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Tomasz Mering

Wprowadzenie

Strukturalne zmiany zachodzące w światowej gospodarce przyczyni-
ły się do zwiększenia znaczenia kapitału ludzkiego, uznawanego dziś za 
podstawowy czynnik wzrostu gospodarczego. Rośnie zapotrzebowanie 
na wysoko wykwalifikowanych pracowników, a uczestnictwo w progra-
mach kształcenia ustawicznego stało się koniecznością dla wielu spośród 
zatrudnionych w sektorach współczesnej gospodarki. Wysoki odsetek 
pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe stanowi też 
jedną z podstawowych przewag komparatywnych krajowych gospodarek 
w warunkach globalnej konkurencji. W większości państw OECD uznano, 
że podstawowym zadaniem władz publicznych powinno być stworzenie 
nowoczesnych systemów kształcenia przez całe życie, zapewniających po-
wszechny dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Na tym tle nie-
korzystnie wygląda sytuacja w Polsce, gdzie uczestnictwo w kształceniu 
ustawicznym jest stosunkowo niewielkie w porównaniu do innych państw 
Unii Europejskiej. Niepokojąca jest również zapaść systemu kształcenia 
zawodowego w kraju po 1989 r., która nastąpiła pomimo dużego popytu 
zgłaszanego przez pracodawców na kwalifikacje zawodowe.

Oddany do rąk czytelnika tom, ukazuje się w momencie szczególnym 
dla rozwoju krajowego systemu kształcenia ustawicznego i zawodowe-
go. We wrześniu br. wejdzie w życie reforma programowa przygotowana 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, która zakłada m.in. wzmocnienie 
współpracy między szkołami zawodowymi a pracodawcami, angażowanie 
pracodawców w przygotowanie programów nauczania i kwalifikacji zawo-
dowych. Zmiany obejmują również m.in. wdrożenie podejścia opartego na 
wynikach nauczania, wspieranie lepszej integracji przedmiotów ogólnych 
i zawodowych oraz zwiększenie przejrzystości kwalifikacji zawodowych. To 
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ostatnie ma być osiągnięte poprzez stworzenie Krajowych Ram Kwalifika-
cji, dzięki czemu zwiększy się dostępność i jakość zdobywanych kwalifika-
cji (szczegółową analizę reformy programowej szkolnictwa zawodowego 
przedstawiamy w rozdziale pierwszym naszego opracowania).

Innym doniosłym faktem może stać się zmiana podejścia strategiczne-
go do kwestii kształcenia zawodowego i ustawicznego w Polsce. Wpraw-
dzie nie opracowano dotąd nowej krajowej strategii uczenia się przez całe 
życie (stara przestała obowiązywać w 2010 r.), jednak w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów powstał projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, której 
jednym z celów ma być budowa spójnego systemu edukacji dorosłych nakie-
rowanego na elastyczność i rozwój kompetencji niezbędnych w życiu społecz-
nym i na rynku pracy – transfer: edukacja – rynek pracy.

Niniejsza publikacja stanowi wynik prac realizowanych przez Mazowiec-
kie Obserwatorium Rynku Pracy (MORP), jednostkę powstałą w ramach 
struktur Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie do celów badaw-
czych i analitycznych. W latach 2010–2011 Obserwatorium zrealizowało 
kompleksowe projekty badawcze poświęcone kształceniu ustawicznemu 
(Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne) oraz zawodowemu 
(Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby)1. Poszczególne 
rozdziały publikacji zostały napisane przez opiekunów merytorycznych 
badań MORP, będących jednocześnie pracownikami naukowymi Instytu-
tu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie.

Opracowania mają charakter ekspercki i bazują na aktualnych wynikach 
badań dotyczących kształcenia ustawicznego i zawodowego w kontekście 
regionalnego rynku pracy. Myślą przewodnią wszystkich opracowań jest 
konieczność wprowadzenia zmian w systemie kształcenia ustawicznego 
i zawodowego na Mazowszu. Wyrażamy przekonanie, że w najbliższym 
czasie powinna powstać strategia, która dostosuje działania edukacyjne 
do wymogów regionalnego rynku pracy. W każdym opracowaniu prezen-
tujemy listę rekomendacji, których wdrożenie mogłoby przyczynić się do 
poprawy obecnej sytuacji w tym zakresie na Mazowszu.

Tom składa się z pięciu rozdziałów, z których trzy są poświęcone  
kondycji kształcenia zawodowego, a dwa kolejne przedstawiają sytuację 

1 Raporty z badań są dostępne na witrynie internetowej MORP (http://obserwatorium.
mazowsze.pl).
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w obszarze kształcenia ustawicznego. W pierwszej części opracowania, 
Piotr W. Zawadzki analizuje sytuację mazowieckiego rynku pracy w kon-
tekście kształcenia zawodowego, charakteryzuje poszczególne strony 
kształcenia (instytucje kształceniowe, instytucje rynku pracy, uczniów oraz 
pracodawców) oraz wskazuje na brak wystarczających powiązań i współ-
pracy pomiędzy nimi. Autor przedstawia również niedoskonałości obec-
nego systemu poradnictwa i doradztwa zawodowego, co przyczyni się do 
podejmowania przez młodzież błędnych decyzji dotyczących wyborów 
edukacyjnych. W następnym rozdziale Iwona Rostkowska poddała analizie 
współpracę przedstawicieli szkół zawodowych z przedsiębiorcami i innymi 
podmiotami rynku pracy na dwóch płaszczyznach: tworzenia kierunków 
i programów kształcenia dopasowanych do potrzeb lokalnych rynków 
pracy. W tekście zwrócono również uwagę na konieczność stworzenia pro-
efektywnościowego, tj. uzależnionego od sukcesów absolwentów na ryn-
ku pracy, programu subsydiowania finansowego placówek edukacyjnych. 
Według Tomasza Rostkowskiego – autora kolejnego rozdziału, kluczową 
grupą interesariuszy szkolnictwa zawodowego są pracodawcy, stąd autor 
formułuje postulat radykalnej reformy funkcjonowania placówek kształ-
cenia zawodowego, zwiększającej wpływ pracodawców na ofertę eduka-
cyjną. Autor prezentuje rozwiązania funkcjonujące w Republice Czeskiej, 
argumentując, że warto je wykorzystać do rozwoju systemu kształcenia 
ustawicznego i zawodowego na Mazowszu.

Rozdział napisany przez Tomasz Meringa przedstawia diagnozę kształ-
cenia ustawicznego w województwie mazowieckim. Autor wskazuje, 
że pomimo istnienia relatywnie lepszej sytuacji w tym obszarze na tle 
reszty kraju, wprowadzenie kompleksowej strategii rozwoju kształcenia 
ustawicznego na Mazowszu może przyczynić się do podniesienia kon-
kurencyjności regionu. Dariusz Danilewicz natomiast koncentruje swoje 
rozważania na pracodawcach, przedstawiając szereg czynników wpływa-
jących na niską atrakcyjność kształcenia ustawicznego w opiniach praco-
dawców. Autor postuluje szereg praktycznych zmian w tym względzie, 
m.in. podnosząc konieczność stworzenia przez państwo systemu zachęt 
dla pracodawców, którzy kierują pracowników na szkolenia lub praktyki 
(np. w formie ulg lub bonifikat).

Reasumując, warto zauważyć, że zawarte w opracowaniu wskazówki i re-
komendacje, powinny stać się przedmiotem szerokiej dyskusji prowadzo-
nej przez wszystkie strony biorące udział w kreowaniu sytuacji kształcenia 
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ustawicznego i zawodowego na Mazowszu. Jednym z miejsc prowadzenia 
takiego dialogu jest Forum Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawo-
dowego zorganizowane przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy. 
Autorzy tego tomu wyrażają nadzieję, że dialog ten będzie kontynuowany, 
co powinno przyczynić się do wypracowania strategii kształcenia ustawicz-
nego i zawodowego na Mazowszu.
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Piotr W. Zawadzki

Szkolnictwo zawodowe a młodzież wchodząca 
na rynek pracy

Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw do konstrukcji 
strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie mazowiec-
kim. Wzięto w nim pod uwagę dostępne aktualnie dane oraz wyniki ra-
portów badawczych związane z rynkiem pracy, rozwojem przedsiębiorstw 
oraz sektorem edukacyjnym.

Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej została przedsta-
wiona specyfika mazowieckiego rynku pracy. Pominięto tu dane standar-
dowe, powszechnie dostępne, np. w sprawozdaniach służb zatrudnienia, 
skupiając się właśnie na pokazaniu specyfiki przedmiotowego obszaru. Na 
tym, co jest wspólne województwu i całej Polsce oraz co je odróżnia od 
pozostałych części kraju.

Na drugą część opracowania składają się spostrzeżenia dotyczące głów-
nych elementów, decydujących o sytuacji w szkolnictwie zawodowym i na 
rynku pracy na Mazowszu. Mowa w nim jest o: systemie oświaty (na pozio-
mie szkół zawodowych), uczniach i absolwentach, instytucjach rynku pra-
cy oraz, last but not least, samych pracodawcach. Wszystko to w kontekście 
rozwoju szkolnictwa zawodowego i jego komplementarności wobec sytu-
acji oraz potrzeb rynku pracy.

W ostatniej części niniejszego opracowania, która jednocześnie stanowi 
zakończenie i podsumowanie całości, zostały zebrane najważniejsze wnio-
ski i uwagi, które mogą stać się przyczynkiem do dalej idących opracowań 
w możliwym do zrealizowania zakresie m.in. do utworzenia strategii rozwoju 
w obszarze szkolnictwa zawodowego w województwie mazowieckim.
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Niniejsze opracowanie jest oparte na aktualnych danych oraz wynikach 
tych badań, które z perspektywy uprawianej dyscypliny naukowej są rze-
telne, czyli dające jak najbliższe prawdzie wyniki, dzięki czemu można uzy-
skać poprawne wnioski. Odnośniki do nich znajdują się w przypisach.

Opracowanie jest opatrzone autorskim komentarzem. Nie zawsze jest 
on zgodny z powszechnymi oczekiwaniami, czy choćby intuicyjnym oglą-
dem świata, za co autor bierze odpowiedzialność. Podobnie, tylko na autora 
spada wina za ewentualne nieścisłości i niedopowiedzenia, które mogą po-
jawić się w treści niniejszego opracowania. Jedynym usprawiedliwieniem 
niech tu będzie krótka i dosyć ogólna, trafiająca do szerokiego odbiorcy 
forma przyjęta podczas konstrukcji niniejszej pracy.

Specyfika mazowieckiego rynku pracy

Województwo mazowieckie jest niejednolite pod względem rozwoju go-
spodarczego i społecznego. Potwierdzają to wyniki wielu badań2, jednak 
tę właściwość dostrzec można nawet intuicyjnie. Ową specyfikę Mazowsza 
można ująć dwutorowo: po pierwsze, w skali całego województwa, a nawet 
w skali całego kraju, wyraźna jest dominacja Warszawy; po drugie, jeżeli po-
minąć przeważający wpływ stolicy na kształtowanie się rynku pracy w całym 
województwie, zauważamy tu co najmniej kilka innych, silnych ośrodków, 
najczęściej tożsamych z byłymi miastami wojewódzkimi (sprzed reformy te-
rytorialnej 1999 r.). Ich siła ekonomiczna jest odbudowywana w ostatnich 
latach na podstawie doświadczeń oraz potencjału gospodarczego i spo-
łecznego pochodzącego z lat sprzed transformacji ustrojowej. Przykładami 
takich ośrodków są: Płock, z dominującą rolą jednego, ale potężnego przed-
siębiorstwa zajmującego się paliwami oraz Radom, który czerpie z poten-
cjału rozwojowego, zlokalizowanego tu przed laty przemysłu ciężkiego na 
równi ze swoim strategicznym – w skali województwa, a nawet kraju – poło-
żeniem, na przecięciu kluczowych szlaków komunikacyjnych.

2 Por. np. Firlit-Fesnak F., Syntetyczny raport końcowy z badań empirycznych „Zapotrzebo-
wanie na pracowników na mazowieckim rynku pracy; stan i perspektywy”, projekt badawczy 
„Pracodawca – Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki” realizowany w ramach działania 2.1 
ZPORR „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwo-
ści kształcenia ustawicznego w regionie”, Warszawa 2008.
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Warszawa z jednej strony stanowi specyficzny, niejako osobny w stosun-
ku do pozostałej części województwa rynek pracy, a jednocześnie w bardzo 
silny sposób wpływa na sytuację rynków lokalnych, zwłaszcza podwarszaw-
skich lub lepiej skomunikowanych z tym subregionem. Stolica pozytywnie 
wyróżnia się przy tym na tle innych miejscowości pod względem wielu 
wskaźników, takich jak: stopa zatrudnienia i bezrobocia, wysokość płacy, 
rozwój przedsiębiorczości itd. Jest również silnym ośrodkiem akademickim 
i naukowym, co wraz z pozostałymi czynnikami powoduje, że stanowi nie 
tylko lokalny, ale regionalny i ogólnokrajowy środek ciężkości – przyciąga ka-
pitał ekonomiczny i społeczny; Tutaj lokowane są najczęściej siedziby nowo 
powstających firm, bardzo często poszukiwana jest praca, z myślą o studiach 
w Warszawie, kształtowane są ścieżki edukacyjne młodzieży. To właśnie 
w aglomeracji warszawskiej i na sąsiadujących z nią terenach znajduje się 
prawie 80% podmiotów gospodarczych z całego województwa, na co ma 
także wpływ ich struktura, jeżeli wziąć pod uwagę, że zdecydowanie dominu-
ją tu małe firmy (zatrudniające do 9 osób; jest ich około 95%), a jednocześnie, 
że sama Warszawa liczy w przybliżeniu 1/3 spośród ok. 5,2 mln mieszkańców 
województwa. Przeważają wśród nich firmy zajmujące się handlem hurto-
wym i detalicznym, naprawą pojazdów oraz artykułów użytku osobistego 
i domowego. Z tej perspektywy – jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę rozwoju 
gospodarczego Warszawy i okolic – kształtowany jest też miejscowy rynek 
pracy, którego wskaźniki są najlepsze w kraju, czemu towarzyszą wspomnia-
ne, średnio statystycznie najwyższe w skali całego kraju wynagrodzenia.

Jednocześnie, w mniejszej skali, byłe miasta wojewódzkie na Mazow-
szu nadal pozostają „stolicami” okolicznych obszarów; można wyróżnić je 
jako istotne ośrodki wpływające na kształt lokalnych – w skali sąsiednich 
powiatów – rynków pracy. Z tego punktu widzenia, tj. ze względu na znacz-
ne zróżnicowanie województwa mazowieckiego pod względem rozwoju 
gospodarczego (wskaźniki mikro- i makroekonomiczne), cech demogra-
ficznych, geograficznych (tereny miejskie i wiejskie), społecznych (w tym 
np. poziomu zatrudnienia) oraz wskaźników rynku pracy (przeciętna i naj-
wyższa płaca, struktura bezrobocia), można dokonać podziału wojewódz-
twa mazowieckiego na sześć subregionów, plus – jako osobny podmiot 
– Warszawę3. Ze względu na te wskaźniki wyróżniamy strefy dynamicznego 

3 Firlit-Fesnak F., Syntetyczny raport końcowy z badań empirycznych „Zapotrzebowanie na 
pracowników na mazowieckim rynku pracy; stan i perspektywy”, op. cit.
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albo słabego rozwoju strukturalnego. W skrócie, strefy dynamicznego roz-
woju Mazowsza charakteryzują się:

dużym potencjałem gospodarczym (wysoka dynamika podmiotów go-zz

spodarczych i koncentracja kapitału);
wysokim rozwojem ekonomicznym w stosunku do średniego PKB zz per 
capita w kraju;
dobrym poziomem infrastruktury (drogowej, telekomunikacyjnej, spo-zz

łecznej);
statystycznie wyższym poziomem wynagrodzeń;zz

statystycznie wyższym poziomem wykształcenia ludności;zz

wyższą koncentracją placówek edukacyjnych;zz

przeciętnie lepszymi statystykami rynku pracy.zz

A contrario, strefy niskiego rozwoju strukturalnego Mazowsza są zwią-
zane z:

niskim potencjałem gospodarczym (przeciętnie mniejsza dynamika zz

podmiotów gospodarczych, niższy udział sektora usług);
niskim rozwojem ekonomicznym w stosunku do średniego PKB zz per ca-
pita w kraju;
słabiej rozwiniętą infrastrukturą (drogową, telekomunikacyjną, społeczną);zz

statystycznie niższym poziomem wynagrodzeń;zz

statystycznie niższym poziomem wykształcenia ludności (z przewagą zz

wykształcenia podstawowego na terenach wiejskich);
przeciętnie wyższym i rosnącym udziałem ludności w wieku poproduk-zz

cyjnym;
wyższym wskaźnikiem emigracji w kierunku terenów lepiej rozwiniętych zz

(wyjazdy młodych ludzi do pracy, na studia);
przeciętnie wyższym poziomem bezrobocia oraz niższą stopą zatrud-zz

nienia.

Już tylko z punktu widzenia wskaźników rynku pracy, województwo 
mazowieckie jest mocno zróżnicowane – znaczne odmienności występują 
nie tylko pomiędzy subregionami, lecz również między powiatami w tym 
samym subregionie. W niektórych subregionach i powiatach4 statystyki 

4 Jako przykłady powiatów z wyraźnie słabszymi statystykami rynku pracy od lat podaje 
się w różnych opracowaniach m.in. powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski.
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rynku pracy bywają nie tylko najsłabsze w skali województwa, ale nawet 
gorsze aniżeli w pozostałych regionach kraju (np. w powiatach szydłowiec-
kim, radomskim, przysuskim), oczywiście w przeciwieństwie do aglomera-
cji warszawskiej, co zostało podkreślone wyżej.

Na wyższym stopniu ogólności, zwłaszcza z punktu widzenia statysty-
ki publicznej, Mazowsze może być jednak postrzegane jako teren w mia-
rę jednolity. Z takiej perspektywy w statystykach rynku pracy nie odstaje 
w znacznym i wyraźnym stopniu od przeciętnych wielkości dla całego kra-
ju. Poszczególne wskaźniki, jak na przykład stopa bezrobocia, przybierają 
wprawdzie lepsze wartości aniżeli w innych województwach, głównie jed-
nak za sprawą pozytywnie wpływającej na ich średnie, dominującej w sta-
tystykach Warszawy. Podobnie też jak w pozostałych regionach kraju, także 
w województwie mazowieckim elementem obecnej, specyficznej sytuacji 
na rynku pracy stał się fakt, że wśród bezrobotnych wzrosła grupa osób 
poprzednio zatrudnionych, a to za sprawą realizowania wcześniej zapowia-
danych zwolnień, tzw. zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy5. 
Zjawisko to dotknęło również Warszawę i zlokalizowane tu duże zakłady 
produkcyjne (np. FSO). Od kilku lat dla polskiego rynku pracy niekorzystną 
tendencją jest powiększanie się grupy „nowych” bezrobotnych – i jest to 
zjawisko co najmniej tak samo zauważalne, jak względne wydłużanie się 
okresu pozostawania bez pracy (bezrobocie długookresowe).

