 1% 6% 
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 RAZEM (N=1628) 

FORMY SZKOLNE  

FORMY 

POZASZKOLNE 

(N=272) 

FORMY 

SZKOLNE 

(N=1356) 

Technikum 

uzupełniające 

(N=284) 

Liceum 

ogólnokształcące 

(N=330) 

Liceum 

uzupełniające 

(N=241) 

Szkoła 

policealna 

(N=462) 

Opieka zdrowotna 1% 1% 0% 0% 0% 3% 1% 

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 4% 3% 5% 2% 2% 3% 6% 

własna działalnośd gospodarcza 43% 44% 41% 45% 44% 43% 37% 

brak danych 26% 26% 21% 28% 32% 25% 28% 

WIELKOŚD FIRMY 

1-9  15% 15% 22% 11% 16% 12% 16% 

10-49 18% 18% 22% 18% 20% 17% 16% 

50-249 5% 5% 6% 4% 6% 5% 8% 

250 +   5% 6% 6% 7% 5% 4% 4% 

Nie ma to znaczenia 34% 33% 28% 33% 29% 38% 37% 

Nie wiem 5% 5% 5% 6% 3% 6% 2% 

brak danych 18% 18% 10% 22% 20% 18% 18% 

JAKĄ PRACĘ  CHCIAŁ(A)BY PAN(I) WYKONYWAD? 

Pracownik biurowy 3% 3% 3% 1% 3% 3% 6% 

Fryzjer 2% 2% 4% 0% 2% 1% 4% 

Kosmetyczka 2% 2% 1% 2% 1% 3% 2% 

Sprzedawca 2% 1% 2% 1% 3% 0% 2% 

kierownik, stanowisko kierownicze 2% 2% 3% 1% 3% 2% 1% 

nie ma to znaczenia 37% 38% 37% 38% 40% 36% 34% 

brak danych 26% 27% 23% 32% 32% 23% 22% 

CZY TO BĘDZIE PRACA W ZAWODZIE, W KTÓRYM OBECNIE SIĘ KSZTAŁCI? 

brak danych 21% 21% 10% 31% 27% 18% 20% 

Tak  30% 28% 38% 7% 13% 45% 44% 

W zbliżonym zawodzie  16% 15% 22% 7% 11% 20% 20% 

Nie  11% 11% 11% 16% 14% 6% 7% 

Nie ma to znaczenia 22% 25% 19% 40% 34% 11% 9% 
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 RAZEM (N=1628) 

FORMY SZKOLNE  

FORMY 

POZASZKOLNE 

(N=272) 

FORMY 

SZKOLNE 

(N=1356) 

Technikum 

uzupełniające 

(N=284) 

Liceum 

ogólnokształcące 

(N=330) 

Liceum 

uzupełniające 

(N=241) 

Szkoła 

policealna 

(N=462) 

MIESIĘCZNA PENSJA/ZAROBKI NA RĘKĘ 

do 1500 10% 9% 6% 9% 9% 9% 16% 

1501-2000 21% 22% 21% 20% 25% 21% 21% 

2001-2500 12% 12% 11% 13% 11% 14% 8% 

2501-3000 15% 16% 21% 15% 10% 18% 11% 

3001 i więcej 21% 20% 25% 21% 22% 16% 22% 

Nie ma to znaczenia 12% 13% 15% 10% 12% 12% 11% 

Średnia 3153,5 3118,2 3253,9 3174,6 3329,4 2861,3 3336,4 
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Rysunek 40 Czy nauka w obecnej szkole dla dorosłych/na kursie/szkoleniu zwiększa szanse na znalezienie 

pożądanej/docelowej pracy. N=osoby, które odpowiedziały na pytania dotyczące docelowej/wymarzonej pracy  
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24%
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11%
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13%

13%

10%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

RAZEM (N=1236)

TYP KSZTAŁCENIA

formy szkolne (N=1040)

formy pozaszkolne (N=196)

FORMY SZKOLNE

Technikum uzupełniające (N=213)

Liceum (N=248)

Liceum uzupełniające (N=183)

Szkoła policealna (N=364)

FORMY POZASZKOLNE

CKU/CKP (N=32)

Ośrodek doskonalenia (N=31)

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego (N=110)

Placówki dla nauczycieli (N=23)

[4] Zdecydowanie tak [3] Raczej tak       [1+2] Zdecydowanie nie + Raczej nie

 

8.3.2  Poszukiwanie pracy  

 

Badania jakościowe pokazały, że poszukiwanie pracy przybiera wśród badanych różne formy – od bardzo 
aktywnych po bierne (zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy). Aktywne szukanie to przede wszystkim wysyłanie 
pracodawcom swoich cv w odpowiedzi na znalezione ogłoszenia pracy. Nieliczni roznoszą cv osobiście szukając 
bezpośredniego kontaktu z pracodawcą.  