Bezrobocie długookresowe charakteryzuje Polskę, podobnie jak pozo-
stałe państwa UE, nie od dziś. Obecnie zjawisko to uległo natężeniu. Nakła-
dają się na to: charakterystyczna dla polskiego rynku pracy sezonowość, 
skutkująca pogorszeniem wskaźników rynku pracy na początku i na końcu 
każdego roku kalendarzowego, oraz – wbrew obiegowym opiniom – sto-
sunkowo niewielkie środki przeznaczane na wypłatę świadczeń z tytułu 
wystąpienia tego ryzyka socjalnego6. Obecnie za główny powód bezrobo-
cia podaje się światowy kryzys gospodarczy7.

5 BAEL podaje, że w I kwartale 2009 r. było zgłoszonych 437 takich przypadków, 
w IV kwartale 2009 r. – 338, w I kwartale 2010 r. – 286. Dla porównania: I kwartał 2008 r. to tyl-
ko 67 zgłoszeń. W końcu listopada 2010 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 60,3 tys. 
osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

6 Podstawowy, miesięczny wymiar zasiłku dla osoby bezrobotnej w Polsce wynosi 
742,10 zł (około 192 euro). W takiej kwocie zasiłek jest wypłacany przez pierwsze 3 miesiące, 
a następnie spada do sumy 582,70 zł (około 150 euro).

7 H. Remko, Population and social conditions, Eurostat 13/2010.
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Na zagrożenia płynące z sytuacji ekonomicznej nakładają się czynniki 
społeczne, a ściślej – demograficzne. Statystyki ostrzegają przed zbliżają-
cym się deficytem siły roboczej na polskim rynku pracy8. Zwłaszcza jeżeli 
realizowany będzie plan stałego wzrostu gospodarczego, który z założenia 
ma wpływać pozytywnie na wzrost liczby miejsc pracy. W ostatnich latach 
w Polsce obserwuje się bowiem spadek narodzin, któremu towarzyszy sta-
ły wzrost przeciętnej długości życia. Taki układ struktury społecznej wska-
zuje, że mamy do czynienia z tak zwanym starzejącym się społeczeństwem. 
Niska dzietność na poziomie 1,27 dziecka przypadającego na jedną kobietę 
w wieku rozrodczym, nawet mimo wydłużania się trwania życia – powoduje 
spadek liczby ludności. Stanowi to problem dla przedsiębiorstw, którym co-
raz trudniej jest znaleźć nowych pracowników, co może przyczyniać się do 
opóźniania rozwoju nowych i już istniejących firm.

Wobec problemów na rynku pracy pojawia się potrzeba tworzenia 
rozwiązań sprzyjających wzrostowi aktywności zawodowej. Rodzi to ko-
nieczność dalszej modernizacji instrumentów rynku pracy. Tym bardziej, 
że konieczność reformy została podkreślona w otwierającym nowe dziesię-
ciolecie komunikacie Komisji Europejskiej pt. „Roczna wizja wzrostu gospo-
darczego: wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys”9. Spostrzeżenia 
Komisji zawarte w tym dokumencie są wobec polskiego rynku pracy jak 
najbardziej aktualne. Mówią bowiem, że należy tworzyć silniejsze zachę-
ty do podejmowania pracy oraz do zdobywania kwalifikacji zawodowych 
– przede wszystkim ze względu na starzenie się ludności UE, oraz w dalszym 
ciągu zbyt niskie w porównaniu z resztą świata wykorzystanie siły roboczej.

Wydawać by się mogło, że w województwie mazowieckim, dzięki sile 
przyciągania Warszawy, problem ten przynajmniej przez pewien czas nie 
będzie się pojawiał. Jest to złudna nadzieja, jeżeli wziąć pod uwagę, że 
podobnie jak w pozostałych częściach Polski, te same grupy społeczne 
znajdują się tutaj w trudnej sytuacji ekonomicznej, często na linii ubóstwa, 

8 Por. Zawadzki P.W., Polski rynek pracy po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Anioł W., 
Duszczyk M., Zawadzki P.W. (red.), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, War-
szawa 2011.

9 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie 
całościowej odpowiedzi UE na kryzys (ang. 2011 Annual Growth Survey including Draft Joint Em-
ployment Report), Bruksela 12.01.2011 r., KOM(2011) 11.
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a nawet już pod nią10. Nadal przeciętnie 9 na 10 bezrobotnych spełnia kry-
teria, aby być włączonym do grupy definiowanej przez ustawę o promocji 
zatrudnienia11, jako będący „w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Są to 
głównie ludzie młodzi (do 25. roku życia), bez wykształcenia średniego (lub 
wręcz bez żadnych kwalifikacji), czy po prostu pozostający bezrobotnymi 
przez długi okres12. Obecnie najliczniejszą grupę osób wśród bezrobotnych 
w Polsce tworzą osoby bez wykształcenia średniego. Tę trudną sytuację 
dodatkowo komplikuje tzw. światowy kryzys gospodarczy, którego efek-
ty pogłębiają różnice pomiędzy rozwojem poszczególnych obszarów oraz 
pogarszają wskaźniki i trendy socjo-ekonomiczne, negatywnie wpływa-
jące na lokalne rynki pracy. Przy czym w kontekście tematyki niniejszego 
opracowania należy podkreślić fakt, że w ostatnim okresie do tego grona 
zaczynają w coraz większym stopniu dołączać także absolwenci szkół wyż-
szych. W związku z tym zauważamy, że kwestia jakości wykształcenia oraz 
posiadania kwalifikacji i umiejętności zawodowych zdają się na polskim 
rynku pracy dominować wśród innych czynników decydujących o statusie 
i szansach na zatrudnienie – problem ten zostanie poruszony w kolejnych 
częściach opracowania.

Szkolnictwo zawodowe – rynek pracy – pracodawcy

Kwestie związane ze szkolnictwem zawodowym w kontekście rynku pracy 
należy rozpatrywać z co najmniej czterech perspektyw:
1. Instytucji zajmujących się szeroko rozumianą edukacją – podmiotów 

publicznych i niepublicznych związanych z resortem edukacji, w tym 
przypadku są to głównie szkoły zawodowe.

2. Instytucji zajmujących się szeroko rozumianą polityką rynku pracy 
– podmiotów publicznych i niepublicznych związanych z resortem pra-
cy, w tym przypadku są to głównie publiczne służby zatrudnienia.

10 Por. Ubóstwo w Polsce w 2010 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domo-
wych), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8292_
PLK_HTML.htm, dostęp: 28.12.2011.

11 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U.2004.99.1001 z późn. zm.).

12 Por. Zawadzki P.W., Polski rynek pracy po akcesji do Unii Europejskiej, op. cit.
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3. Ucznia, który jest potencjalnie przyszłym pracownikiem i który – przy-
najmniej w teorii – jest zainteresowany uzyskaniem możliwie jak naj-
lepszego wykształcenia, które da mu przygotowanie do wykonywania 
odpowiedniego dla niego zawodu u pożądanego (wymarzonego, wo-
bec którego artykułowane są rozmaite oczekiwania) pracodawcy.

4. Pracodawcy, potencjalnie zainteresowanego zatrudnieniem absolwen-
ta szkoły zawodowej, który spełniałby jego oczekiwania, czyli był jak 
najlepiej przygotowany do wykonywania obowiązków służbowych; 
w związku z tym pracodawca jest potencjalnie zainteresowany kontak-
tem z instytucjami wymienionymi w pkt. 1. i 2., jako że jedną z ich funk-
cji jest przygotowanie i ukierunkowanie uczniów-absolwentów szkół 
do wykonywania odpowiedniej dla nich pracy.

Ad 1. Zaczynając od pierwszej grupy podmiotów należy krótko wspo-
mnieć, że w województwie mazowieckim, zgodnie z danymi Systemu Infor-
macji Oświatowej (SIO), działa ponad 600 jednostek, które możemy zaliczyć 
do systemu szkolnictwa zawodowego. Należy do nich przede wszystkim: 
215 zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) oraz 241 techników, a ponad-
to: 132 technika uzupełniające (dla absolwentów ZSZ) i 21 Centrów Kształ-
cenia Ustawicznego (CKU). Przeciętnie w każdej z ZSZ jest pięć do sześciu 
oddziałów szkolnych liczących po około 23 uczniów, podczas gdy w techni-
kach – około dziesięciu – jedenastu oddziałów, każdy liczący przeciętnie po 
24 uczniów (technika uzupełniające liczą średnio po dwa oddziały szkolne 
nie większe niż 19–20 uczniów).

Ujmując rzecz eufemistycznie, sytuacja szkolnictwa zawodowego 
w województwie mazowieckim, podobnie zresztą jak w przeważającej czę-
ści kraju, jest niekorzystna. Pogorszyła się ona znacznie zwłaszcza w dobie 
zmian wynikających z transformacji ustrojowej lat 90. Wraz z upadkiem in-
frastruktury szkolnictwa upadał jego wizerunek i prestiż. Został on w ostat-
nich latach zniszczony, tak jak w znacznym stopniu zaprzepaszczona została 
bogata tradycja i niegdyś dobra infrastruktura szkolnictwa zawodowego 
w Polsce. Szkolnictwo zawodowe dysponuje obecnie bardzo słabą bazą 
techniczną i dydaktyczną, szczególnie w zakresie nauczania przedmiotów 
zawodowych. Coraz mniej jest wykwalifikowanej i doświadczonej kadry 
praktycznej do nauki zawodów. Wiele podręczników do kształcenia zawo-
dowego jest opartych o zakres wiedzy sprzed lat, nawet jeszcze z począt-
ków transformacji ustrojowej, wraz z którą przyszła przemiana w myśleniu 
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o systemie edukacji pociągająca za sobą tendencję do likwidacji „zawo-
dówek” i techników. Dodatkowo, standardy egzaminacyjne, co zauważają 
nauczyciele i uczniowie oraz pracodawcy, są niedopasowane do współcze-
snych realiów i wymagań rynku.

Ad 2. Do najważniejszych instytucji rynku pracy na Mazowszu należą 
powiatowe urzędy pracy – nie licząc ich filii jest to łącznie 38 jednostek, 
wspieranych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Z ważniejszych jednostek to-
warzyszy im ponadto 69 gminnych centrów informacji, kluby pracy oraz 
dobrze rozwinięta i prężnie działająca – zwłaszcza w ostatnim okresie 
– sieć Ochotniczych Hufców Pracy, jak również ponad 700 agencji zatrud-
nienia13. Jednak to sieć publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy) 
należy uznać za najważniejszą strukturę w kontekście wykorzystywania 
zasobów ludzkich na Mazowszu, ze względu na objęcie przez nią terenu 
całego województwa, jak i na ich kompleksowe podejście do tej proble-
matyki (co zresztą wynika z zadań nałożonych na publiczne służby zatrud-
nienia przez ustawę o promocji zatrudnienia). Ponadto należy wspomnieć, 
że wśród jednostek samorządowych w Polsce powiatowe urzędy pracy na 
Mazowszu i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie skupiają najliczniejszy 
(po województwie śląskim) sztab pracowników.

Obecna sytuacja w Publicznych Służbach Zatrudnienia oraz ich dzisiej-
sza struktura (a de facto system wszystkich instytucji rynku pracy) zostały 
zbudowane, na podstawie wcześniej istniejących mechanizmów, podczas 
reformy administracyjnej państwa z końca lat 90. ubiegłego wieku. Na 
mocy ustawy z 24.07.1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopnio-
wego podziału terytorialnego państwa, od początku 1999 r. ustalono 
nowy podział terytorialny i nowe zadania dla poszczególnych jednostek 
administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Uzupełniająca ją 
ustawa z 24.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompe-
tencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojo-
wą państwa, jak też kolejna nowelizacja ówczesnej ustawy o zatrudnieniu 

13 Dane Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Uwaga: część agencji znajdujących 
się w oficjalnym rejestrze nie prowadzi faktycznej działalności lub ma ją zawieszoną, stąd 
bardziej wiarygodna wydaje się informacja zawarta w raporcie MPiPS, zgodnie z którą w woj. 
mazowieckim w 2010 r. działało 724 agencji zatrudnienia. Por. Agencje zatrudnienia 2010, 
MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011.
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i przeciwdziałaniu bezrobociu (obecnie zastąpiła ją wspomniana ustawa 
o promocji zatrudnienia) przekazały nadzór nad pracą nowych szesnastu 
wojewódzkich urzędów pracy marszałkom województw, natomiast kom-
petencje należące do dyrektorów dotychczasowych WUP – starostom po-
wiatowym (bądź prezydentom miast na prawach powiatu). Tym samym 
rejonowe urzędy pracy stały się powiatowymi urzędami pracy, czyli jed-
nostkami opartymi o strukturę samorządowego podziału terytorialnego 
średniego szczebla14. W następnym, 2000 r. Związek Powiatów Polskich 
przeprowadził badania ankietowe dotyczące stanu urzędów pracy prze-
jętych przez samorząd. Okazało się, że praktycznie rzecz biorąc wiele PUP 
funkcjonuje bez własnego zaplecza lokalowego i odpowiedniego wyposa-
żenia, w warunkach niespełniających podstawowych wymogów w zakre-
sie obsługi petentów15. Towarzyszyło temu silne niedofinansowanie PUP 
– zgodnie z założeniami budżetowymi w stosunku do 2001 r. zasoby finan-
sowe urzędów pracy na kolejny rok miały być niższe średnio o 12 punk-
tów procentowych, jeśli chodzi o bieżącą działalność, natomiast niższe 
średnio o 45 punktów procentowych w zakresie wydatków rzeczowych! 
Spowodowało to spadek zatrudnienia w urzędach pracy oraz konieczność 
dofinansowania PUP i tak ze skromnych zasobów własnych powiatów, 
w formie bezpośredniej dotacji, jak również w formie zwolnienia z czyn-
szu, przeprowadzenia remontów (na koszt starostwa powiatowego), albo 
opłacenia innych rachunków. Wydaje się, że ta sytuacja stopniowo ulegała 
poprawie, zwłaszcza w latach gospodarczej prosperity od 2003–2004  i aż 
do lat 2007–2008, w których rozpoczął się światowy kryzys gospodarczy. 
Przynajmniej do tego czasu dało się zaobserwować powolny, lecz stały 
wzrost nakładów na politykę rynku pracy, a na pewno wzrost liczby pra-
cowników służb zatrudnienia16.

W ostatnim czasie tendencje do lepszego finansowania służb zatrud-
nienia zostały zahamowane, czego dobitnym przykładem są np. cięcia 

14 Praktycznie rzecz biorąc przekazanie samorządowi powiatowemu zadań z zakresu ak-
tywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu, w tym kompetencji 
z zakresu pośrednictwa, odbył się z dniem 1.01.2000 r.

15 Raport Związku Powiatów Polskich za lata 1999–2002, Związek Powiatów Polskich, gru-
dzień 2002, s. 11.

16 Por. Informacja o stanie i strukturze w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy 
w 2010 roku, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011.
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w wydatkach pochodzących z Funduszu Pracy dokonane w 2011 r. i pla-
nowane na kolejne lata budżetowe. Daje się również zauważyć tenden-
cję polegającą na zmniejszaniu się liczby nowo przyjętych pracowników 
w urzędach pracy, jakkolwiek w dalszym ciągu płynność zatrudnienia jest 
dodatnia (tzn. jest przyjmowanych więcej nowych pracowników aniżeli 
zwalnianych). Można zatem założyć, że – przynajmniej w teorii – urzędy 
pracy mogą stanowić podstawę do działań nie tylko rutynowo podejmo-
wanych na rynku pracy (zgodnie z ich „kompetencyjną” ustawą o promocji 
zatrudnienia), lecz również mogłyby wkroczyć na pole graniczące z syste-
mem edukacji. Wrócimy do tej kwestii w dalszej części opracowania.

Ad 3. Tymczasem kolejną perspektywą, z jakiej dokonamy niniejszą 
analizę to punkt widzenia młodzieży – uczniów szkół ponadpodstawo-
wych. Do szkół zawodowych trafiają zarówno ci, którzy mają sprecyzo-
wane zainteresowania zawodowe lub przynajmniej starają się określić 
swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową, jak i tacy, dla których szkolnictwo 
zawodowe jest wyborem przypadkowym. Jak wynika z badań przepro-
wadzonych na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 
(MORP)17, do każdej z tych grup należy w przybliżeniu połowa uczniów 
kończących gimnazjum, nie licząc tych absolwentów, którzy na tym po-
ziomie kończą swoją edukację, albo którzy będą ją kontynuowali w ra-
mach szkolnictwa licealnego.

Wszyscy uczniowie, o ile mają zamiar kontynuować naukę, w pierw-
szej kolejności wybierają typ szkoły. Wybór ten polega na zestawieniu 
przez ucznia wyobrażeń o sobie (szkolne oceny, osobowość) ze stereo-
typem uczniów uczęszczających do określonej szkoły. Dodatkowo, na 
taką „autodiagnozę” i dopasowanie jej do mglistej (bo słabo rozpozna-
nej) oferty edukacyjnej nakłada się zjawisko selekcji negatywnej uczniów 
do zasadniczych szkół zawodowych. Jak pokazują przywołane badania, 
część absolwentów gimnazjów znalazła się w takiej szkole, ponieważ 
aplikacja np. do liceum zakończyła się niepowodzeniem (było to spowo-
dowane zbyt słabymi wynikami z egzaminu gimnazjalnego bądź zbyt 

17 Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka w projekcie syste-
mowym Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby realizowanym w ramach 
Działania 9.2 PO KL, MORP – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 2011. Raport dostępny 
w serwisie internetowym MORP, http://obserwatorium.mazowsze.pl.
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małą liczbą wolnych miejsc w wybranej szkole), albo nie poradziła sobie 
z nauką w innej.