Wiele spośród osób bezrobotnych poszukuje pracy już czysto formalnie, teoretycznie, w praktyce nie mając 
jednak nadziei na jej znalezienie. Podejmują działania bez przekonania, pozorne, które należy raczej traktowad 
jako formę ucieczki przed kompletną rezygnacją ze starao (co z jednej strony byłoby przyznaniem się do 
osobistej porażki, z drugiej zaś mogłoby narazid na negatywne reakcje otoczenia). 

 

Znaleźd *pracę+ raczej nie. Jestem już tak zrezygnowaną osobą, co do szukania pracy na terenie Płooska i okolic, że albo 

będę musiała szukad gdzieś daleko w Płocku, w Warszawie, albo zdecyduję się otworzyd coś własnego, małego może na 

początek, ale własnego. Bo wchodzenie i oknami i drzwiami już mi się naprawdę nudzi, bo ja mam wrażenie, że nie 

rozmawiam z osobami dorosłymi, a wydaje mi się coraz częściej, że to są jeszcze dzieci, które tylko rosną. /Płoosk, kursy, 

kobieta/ 

 

Nieco ponad co trzeci badany uczestnik kształcenia ustawicznego (39%) przyznał, że aktualnie poszukuje pracy 
(jakiejkolwiek lub nowej). Najczęściej byli to uczestnicy kształcenia w formach pozaszkolnych (57%) – 
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szczególnie słuchacze CKU/CKP (79%) oraz niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego (73%). Wiąże się 
to z faktem, że z form pozaszkolnych częściej korzystają osoby aktualnie nieposiadające zatrudnienia. Ponadto 
pracy poszukuje prawie połowa uczestników badania z powiatu radomskiego i okolic (47%) oraz powiatu m. 
Płock (44%).  

Badani poszukują pracy raczej od dłuższego czasu – połowa poszukujących przyznała, że zatrudnienia szuka co 
najmniej 7 miesięcy. Częściej są to osoby w wieku 26-35 lat (63%) oraz kobiety (70%). Co ciekawe osoby te są 
zapraszane na rozmowy kwalifikacyjne, a mimo to nie uzyskują zatrudnienia. Brak efektów poszukiwania pracy 
argumentują brakiem doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji, ale również brakiem ofert pracy blisko 
miejsca zamieszkania, co pośrednio pokazuje niechęd do mobilności w zakresie rynku pracy. 

 

Rysunek 41 Odsetek osób poszukujących pracy  
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34%
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RAZEM (N=1628)

TYP KSZTAŁCENIA

formy szkolne (N=1356)

formy pozaszkolne (N=272)

FORMY SZKOLNE

Technikum uzupełniające (N=284)

Liceum (N=330)

Liceum uzupełniające (N=241)

Szkoła policealna (N=462)

FORMY POZASZKOLNE

CKU/CKP (N=38)

Ośrodek doskonalenia (N=53)

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego (N=152)

Placówki dla nauczycieli (N=29)

POWIAT

radomski i okolice (N=323)

żuromioski i okolice (N=111)

przasnyski i okolice (N=307)

m. Płock (N=412)

m. Siedlce (N=188)

pruszkowski i okolice (N=287)
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Rysunek 42 Okres poszukiwania pracy według typu kształcenia, wieku i płci 
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29%

32%

20%

28%

24%

26%

26%

31%

RAZEM (N=638)

TYP KSZTAŁCENIA

formy szkolne (N=483)

formy pozaszkolne (N=155)

WIEK

do 25 lat (N=324)

26-35 lat (N=121)

36 lat + (N=103)

PŁED

Kobieta  (N=387)

Mężczyzna (N=230)

miesiąc lub któcej 2-3 miesiące 4-6 miesięcy 7-12 miesięcy

13-24 miesiące 25-36 miesięcy pow 36 miesięcy brak danych 
 

 

Wśród sposobów poszukiwania pracy dominują raczej bierne działania. Większośd badanych zgłasza się do 
Powiatowego Urzędu Pracy (60%) – najczęściej uczestnicy kształcenia w formach pozaszkolnych, kobiety oraz 
osoby w wieku powyżej 26 lat, a także osoby kształcące się w placówkach z powiatu radomskiego i okolic oraz 
Płocka. Ewentualnie przeglądają oni ogłoszenia w prasie (58%) lub Internecie (53%). Na aktywne działania 
zdecydowało się 41% osób, które pytały o pracę bezpośrednio u pracodawców, czy też 29% szukających 
pomocy wśród rodziny i znajomych, ewentualnie 22% zamieszczających swoje ogłoszenie w Internecie. 

Co ciekawe 17% przyznawało się do całkowitej bierności w tym zakresie, licząc na szczęście i przypadek, że 
praca sama ich znajdzie – szczególnie mężczyźni, a także uczestnicy kształcenia ustawicznego z powiatu 
radomskiego i okolic, pruszkowskiego i okolic oraz przasnyskiego i okolic. 

Mało popularną formą jest na przykład wolontariat (3%), czy też wykonywanie prac zleconych (8%).  

 

Tabela 30 Sposoby poszukiwania pracy wśród osób, które aktualnie jej poszukują 

 

RAZEM 

(N=638) 

TYP KSZTAŁCENIA WIEK PŁED 

  

formy 

szkolne 

(N=483) 

formy 

pozaszkol

ne 

(N=155) 

do 25 lat 

(N=324) 

26-35 lat 

(N=121) 

36 lat + 

(N=103) 

Kobieta 

(N=387) 

Mężczyzna 

(N=230) 

Poprzez Powiatowy Urząd 

Pracy                                             

60% 52% 85% 55% 64% 65% 63% 55% 

Przeglądanie ogłoszeo w prasie                                            58% 55% 69% 63% 53% 64% 61% 57% 

Przeglądanie ogłoszeo w 

Internecie na portalach 

poświęconych pracy        

53% 49% 64% 54% 53% 60% 55% 51% 
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RAZEM 

(N=638) 

TYP KSZTAŁCENIA WIEK PŁED 

  

formy 

szkolne 

(N=483) 

formy 

pozaszkol

ne 

(N=155) 

do 25 lat 

(N=324) 

26-35 lat 

(N=121) 

36 lat + 

(N=103) 

Kobieta 

(N=387) 

Mężczyzna 

(N=230) 

Pytanie bezpośrednio u 

pracodawcy                                         

41% 39% 46% 43% 30% 42% 40% 42% 

Szukanie pomocy u rodziny/ 

znajomych - tak zwane 

znajomości             

29% 26% 39% 24% 31% 45% 30% 29% 

Zamieszczenie swojego 

ogłoszenia w Internecie                             

22% 21% 25% 24% 19% 22% 22% 21% 

Liczenie na 

przypadek/szczęście                                           

17% 17% 19% 19% 15% 18% 14% 22% 

Zamieszczenie swojego 

ogłoszenia w gazecie                                

16% 16% 18% 20% 15% 16% 18% 14% 

Zgłoszenie się do agencji 

doradztwa personalnego/biur 

pośrednictwa pracy  

12% 11% 15% 12% 16% 12% 11% 15% 

Wykonywanie na początku 

prac zleconych                                    

8% 9% 5% 11% 4% 5% 8% 9% 

Czekanie na oferty, aż same do 

Pana(i) trafią                             

7% 8% 6% 9% 3% 7% 6% 10% 

Szukanie pomocy w urzędzie 

gminy/miasta/ośrodku pomocy 

społecznej         

7% 6% 9% 6% 8% 7% 7% 7% 

Poprzez kościół/pomoc/ 

księdza                                            

3% 3% 5% 3% 3% 3% 2% 5% 

Zgłaszanie się do pracodawców 

z chęcią pracy za darmo 

(wolontariat)       

3% 3% 4% 3% 1% 3% 3% 3% 

Szukanie pomocy u organizacji 

pozarządowych/fundacji/stowa

rzyszeo         

3% 2% 6% 3% 3% 5% 2% 5% 
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Tabela 31 Sposoby poszukiwania pracy wśród osób, które aktualnie jej poszukują ze względu na powiat 

 

RAZEM 

(N=638) 

radomski i 

okolice 

(N=151) 

żuromioski 

i okolice 

(N=39) 

przasnyski i 

okolice 

(N=114) 

m. Płock 

(N=182) 

m. Siedlce 

(N=53) 

pruszkows

ki i okolice 

(N=99) 

Poprzez Powiatowy Urząd Pracy                                             60% 74% 51% 54% 62% 38% 56% 

Przeglądanie ogłoszeo w prasie                                            58% 75% 49% 65% 38% 66% 63% 

Przeglądanie ogłoszeo w Internecie 

na portalach poświęconych pracy        

53% 68% 26% 55% 41% 51% 62% 

Pytanie bezpośrednio u 

pracodawcy                                         

41% 48% 31% 44% 34% 43% 42% 

Szukanie pomocy u rodziny/ 

znajomych - tak zwane znajomości             

29% 36% 15% 22% 28% 34% 34% 

Zamieszczenie swojego ogłoszenia 

w Internecie                             

22% 20% 3% 30% 21% 15% 26% 

Liczenie na przypadek/szczęście                                           17% 24% 13% 19% 11% 13% 20% 