Ten moment życia młodego człowieka jest najważniejszy z punktu 
widzenia jego dalszych losów zawodowych i edukacyjnych. Niestety bar-
dzo często jest to wybór nieuświadomiony, na który nakłada się selekcja 
negatywna, a dodatkowo często kierują tym wyborem na równi przy-
padek, oraz przesłanki nieracjonalne lub opierające się na niekomplet-
nej informacji; pojawia się bardzo duże ryzyko niewłaściwego wyboru 
ścieżki zawodowej. Szczególnie, że w tej sytuacji uczniowie i ich rodziny 
pozostawione są praktycznie samym sobie. Tymczasem właściwe rozpo-
znanie predyspozycji zawodowych gimnazjalisty mogłoby w przyszłości 
procentować lepszym dopasowaniem wyboru zawodu do posiadanych 
możliwości.

Następnie ci uczniowie, którzy są zdecydowani na naukę określonego 
zawodu (kierując się własnymi zainteresowaniami) wybierają szkołę, któ-
ra pozwoli im na zrealizowanie tego planu. Ponownie mamy do czynie-
nia z ryzykiem dokonania niewłaściwego wyboru – może się zdarzyć, że 
wyobrażenia dotyczące wykonywania danej profesji, takie jak prestiż czy 
towarzyszące jej zarobki, rozmijają się z rzeczywistością. Uczeń, pomi-
mo swoich wcześniejszych zainteresowań, nie będzie chciał wykonywać 
wybranego zawodu z powodu rozczarowania nim. W tym jednak przy-
padku ryzyko jest i tak mniejsze aniżeli to, które pojawia się w grupie 
absolwentów gimnazjów, którzy nie potrafili precyzyjnie określić, jaka 
jest ich wymarzona profesja. Ta bowiem część uczniów mnoży ewen-
tualne rozczarowanie przyszłą pracą w pierwszej kolejności wybierając 
szkołę, po czym dopiero jako wtórny wybór dobierając zawód, który po-
tencjalnie będzie w przyszłości wykonywała. Co gorsza, wybór ten jest 
często podyktowany kryteriami, które nie są powiązane ani z zaintere-
sowaniami ucznia ani z jego zdolnościami. Decydują o nim np. dogodna 
lokalizacja szkoły (w pobliżu miejsca zamieszkania), opinia na jej temat 
wśród znajomych, przypadkowo zasłyszane, nie zawsze prawdziwe, 
informacje odnoszące się do danego kierunku kształcenia itp. Ten mo-
ment stanowi zatem kolejny przełomowy etap w kształtowaniu kariery 
zawodowej młodych ludzi – pojawia się znaczne ryzyko wyboru zawodu 
nieodpowiedniego, czyli takiego, który nie dostarczy wykształconemu 
w tym kierunku uczniowi satysfakcji (będzie mijał się z jego zaintereso-
waniami) lub uczeń nie posiada do jego wykonywania odpowiednich 
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predyspozycji (choćby cech charakteru, zdolności manualnych itp.) bądź 
po prostu, w którym uczeń nie znajdzie zatrudnienia, jako że nie będzie 
on potrzebny na rynku pracy.

Jednak bez względu na to, czy uczniowie w swoich wyborach są zde-
cydowani podążać za zainteresowaniami, czy też wybór dalszej ścieżki 
edukacyjnej jest mniej lub bardziej albo wręcz zupełnie przypadkowy, 
wybierając szkołę i profil kształcenia uczniowie niemal nie korzystają 
z poradnictwa zawodowego, ponownie – są pozostawieni własnemu 
rozeznaniu rynku pracy, rynku edukacyjnego oraz własnych możliwości 
i predyspozycji18. Powoduje to znaczne straty potencjału uczniów szkół 
zawodowych, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę, że gros z nich chce 
kontynuować naukę (absolwenci szkół zasadniczych – zdanie matu-
ry, absolwenci techników – studia). Wobec pojawiających się trudności 
finansowych znaczna ich część pragnie tę naukę łączyć z pracą zawo-
dową19. Dopuszczając możliwość migracji w poszukiwaniu pracy poza 
miejscem zamieszkania (zwłaszcza z małych ośrodków w kierunku więk-
szych), zastanawiają się również nad emigracją zarobkową poza granice 
kraju. Niewielu z nich jednak podejmuje w tym kierunku jakieś działania; 
plany te są też mocno nieprecyzyjne – właściwie tylko te młode osoby, 
które posiadają za granicą członków swojej rodziny, wydają się być bar-
dziej przekonane do takiej możliwości i gotowe do podjęcia ryzyka zwią-
zanego z wyemigrowaniem20.

Ad 4. I wreszcie ostatni, acz równie ważny jak pozostałe, punkt wi-
dzenia na sytuację na rynku pracy, czyli spojrzenie z perspektywy pra-
codawców. Absolwenci szkół zawodowych są zatrudnieni najczęściej 
przez małe firmy, liczące do 9 pracowników, co jest zrozumiałe choćby 
ze względu na ich liczebną dominację na rynku. Zgodnie jednak z ba-
daniami prowadzonymi przez MORP21, jeżeli weźmiemy pod uwagę 
strukturę przedsiębiorstw i ich wielkość, dynamika zatrudnienia jest 

18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Pracodawca–Pracownik; inwestycja w kapitał ludzki realizowany w ramach działania 

2.1.ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości 
kształcenia ustawicznego w regionie, Warszawa 2008.
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wyższa w dużych firmach – około połowa z nich (wobec niespełna 15% 
małych firm) przyjmuje nowych pracowników. Oznacza to, że jakkolwiek 
w dużych przedsiębiorstwach następuje największy odsetek przyjęć 
do pracy22, o tyle w liczbach bezwzględnych absolwentów szkół za-
wodowych pracuje najwięcej w małych podmiotach gospodarczych. 
W dużych firmach występuje większa rotacja pracowników – chętniej 
przyjmują do pracy nowe osoby, zwalniając dotychczas zatrudnionych, 
aniżeli czynią to firmy małe, gdzie polityka kadrowa jest bardziej stabil-
na. Nowych pracowników zatrudniają te przedsiębiorstwa, które rozwi-
jają swoją działalność oraz które wiedzą i potrafią wykorzystać bardziej 
niż dotąd elastyczne przepisy prawa pracy (np. możliwość zatrudnienia 
na czas określony, w ramach atypowych form zatrudnienia, łatwiejsze 
niż dotąd zasady zwolnienia z pracy). Poszukiwani są na rynku pracowni-
cy posiadający kwalifikacje w konkretnych zawodach – jak nietrudno się 
domyślać, głównie związanych ze strukturą działalności gospodarczej, 
czyli wspominany wcześniej handel i sektor usług, w tym drobne usłu-
gi dla ludności i prace biurowe. Cenione i poszukiwane są również oso-
by posiadające konkretne kwalifikacje, np. z zakresu budownictwa, jak 
również pracownicy do tzw. prac prostych. Przy czym niezwykle ważne 
jest, że o ile tylko część firm ma problem ze znalezieniem pracownika, 
o tyle około 25% z nich nie jest w stanie zatrudnić osoby o adekwatnych 
umiejętnościach lub kwalifikacjach23 oraz, co ważne, o odpowiednich 
cechach indywidualnych – osobowościowych. Jakkolwiek pracodawcy 
wymagają od kandydata do pracy posiadania adekwatnych kwalifika-
cji i doświadczenia, o tyle niemal tak samo ważną kwestią pozostaje dla 
nich posiadanie odpowiednich kompetencji i umiejętności, takich jak 
obsługa konkretnego urządzenia, komputera, posiadania prawa jazdy, 
współpracy w grupie, a dodatkowo cech indywidualnych: uczciwości, 
punktualności, sumienności, lojalności, kultury osobistej itd. De facto 
pracodawcy poszukują absolwentów szkolnictwa zawodowego, naj-
lepiej z udokumentowanym doświadczeniem, a minimum z wykształ-
ceniem na poziomie policealnym lub średnim. Z jednej strony tacy 
kandydaci posiadają – przynajmniej w teorii, a na pewno potwierdzone 
de iure – odpowiednie kwalifikacje, a z drugiej strony, wbrew panującym  

22 Ibidem.
23 Ibidem.
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stereotypom24 powinni posiadać oczekiwane i cenione umiejętności 
„miękkie” oraz pożądane cechy osobowościowe.

Obowiązek przygotowania do wejścia na rynek pracy młodych ludzi 
spoczywa na systemie oświaty, w tym głównie na szkolnictwie zawodo-
wym. Należy zatem w pierwszej kolejności przezwyciężyć bariery, któ-
re stoją na drodze absolwentów szkół zawodowych ku efektywnemu 
funkcjonowaniu na rynku pracy. Dla oceny kondycji systemu szkolnic-
twa zawodowego ważna jest opisana wcześniej specyfika województwa 
mazowieckiego z centralną, w sensie ekonomicznym i polityki rynku 
pracy, rolą Warszawy. Przedstawiciele samorządów i lokalnych podmio-
tów (szkół, przedsiębiorstw) otwarcie przyznają, że jednym z głównych 
wyzwań stojących przed szkołami i instytucjami rynku pracy jest zatrzy-
manie młodzieży w rodzinnych stronach, która szuka swojej przyszłości 
w Warszawie, wybierając tamtejsze oferty edukacyjne i zawodowe25. Jest 
to jednocześnie pytanie o kształt polityki regionalnej państwa oraz o stra-
tegię władz regionalnych i lokalnych, to znaczy wybór pomiędzy zrów-
noważonym rozwojem wszystkich regionów, subregionów i terenów 
lokalnych, a skupieniem się jedynie na największych centrach rozwoju 
gospodarczego i naukowego.

Punktem wyjścia, od którego należy rozpocząć dalsze rozważania 
oparte o cztery wyżej przedstawione perspektywy, stanowi spostrzeże-
nie, że brak jest wystarczających powiązań i silniejszych współzależności 
– w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego adekwatnego do po-
trzeb rynku pracy – pomiędzy wymienionymi wyżej elementami, tzn. po-
między uczniem, szkołą, służbami zatrudnienia i pracodawcą. Jest to nie 
tylko konstatacja piszącego te słowa, lecz również teza dobitnie podkre-
ślana przez przedstawicieli wspomnianych jednostek, a nawet, stanowi-
sko oficjalnie artykułowane przez instytucje czuwające nad prawidłowym 
przebiegiem procesów na rynku pracy26. Także sami przedstawiciele 

24 Por. Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka. Raport końcowy 
z badań w ramach projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Mazo-
wieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Warszawa 2011.

25 Por. Rostkowska I., Zawadzki P.W., Czy szkolnictwo zawodowe ma przyszłość? Raport 
z Forum KUSZ, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Warszawa 2011.

26 Por. Stanowisko Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Mazowieckiego w kwe-
stii systemu kształcenia zawodowego w kontekście polityki rynku pracy przyjęte na posiedzeniu 
w dniu 8.12.2009 r.
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szkół i pracodawców zauważają niedostateczne dopasowanie kwalifikacji 
i umiejętności absolwentów szkół zawodowych i młodych pracowników 
do potrzeb pracodawców – dali temu wyraz m.in. podczas zorganizowa-
nych przez MORP Forum Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodo-
wego (KUSZ)27. Zauważono wówczas, nie po raz pierwszy, że zła kondycja 
szkolnictwa zawodowego negatywnie wpływa na przygotowanie zawo-
dowe absolwentów, ci zaś nie trafiają ze swoimi kwalifikacjami w potrze-
by pracodawców, których oczekiwania nie mają z kolei wystarczającego 
przełożenia na sytuację panującą w szkolnictwie. Powstaje swoisty „zaklę-
ty krąg” bezsilności powodowanej brakiem współdziałania. Zauważalny 
jest problem braku instytucji koordynującej przepływ informacji – ocze-
kiwań i postulatów – wszystkich elementów związanych ze szkolnictwem 
zawodowym i jego usytuowaniem w strukturze polityki rynku pracy. 
Szkoły i pracodawcy oraz inne podmioty rynku pracy i sektora edukacji, 
zdają się działać w oderwaniu od siebie. Uczestnicy Forum KUSZ zwraca-
li szczególną uwagę na potrzebę stworzenia wspólnej platformy współ-
pracy między pracodawcami, szkołami, samorządem i instytucjami rynku 
pracy. Być może takim forum w województwie mazowieckim mógłby stać 
się właśnie organizator Forum KUSZ, czyli MORP, który ma zarówno zaple-
cze techniczne, jak i merytoryczne oraz usytuowanie centralne względem 
jednostek służb zatrudnienia.

Kolejnym problemem dotykającym system szkolnictwa zawodowego 
w powiązaniu z potrzebami rynku pracy jest słaby rozwój doradztwa zawo-
dowego. Ponownie, wszyscy „aktorzy” zaangażowani w tę problematykę 
formułują potrzebę prowadzenia profesjonalnego poradnictwa zawodo-
wego już na szczeblu gimnazjum28. Jest to bowiem okres, kiedy młody 
człowiek wybierając dalszą ścieżkę edukacyjną lub zawodową, dokonuje 
wyborów determinujących całe jego późniejsze życie. Gimnazjaliści, jako 
ogół, nie są przygotowani do pełnej, realnej oceny swoich możliwości oraz 
potrzeb edukacyjnych. Jak to zostało wcześniej bardziej szczegółowo opi-
sane, decyzją o wyborze danej szkoły, a tym samym określonego zawodu 

27 Por. Rostkowska I., Zawadzki P.W., Pogłębiony raport z Forum KUSZ – szkolnictwo zawo-
dowe, MORP, Warszawa 2011.

28 Por. Rekomendacja Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia do Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej w sprawie zapewnienia środków na zatrudnienie doradców zawodowych w szkołach gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych przyjęta na posiedzeniu w dniu 25.05.2010 r.
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zbyt często rządzi przypadek, a nie obiektywna ocena i potrzeby wszyst-
kich „aktorów” rynku pracy.

W trakcie wyboru zawodu niezbędne jest posiadanie aktualnych in-
formacji na temat oferty systemu edukacji, możliwości późniejszego pod-
jęcia pracy w wybranym zawodzie, ale przede wszystkim konieczna jest 
wiedza na temat własnych preferencji zawodowych oraz możliwości wy-
nikających z osobistych predyspozycji i warunków. Dobrze przygotowani 
doradcy zawodowi, wyposażeni w niezbędną wiedzę na temat możliwości 
edukacyjnych, uwarunkowań rynku pracy, korzystający z dostępnych na-
rzędzi diagnostycznych do oceny predyspozycji osobistych młodego czło-
wieka, mogliby stać się ważnym elementem ułatwiającym gimnazjalistom 
racjonalne podjęcie decyzji o dalszej ścieżce rozwoju edukacyjnego i za-
wodowego. Rolą doradców zawodowych powinno być również aktywne 
włączanie rodziców w ten proces. Dostarczanie rodzinie rzetelnej wiedzy 
o: ofercie edukacyjnej, potencjale ich dzieci, motywowaniu jej i mobilizo-
waniu do podjęcia wysiłku dla budowy ścieżki zawodowej powinno uła-
twić najlepszy wybór drogi zawodowej uczniów. Dostarczanie rodzicom 
oraz uczniom rzetelnych informacji o edukacji zawodowej może także 
przynieść eliminację stereotypowego myślenia rodziców o szkolnictwie 
zawodowym, a także – zmianę tendencji do selekcji negatywnej do tych 
szkół. Są to kwestie, jak zauważono wcześniej, stanowiące wręcz sedno 
wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, które jest obarczone niemal na 
każdym etapie poważnym ryzykiem.

Zwiększenie liczby doradców zawodowych o właściwych kompeten-
cjach, pracujących z młodzieżą gimnazjalną jest ważnym elementem 
podnoszącym kondycję systemu szkolnictwa. „Gimnazjalni” doradcy za-
wodowi mogą być związani z siecią publicznych służb zatrudnienia ze 
względu na najsilniejszą, rozbudowaną strukturę oraz najlepsze ich przy-
gotowanie do tego typu zadania. Z drugiej strony, pojawiają się też głosy29, 
iż poradnictwo na szczeblu szkół gimnazjalnych niekoniecznie musi być 
związane bezpośrednio z systemem Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), 
lecz w większym stopniu z samymi szkołami podstawowymi i gimnazjal-
nymi. Można rozważyć, czy ten drugi wariant nie powinien stać się roz-
wiązaniem modelowym i docelowym, do którego jednak prowadzić będą 

29 Rostkowska I., Zawadzki P.W., Pogłębiony raport z Forum KUSZ…, op. cit.
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w przyszłości struktury tymczasowe, ustanowione na podstawie propono-
wanych w wariancie pierwszym silniejszych powiązań szkół i PUP-ów.

Inną stroną tego problemu jest konieczność zmodyfikowania profili 
kształcenia zawodowego w celu ich dostosowania do potrzeb gospodarki, 
co zdaje się znajdować swoje rozwiązanie w najnowszej nowelizacji ustawy 
o systemie oświaty30 (dalej: ustawa o SO). Jej zasadniczym celem jest zwięk-
szenie skuteczności i efektywności kształcenia zawodowego. Zgodnie z no-
welizacją od 2012 r. szkoły zawodowe będą miały m.in. nową podstawę 
programową i nowy system kształcenia. Jeżeli nie nastąpią w tym zakre-
sie poważniejsze zmiany to w 2017 r. odbędą się w szkołach zawodowych 
pierwsze końcowe egzaminy według nowego systemu.

Zmiany wprowadzane nowelizacją w systemie szkolnictwa zawodowe-
go dotyczą zasadniczo czterech głównych kwestii, tj.:
1. Modernizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego.
2. Modernizacji klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
3. Przekształcenia struktury szkolnictwa zawodowego.
4. Modernizacji procesu egzaminacyjnego w kierunku potwierdzania 

kompetencji zawodowych.

Ad 1. Podstawa programowa, czyli cele i zadania kształcenia oraz 
umiejętności i kompetencje uzyskiwane przez uczniów na tym etapie edu-
kacji ujęte w formę oczekiwanych efektów kształcenia zostanie określona 
przez Ministra Edukacji w rozporządzeniu. Ma być jednolita i obowiązują-
ca dla wszystkich zawodów. W oparciu o tę ujednoliconą podstawę będą 
tworzone szczegółowe programy nauczania. Podstawa będzie zawierała 
w szczególności:

cele kształcenia i treści nauczania ujęte w formie oczekiwanych efektów zz

kształcenia;
nazwy i symbole zawodów, warunki realizacji kształcenia w zawodzie, zz

w tym (minimalną) liczbę godzin nauki oraz zalecane wyposażenie pra-
cowni (urządzenia, pomoce dydaktyczne);
warunki uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach danego obszaru zz

kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów.

30 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw. Dz.U. 2011.205.1206. Zasadniczo ustawa wchodzi w życie 1.09.2012 r.
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Ad 2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego31 została do-
stosowana do potrzeb gospodarki, w tym do klasyfikacji gospodarczej. 
Na każdy zawód składają się kwalifikacje, czyli określony zestaw wiedzy 
i umiejętności, które są wymagane do realizacji konkretnego zadania za-
wodowego (ponownie wyodrębniamy tutaj efekty kształcenia dla potrzeb 
konkretnej kwalifikacji, czyli co uczeń potrafi wykonać). Klasyfikacja zawo-
dów szkolnictwa zawodowego obejmuje:

zawodyzz , w których kształcenie jest prowadzone w szkołach;
wyodrębnione w ramach zawodów zz kwalifikacje, których kształcenie 
może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych;
typy szkółzz  ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształce-
nie w danym zawodzie (patrz pkt 3.);
zawodyzz , w których nie wyodrębnia się kwalifikacji (zawody szkolnictwa 
artystycznego);
ministrów właściwych w zakresie danego zawodu, na zz wniosek których 
wprowadza się zawody do klasyfikacji;
obszary kształceniazz , do których są przypisane poszczególne zawody 
wpisane do klasyfikacji, spośród nich są wyróżnione obszary (uwzględ-
niające klasyfikację działalności PKD), takie jak:
– administracyjno-usługowy (A),
– budowlany (B),
– elektryczno-elektroniczny (E),
– mechaniczny i górniczo-hutniczy (M),
– rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R),
– turystyczno-gastronomiczny (T),
– medyczno-społeczny (Z),
– artystyczny (S).

Bardziej szczegółowo nowa struktura klasyfikacji zawodów szkolnic-
twa zawodowego jest rozpisana w formie tabelarycznej we wspomnia-
nym rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego.

31 Została ona ujęta w rozporządzeniu (właściwie: w załączniku do rozporządzenia) MEN 
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – obecnie znajduje się ono jeszcze 
w fazie (zaawansowanego) projektu.
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W wyniku modernizacji klasyfikacji zawodów niektóre zawody zostały 
z niej wykreślone (także z powodu zmiany nazwy zawodu lub włączenia 
go do innego zawodu)32, a pojawiły się nowe (także w wyniku grupowania 
dotychczasowych zawodów)33.

Wypada przy tym zauważyć, że w wyniku zmiany klasyfikacji uzyskuje-
my łącznie 200 zawodów, w których obowiązuje 251 kwalifikacji – do wy-
konywania 98 zawodów wymaganych jest posiadanie 1 kwalifikacji (są to 
zazwyczaj zawody „robotnicze”), do wykonywania 72 zawodów potrzeb-
ne są 2 określone kwalifikacje, a pozostałe 23 zawody mogą być wykony-
wane przez osoby, które w wyniku kształcenia uzyskały (albo za pomocą 
potwierdzenia w procesie egzaminacyjnym) 3 wymienione kwalifikacje. 

32 Są to następujące zawody: technik geofizyk, technik hydrolog, technik meteorolog, 
technik poligraf, technik urządzeń audiowizualnych, technik dźwięku, monter instalacji ga-
zowych, technik informacji naukowej, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik 
organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik elektroniki medycznej, technik organi-
zacji usług gastronomicznych, kucharz małej gastronomii, korektor i stroiciel instrumentów 
muzycznych, technik instrumentów muzycznych, asystent operatora dźwięku, murarz, reno-
wator zabytków architektury, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci komu-
nalnych, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, malarz-tapeciarz, 
monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, monter instrumentów 
muzycznych, rzeźnik-wędliniarz, wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych, 
technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego.

33 Są to następujące zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych – powstały 
z połączenia zawodów: kucharz (nauczanego dotychczas na poziomie technikum lub szkoły 
policealnej), technik organizacji usług gastronomicznych i technik żywienia i gospodarstwa 
domowego, technik renowacji elementów architektury – powstały z połączenia zawodów: 
renowator zabytków architektury i technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, 
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – powstały z połączenia zawodów: monter 
instalacji i urządzeń sanitarnych i monter sieci komunalnych, monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie – powstały z połączenia zawodów: malarz-tapeciarz, po-
sadzkarz i technolog robót wykończeniowych w budownictwie; stroiciel fortepianów i pianin 
– powstały na bazie zawodu korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, technik budowy 
fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu technik instrumentów muzycznych, asy-
stent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej – powstały na bazie zawodu technik orga-
nizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik realizacji nagrań i nagłośnień – powstały na 
bazie zawodu asystent operatora dźwięku, technik sterylizacji medycznej, technik elektroniki 
i informatyki medycznej – powstały na bazie zawodu technik elektroniki medycznej, tech-
nik procesów drukowania – powstały na bazie zawodu technik poligraf, technik procesów 
introligatorskich – powstały na bazie zawodu technik poligraf, wiertacz – powstały na bazie 
zawodu wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych, murarz-tynkarz – powstały 
na bazie zawodu murarz, wędliniarz – powstały na bazie zawodu rzeźnik-wędliniarz.
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Biorąc pod uwagę nową strukturę szkolnictwa zawodowego (patrz ni-
żej) łącznie w 161 zawodach istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji 
w postaci kursów zawodowych (przygotowujących do zdania egzaminu), 
92 zawody będą nauczane w technikum lub szkole policealnej (23 z nich 
wyłącznie w nich), 76 zawodów w zakresie nauczania zasadniczych szkół 
zawodowych, a w 32 zawodach możliwa jest edukacja tylko na poziomie 
szkoły policealnej.

Ad 3. Wraz z wymaganiami wynikającymi z nowej podstawy progra-
mowej i kwalifikacji zmienia się struktura szkolnictwa zawodowego. 
Stopniowo, wraz z kończeniem szkół przez kolejne roczniki uczniów, „wy-
gaszane” będą technika uzupełniające oraz licea profilowane (które de 
facto obecnie rekrutują w niewielkim zakresie). Ostatecznie na strukturę 
szkolnictwa zawodowego (a więc nie uwzględniając liceum ogólnokształ-
cącego) będą się składały34:

3-letnia zz zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ);
4-letnie zz technikum (T);
2,5-letnia (wymiar maksymalny) zz szkoła policealna (SP);
3-letnie zz szkoły specjalne przysposabiające do pracy uczniów niepeł-
nosprawnych.

Ad 4. Za wspomnianymi zmianami podążają przekształcenia w pro-
cesie egzaminacyjnym, z założenia mające iść w kierunku potwierdzania 
kompetencji zawodowych. Zgodnie z wymaganiami określonymi w pod-
stawie programowej przeprowadzany jest egzamin kwalifikacyjny, czyli 
„egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie”. Celem takiego egza-
minu jest umożliwienie uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe (zawody „jednokwalifikacyjne”) lub otrzymanie świadectwa 
potwierdzającego określoną (jedną) kwalifikację w zawodzie (dla które-
go wykonywania niezbędne jest posiadanie więcej niż jednej kwalifika-
cji). Ukończenie szkoły zawodowej w zasadzie powinno oznaczać zdanie 
egzaminów kwalifikacyjnych, niezbędnych do posiadania określonego 
zawodu. Przy tym liczba egzaminów zawodowych jest określona przez licz-
bę kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu (por. pkt 2. i uwagi 

34 Art. 9 ustawy o SO.
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dotyczące zawodów 1-, 2- i 3-kwalifikacyjnych). Ponadto, oprócz uczniów 
ZSZ, techników lub szkół policealnych, przystąpić mogą do takich egzami-
nów osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz eksterni 
(pełnoletni!). Przy tym kursy kwalifikacyjne, czyli takie, których program na-
uczania uwzględnia podstawę programową w zakresie danej kwalifikacji, 
mogą być prowadzone nie tylko przez szkoły zawodowe (szkoły publiczne 
prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształ-
cą), ale także przez:

szkoły niepubliczne, zz posiadające uprawnienia szkół publicznych, 
prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których 
kształcą;
publiczne i niepubliczne zz placówki kształcenia ustawicznego, kształ-
cenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawo-
dowego;
instytucje rynku pracy (definiowane zgodnie z ustawą o promocji za-zz

trudnienia35) prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
podmioty prowadzące działalność oświatową w formie działalności zz

gospodarczej (podmioty prywatne).

Egzamin może być przeprowadzony w szkole, w placówce edukacyj-
nej lub u pracodawcy, natomiast świadectwo kwalifikacyjne wydawa-
ne jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną36. Co istotne, egzaminy 
mają zostać ujednolicone i w praktyce mają polegać na potwierdzaniu 
wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych. W pierwszej kolejności ma to 
nastąpić poprzez ujednolicenie testów w trakcie egzaminu pisemnego, 
które powinny składać się z 20–30 zadań (w zależności od liczby kwalifikacji 
w zawodzie), trwać od 45 do 90 minut i które (docelowo, zapewne w przy-
szłości) powinny być wypełniane na stanowiskach komputerowych. Z kolei 
egzaminy praktyczne, które powinny być przeprowadzane wedle takiego 
samego modelu bez względu na typ szkoły, powinny trwać nie dłużej niż 
120–240 minut, a ich efektem może być konkretny produkt: wyrób, usługa 
lub dokumentacja.

35 Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz.U.2008.69.415 z późn. zm.).

36 Jego wzór zostanie określony przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu.
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Podsumowując, najważniejsze zawarte w nowelizacji ustawy o syste-
mie oświaty zmiany związane z przedmiotem niniejszego opracowania, 
to: modyfikacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zmoder-
nizowanie podstawy programowej nauczania zawodowego, ujednolicenie 
i zmodernizowanie systemu egzaminów, zmiana struktury szkolnictwa 
zawodowego. Szerzej, nowelizacja prowadzona zgodnie z założeniami le-
gislatora ma polegać na przemodelowaniu kształcenia zawodowego po-
przez ujednolicenie cyklu edukacyjnego w zasadniczej szkole zawodowej 
na rzecz kształcenia 3-letniego oraz konsolidacji edukacji zawodowej i usta-
wicznej (w ramach centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego). Przy 
czym należy zauważyć, że zmiany te mogą budzić niepokój, jako że przed-
stawiciele szkół zdają się być w niedostatecznym stopniu poinformowani 
i konsultowani w tych kwestiach37. Pozostaje mieć nadzieję, że propono-
wany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogram przekształceń 
– zwłaszcza w zakresie przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych – po-
zwoli płynnie, wraz z przyjmowaniem do szkół nowych roczników i odcho-
dzeniem z nich starszych, wejść w nowy system. Przewiduje się bowiem, 
że jeszcze w 2012 r. odbędą się egzaminy na dotychczasowych zasadach, 
w latach 2013–2016 do egzaminów prowadzonych na dotychczasowych 
zasadach będzie stopniowo dołączało potwierdzanie wyodrębnianych 
kwalifikacji (dla nowych roczników), a wraz z zakończeniem procesu na-
uczania starszych roczników (rekrutowanych przed zmianą systemu) obo-
wiązywać będzie już tylko potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji.

Opisana wyżej ewolucja prawa z zakresu szkolnictwa zawodowego idzie 
w parze z postulatem przekonania samych pracodawców do większego za-
angażowania się we współpracę ze szkołami zawodowymi. Istniejące obec-
nie rozwiązania systemowe w pewnych obszarach (np. dużo formalności 
do spełnienia dla pracodawców chcących rozpocząć prowadzenia praktyk 
na terenie przedsiębiorstwa) nie skłaniają pracodawców, poza chlubnymi 
wyjątkami, do aktywnej współpracy ze szkołami. Jednocześnie nie są pro-
wadzone działania, które w efekcie doprowadziłyby do takiej naturalnej, 
ścisłej współpracy, będącej konsekwencją np. wyniku badań potrzeb pra-
codawców na zatrudnianie absolwentów danego zawodu. Być może, poza 

37 Rostkowska I., Zawadzki P.W., Pogłębiony raport z Forum KUSZ…, op. cit.
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próbą zmiany postaw oraz zachętami systemowymi (np. ulgami podatko-
wymi), należałoby zwrócić uwagę na uświadomienie pracodawcom możli-
wości zbieżności ich interesów z celami szkolnictwa zawodowego.

Wyżej wzmiankowane problemy stają się bardziej złożone, kiedy pod 
uwagę weźmiemy, że w ramach reformy odpowiedzialność za szkolnictwo 
zawodowe przekazano samorządowi terytorialnemu. Wobec jego słabej 
sytuacji finansowej, władze samorządowe przedkładają nad prowadzenie 
szkół zawodowych tańsze formy edukacji, w tym głównie licea ogólno-
kształcące, co prowadzi do (jak to określają sami zainteresowani) „produ-
kowania” kolejnych roczników „maturzystów bez zawodu”. Rzecz jasna, 
na obszarach, w których samorząd terytorialny radzi sobie lepiej – także 
w sensie finansowym – można pokazać przeciwne, pozytywne przykłady, 
które mogą się stać „dobrymi praktykami”. Jednym z nich jest np. Radom, 
którego władze nie tylko pokazują, jak sprawnie pozyskiwać i zarządzać 
środkami unijnymi (także w imieniu szkół, jako jednostka prowadząca), 
lecz również prezentują zaangażowanie i zrozumienie dla konieczności 
rozwoju szkolnictwa zawodowego na swoim terenie. W praktyce, miasto 
przedkłada finansowanie szkół ogólnokształcących na rzecz zawodowych. 
Należy jednak zauważyć, że jest to przykład dużej i sprawnej metropolii 
– na mniejszych obszarach takie postępowanie jest mocno utrudnione. Tak 
jak utrudnione jest podejmowanie wszelkich zmian, a choćby łagodzenie 
opisanych wyżej niedogodności i wad systemu szkolnictwa zawodowego, 
bez większego zaangażowania się podmiotów odpowiedzialnych za okre-
ślanie strategii i prowadzenie na jej podstawie polityki rozwoju mającej na 
celu pobudzanie aktywności gospodarczej i społecznej.

Wnioski

Z powyższych rozważań wypływa zasadniczy wniosek, mówiący o po-
trzebie powstania rozwiązania, które pozwalałoby na koordynację prac 
wszystkich podmiotów związanych ze szkolnictwem zawodowym. Obec-
nie dostrzega się brak mechanizmu, który nie tylko synchronizowałby 
działania podmiotów związanych ze szkolnictwem zawodowym, ale także 
w ramach tych działań uwzględniał i kreował politykę rynku pracy. Już te-
stujące programy (takie jak Forum KUSZ) zainicjowane przez MORP poka-
zały, że niezwykle ważne jest powstanie miejsca, które umożliwiałoby co 
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najmniej wymianę informacji pomiędzy uczestnikami systemu edukacji 
zawodowej i rynku pracy. Bez koordynacji i silniejszego związania ze sobą 
czterech „aktorów” rynku pracy, czyli absolwentów szkół ponadgimnazjal-
nych, przedstawicieli szkół, pracodawców i służb zatrudnienia, działania 
na tym polu mogą być bezowocne, a co najmniej mało efektywne i sku-
teczne. Duże znaczenie ma skupienie się właśnie na szkolnictwie zawo-
dowym – przypomnijmy, że według badań najczęściej poszukiwanym 
pracownikiem na mazowieckim rynku pracy pod względem wykształcenia 
byli absolwenci policealnych i średnich szkół zawodowych!

Współpraca decydentów, instytucji rynku pracy, szkół i pracodawców 
powinna być skoordynowana, a działania przemyślane i spójne, ukierun-
kowane na konieczne zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego. Przy-
kładem „dobrej praktyki” w tym zakresie jest wcześniej już wspomniane 
miasto Radom, które prowadzi działania zmierzające do dostosowania 
kształcenia zawodowego do potrzeb rynkowych. Z jednej strony zaanga-
żowano przedstawicieli pracodawców do wypracowania propozycji roz-
wiązań w obszarze praktycznych form nauki zawodu, tak aby absolwenci 
szkół zawodowych w większym stopniu spełniali ich oczekiwania związane 
z przygotowaniem do pracy w określonym zawodzie. Na podstawie opinii 
pracodawców związanych z jakością kształcenia wystosowano propozycje 
zmian rozwiązań systemowych w kształceniu zawodowym. Z drugiej strony, 
położono nacisk na wspomaganie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych, które determinują efektywność ich nauczania. Dodatkowo, 
uelastyczniono rekrutację uczniów do szkół zawodowych, co przy prowa-
dzonych kampaniach promujących szkoły ma uczynić „zawodówki” bar-
dziej przyjaznymi i dostępnymi.

Współpraca wszystkich „aktorów” rynku pracy jest także ważna w kon-
tekście, wielokrotnie już podkreślanej, potrzeby wykształcenia mechani-
zmu odpowiedzialnego za funkcjonowanie poradnictwa zawodowego już 
od szczebla gimnazjalnego, a potem rozwijanie go na dalszych etapach 
edukacji. Tak swoiście rozumiany coaching z powodzeniem jest realizo-
wany przez korporacje przemysłowe. Zaletą uczniów szkół zawodowych 
są, potwierdzone w badaniach38, elastyczność, otwartość na przekwali-
fikowanie się, gotowość do kształcenia się przez całe życie, branie pod 

38 Ibidem.
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uwagę możliwości zmiany zawodu, mobilność przestrzenna, otwartość na 
nowe wyzwania. W dalszym ciągu jednak na ich decyzje wpływa przede 
wszystkim wiedza potoczna oraz nie zawsze prawdziwe autostereotypy 
– dotyczące własnego „dopasowania” do danego typu szkoły i nie zawsze 
trafne, lecz utarte twierdzenia na temat poszczególnych szkół, zaczerpnię-
te najczęściej od rodziców, znajomych i innych uczniów. Sytuację tę może 
zmienić odpowiednio przeszkolony do pracy z młodzieżą coach – doradca 
zawodowy, wspierany przez instytucje rynku pracy: Powiatowe Urzędy Pra-
cy czy Ochotnicze Hufce Pracy, prowadzące np. Mobilne Centra Informacji 
Zawodowej. Dzięki temu doradztwo nie musiałoby ograniczać się tylko do 
zajęć w formie grupowej i rozwiązywania testów predyspozycji, ale po-
szerzać katalog możliwości o konsultacje indywidualne, niezwykle istotne 
w sytuacjach delikatnych i wymagających dyskrecji, które często wystę-
pują na etapie wyboru ścieżki zawodowej lub edukacyjnej. Dostarczyłoby 
to uczniom gimnazjum niezbędnej a wciąż deficytowej wiedzy na temat 
oferty edukacyjnej szkół o lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz wie-
dzy na temat własnych możliwości i perspektyw związanych z wyborem 
zawodu. Z kolei uczniom szkół zawodowych pozwoliłoby przygotować się 
do preferowanej przez nich sytuacji, w której pracę zawodową będą łączyli 
z dalszą nauką, podnoszeniem poziomu swojego wykształcenia. Ponow-
nie, z danych badawczych39 wynika, że jakkolwiek absolwenci szkolnictwa 
zawodowego mają ambicje, aby podnosić poziom wykształcenia, to jednak 
posiadają zbyt małą wiedzę o możliwościach edukacyjnych, kierunkach 
studiów, profesjach poprawiających ich prestiż i sytuację zawodową.