Zamieszczenie swojego ogłoszenia 

w gazecie                                

16% 25% 10% 21% 10% 19% 11% 

Zgłoszenie się do agencji doradztwa 

personalnego/biur pośrednictwa 

pracy  

12% 15% 10% 5% 9% 9% 24% 

Wykonywanie na początku prac 

zleconych                                    

8% 7% 5% 15% 4% 13% 9% 

Czekanie na oferty, aż same do 

Pana(i) trafią                             

7% 9% 3% 13% 3% 9% 8% 

Szukanie pomocy w urzędzie 

gminy/miasta/ośrodku pomocy 

społecznej         

7% 10% 10% 6% 8% 4% 2% 

Poprzez kościół/pomoc/ księdza                                            3% 5% 5% 2% 2% 4% 4% 

Zgłaszanie się do pracodawców z 

chęcią pracy za darmo 

(wolontariat)       

3% 3% 0% 4% 2% 6% 5% 

Szukanie pomocy u organizacji 

pozarządowych/fundacji/stowarzys

zeo         

3% 5% 5% 4% 2% 2% 2% 

 
Wyniki badao pokazują, że uczestnicy kształcenia ustawicznego poszukując pracy, nie decydują się na przyjęcie 
jakiejkolwiek posady, gdyż jako powód braku efektów poszukiwao do tej pory wymieniano przede wszystkim 
brak ofert pracy w okolicy (co pośrednio oznaczad może niechęd do mobilności na rynku pracy – zmiany miejsca 
zamieszkania, czy też dojeżdżania do pracy) – 43%, ale również brak ofert pracy w moim zawodzie (37%), czy 
też brak atrakcyjnych finansowo ofert pracy (26%). Co prawda istotną przeszkodą jest również brak 
wystarczających kwalifikacji oraz doświadczenia w zawodzie, dotyczący przede wszystkim osób młodszych (do 
35 lat) oraz uczestników form pozaszkolnych. Ponadto 27% poszukujących zatrudnienia winą za swoje 
dotychczasowe niepowodzenia obarcza pracodawców, którzy mają zbyt wygórowane oczekiwania.  
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Tabela 32 Powody, dla których nie znaleziono do tej pory pracy 

 

RAZEM 

(N=638) 

TYP KSZTAŁCENIA WIEK PŁED 

  

formy 

szkolne 

(N=483) 

formy 

pozaszkol

ne 

(N=155) 

do 25 lat 

(N=324) 

26-35 lat 

(N=121) 

36 lat + 

(N=103) 

Kobieta 

(N=387) 

Mężczyzna 

(N=230) 

Brak ofert pracy w okolicy 

mojego miejsca zamieszkania        

43% 41% 50% 45% 36% 45% 42% 47% 

Brak ofert pracy w moim 

zawodzie                              

37% 35% 45% 40% 31% 42% 35% 41% 

Nie mam wystarczających 

kwalifikacji zawodowych               

30% 29% 34% 33% 33% 26% 35% 24% 

Nie mam doświadczenia, 

praktyki w zawodzie                    

30% 28% 36% 31% 36% 18% 31% 30% 

Oczekiwania pracodawców są 

bardzo wygórowane                  

27% 29% 21% 32% 23% 21% 27% 28% 

Oferty pracy są nieatrakcyjne 

finansowo (niskie zarobki)      

26% 25% 27% 31% 23% 21% 21% 36% 

Nie znam języków obcych                                       14% 14% 17% 11% 23% 18% 15% 13% 

Ze względu na mój wiek                                        12% 12% 15% 11% 3% 30% 13% 12% 

Pracodawcy nie chcieli mnie 

zatrudnid, ale nie wiem 

dlaczego  

10% 11% 9% 11% 10% 8% 9% 12% 

Ze względu na to, że mam małe 

dzieci                          

10% 9% 11% 7% 19% 6% 14% 3% 

Moje oczekiwania rozmijały się 

z propozycjami pracodawców     

10% 9% 13% 8% 8% 14% 7% 14% 

Nie dośd intensywnie 

poszukiwałem(am) pracy                   

8% 8% 9% 11% 8% 5% 7% 10% 

Nie potrafię się dobrze 

zaprezentowad                         

7% 6% 7% 6% 10% 7% 5% 9% 

Nie potrafię obsługiwad 

komputera/Internetu                   

4% 4% 6% 4% 1% 6% 5% 2% 

Ze względu na moją 

niepełnosprawnośd/stan 

zdrowia             

3% 3% 5% 2% 7% 7% 3% 3% 

Ze względu na moją płed                                       3% 4% 2% 4% 2% 1% 4% 2% 

Inne                                                          1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 

 

Badani pokładają, podobnie jak w przypadku wymarzonej pracy, duże nadzieje w kształceniu ustawicznym. 
Dwóch na trzech poszukujących pracy uważało, że obecna nauka zwiększa ich szanse na znalezienie 
zatrudnienia – szczególnie uczestnicy kształcenia w formach pozaszkolnych w niepublicznych placówkach 
kształcenia ustawicznego. 