Odpowiednie ukierunkowanie młodego człowieka na najbliższy mu 
model kształcenia i zdobywania wymarzonego zawodu zderzyć się może 
jednak z rzeczywistością. Wspomniana na wstępie charakterystyka Mazow-
sza pokazuje, że obok terenów strukturalnie bogatych, istnieją całe obszary 
o niskim rozwoju strukturalnym. Różnice pomiędzy nimi dodatkowo po-
głębił kryzys gospodarczy. Widoczne jest to również w kryteriach wyboru 
szkół dokonywanych przez młodych ludzi, wśród których bardzo często 
dominuje odległość i czas dojazdu do szkoły, czyli po prostu fizyczna możli-
wość uczestniczenia w jej ofercie edukacyjnej. Wiąże się to z koniecznością 
poprawy sieci komunikacyjnej zwłaszcza na tych obszarach, które nie mają 

39 Ibidem.
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rozwiniętej sieci edukacyjnej. Jest to tak samo ważna kwestia jak koniecz-
ność poprawienia infrastruktury teleinformatycznej – upraszczając, umoż-
liwienie dostępu do Internetu poprawia dostęp do informacji, wpływa na 
trafność wyborów edukacyjnych i zawodowych, a następnie – na znalezie-
nie pracy przez absolwenta.

Oprócz tego, dodatkową zachętą dla uczniów i ich rodzin do podjęcia 
ryzyka związanego ze zdobywaniem wykształcenia poza miejscem za-
mieszkania (albo w znacznej od niego odległości) byłby osobny system 
stypendialny skierowany właśnie do uczniów szkół zawodowych. Jest to 
tak samo ważna kwestia jak wzmocnienie oferty edukacyjnej za pomocą 
dodatkowych zajęć (np. pozalekcyjnych) rozwijających zainteresowania 
uczniów i ich kompetencje zawodowe.

Powyższe postulaty natrafiają na barierę w postaci ogólnie złej kondy-
cji szkolnictwa zawodowego. Można wskazać kilka obszarów koniecznych 
działań naprawczych, zmierzających do jego odbudowy. Pierwszy z nich 
dotyczy samych placówek kształcenia zawodowego i wypełniania przez 
nie misji, tj. wysokiej jakości kształcenia ludzi gotowych w przyszłości do 
podejmowania zatrudnienia zgodnie ze zdobytym wykształceniem.

Trywialne jest stwierdzenie, że konieczne jest dopasowanie kierunków 
kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie kadry dydak-
tycznej do takiego kształcenia. Jednak pomimo tej oczywistości działania 
idące w tym kierunku wydają się w dalszym ciągu być niezadowalające. 
Ważny jest natomiast aktywny i pełny udział pracodawców w tym zakresie. 
Praktyczne formy nauki zawodu organizowane w oparciu o realne zapo-
trzebowanie rynku mają pozwalać uczniom na zdobywanie faktycznych 
umiejętności, w tym także zmiany postaw i podejścia do wykonywania 
obowiązków pracowniczych niezbędnych w danym zawodzie, przy peł-
nej eliminacji kształcenia tylko „pod egzamin”. Dofinansowania i dostępne 
środki powinny być wykorzystane na organizację praktyk, podnoszenie 
kwalifikacji nauczycieli nauczania praktycznego zawodu, zakup niezbęd-
nych pomocy naukowych, wyposażenie sal zajęciowych i warsztatów 
itd. Większość szkół jest zainteresowana zmianami, zgłaszają gotowość 
do modyfikacji profilu kształcenia, podążania za trendami rynku pracy. 
Konieczne jest zatem prowadzenie regularnych badań na tym rynku na 
poziomie regionalnym i lokalnym. Dopasowanie kształcenia do potrzeb 
lokalnych pracodawców powinno pozwolić na szybkie zagospodarowa-
nie absolwentów „zawodówek”, pod warunkiem jednak przyjmowania do 
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szkół osób o odpowiednim potencjale – rozwój poradnictwa zawodowe-
go na poziomie gimnazjalnym wydaje się tu być kluczowy.

Z drugiej strony, ważne jest także uzyskanie przez pracodawców więk-
szego niż dotychczas wpływu na profile i formy kształcenia, przy jedno-
czesnym wprowadzeniu ulg zachęcających do inwestowania w młodych 
pracowników oraz przywróceniu refundacji z tytułu zatrudnienia mło-
docianych pracowników. Pracodawcy mogą być też włączani w organi-
zację szkoleń dla kadry dydaktycznej szkół. Powinno temu towarzyszyć 
zmniejszenie obowiązków biurokratycznych nałożonych na pracodawców 
podejmujących inicjatywę utworzenia miejsca praktyk dla uczniów szkół 
zawodowych, przy jednoczesnej konieczności zbudowania systemu wy-
miany informacji między szkołą a pracodawcą i monitoringu postępów 
praktykantów. Tym zmianom mogłaby towarzyszyć ewolucja zasad prze-
prowadzania egzaminu zawodowego. Obecnie egzamin ten jest przepro-
wadzany dwa miesiące po maturze, przez co niewielu uczniów przystępuje 
do niego. Tę sytuację mogłaby poprawić możliwość zdawania egzaminu 
zawodowego przez cały rok. Taki system szkolenia zawodowego jest dla 
pracodawców szansą na elastyczne pozyskiwanie pracowników o odpo-
wiednich kwalifikacjach do ich potrzeb, a czas praktyk może być traktowa-
ny jako możliwość przygotowania do pracy absolwenta, nie zaś jako czas 
stracony i bezproduktywny, jak niestety w dalszym ciągu bywa postrzega-
ny przez część praktykantów40.

Pracodawcom potrzeba dzisiaj kadry specjalistycznej z wyuczonym, 
konkretnym zawodem, ale też z określonymi cechami osobowości. Szko-
ły zatem powinny, w porozumieniu z sektorem prywatnym, kształtować 
swoje profile nauczania oczywiście w oparciu o sygnały płynące z rynku 
pracy, lecz również biorąc pod uwagę konieczność kształtowania odpo-
wiednich postaw związanych z etosem pracy. Dla pracodawców cenne są 
następujące cechy pracownika: kreatywność, innowacyjność, otwartość na 
zmiany, umiejętność współpracy z grupą, lojalność, punktualność i inne. 
Towarzyszyć im powinny dodatkowe umiejętności, tj.: znajomość języków 
obcych, umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń technicznych, 

40 Por. Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka. Raport końco-
wy z badań, MORP, Warszawa 2011. (Raport z badań zrealizowanych na potrzeby projektu 
Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby realizowanego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy).
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prawo jazdy itd. Trudno jest dokładnie ustalić różnicę znaczenia tych cech 
w oczach pracodawców. Jedno jest jednak pewne – z punktu widzenia po-
lityki rynku pracy nie należy wartościować znaczenia cech indywidualnych 
i społecznych, umiejętności zawodowych, kwalifikacji i kompetencji. Nie 
należy dzielić je na bardziej i mniej rynkowe, bardziej lub mniej nowocze-
sne, określać gradację ich znaczenia w oczach pracodawców. Są one bo-
wiem wobec siebie komplementarne i tylko w całości decydują o wysokim 
poziomie przygotowania zawodowego pracownika. Świadectwo kwalifika-
cji w danym zawodzie na rynku pracy jest tak samo ważne jak dyspozycyj-
ność i posiadanie prawa jazdy oraz punktualność. Powinny o tym pamiętać 
same szkoły, ich uczniowie, jak i osoby odpowiedzialne za planowanie 
i wprowadzanie zmian w systemie szkolnictwa zawodowego.

Pracodawca najchętniej przyjmuje pracownika młodego, z wykształce-
niem średnim zawodowym, posiadającego określone cechy osobowościo-
we oraz umiejętności i kompetencje (w tym tzw. kompetencje miękkie), nie 
tylko wyuczone kwalifikacje. Co ważne, postrzeganie absolwenta szkoły 
zawodowej jako posiadające pożądane społecznie cechy charakteru i oso-
bowości mogłoby prowadzić do poprawienia niskiego prestiżu szkolnictwa 
zawodowego i niskiego etosu pracy. Obecnie ocena szkół zawodowych 
i techników powoli się zmienia, jednak bez dodatkowego, zewnętrznego 
impulsu oraz kompleksowej odbudowy infrastruktury technicznej i mery-
torycznej, połączonych z promocją i odbudową utraconego prestiżu.

Kwestie związane z wykształceniem oraz kwalifikacjami zawodowymi 
zdają się na polskim rynku pracy dominować wśród innych czynników de-
cydujących o statusie i szansach na zatrudnienie. Może to stanowić wska-
zówkę dla prowadzenia krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rynku pracy. 
Polityki przemyślanej, opartej o daleko idącą wizję skoordynowanych dzia-
łań wszystkich podmiotów, które czują się odpowiedzialne za rozwój rynku 
edukacji zawodowej w powiązaniu z rynkiem pracy.
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Iwona Rostkowska

Miejsce szkół zawodowych  
na lokalnych rynkach pracy

Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw do konstrukcji 
strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze szkolnictwa 
zawodowego. Wszystkie niezbędne dane będące podstawą wniosków i re-
komendacji pochodzą z badań prowadzonych na zlecenie Mazowieckiego 
Obserwatorium Rynku Pracy oraz innych raportów badawczych dotyczących 
kondycji szkolnictwa zawodowego w Polsce. Szczególne miejsce w analizie 
dopasowania systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnych ryn-
ków pracy w województwie mazowieckim zajmie diagnoza zakresu oraz 
jakości współpracy między placówkami edukacyjnymi (zespoły szkół zawo-
dowych [ZSZ], technika, technika uzupełniające), a innymi podmiotami rynku 
pracy, w tym w pierwszej kolejności przedsiębiorcami, ale także z instytucja-
mi i organizacjami rynku pracy (np.: starostwami powiatowymi, powiatowy-
mi urzędami pracy, lokalnymi organizacjami samorządowymi zajmującymi 
się problematyką zatrudnienia, Ochotniczymi Hufcami Pracy). Analizie pod-
dana zostanie współpraca przedstawicieli szkół zawodowych z przedsiębior-
cami i innymi podmiotami rynku pracy na dwóch płaszczyznach:

tworzenia kierunków kształcenia zawodowego dopasowanych do po-zz

trzeb lokalnych rynków pracy;
dopasowania programów kształcenia zawodowego, zarówno od strony zz

treści, jak i formy do potrzeb lokalnych rynków pracy.

W niniejszym opracowaniu zdefiniowane zostaną również głów-
ne determinanty podejmowania współpracy w powyższych zakresach, 
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wskazywane w badaniach przez każdą ze stron procesu, tj.: jednostki odpo-
wiedzialne za nadzór nad placówkami oświatowymi, dyrektorów zespołów 
szkół zawodowych oraz przedsiębiorców. Na podstawie danych zastanych 
oraz wyników badań wskazane zostaną główne problemy szkolnictwa za-
wodowego na Mazowszu wraz z propozycją koniecznych zmian w sposo-
bie funkcjonowania placówek SZ. Zaznaczyć należy, że w sierpniu 2011 r. 
została uchwalona nowelizacja ustawy41 o systemie oświaty, dotycząca 
modernizacji podstaw programowych oraz nowych form kształcenia zawo-
dowego. Zmiana miejsca szkół zawodowych na lokalnych rynkach pracy, 
z roli podmiotu nieuwzględniającego realiów polityki rynku pracy, do roli 
organizacji współpracującej przy tworzeniu strategii zatrudnienia z praco-
dawcami, wymaga nie tylko zmian legislacyjnych w obszarze szkolnictwa 
zawodowego, ale przede wszystkim nowych postaw organów prowadzą-
cych szkoły, realizatorów programów kształcenia oraz samych przedsię-
biorców. Nie należy zapominać również o samych uczestnikach edukacji 
zawodowej, czyli uczniach i absolwentach.

Tworzenie kierunków kształcenia w kontekście  
wyników badań

Organem zatwierdzającym projekty kierunków kształcenia zawodowego 
jest Kuratorium Oświaty. Z inicjatywą w tym zakresie może wyjść sam dy-
rektor placówki, który przed przedstawieniem propozycji kuratorowi jest 
zobligowany do konsultacji z organami prowadzącymi szkołę (starostwami 
powiatowymi lub urzędami miast na prawach powiatu), a także – powia-
towym urzędem pracy. Należy również uzyskać opinię powiatowej rady 
zatrudnienia. Sam proces zatwierdzania projektów kierunków kształce-
nia regulowany jest wspominaną ustawą o systemie oświaty, natomiast 
rodzaj zawodu w jakim będzie kształcić szkoła jest ograniczony klasyfi-
kacją zawodów szkolnictwa zawodowego42. Sama decyzja o otworzeniu 
kierunku kształcenia w danej placówce leży w gestii dyrektora szkoły, 
który oczywiście może, ale nie musi przy jej podejmowaniu uwzględnić 

41 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy systemu oświaty.
42 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie kla-

syfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
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zapotrzebowania pracodawców i rozpoznać rynek pracy w tym zakresie. 
Pełne rozpoznanie lokalnego rynku pracy nie jest obowiązkiem żadnego 
organu biorącego udział w podejmowaniu decyzji o tworzeniu kierunków 
kształcenia zawodowego (monitoring zawodów nadwyżkowych i deficyto-
wych prowadzony przez powiatowe urzędy pracy jest badaniem częścio-
wym prowadzonym w oparciu o niepełne dane43).

Czynnikami wpływającymi bezpośrednio na decyzję dyrektorów 
o utworzeniu kierunku są:

zasoby szkoły – baza lokalowo-dydaktyczna szkoły oraz przygotowa-zz

nie merytoryczne nauczycieli mogących kształcić w danym zawodzie. 
Koszty związane z tworzeniem pracowni i warsztatów, odpowiednim 
ich wyposażeniem są dla większości szkół barierą, która bez zewnętrz-
nego wsparcia nie może być pokonana. Z drugiej strony, dyrektorzy wy-
kazują trudną do merytorycznego uzasadnienia chęć kontynuowania 
zatrudnienia nauczycieli, których umiejętności są nieprzydatne z punk-
tu widzenia rynku pracy (kształcenie w kierunkach bez uwzględniania 
popytu rynku na pracowników w danych zawodach jest kształceniem 
przyszłych bezrobotnych – można mówić zatem nie tyle o braku przy-
datności, co o szkodliwości takich rozwiązań);
popyt ze strony uczniów – w obecnych realiach podtrzymywane są te zz

kierunki kształcenia zawodowego, w których młodzież chce się kształcić. 
Takie działanie jest całkowicie racjonalne z punktu widzenia dyrektorów 
szkół, jeśli uwzględni się funkcjonujący sposób finansowania jednostek 
edukacyjnych – wysokość subwencji oświatowej wynika z liczby zgła-
szających się uczniów, a nie z efektywności nauczania, mierzonej np. 
liczbą zatrudnionych absolwentów placówki.

Konsekwencją tego typu rozwiązań systemowych musi być działanie 
szkodliwe z punktu widzenia interesu społecznego i krajowej gospodar-
ki. Jedynym motywem działań placówek jest zachowanie status quo, a nie 
reagowanie zgodne z uwarunkowaniami rynków pracy. Dążenie do za-
chowania obecnego stanu rzeczy potęguje opisana powyżej procedura 
uruchamiania nowych kierunków kształcenia i ograniczenia, jakie w tym 

43 Prowadzony przez powiatowe urzędy pracy monitoring zawodów nadwyżkowych 
i deficytowych dotyczy analizy tylko tych ofert, które trafiają do urzędu oraz kwalifikacji tylko 
tych osób, które pozostają bez zatrudnienia i zarejestrują się w urzędzie.
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obszarze spotykają dyrektorzy szkół. W sytuacji, gdy „jedyną stałą cechą 
dzisiejszej gospodarki jest zmiana” można powiedzieć, że system edukacji 
zawodowej systemowo nie jest podatny na zmiany.

Jak widać, konieczne zmiany mają charakter bardziej rozległy; samo 
tworzenie kierunków kształcenia odpowiadających potrzebom praco-
dawców jest leczeniem objawów, a nie przyczyn powstawania wadliwych 
rozwiązań. Świadomość istnienia opisanych mechanizmów potwierdza-
ją wyniki badań jakościowych44 prowadzonych na zlecenie MORP. Jak 
wspomniał jeden z przedstawicieli instytucji rynku pracy: Dzisiaj pieniądz 
idzie za uczniem […]. Czyli Państwo daje taką ilość pieniędzy, ilu uczniów 
uda się przyjąć do danych szkół i uczy się na terenie danego powiatu […]. 
Plany naboru do szkół, one są w żaden sposób nielimitowane. Co prawda 
określając plany naboru do szkół […] bilansujemy w jakiś sposób z liczbą 
uczniów kończących gimnazja na danym terenie […]. Każdy samorząd, jeśli 
wie, że […] będzie miał więcej pieniędzy, jak więcej uczniów przyjmie […]. 
W związku z czym, no praktycznie robi się nabory na wszystkie kierunki, na 
jakie jest zainteresowanie.

W przypadku dużych aglomeracji problem kształcenia zawodowego 
jest zdecydowanie łatwiejszy do rozwiązania, gdyż duże aglomeracje są 
w stanie „wchłonąć” nie tyko całe klasy absolwentów, ale większe grupy 
absolwentów w wielu zawodach postrzeganych przez pracodawców jako 
atrakcyjne. W przypadku małych miejscowości dużym problemem jest 
sprostanie oczekiwaniom pracodawców dotyczących jednostkowych sta-
nowisk. Wydaje się, że sprostanie tego rodzaju oczekiwaniom w inny spo-
sób niż zawieranie porozumień na poziomie wyższym, jak powiaty, nie jest 
w ogóle możliwe.