 



                                                                   
 

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

 

 

Strona 116 z 120 

 

 

Rysunek 43 Czy nauka w obecnej szkole dla dorosłych/na kursie/szkoleniu zwiększa szanse na znalezienie szukanej pracy 
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TYP KSZTAŁCENIA

formy szkolne (N=483)

formy pozaszkolne (N=155)

FORMY SZKOLNE

Technikum uzupełniające  (N=102)

Liceum (N=115)

Liceum uzupełniające (N=92)

Szkoła policealna (N=162)

FORMY POZASZKOLNE

CKU/CKP (N=30)

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego (N=111)

[4] Zdecydowanie tak [3] Raczej tak       [1+2] Zdecydowanie nie + Raczej nie

 

 

8.4 Mobilnośd na rynku pracy 

Możliwośd zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu pracy jest rozważana przede wszystkim przez osoby 
młode. Osoby starsze, mające rodziny raczej nie biorą takiej ewentualności pod uwagę. Rozważana jest przede 
wszystkim migracja na obszarze Polski, najczęściej do Warszawy. Warszawa postrzegana jest, jako miejsce 
oferujące szeroką ofertę pracy za wyższe niż na lokalnym rynku wynagrodzenie, ale jednocześnie częśd osób 
obawia się dużych wydatków (droższe utrzymanie i wynajem mieszkania) oraz anonimowości wielkiego miasta. 

 

Ja myślałam o Warszawie. Rozmawiałam z kolegami którzy pracują tam w policji, to niebo a ziemia. Nasze miasto 

Ostrołęka a Warszawa. Coś się tam dzieje. Kwestia zarobkowa, tego co się dzieje, zupełnie inni ludzie, zupełnie dwa 

światy. Tutaj jeździsz, nie, jak to się mówi: szlifujesz krawężniki. A tam się coś dzieje. /Ostrołęka, szkoły, kobieta/ 

 

Kilka z badanych osób miało za sobą doświadczenie pracy zarobkowej za granicą. Perspektywa ta (wyjazdu za 
pracą za granicę) jest rozważana jednak głównie w kontekście okresowego wyjazdu w celu doraźnej poprawy 
sytuacji finansowej, niż jako długofalowy pomysł na swoją karierę zawodową. 

 

Chęd mam wyjechad ale trochę się boję, trochę tak no, za granicę właśnie. Firma jest w takim stanie, że jest upadłośd 

ogłoszona i... /Siedlce, kursy, mężczyzna/ 
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8.5 Korzystanie z usług lokalnych instytucji rynku pracy 

 

Powiatowe Urzędy Pracy nie są spostrzegane, jako miejsca doradztwa zawodowego. W większości badanych 
powiatów ich praca oceniona została negatywnie lub bardzo negatywnie przede wszystkim ze względu na:  

 Brak ofert pracy – wśród badanych osób nie znalazła się żadna, która znalazłaby pracę za  
pośrednictwem UP. Istnieje głębokie przekonanie, że rzeczywiście atrakcyjne oferty pracy 
przekazywane są przez urzędników rodzinie i znajomym i nie trafiają do petentów urzędu. 

 Brak zaangażowania ze strony urzędników – UP traktowany jest przede wszystkim, jako instytucja 
opresyjna, której wymagania należy spełniad, aby nie stracid statusu osoby bezrobotnej (np. zjawiad 
się na comiesięczne spotkania). Petenci nie mają poczucia jakiegokolwiek zainteresowania ze strony 
urzędników i indywidualnego potraktowania ich sytuacji. 

 

Urząd pracy ja oceniam bardzo źle, są panie nieprzyjemne, niemiłe, siedzą bo siedzą i żadna kultura osobista, nie wiem 

ja się uczyłam w szkole, przychodzi petent proszę bardzo, się wskazuje miejsce, a nie wiadomo czy do pani podejśd, czy 

nie podejśd, czy rozmawia z koleżanką, bardzo źle 2+ jakbym miała oceniad. /Płock, kursy, kobieta/ 

 

Pozytywnie oceniono jedynie działania urzędu związane ze skierowaniem na kursy doszkalające.  

 

Mimo to, jak pokazały wyniki badao ilościowych większośd poszukujących pracy kieruje swoje kroki właśnie do 
PUP-ów. 

Nieliczni badani mieli kontakt z doradcą zawodowym, zazwyczaj za pośrednictwem Urzędu Pracy. Spotkania 
oceniano negatywnie, jako ograniczone do wypełniania licznych ankiet (taka percepcja doradcy zawodowego 
rekomendowanego przez UP dodatkowo przyczynia się do pogorszenia oceny samego Urzędu). Wydaje się, że 
brak dobrze działającej instytucji doradztwa zawodowego jest jedną z głównych bolączek kształcenia 
ustawicznego – wobec tego braku kursy i szkoły wybierane są przypadkowo, w oderwaniu od indywidualnych 
możliwości i potrzeb rynku pracy. Potrzeba ta była również zgłaszana wprost przez uczestników badania. 

 

Ja bym oczekiwała od doradcy żeby mi wyperswadował to, że się nie nadaję do tego, do tego pani szuka tu, tu i niż na 

rynku jest taki, taki tu i tu żeby mnie mniej więcej nakierował gdzie ja mam tej pracy szukad. Pani się tu nie szkoli bo ten 

rynek jest zapchany i tu pani pracy nie znajdzie. Pani się szkoli tu, tu… /Płoosk, kursy, kobieta/ 

 

Mało popularne jest również korzystanie z innych instytucji pośrednictwa pracy. Zdaniem wielu osób w 
dzisiejszych czasach nie ma potrzeby instytucji pośrednika (funkcję tę spełniają media, przede wszystkim 
Internet i prasa), nie ma też gotowości na opłacanie tego typu usług. W efekcie jedynie 12% poszukujących 
zgłaszało się do agencji doradztwa personalnego/biur pośrednictwa pracy. 

 



                                                                   
 

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

 

 

Strona 118 z 120 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW I TABLIC  

 

Rysunek 1 Formy szkolne kształcenia ustawicznego (N=1356 – badani kształcący się w formach szkolnych) ......................... 11 

Rysunek 2 Formy pozaszkolne kształcenia ustawicznego (N=272 – badani kształcący się w formach pozaszkolnych) ............ 11 

Rysunek 3 Charakterystyka uczestników kształcenia ustawicznego ze względu na wiek. N=1628 .......................................... 34 

Rysunek 4 Charakterystyka uczestników kształcenia ustawicznego ze względu na płed. N=1628 ........................................... 34 

Rysunek 5 Charakterystyka uczestników kształcenia ustawicznego ze względu na miejsce zamieszkania .............................. 35 

Rysunek 6 Ścieżki edukacyjne badanych uczestników szkolnych form kształcenia ustawicznego. .......................................... 36 

Rysunek 7 Ścieżki edukacyjne badanych uczestników pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.................................... 37 

Rysunek 8 Odsetki kontynuujących naukę po przerwanej nauce w poprzedniej szkole .......................................................... 37 

Rysunek 9 Charakterystyka uczestników kształcenia ustawicznego ze względu na status na rynku pracy .............................. 43 

Rysunek 10 Charakterystyka uczestników kształcenia ustawicznego ze względu na osiągane zarobki. Wartości średnie. N= 

osoby obecnie pracujące .......................................................................................................................................................... 43 

Rysunek 11 Grupy postaw związanych z kontynuacją nauki. ................................................................................................... 44 

Rysunek 12 Czy decyzję o kontynuacji nauki w szkole dla dorosłych/na obecnym kursie/szkoleniu podjął(ęła) Pan(i) 

samodzielnie, czy też zachęcały Pana(nią) do tego inne osoby, czy też przedstawiciele różnych instytucji?........................... 54 

Rysunek 13 Odsetek zamierzających kontynuowad naukę po zakooczeniu edukacji w obecnej szkolne/na obecnym kursie 

szkoleniu................................................................................................................................................................................... 61 

Rysunek 14 Ogólne plany w zakresie dalszej edukacji. N= osoby planujące dalsze kształcenie ............................................... 63 

Rysunek 15 Plany po zakooczeniu edukacji na w szkole dla dorosłych/na kursie szkoleniu. ................................................... 64 

Rysunek 16 Plany związane z przystąpieniem do egzaminu zawodowego na koniec edukacji w obecnej szkole lub na 

kursie/szkoleniu:  Czy na koniec edukacji w tej szkole/na tym kursie/szkoleniu zamierza Pan(i) przystąpid do egzaminu 

zawodowego? .......................................................................................................................................................................... 66 

Rysunek 17 Ogólna ocena obecnej formy kształcenia ustawicznego (szkoły/kursu/szkolenia). Odpowiedzi *6+ znakomicie, [5] 

bardzo dobrze i [4] raczej dobrze. ............................................................................................................................................ 68 

Rysunek 18 Ocena wybranych aspektów warunków nauczania w placówce kształcenia ustawicznego. N=1628 ................... 69 

Rysunek 19 Odpłatnośd nauki w placówce kształcenia ustawicznego ..................................................................................... 70 

Rysunek 20 Ocena wysokości opłaty/czesnego ........................................................................................................................ 70 

Rysunek 21 Dopasowanie nauki do wymogów codziennego życia (Czy nauka przeszkadza w codziennym życiu?) ................ 72 

Rysunek 22 Dopasowanie nauki do obowiązków zawodowych (Czy nauka przeszkadza w wykonywaniu obowiązków 

zawodowych?).......................................................................................................................................................................... 73 