Wybór kierunków kształcenia przez uczniów

Przy okazji omawiania zainteresowania uczniów poszczególnymi kierun-
kami kształcenia, warto wspomnieć o przesłankach podejmowania decy-
zji przez młodzież, nierzadko warunkujących ich dalsze życie zawodowe.  

44 Raport zbiorczy. Formy nauki zawodu w projekcie systemowym Szkolnictwo zawodowe. 
Kondycja – Potencjał – Potrzeby realizowanym w ramach Działania 9.2 PO KL, MORP – Woje-
wódzki Urząd Pracy w Warszawie 2011.
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Wyniki badań prowadzonych przez MORP45 pokazują, że czynnikami decy-
dującymi o wyborze szkoły są:

odległość placówki od miejsca zamieszkania – oczywista jest wygoda zz

wynikająca z takiego wyboru, polegająca na oszczędności czasu i środ-
ków finansowych związanych z dojazdami; zasadne jest jednak pytanie 
o mobilność przyszłych pracowników i chęć szukania pracy poza swoim 
miejscem zamieszkania (we wspomnianym badaniu wskazania respon-
dentów na poziomie ponad 29% ogółu próby);
atrakcyjność placówki mierzona liczbą wybierających ją przez znajo-zz

mych ucznia – intuicyjnie rozumiana konieczność odwołania do grupy 
rówieśniczej, może sugerować brak dostępności do rzetelnych źródeł 
wiedzy (wskazywana przez 22% badanych);
preferencje rodziców – wyniki badań jakościowych wskazują na ogól-zz

ną wiedzę rodziców na temat możliwości kształcenia, w tym również 
kształcenia zawodowego (blisko 18% badanych);
brak możliwości kształcenia w innej szkole (zz nie dostałem się do innej 
szkoły, nie dałbym sobie rady w innej szkole) – wybór negatywny uczniów, 
wskazywany przez pracodawców jako powód spadku prestiżu szkolnic-
twa zawodowego;
szansa na zdobycie konkretnego zawodu umożliwiającego zatrudnie-zz

nie – zwerbalizowane oczekiwania uczniów wobec systemu kształcenia 
zawodowego (taki powód wyboru szkoły wskazało 75% badanych).

Prezentowane wyniki badań pokazują, że młodzi ludzie, stojący przed 
wyborem dalszej drogi kształcenia, nie posiadają faktycznej wiedzy o uwa-
runkowaniach rynku pracy, czy też własnych preferencjach zawodowych 
(wybieram zawód X, ponieważ interesuje mnie robienie w przyszłości X), kie-
rują się raczej wygodą i opinią innych (rodziców, znajomych). Powodem 
takiego stanu z pewnością jest niewystarczająca intensywność i jakość 
działań w obszarze doradztwa zawodowego. W szkołach gimnazjalnych 
prowadzone są działania doradcze we wspomnianym zakresie, ale są 
one incydentalne i kierowane raczej do grup uczniów. Z teorii i praktyki 
doradztwa zawodowego wynika natomiast, że o wiele skuteczniejsze są 

45 Raport zbiorczy Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka 
w projekcie systemowym Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby realizowa-
nym w ramach Działania 9.2 PO KL, MORP – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 2011.
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działania indywidualne, tj. skierowane na potrzeby konkretnego ucznia. 
Obecna forma działania doradców (oraz ich niewystarczająca liczba) unie-
możliwiają zindywidualizowane podejście. W efekcie, doradztwo zawodo-
we przybiera postać rekomendacji dotyczących dalszej drogi kształcenia, 
sformułowanych w oparciu o analizę wyników w nauce, a nie faktycznych 
umiejętności ucznia46. Jeżeli w badaniach rodzice są wskazywani jako źró-
dło udzielania wsparcia przy podejmowaniu decyzji o dalszym rozwoju 
edukacyjnym i zawodowym młodych ludzi, celowe jest objęcie działania-
mi doradczymi również tej grupy, poprzez dostarczanie rzetelnych infor-
macji o predyspozycjach ucznia i możliwych drogach dalszego rozwoju 
zawodowego na podstawie jego możliwości i preferencji. Profesjonalne 
działania w zakresie doradztwa zawodowego są możliwe po uprzednim 
wyposażeniu samych doradców zawodowych w wiedzę o lokalnych ryn-
kach pracy oraz przede wszystkim – w trafne narzędzia do diagnozy prefe-
rencji zawodowych i możliwości uczniów. Zindywidualizowane działania 
wymagają nowych nakładów finansowych i powinny być prowadzone 
w szkołach gimnazjalnych.

Analizując realność oczekiwań uczniów dotyczących zdobycia w pla-
cówce kształcenia zawodowego konkretnego zawodu, warto wspomnieć 
o dwóch elementach wpływających na sytuację absolwenta SZ. Po pierw-
sze, o możliwości zdobywania na poziomie szkoły uprawnień i certyfikatów 
atrakcyjnych dla przyszłego pracodawcy (i pozwalających na wykonywa-
nie swojego zawodu), a po drugie – o czym szerzej będzie w kolejnym 
rozdziale publikacji – o opiniach uczniów na temat prowadzonych przez 
szkoły form nauki, które pozwalałyby na zdobycie użytecznych, konkret-
nych umiejętności zawodowych.

Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych uczniów ma miejsce w trakcie 
państwowego egzaminu, którego sposób prowadzenia i przesadny nacisk 
na inne niż praktyczny sposób weryfikacji kompetencji podważa możli-
wość zweryfikowania praktycznych, a tym samym wartościowych dla pra-
codawcy, umiejętności ucznia. Niska użyteczność wynikająca z przyjętej 
formuły egzaminu wskazywana jest przez samych nauczycieli i uczniów 
poddawanych tej procedurze. Egzaminy zawodowe mają niską wartość, dla 
pracodawców nie są potwierdzeniem faktycznych kwalifikacji absolwenta 

46 Por. Rostkowska I., Zawadzki P.W., Pogłębiony raport z Forum KUSZ – szkolnictwo zawo-
dowe, MORP, Warszawa 2011.
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szkoły zawodowej. W prowadzonych przez MORP badaniach47 opisywany 
stan rzeczy oddaje wypowiedź jednego z nauczycieli: egzamin zawodo-
wy stał się troszeczkę taką, jakby to nazwać, nie do końca dobrą weryfikacją 
dwu- czy trzyletniego systemu nauczania. Stał się troszeczkę rzeczą, którą się 
traktuje jako dodatkową. W badaniach pojawiły się też zarzuty nie tylko do-
tyczące niskiej użyteczności tych egzaminów, ale wręcz kształcenie „pod 
egzamin” (przygotowanie uczniów do teoretycznego egzaminu, a nie do 
umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce). Jednocześnie, w trakcie 
nauki zawodu, rzadko kiedy uczeń może zdobyć specyficzne uprawnienia 
wymagane obowiązkowo przed dopuszczeniem do pracy (np.: w zawo-
dzie spawacza, elektryka). Brak uwzględnienia tego faktu w działaniach 
szkół, a nierzadko brak wiedzy związanej z wymogami danego zawodu, 
utrudniają nazwanie kształcenia w wybranych kierunkach SZ „zdobywa-
niem zawodu”. Kolejnym argumentem potwierdzającym tę tezę jest ocena 
przydatności realizowanych programów pod kątem zdobywania konkret-
nych kwalifikacji zawodowych. W badaniach jakościowych48 uczniowie 
wysoko ocenili przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć, również 
praktycznych, wskazywali jednak na problem związany ze zbyt dużą liczą 
zajęć teoretycznych, w trakcie których zdobywają wiedzę nieprzydatną 
w przyszłej pracy: U mnie, nie wiem jak na pozostałych kierunkach, to teo-
retycznie jest bardzo dobre przygotowanie, mamy wychowawcę wymagają-
cego z zawodowych przedmiotów, od początku był wymagający, wymyślał 
różne rzeczy, nawet poza program przekraczał, co może się przydać na stu-
dia. Nam brakowało tego, że praktyki, że gdybym poszedł administrować 
komputery do firm miałbym problem, teoretycznie nie, ale praktycznie to nie 
umiałbym korzystać, jak z serwera rozłączyć na kilka stanowisk komputerów 
to już bym nie wiedział.

Podsumowując, w dalszych planach rozwoju kształcenia zawodowego 
w Polsce należy wskazać na szczególnie istotne obszary warunkujące sto-
pień dopasowania szkół do uwarunkowań rynku pracy:

sposób budowy założeń kierunków kształcenia, który chociaż został zz

zreformowany w pozytywnym kierunku, to jednak w dalszym ciągu jest 

47 Raport zbiorczy. Formy nauki zawodu w projekcie systemowym Szkolnictwo zawodo-
we. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, op. cit.

48 Raport zbiorczy Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka 
w projekcie systemowym Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, op. cit.
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nieelastyczny, zbyt mało nakierowany na realne potrzeby pracodawców 
i kosztowny w porównaniu z innymi, możliwymi do zastosowania roz-
wiązaniami opartymi na decentralizacji, szeroko zakrojonej współpracy 
i wspólnej odpowiedzialności za rezultaty kształcenia szkół i pracodaw-
ców (zwłaszcza dużych organizacji oraz związków, czy stowarzyszeń 
pracodawców);
czynniki motywujące dyrektorów szkół do podtrzymywania i otwiera-zz

nia nowych kierunków kształcenia – brak wiarygodnych źródeł wiedzy 
na temat zapotrzebowania rynku pracy na dane zawody, kierowanie się 
zainteresowaniem uczniów w związku z brakiem proefektywnościowe-
go finansowania placówek, brak możliwości zmian w zakresie bazy dy-
daktycznej bez zewnętrznego wsparcia finansowego;
jakość założeń będących podstawą do podejmowania decyzji o dalszym zz

kształceniu przez absolwentów gimnazjów – brak możliwości skorzysta-
nia z pełnego, profesjonalnego doradztwa zawodowego, dokonywanie 
wyborów negatywnych.

Prowadzone z inicjatywy MORP Forum Kształcenie Ustawiczne i Szkol-
nictwo Zawodowe (KUSZ)49 pokazały, że dyrektorzy szkół są w większości 
zainteresowani modyfikacją stopnia dopasowania kierunków kształcenia 
do potrzeb lokalnych rynków pracy, zgłaszają gotowość i otwartość do 
zmian czynników, którymi kierują się planując kierunki kształcenia. Wpro-
wadzenie faktycznych zmian jest możliwe pod warunkiem regularnego 
dostarczania wyników badań o lokalnych rynkach pracy. Efektem wspo-
mnianych warsztatów był postulat włączania pracodawców do inicjatyw 
otwierania kierunków na etapie planowania, ale przede wszystkim realiza-
cji programów kształcenia, ze szczególnym naciskiem na silną współpracę 
pracodawców we współprowadzeniu praktycznych form nauki zawodu. 
Wydaje się, że ten wniosek jest szczególnie istotny zwłaszcza wobec nie-
zwykle pozytywnych rezultatów projektów w innych krajach, gdzie rola 
pracodawców w tworzeniu programów kształcenia jest kluczowa, tj. inni 
uczestnicy procesu pełnią jedynie role „techniczne” i uzupełniające. Aby 
zrealizować w pełni postulat włączania pracodawców w proces tworzenia 
programów kształcenia konieczna jest budowa platformy komunikacyjnej 

49 Por. Rostkowska I., Zawadzki P.W., Pogłębiony raport z Forum KUSZ – szkolnictwo zawo-
dowe, op. cit.
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łącząca nie tylko szkoły i pracodawców, ale również instytucje rynku pracy 
współuczestniczące w rozwoju szkolnictwa zawodowego (poprzez dostar-
czanie niezbędnej wiedzy decydentom w szkołach, ale również uczniom 
na temat uwarunkowań lokalnego rynku pracy, sposobów funkcjonowania 
pracodawców itp.).

Warto zwrócić uwagę na konieczność zmiany systemu doradztwa za-
wodowego na poziomie gimnazjum, ale również ponadgimnazjalnym, tak 
by podejmowane decyzje przez uczniów SZ były oparte na racjonalnych 
przesłankach. Należy również wspierać szkoły w każdej inicjatywie doty-
czącej zmian sposobu rekrutacji kandydatów do SZ, tak aby przyjmowane 
były osoby, które posiadają niezbędne predyspozycje, motywację, posta-
wy, często wskazywane przez przyszłych pracodawców jako kluczowe, wa-
runkujące sukces zawodowy na danym stanowisku pracy – a nie kandydaci, 
którzy nie mogli zrealizować swoich marzeń o kształceniu w innych szko-
łach. Wobec znacznego prawdopodobieństwa występowania wysokie-
go bezrobocia wśród absolwentów szkół ogólnokształcących i wyższych, 
szczególnym atutem odpowiednio prowadzonych szkół zawodowych 
może być gwarancja pozyskania przez absolwentów zatrudnienia stabilne-
go i lepiej opłacanego.

Wszystkie dobre praktyki w zakresie uwzględniania specyfiki lokalnych 
rynków pracy przy podejmowaniu decyzji o kształceniu w danym zawo-
dzie opisane w wyniku badań prowadzonych przez MORP, mogą stać się 
inspiracją dla „aktorów” rynku pracy. Zgłaszający się do dyrektorów szkół 
pracodawcy inicjowali współpracę, której efektem stawało się otwiera-
nie nowych klas kształcących w pożądanym zawodzie (szkoły z powiatu 
radomskiego, Płocka, Radomia). Badani respondenci wskazywali na incy-
denty inicjowania spotkań przedstawicieli szkół z lokalnymi pracodawcami 
przez władze miast50. Wydaje się, że tego rodzaju inicjatywy należy ocenić 
szczególnie wysoko jako z jednej strony skuteczne rozwiązanie problemów 
rynku pracy, a z drugiej strony jako właściwe działanie władz samorządo-
wych z punktu widzenia lokalnej gospodarki.

50 Por. Rostkowska I., Zawadzki P.W., Pogłębiony raport z Forum KUSZ – szkolnictwo zawo-
dowe, op. cit.
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Programy kształcenia w kontekście wyników badań  
– formy nauki zawodu

Zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami Ministra Edukacji 
Narodowej51 placówki kształcenia zawodowego prowadzą edukację w ob-
szarze: przedmiotów ogólnych, zawodowych oraz praktycznej nauki za-
wodu. Z punktu widzenia pracodawcy cenne są kompetencje zawodowe, 
których zdobycie jest możliwe w trakcie praktycznych zajęć nauki zawodu. 
Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach 
praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i prak-
tyk określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku 
w danej szkole przez dyrektora szkoły52. Praktyki zawodowe mogą być pro-
wadzone u pracodawców lub w innych podmiotach (np. w: warsztatach 
szkolnych, pracowniach szkolnych, gospodarstwach szkolnych, centrach 
kształcenia praktycznego [CKP], centrach kształcenia ustawicznego [CKU]), 
co pozwala na prowadzenie zajęć bez współpracy z pracodawcą. Biorąc 
pod uwagę słabe wyposażenie pracowni szkolnych, brak dostępu do no-
woczesnych technologii, prowadzenie nauki przedmiotów zawodowych 
w oparciu o przestarzałe podręczniki, trudno mówić o posiadaniu wyedu-
kowanego w takich warunkach absolwenta SZ posiadającego kompeten-
cje wysoko oceniane przez przyszłego pracodawcę. Inaczej mówiąc, brak 
współpracy z wiodącymi pracodawcami skazuje uczniów na odbywanie 
praktyk na szybko starzejących się urządzeniach, bez kontaktu z realnym 
środowiskiem pracy. Jednocześnie szkoły zmuszone są do ponoszenia 
ogromnych kosztów utrzymania warsztatów i pracowni. Brak doświad-
czeń zdobytych w realnym środowisku pracy musi wydłużać czas adapta-
cji i wdrożenia nowo zatrudnionego. Wyniki przeprowadzonych badań53 
pokazują, że z możliwości prowadzenia zajęć praktycznych u pracodawcy 
korzysta blisko 30% badanych podmiotów SZ, jednak większość decydu-
je się na organizowanie kształcenia w CKP. Dyrektorzy szkół są świadomi 

51 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku wraz z późniejszymi zmianami o systemie oświaty, 
Dz. U. 1998 nr 117 poz. 759, Dz. U. 1999 nr 12 poz. 96.

52 Art. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 grudnia 2010 w sprawie 
praktycznej nauki zawodu.

53 Formy nauki zawodu w projekcie systemowym Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Po-
tencjał – Potrzeby, op. cit.
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zalet prowadzenia zajęć praktycznych poza szkołą, ale jednocześnie wska-
zują na realne zagrożenia dla nich samych i dla uczniów (np.: możliwość 
wykorzystywania uczniów do prostych prac niepozwalających na zdoby-
wanie nowych umiejętności zawodowych, niedopuszczanie uczniów do 
cennych narzędzi i rozwiązań technologicznych, brak możliwości kontroli 
nad całym procesem praktyk). Warto wskazać, że tego rodzaju działania 
pracodawców są właśnie naturalnym sposobem wdrażania pracowników 
do zadań. W świecie biznesu dopuszczenia pracownika do pracy na kosz-
townym urządzeniu jest jednym ze sposobów okazywania mu zaufania 
i wiary w jego umiejętności. Z punktu widzenia szkoły proces taki może 
być niezrozumiały, ale w praktyce promuje on aktywność i zaangażowanie 
uczestników, którzy muszą się wykazać zanim zostaną im powierzone trud-
ne zadania i kosztowne wyposażenie stanowiska pracy.

Ważnym czynnikiem demotywującym szkoły do korzystania z takich 
form nauki zawodu jest konieczność finansowania płac instruktorów prak-
tycznych form nauki zawodu, sprawujących opiekę nad uczniami u praco-
dawców. Szkoły deklarują gotowość do współpracy z pracodawcami, ale 
często oczekują większej inicjatywy ze strony przedsiębiorstw. Trzeba jasno 
powiedzieć, że wyniki wspomnianych badań pokazują, że dyrektorzy szkół, 
czy też kierownicy odpowiedzialni za kształcenie praktyczne, decydują 
się na współpracę z przedsiębiorstwami w sytuacji, gdy nie jest możliwe 
prowadzenie praktyk własnymi zasobami lokalowo-technicznymi lub też 
brak jest możliwości kształcenia w CKP (to drugie rozwiązanie pozwala na 
znaczne ułatwienia logistyczno-organizacyjne, w przeciwieństwie do prak-
tyk u poszczególnych pracodawców). Inaczej mówiąc, szkoły oczekują, że 
osoby i instytucje, które finansują ich działalność same zwrócą się do nich 
z propozycją pomocy. Ciekawym sposobem motywowania pracowników 
szkół do pożądanej współpracy z przedsiębiorstwami byłoby pozbawienie 
ich finansowania praktyk w ramach szkoły i CKP.

Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami

Pozyskiwanie do współpracy przedsiębiorców odbywa się zwykle na ba-
zie osobistych kontaktów kierowników ds. praktycznej nauki zawodu lub 
wytypowanych nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Jeśli współpraca 
rozpocznie się pomyślnie dla obu stron, to najczęściej nie kończy się po 
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zamknięciu roku szkolnego, ale podtrzymywana jest latami. Pokazuje to jak 
wielką rolę w otwieraniu szkół na współpracę z pracodawcami mogą od-
grywać osoby realizujące z zaangażowaniem swoje działania. Wydaje się, 
że dostarczenie im praktycznej wiedzy z zakresu budowania i utrzymywa-
nia współpracy może w istotny sposób wpłynąć na postrzeganie szkół za-
wodowych i praktyczne rezultaty ich działania. Przedstawiony i pożądany 
przez pracodawców sposób inicjowania współpracy obrazuje wypowiedź 
jednego z nich: To szkoła skontaktowała się z nami. Po prostu skontaktowała 
się z nami, przedstawiła swoją ofertę, że mają taką i taką grupę osób w takim 
i takim zawodzie, czy tam z takiego i takiego fachu, prawda, i chcą nawiązać 
z nami współpracę, przedstawić nam ofertę na podstawie jakiejś tam umowy. 
Podpisaliśmy z nimi porozumienie i tak tę współpracę nawiązaliśmy. Byli tutaj 
u nas na miejscu, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy o tym, zobaczyli nasz za-
kład, byli bardzo tym zainteresowani. I tak rozpoczęła się współpraca. Model 
współpracy oparty na podejmowaniu przez szkołę działań mających do-
starczyć uczniom miejsca odbywania praktyk, determinuje konieczność 
posiadania przez kierowników ds. praktycznej nauki zawodu wysokiego 
poziomu kompetencji społecznych, ale również wykazanie się niezbędną 
inicjatywą, przedsiębiorczością. Efektywny model współpracy oznacza dla 
kierownika ciągły monitoring działań prowadzonych poza szkołą, w celu 
oceny stopnia realizacji programu praktyk przez przedsiębiorców czy też 
poziomu wywiązywania się z zobowiązań uczniów. Komunikacja z oso-
bami odpowiedzialnymi za realizację ustaleń ze strony pracodawcy zapo-
biega incydentalnym wypadkom nadużyć, przekraczania uprawnień, nie 
wywiązywania się z ustaleń wynikających z porozumień i umów. Celowy 
jest zatem dalszy trening „miękkich” umiejętności osób odpowiedzialnych 
za inicjowanie i podtrzymywanie współpracy.

Znacznie rzadziej to sam pracodawca zgłasza się do szkoły w poszu-
kiwaniu uczniów na praktyki. Jak wspomina inny przedstawiciel praco-
dawcy: do mnie nie przychodzili, tylko ja tam byłem bardzo często w tej 
szkole, bo lubiłem się z takim kierownikiem warsztatu, tego, w którym ci 
uczniowie składali te elementy i przez pięć lat żeśmy współpracowali i wszy-
scy byli zadowoleni.

Współpraca szkół z pracodawcami może wykraczać poza standardowe 
rozwiązania przeprowadzania praktyk na terenie przedsiębiorstwa. Do-
datkowe formy współpracy obejmować mogą:

sponsorowanie nagród i stypendiów dla wyróżniających się uczniów;zz
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przekazywanie środków finansowych lub częściej przekazywanie same-zz

go wyposażenie sal i pracowni dydaktycznych (np. udostępnianie na-
rzędzi, maszyn, oprogramowania, materiałów itp.);
organizowanie zajęć doszkalających dla nauczycieli;zz

systematyczne prowadzenie zwiedzania zakładu pracy.zz

Częstotliwość występowania poszczególnych dodatkowych form 
współpracy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Forma współpracy szkół z pracodawcami

Forma współpracy
Procent firm wykazujących tę formę 

współpracy ze szkołami
Ogółem (N=270)

Praktyki zawodowe 34%

Przekazanie pieniędzy 3%

Przekazanie sugestii związanych 
z kierunkami kształcenia

3%

Współprowadzenie zajęć praktycznych 4%

Prezentacja firmy dla uczniów szkoły 4%

Inna forma 3%

Brak współpracy 69%

Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu zbiorczego do badań Zakres kwalifikacji i kom-
petencji absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców na potrzeby pro-
jektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby realizowanym w ramach 
Działania 9.2 PO KL, MORP Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 201154.

Pracodawcy nie współpracujący w ostatnich 24 miesiącach ze szkoła-
mi zawodowymi stanowią blisko 70% badanej grupy. Pracodawcy nie wy-
kluczają takiej współpracy w przyszłości (38% respondentów wskazywało, 
że planuje współpracę w przyszłości), ale oczekują większej inicjatywy od 
przedstawicieli szkół w tym zakresie.

54 Raport dostępny w serwisie internetowym MORP, http://obserwatorium.mazowsze.pl.
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Wśród czynników, które demotywują do współpracy przedsiębiorców, 
zdaniem przedstawicieli szkół, są:

brak przygotowania pedagogicznego opiekuna praktyk;zz

brak realnych możliwości zatrudnienia przyuczonego w trakcie praktyk zz

ucznia, a późniejszego absolwenta SZ (brak zwrotu z inwestycji);
niechęć do brania odpowiedzialności za przyjętego praktykanta;zz

obawa powierzania praktykantom drogich maszyn, aparatury itp. (niska zz

ocena praktycznego przygotowania uczniów).

Badani przedsiębiorcy55 swoją chęć współpracy motywowali dwoma 
czynnikami: czy istnieje potrzeba poszukiwania tego typu źródła rekrutacji 
przyszłych pracowników? oraz czy jesteśmy w stanie podjąć decyzję o przyję-
ciu do pracy absolwentów SZ, których dopiero należy przygotować do pracy 
i wykształcić odpowiednie kompetencje? Na szerszy komentarz szczególnie 
zasługuje drugi z czynników, który w sposób dramatyczny demaskuje po-
gląd pracodawców na kondycję systemu szkolnictwa zawodowego i jego 
jakość kształcenia. Pracodawcy wskazywali na zbyt małą liczbę godzin prak-
tycznej nauki zawodu, realizowaną przez szkoły i często nieadekwatność 
przekazywanej wiedzy do realiów. Jednak to nie konieczność przyuczenia 
absolwenta zdaje się być czynnikiem warunkującym zainteresowanie taką 
kategorią kandydatów (pracodawcy56 deklarowali często chęć stworzenia 
okazji do zdobycia praktycznych umiejętności). Obszarami krytycznymi 
przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu absolwentów SZ okazała się być 
ich motywacja do pracy, postawa wobec pracy oraz kompetencje społecz-
ne. To właśnie te obszary były wskazywane jako niedostatecznie rozwijane 
lub też całkowicie pomijane w trakcie edukacji zawodowej.

To co stanowi, zdaniem pracodawców, problem obecnego systemu 
edukacji to całkowity brak prestiżu tych szkół. Wybór gimnazjalistów tego 
kierunku kształcenia jest wypadkową niepowodzeń przy egzaminach do 
ogólnokształcących szkół średnich oraz przypadkowości podejmowanych 

55 Raport zbiorczy Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z per-
spektywy pracodawców na potrzeby projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał 
– Potrzeby realizowanym w ramach Działania 9.2 PO KL, MORP Wojewódzki Urząd Pracy, War-
szawa 2011.

56 Wyniki badań pokazują, że z praktyk i staży zdecydowanie częściej korzystają firmy 
średnie, w porównaniu z małymi i mikro przedsiębiorstwami.
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decyzji o kształceniu zawodowym, o czym pisano wcześniej. Całkowicie 
potwierdzają to badania uczniów szkół zawodowych – decyzje podej-
mowane są przypadkowo, na podstawie często mylnych przesłanek lub 
szczątkowej wiedzy. Pozytywny wizerunek szkół zawodowych może być 
odbudowany między innymi dzięki zmianie procedur selekcji powszech-
nie stosowanych w szkolnictwie i ograniczeniu przyjmowania kandydatów, 
których jedynym motywem działania jest kształcenie się gdziekolwiek, 
w jakimkolwiek kierunku.

Zadaniem szkoły powinno być organizowanie konkursów, w których 
nagrodą może być udział w zajęciach praktycznych na terenie zakładu pra-
cy. Dobre praktyki w tym zakresie pokazują, że uczniowie zgłaszający się 
sami na proponowane zajęcia u pracodawcy, mocniej angażują się w po-
wierzane obowiązki i w pełni wykorzystują wskazany czas trwania zajęć na 
naukę. Swoje doświadczenia w tym zakresie przedstawił jeden z pracodaw-
ców: Przede wszystkim nic nikomu nie narzucamy, tylko chcemy, żeby osoba 
do nas się sama chętnie zgłosiła, więc od nas jedzie jakiś przedstawiciel, mówi 
o firmie, mówi o możliwościach, jakie będą, jeśli ukończy takie szkolenie […]. 
Chodzi nam o to, żeby tę osobę czegoś nauczyć, a nie tylko to, żeby on miał cer-
tyfikat, że coś takiego zdobył. I szkoła to decyduje o tym, bo wie, że Iksińskiemu 
to można ufać, bądź nie. Możliwość odbycia praktyk u pracodawcy powinno 
stanowić wyróżnienie dla ucznia, być efektem zaufania do jego umiejętno-
ści reprezentowania szkoły, a nie przykrym obowiązkiem każdej ze stron. 
Elementem zwiększającym prestiż praktyk u pracodawcy może być też ko-
nieczność spełnienia określonych oczekiwań pracodawców jako kryterium 
wyboru praktykantów, przy zwiększonym poziomie decyzyjności samych 
pracodawców w tym zakresie. Z punktu widzenia praktycznego kształce-
nia uczniów nie tylko w zakresie ich umiejętności zawodowych, ale także 
funkcjonowania na rynku pracy niezwykle korzystną potencjalnie metodą 
rekrutacji uczniów na praktyki jest wykorzystanie technik, jakie zazwyczaj 
stosowane są przy rekrutacji pracowników.

Badani pracodawcy wskazali na szereg czynników, które zwiększają ich 
zainteresowanie współpracą ze szkołami zawodowymi:

inicjatywa szkoły;zz

refundacje i dotacje;zz

zaangażowanie nauczycieli odpowiadających za współpracę z pracodaw-zz

cą – ich zainteresowanie stopniem realizacji programu praktyk, monito-
rowanie postępów uczniów, pomoc przy ewentualnych trudnościach;
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kontakty nauczycieli z pracodawcami w związku z uczestnictwem w ini-zz

cjatywach branżowych, możliwość wymiany doświadczeń zawodowych;
możliwość uczestnictwa w naborze praktykantów, a następnie możliwość zz

wybrania najzdolniejszych uczniów na przyszłych pracowników firmy;
dostosowanie programu i czasu realizacji praktyk do potrzeb i specyfiki zz

pracodawcy.

Oprócz braku inicjatywy ze strony szkoły, pracodawcy zwrócili uwagę 
na szereg innych barier, utrudniających współpracę ze szkołami, a w tym:

konieczne do spełnienia wymogi formalne przy prowadzeniu praktyk zz

na terenie zakładu pracy;
poziom intelektualny, kompetencje społeczne uczniów SZ – pracodaw-zz

cy, jak wspomniano wcześniej, biorą pod uwagę powszechną opinię 
o niskim potencjale młodzieży decydującej się na kształcenie zawodo-
we, jej pochodzeniu z trudnych środowisk itp.;
postawy młodzieży – niechęć do podejmowania prac fizycznych przez zz

uczniów, zbyt wygórowane ambicje i oczekiwania przy niskim zaanga-
żowaniu, postawy świadczące o niskiej odpowiedzialności i sumienności 
w trakcie wykonywania powierzanych zadań. Pracodawcy obawiają się 
w związku z tym szeregu zachowań nielojalnych, tj. ujawniania tajemnic 
firmy osobom postronnym, czy przekazania informacji konkurencji;
brak możliwości dodatkowego finansowego motywowania opiekuna zz

praktyk (zniesienie refundacji w tym zakresie).

Dobre przykłady w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami 
pokazują, że zwiększenie wpływu pracodawców na program praktyk po-
woduje wzrost satysfakcji ze współpracy obu stron, której bezpośrednimi 
beneficjentami są sami uczniowie. Pracodawcy posiadają najlepszą wie-
dzę o pożądanych kompetencjach u przyszłych pracowników i mają od-
powiednie doświadczenie w ich kształtowaniu. Dalszy kierunek rozwoju 
współpracy powinien uwzględniać również możliwość wpływania przez 
pracodawców nie tylko na część praktyczną nauki zawodu, ale również na 
zwiększanie użyteczności treści przyswajanych w ramach przedmiotów 
ogólnych i zawodowych. Działania podejmowane na rzecz urealnienia na-
uki, wzbogacenia jej o wątki bezpośrednio związane z uczonym zawodem, 
będą zbliżały uczniów do postulatu nauki w szkołach zawodowych „kon-
kretnego zawodu”.



54

Wnioski

Z powyższych rozważań dotyczących zarówno szkół zawodowych, ich 
uczniów, jak i pracodawców oraz innych instytucji rynku pracy, wynikają 
wnioski dotyczące dalszego rozwoju współpracy między każdą ze stron. 
Rozwój współpracy jest spostrzegany jako konieczny i pożądany, warto 
wskazać jednak problemy, które powinny być rozwiązane w celu realizacji 
postulatów dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Uelastycznienie systemowych rozwiązań programowych związanych zz

z czasem trwania nauki w danym zawodzie, szczegółowym programem 
dotyczącym przedmiotów teoretycznych i praktycznych.
Zmiana priorytetów kształcenia uczniów i promocja rzetelnego kształ-zz

cenia zawodowego w miejsce nieefektywnego kształcenia na pozio-
mie wyższym i „produkcji” bezrobotnych absolwentów nierynkowych 
kierunków studiów.
Stosowanie metod zarządzania szkołą i metod zarządzania rozwojem zz

uczniów wzorowanych na najlepszych praktykach przedsiębiorstw 
(np.: wykorzystanie stosowanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
narzędzi do oceny kompetencji uczniów, tworzenie planów rozwoju 
kariery).
Zwiększenie nie tylko liczby godzin praktycznej nauki zawodu, ale rów-zz

nież zmiana sposobów uczenia (w realnym środowisku pracy, z możli-
wością „nauki przez pracę” w systemie mentoringu57).
Stworzenie proefektywnościowego, tj. uzależnionego od sukcesów zz

absolwentów na rynku pracy programu subsydiowania finansowego 
placówek edukacyjnych.
Dostarczenie rzetelnych wyników badań dotyczących rynku pracy de-zz

cydentom odpowiedzialnym za otwieranie i utrzymywanie kształcenia 
oraz ograniczanie wpływu urzędników na treść kształcenia zawodowe-
go poprzez zwiększanie udziału najbardziej kompetentnych osób, tj. 
pracowników odpowiedzialnych za pozyskiwanie pracowników i ich 

57 Definicja mentoringu, zgodnie z European Mentoring Centre, to „wolna od zależności 
służbowych pomoc innej osobie (w tym przypadku uczniowi-stażyście SZ) w dokonaniu zna-
czących postępów w nauce, pracy, myśleniu”, szerzej o podstawach mentoringu: Megginson 
D., Clutterbuck D., Garvey B., Stokes P., Garrett-Harris R., Mentoring w działaniu. Przewodnik 
praktyczny, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2008.
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rozwój – pracowników departamentów ds. zarządzania zasobami ludz-
kimi czołowych przedsiębiorstw.
Rozwój profesjonalnego doradztwa zawodowego na poziomie gimna-zz

zjalnym.
Zmiana sposobów rekrutacji do SZ – współpraca szkół z pracodawca-zz

mi na etapie docierania do kandydatów i informowania ich o dalszych 
ścieżkach kariery zawodowej.
Zmiana wizerunku szkół zawodowych poprzez zwiększanie prestiżu zz

praktyk dla najlepszych.

Powyższe cele mogą zostać osiągnięte przy możliwości współpracy 
każdej ze stron procesu kształcenia. Współdziałanie między szkołami a pra-
codawcami przy realizowaniu praktyk zawodowych jest konieczne, ale do-
piero usunięcie przeszkód i wskazanie na realne korzyści każdej ze stron 
pozwoli na jej rozwój. Analiza wyników realizowanych przez MORP badań 
wśród szkół zawodowych, uczniów i ich rodzin, absolwentów SZ, pracodaw-
ców oraz instytucji rynku pracy pokazuje, że możliwości współpracy często 
nie występują, w związku z np. istniejącymi rozwiązaniami prawnymi (lub 
też żadna ze stron nie widzi własnych zysków tej współpracy). Sukcesywne 
usuwanie barier powinno być nie tyle początkiem rozszerzania współpra-
cy, co powstania nowej jakości kooperacji szkół z przedsiębiorstwami. Nie 
należy postulować samej zmiany intensywności kontaktów, ale powsta-
nie obszaru, gdzie przedsiębiorcy i przedstawiciele placówek kształcenia 
zawodowego będą kreowali nową rzeczywistość lokalnych rynków pracy. 
Wspólne budowanie strategii będzie przekładało się na modyfikację dzia-
łań na poziomie szkoły (np. tworzenie programów kształcenia na bazie 
konsultacji i wspólnych ustaleń), czy pracodawcy. W tworzeniu nowego 
porządku szczególna rola powinna przypaść instytucjom posiadającym 
odpowiednie zaplecze badawcze i kompetentnym do dostarczania odpo-
wiedniej wiedzy ułatwiającej współdziałanie.