Rysunek 23 Ocena obciążenia nauką w placówce kształcenia ustawicznego. .......................................................................... 73 

Rysunek 24 Ocena organizacji nauki, terminów, czasu zajęd ................................................................................................... 74 

Rysunek 25. Ocena wybranych aspektów nauczania w placówce kształcenia ustawicznego ze względu na typ kształcenia .. 75 

Rysunek 26 Ocena wybranych aspektów nauczania w placówce kształcenia ustawicznego ze względu na typ kształcenia. .. 77 

Rysunek 27 Forma praktycznej nauki zawodu, w jakiej uczestniczyli uczniowie i słuchacze. N=uczestnicy kształcenia 

ustawicznego w szkołach zawodowych i formach pozaszkolnych ............................................................................................ 78 

Rysunek 28 Ocena przydatności odbytych zajęd praktycznych. N=uczestnicy kształcenia ustawicznego w szkołach 

zawodowych i formach pozaszkolnych .................................................................................................................................... 78 

Rysunek 29 Czy czas poświęcony na praktyczną naukę zawody w placówce kształcenia ustawicznego był wystarczający. 

N=uczestnicy kształcenia ustawicznego w szkołach zawodowych i formach pozaszkolnych ................................................... 79 

Rysunek 30 Ocena kadry pedagogicznej ze względu na typ kształcenia .................................................................................. 80 



                                                                   
 

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

 

 

Strona 119 z 120 

 

 

Rysunek 31 Ocena przygotowywania przez placówkę kształcenia ustawicznego do zawodu oraz realiów rynku pracy 

(wskazania „bardzo dobrze” i „raczej dobrze”) ........................................................................................................................ 83 

Rysunek 32 Odsetek placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działania w zakresie ułatwienia zatrudnienia ........ 84 

Rysunek 33 Ocena wpływu kształcenia ustawicznego na sytuację zawodową osób pracujących ze względu na typ kształcenia 

i publicznośd placówki kształcenia ustawicznego. N=osoby aktualnie pracujące. Wartości średnie (Skala: *4+ Zdecydowanie 

tak, [1] Zdecydowanie nie) ....................................................................................................................................................... 89 

Rysunek 34 Samoocena uczestników kształcenia ustawicznego pod względem kwalifikacji zawodowych. Wartości średnie 

(Skala: [1] bardzo nisko, [9] bardzo wysoko) ............................................................................................................................ 91 

Rysunek 35 Stopieo w jakim nauka w placówce kształcenia ustawicznego wpłynęła na poziom posiadanych kompetencji ze 

względu na formy kształcenia. Wartości średnie (Skala: *1+ W ogóle się nie przyczyniła, *5+ W bardzo dużym stopniu) ........ 93 

Rysunek 36 Wykorzystywanie w obecnej pracy umiejętności/kwalifikacji nabywanych w trakcie nauki w obecnej szkole dla 

dorosłych/na kursie/szkoleniu. ................................................................................................................................................ 95 

Rysunek 37 Obecna sytuacja zawodowa uczestników kształcenia ustawicznego ze względu na wiek i płed ........................... 98 

Rysunek 38 Powody zakooczenia pracy ze względu na formy szkolne (N= osoby, które kiedyś pracowały, a obecnie nie 

pracują) .................................................................................................................................................................................... 98 

Rysunek 39 Źródło utrzymania osób, które obecnie nie pracują ze względu na formy szkolne (N=osoby obecnie 

niepracujące) ............................................................................................................................................................................ 98 

Rysunek 40 Czy nauka w obecnej szkole dla dorosłych/na kursie/szkoleniu zwiększa szanse na znalezienie 

pożądanej/docelowej pracy. N=osoby, które odpowiedziały na pytania dotyczące docelowej/wymarzonej pracy .............. 110 

Rysunek 41 Odsetek osób poszukujących pracy .................................................................................................................... 111 

Rysunek 42 Okres poszukiwania pracy według typu kształcenia, wieku i płci ........................................................................ 112 

Rysunek 43 Czy nauka w obecnej szkole dla dorosłych/na kursie/szkoleniu zwiększa szanse na znalezienie szukanej pracy 116 

 

 

 

 

 

Tabela 1 Informacja na temat grup dyskusyjnych zrealizowanych w ramach projektu ............................................................. 7 

Tabela 2: liczba zrealizowanych ankiet ze względu na subregion. ............................................................................................. 8 

Tabela 3: Wskaźnik dotarcia oraz wskaźnik realizowalności próby ............................................................................................ 9 

Tabela 4: Struktura próby i populacji ze względu na typ placówki oraz publicznośd ............................................................... 10 

Tabela 5 Kierunek/zawód kształcenia badanych kształcących się w formach szkolnych (N=osoby kształcące się w szkołach 

zawodowych – z wyłączeniem liceum ogólnokształcącego oraz liceum uzupełniającego) ...................................................... 12 

Tabela 6 Kierunek/zawód kształcenia badanych kształcących się w formach pozaszkolnych. Wskazania od 1% .................... 13 

Tabela 7 Charakterystyka uczestników kształcenia ustawicznego ze względu na powiat ........................................................ 35 

Tabela 8 Najważniejsze powody nie ukooczenia szkoły/przerwania kształcenia ..................................................................... 38 

Tabela 9 Udział uczestników form szkolnych kształcenia ustawicznego (w przeszłości i obecnie) w kursach/szkoleniach ze 

względu na organizatora i rodzaj kursu/szkolenia. Uczestniczy form szkolnych. N=1356. ...................................................... 39 

Tabela 10 Udział uczestników form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego (w przeszłości i obecnie) w kursach/szkoleniach 

ze względu na organizatora i rodzaj kursu/szkolenia N=272 .................................................................................................... 40 

Tabela 11 Zdawalnośd egzaminów maturalnych i zawodowych wśród badanych uczestników kształcenia ustawicznego ze 

względu na kluczowe zmienne ................................................................................................................................................. 41 

Tabela 12 Zawody, w jakich badani najczęściej posiadali zdany egzamin zawodowy (wskazania od 2%). ............................... 41 

Tabela 13 Najważniejsze czynniki mające wpływ na kontynuację nauki (Wskazania trzech najważniejszych czynników). W 

tabeli umieszczono wskazania, które uzyskały ogółem przynajmniej 7%. ............................................................................... 52 



                                                                   
 

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

 

 

Strona 120 z 120 

 

 

Tabela 14 Czynniki mające wpływ na kontynuację nauki i wielkośd ich wpływu na podjętą decyzję *1=w ogóle nie miało 

wpływu, 5=bardzo duży wpływ+ ............................................................................................................................................... 53 

Tabela 15 Osoby/instytucje zachęcające do dalszej nauki. ...................................................................................................... 55 

Tabela 16 Dwa najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór szkoły i specjalizacji w podziale na wiek i płed ..................... 59 

Tabela 17 Dwa najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór szkoły i specjalizacji według typu szkoły .............................. 59 

Tabela 18 Dwa najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór szkoły i specjalizacji w podziale na regiony ......................... 60 

Tabela 19 Ogólne plany w zakresie dalszej edukacji ze względu na typ obecnej placówki kształcenia szkolnego ................... 63 

Tabela 20 Plany po zakooczeniu nauki w danej szkole/ skooczeniu kursu/szkolenia w podziale na wiek i płed ...................... 65 

Tabela 21 Mocne i słabe strony placówek kształcenia ustawicznego. Pytanie otwarte (wskazania od 1%). N=1628 .............. 71 

Tabela 22 Ocena wybranych aspektów nauczania w placówce kształcenia ustawicznego ze względu na powiaty. Wartości 

średnie (Skala: *1+ Bardzo źle, *5+ Bardzo dobrze) .................................................................................................................... 75 

Tabela 23 Ocena wybranych aspektów nauczania w placówce kształcenia ustawicznego ze względu na powiaty. Wartości 

średnie (Skala: *1+ Bardzo źle, *5+ Bardzo dobrze) .................................................................................................................... 76 

Tabela 24 Ocena kadry pedagogicznej ze względu na powiaty. Wartości średnie (Skala: *1+ Bardzo źle, *5+ Bardzo dobrze) . 81 

Tabela 25 Zalety – mocne strony oraz wady – słabe strony uczestników kształcenia ustawicznego z punktu widzenia 

możliwości znalezienia dobrej pracy *Wskazania od 2%. Pytanie otwarte+ ............................................................................. 90 

Tabela 26 Stopieo w jakim nauka w placówce kształcenia ustawicznego wpłynęła na poziom posiadanych kompetencji ze 

względu na powiaty. Wartości średnie (Skala: *1+ W ogóle się nie przyczyniła, *5+ W bardzo dużym stopniu)........................ 92 

Tabela 27 Charakterystyka obecnej pracy uczestników kształcenia ustawicznego według typu kształcenia (N=osoby 

pracujące) ............................................................................................................................................................................... 101 

Tabela 28 Charakterystyka wymarzonej pracy uczestników kształcenia ustawicznego według typu kształcenia .................. 107 

Tabela 29 Sposoby poszukiwania pracy wśród osób, które aktualnie jej poszukują .............................................................. 112 

Tabela 30 Sposoby poszukiwania pracy wśród osób, które aktualnie jej poszukują ze względu na powiat ........................... 114 

Tabela 31 Powody, dla których nie znaleziono do tej pory pracy .......................................................................................... 115 

 