Zaangażowanie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w proces 
tworzenia platformy komunikacyjnej, której celem byłoby modernizowa-
nie systemu szkolnictwa zawodowego wydaje się, w aspekcie potencjału 
MORP, procesem w tym samym stopniu nieuniknionym, co wskazanym. 
Uruchomienie instytucjonalnej współpracy pomiędzy pracodawcami, szko-
łami i instytucjami rynku pracy powinno w krótkim czasie wykazać nie tyl-
ko możliwość usprawniania dotychczas istniejących kierunków kształcenia 
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i współpracy, ale przede wszystkim wskazać na dotychczas niewykorzy-
stywane obszary kształcenia. Dotyczy to przede wszystkim specjalizacji 
i kierunków kształcenia, które obecnie kojarzone są niesłusznie z kształ-
ceniem na poziomie wyższym. Jak wskazuje praktyka, osoby posiadające 
stosunkowo „niskie” wykształcenie i odpowiednio zmotywowane mogą 
w krótkim czasie pozyskiwać wiedzę i umiejętności praktyczne, które zwy-
czajowo przypisuje się osobom posiadającym tytuł magistra. Tego rodzaju 
szanse pojawiają się przede wszystkim w zawodach, w których kluczowymi 
elementami są nowoczesne technologie. W tych obszarach uczniowie, czy 
generalnie osoby młode mają oczywistą przewagę nad swoimi starszymi 
konkurentami na rynku pracy.
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Tomasz Rostkowski

Pracodawcy, a system kształcenia zawodowego

Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wytycznych do 
konstrukcji strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze 
szkolnictwa zawodowego i, szerzej, kształcenia na potrzeby rynku pracy. 
Podstawą do opracowania były badania przeprowadzone przez Mazowiec-
kie Obserwatorium Rynku Pracy (MORP), inne badania dotyczące rynku 
pracy i funkcjonowania pracodawców w Polsce oraz obserwacje pracodaw-
ców poczynione w ramach prac eksperckich wykonywanych przez autora 
na potrzeby przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego.

Na kształt szkolnictwa zawodowego mają wpływ zarówno instytucje 
zajmujące się szeroko rozumianą edukacją, jak i instytucje rynku pracy, 
uczniowie i inni uczestnicy kształcenia na potrzeby rynku pracy oraz pra-
codawcy. Obok tych instytucji występuje wielu interesariuszy mających 
wpływ na potrzeby kompetencyjne pracodawców i decyzje podejmowane 
przez poszczególne osoby podejmujące wysiłek kształcenia celem pozy-
skania zawodu.

W niniejszym opracowaniu przyjęto założenie, że kluczową grupą 
interesariuszy szkolnictwa zawodowego są pracodawcy. Mówiąc ina-
czej, pracodawcy są ostatecznym klientem na „produkt” oferowany przez 
szkolnictwo zawodowe i inne instytucje kształcące na potrzeby rynku pra-
cy. „Produktem” są kompetencje zawodowe, tj. zespół cech posiadanych 
przez poszczególne osoby (wiedza, umiejętności, uzdolnienia, postawy, 
zainteresowania, style działania itp.), na które zapotrzebowanie zgłaszają 
pracodawcy. „Produktem” nie jest zatem pracownik jako osoba, ale zestaw 
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jego cech. Zadaniem szkolnictwa zawodowego we współpracy z innymi 
interesariuszami powinno być zatem dostarczenie ostatecznemu klien-
towi – pracodawcy najlepszego możliwego „produktu”, tj. „produktu” naj-
lepiej spełniającego jego oczekiwania. Normalną praktyką rynkową jest 
oferowanie klientowi produktów niższej jakości przy niższej cenie lub 
oferowanie taniego półproduktu, z którego klient samodzielnie tworzy 
ostateczny produkt. W przypadku relacji szkolnictwa zawodowego tego 
rodzaju zależność nie występuje przede wszystkim dlatego, że pracodaw-
cy w formie podatków płaconych przez siebie osobiście oraz podatków 
płaconych przez swoich pracowników dzięki stworzonym przez praco-
dawców miejscom pracy już opłacili produkt wysokiej jakości. W praktyce 
możliwe jest „zmuszenie” pracodawców do akceptowania niedostosowa-
nych kompetencji absolwentów od rzeczywistych potrzeb wobec braku 
innej alternatywy. Jest to jednak równoznaczne z lekceważeniem klienta 
co w normalnej sytuacji rynkowej musiałoby się skończyć upadkiem or-
ganizacji postępującej w ten sposób. Jeśli zatem potrzeby pracodawców 
nie są obecnie brane pod uwagę w wystarczającym stopniu można to 
wyjaśnić wyłącznie nadużywaniem komfortowej pozycji jaką posiadają 
instytucje edukacyjne w związku z pozyskiwaniem finansowania swojej 
działalności z budżetu państwa i/lub prowadzenia działalności w opar-
ciu o wymagania prawne utrudniające funkcjonowanie organizacjom 
w większym stopniu nastawionym na potrzeby klientów – pracodawców. 
Koniecznym jest także podkreślenie, że zwrócenie szczególnej uwagi na 
potrzeby pracodawców jest korzystne dla innych interesariuszy systemu 
kształcenia, w tym w szczególności uczniów i innych osób kształcących 
swoje kompetencje na potrzeby rynku pracy. Lepszy poziom zaspokojenia 
potrzeb pracodawców oznacza dla nich możliwość pozyskania wyższych 
zarobków i większej satysfakcji zawodowej.

Potrzeby przedsiębiorstw w świetle wyników badań

Opis potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji pracowników wyma-
ga podkreślenia praktycznego ukierunkowania działania przedsiębiorstw. 
Przedsiębiorstwa istnieją w celu tworzenia wartości dla klientów 
i, w konsekwencji, podnoszenia własnej wartości. Dlatego pracodaw-
cy wszystkich branż szczególnie cenią praktyczne umiejętności, wiedzę, 
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postawy i inne cechy pracowników, które prowadzą do osiągania przez 
nich wyników w pracy zawodowej. Nie oznacza to, że pracodawcy nie 
potrzebują wiedzy teoretycznej. Potrzebują jednak specyficznej (a więc 
precyzyjnie ukierunkowanej na problemy jakie spotyka konkretna or-
ganizacja) wiedzy teoretycznej oraz umiejętności jej skutecznego wy-
korzystania w konkretnych warunkach. Posiadane przez pracowników 
kwalifikacje formalne mają znaczenie przede wszystkim w przypadku na-
rzucenia prawnego obowiązku na osoby wykonujące określone zadania 
oraz w sytuacji, gdy formalnie uzyskane dyplomy, czy certyfikaty rzeczy-
wiście zaświadczają o posiadanych praktycznych umiejętnościach. Także 
w przypadku, gdy prawo narzuca na jakąś grupę pracowników koniecz-
ność posiadania określonych kwalifikacji, czy legitymowania się jakiegoś 
typu certyfikatem pracodawcy kładą nacisk przede wszystkim na realną 
umiejętność rozwiązania przez pracownika konkretnego problemu w pra-
cy zawodowej. W ogromnej większości przypadków kwalifikacje formalne, 
czy dyplomy szkół i uczelni zaświadczają jedynie o spełnieniu oczekiwań 
niezbędnych do ich pozyskania. Związek tych oczekiwań z oczekiwaniami 
pracodawców jest często odległy, a można zidentyfikować także przypad-
ki całkowitej rozbieżności tych oczekiwań.

W chwili przeprowadzania badań realizowanych przez MORP praco-
dawcy deklarowali generalnie zadowolenie z kompetencji jakie posiadali 
ich pracownicy. Wielkość zatrudnienia w badanych organizacjach była 
stabilna – zatrudnienie pozostawało i prawdopodobnie pozostanie na 
podobnym poziomie. Na podstawie prowadzonych badań można powie-
dzieć, że w najbliższej przyszłości pracodawcy nie przewidują ani radykal-
nego ograniczenia, ani zwiększenia zatrudnienia. Część organizacji planuje 
jednak replacement, tj. zastępowanie pracowników o mniej przydatnych 
organizacji kompetencjach pracownikami w lepszym stopniu odpowiada-
jących potrzebom.

Z prowadzonych badań wynika potwierdzenie znanych w obszarze za-
rządzania faktów zazwyczaj zgłaszanych przez pracodawców w formie: je-
steśmy specyficzną organizacją i mamy specyficzne potrzeby kadrowe. Aż 75% 
pracodawców wskazywało, że najliczniej występujące w ich firmach stano-
wiska to stanowiska spoza zaproponowanej listy typowych stanowisk (jak 
sprzedawca, magazynier itp.). Z tego punktu widzenia metody badawcze, 
które obecnie pozostają do dyspozycji nie są w stanie właściwie określić re-
alnych potrzeb organizacji bez dokonania precyzyjnego, czasochłonnego 
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i kosztownego audytu. Konieczne jest zatem wprowadzenie nowych me-
tod badania rynku pracy.

Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorcy od pra-
cowników oczekują przede wszystkim umiejętności „uniwersalnych”, 
co jest spójne z wynikami innych badań. Jednak uważna obserwacja 
praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw wskazuje, że o ostatecznej 
efektywności pracownika decyduje kontekst konkretnej organizacji. 
Najczęściej wskazywane umiejętności uniwersalne jak „etos pracy”, czy 
„umiejętność dobrego kształtowania relacji z innymi osobami” to w grun-
cie rzeczy niezwykle szerokie pojęcia, które posiadają wspólną podstawę, 
ale o ich ostatecznej wartości decydują często pozornie drobne różnice. 
Przykładowo, umiejętność ukształtowania pozytywnych relacji ze wszyst-
kimi osobami jest kompetencją niezwykle trudną, o ile w ogóle możliwą do 
wykształcenia. W rzeczywistości jednak organizacje różnią się od siebie tak 
dalece, że osoby, które bez problemu nawiązują relacje z innymi w jednej 
organizacji mogą w innej nie sprostać takiemu zadaniu. Wynika to m.in. 
z przyjętej hierarchii w organizacji, stylu zarządzania itp.

Prowadzone na zlecenie MORP badania zdają się potwierdzać, że pra-
codawcy poszukują pracowników posiadających pewien podstawowy po-
tencjał zawodowy, tj. cechy, na bazie których mogą rozwijać kompetencje 
rzeczywiście potrzebne w organizacji i nie oczekują zbyt wiele od kandyda-
tów. Pomimo stosunkowo niskich oczekiwań z prowadzonych badań 
wynika, że pracodawcy mają poważne kłopoty ze znalezieniem od-
powiednich pracowników i problemy te dotyczą głównie firm małych, 
które nie tylko nie mogą konkurować z firmami dużymi, ale nawet mogą 
być traktowane jako „naturalne zaplecze kadrowe” przedsiębiorstw dużych. 
Zmiana pracy z małej firmy na dużą organizację o uznanej i trwałej renomie 
może być, i często jest, przez pracowników traktowana jako awans zawo-
dowy. Zgłaszane przez pracodawców problemy dotyczą przede wszystkim 
niewystarczającej ich zdaniem podaży pracowników o pożądanych kompe-
tencjach i kwalifikacjach, co przekłada się wprost na wysokie oczekiwania 
finansowe osób, które takie kompetencje posiadają, a jednocześnie trudną 
sytuację zawodową osób pozbawionych tego rodzaju kompetencji. Cy-
tując jednego z respondentów można powiedzieć: obecnie bardzo trudno 
jest znaleźć dobrego pracownika. Brakuje specjalistów w tym kierunku, który 
by mi odpowiadał. Jest to znacząca przeszkoda w rozwoju biznesu dla mnie. 
Z wykwalifikowaną kadrą można dużo osiągnąć. (IDI, Siedlce, mikro firma 



61

produkcyjna, obróbka metalu). Z drugiej strony nie ma problemu z pozy-
skaniem pracowników nieposiadających cennych kompetencji:

– A jakich najłatwiej znaleźć pracowników, o jakich kompetencjach?
– Właśnie tych zwykłych pomocników, do przyuczenia (IDI, Żuromin, firma 

średnia, produkcja budowlana).
Pamiętając, że zasadniczym celem przedsiębiorstwa jest tworzenie war-

tości w postaci świadczenia usług, czy produkcji dóbr należy wskazać, że 
uczenie pracowników jest zadaniem dodatkowym i chętnie pomijanym 
w sytuacji, gdy jest taka możliwość.

Potrzeby pracodawców są zróżnicowane z punktu widzenia wielkości 
organizacji. Duże przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na stosowa-
nie wyższych standardów zarządzania kapitałem ludzkim od profesjo-
nalnego doboru kadr, przez ich ocenianie po rozwój i motywowanie. 
Nie wynika to z niechęci małych pracodawców do wprowadzania no-
woczesnych metod zarządzania. Nie jest to po prostu opłacalne, a także 
można powiedzieć, że potrzeby typowe dla przedsiębiorstw dużych nie 
występują. Przykładowo, określanie ścieżek rozwoju zawodowego w małej 
5-osobowej firmie jest niecelowe. Jedynie co dwudziesta mała firma jest 
w stanie zaproponować pracownikom awans stanowiskowy. Zazwyczaj 
jednak takich możliwości nie ma, bo po prostu wyższe od obecnie zajmo-
wanych przez pracowników stanowiska nie istnieją. Podobnie, wykorzysty-
wanie profesjonalnych narzędzi poszukiwania pracowników jest zazwyczaj 
zbyt czasochłonne dla małych przedsiębiorstw. Nie mogą one sobie tak-
że pozwolić na długotrwały, kosztownych i sformalizowany proces wdra-
żania pracowników do zadań. Dlatego dominującą metodą kształcenia 
pracowników małych przedsiębiorstw jest, jak się okazuje, niezwykle 
skuteczna w praktyce, ale trudna dla pracowników metoda learning by 
doing lub mówiąc wprost metoda weź i zrób.

Jak wynika z prowadzonych badań jedynie 5% pracodawców stosu-
je formalną ocenę pracowników, która w firmach dużych jest normalną 
praktyką służącą określaniu planów rozwoju zawodowego, czy regulacji 
wynagrodzeń.

Na podstawie prowadzonych badań oceniono, iż przedsiębiorstwa 
zbyt rzadko korzystają ze szkoleń zewnętrznych i ponownie, co oczywi-
ste, częściej ze szkoleń korzystają pracownicy firmy większych. Może to 
zaskakiwać biorąc pod uwagę łatwą dostępność szkoleń dofinansowywa-
nych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz stale 
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rozszerzającą się ofertę firmy szkoleniowych. Jednak oferta ta często nie 
przystaje do potrzeb pracodawców. Cytując uczestników badań: wczoraj 
przyszła do mnie firma z Radomia zajmująca się szkoleniami, z działu pro-
jektów szkoleniowych dla przedsiębiorstw. Pani przychodzi i opowiada mi 
o szkoleniach: integracja zespołu, obsługa klienta itd. A ja mówię: „Wy przy-
chodzicie nie z tym pakietem szkoleń, których potrzeba, proszę mi przedsta-
wić branżowe szkolenia motoryzacyjne, jakie macie?”. „Nie mamy żadnych, 
może uprawnienia na wózki widłowe i elektryczne do 1 kilowata”. A mnie 
potrzebne są szkolenia: diagnostyka zaawansowanych systemów układów 
wtryskowo-zapłonowych, testery diagnostyczne, układy sterowania silnikiem 
zapłonowym. I to jest Radom z 24% bezrobociem…

Na tych kursach on pojeździ na pusto z małym ładunkiem. Taki kurs powi-
nien trwać pół roku, rok, ale na takiej zasadzie, że on jedzie w trasę, a nie jedzie 
dookoła komina po Warszawie. Żaden teoretyk na szkoleniu nie powie nic do-
brego, nie zabezpieczy. Mnie wysłali na taki kurs. Na tym kursie, jak pytałam 
o konkretny czas międzynarodowy, problemy, które są w ustawach to ten który 
prowadził nie wiedział jak odpowiedzieć, bo on tylko o rozliczaniu typowych 
delegacji wiedział. Nie ma takich źródeł, ten temat jest omijany i dlatego my 
nie korzystamy z zewnętrznych trenerów…

Z powyższych przykładów wynika, że nie tylko szkoły zawodowe, 
ale także firmy szkoleniowe borykają się z problemem dostarczenia 
małym i średnim przedsiębiorstwom szkoleń, których one oczekują. 
Inaczej jest w dużych organizacjach. W ich przypadku opłacalnym jest do-
głębne poznanie potrzeb, dostosowywanie programów kształcenia, a na-
wet opracowywanie całkowicie nowych programów rozwoju, gdyż tego 
rodzaju inwestycja zwróci się poprzez wielokrotne wykorzystanie tego ro-
dzaju programu i stworzonych na jego potrzeby narzędzi.

Podsumowując, można powiedzieć, że przedsiębiorstwa deklarują sto-
sunkowo stabilną sytuację w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, 
ale spotykają się z szeregiem problemów wynikających między innymi 
z funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych. Brakuje osób posiadających 
odpowiednie kompetencje zawodowe – praktyczne umiejętności i doświad-
czenie. Spełnienie oczekiwań przedsiębiorców jest trudne nawet w najbar-
dziej typowych i pozornie „uniwersalnych” kompetencjach. W przypadku 
większych przedsiębiorstw tego rodzaju problemy mogą być stosunkowo 
łatwo rozwiązane. Po pierwsze, mają one możliwość pozyskiwania pracow-
ników, którzy zdobyli doświadczenie w mniejszych organizacjach. Z tego 
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punktu widzenia firmy mikro i małe spełniają wobec przedsiębiorstw du-
żych rolę jaką powinny spełniać szkoły zawodowe i inne organizacje zajmu-
jące się kształceniem na potrzeby rynku pracy. Po drugie, w dużych firmach 
istnieje merytoryczne uzasadnienie prowadzenia kompleksowych, profe-
sjonalnych działań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Tego rodzaju 
działania mogą dostarczyć organizacji kompetencji niedostępnych w inny 
sposób, ale także stanowią one atut organizacji w oczach jej pracowników. 
Dostępne na rynku szkolenia rzadko odpowiadają potrzebom małych firm, 
dlatego stosują one prymitywne, ale bardzo skuteczne i odpowiednie dla 
ich rzeczywistych potrzeb metody uczenia pracowników. Wyszkoleni w ten 
sposób pracownicy są cenni dla swoich pracodawców. Jednocześnie uczest-
nictwo pracowników w szkoleniach zewnętrznych może być poważnym 
zagrożeniem dla małych pracodawców. Z jednej strony pozyskane przez 
nich kompetencje nie mogą być często właściwie wykorzystane w małych 
przedsiębiorstwach, a z drugiej strony zyskują oni wartość dla innych pra-
codawców. Ostatecznym rezultatem szkolenia pracowników małych firm, 
a szczególnie szkolenie ich w zakresie znacząco przekraczającym potrzeby 
obecnego pracodawcy może być, i często jest, utratą pracowników na rzecz 
innych organizacji. Dotyczy to także problemów polskiego rynku pracy 
w skali makro. Przykładowo, szkolenie polskich robotników w zakresie ję-
zyków obcych jest naturalną zachętą dla nich do migracji i podejmowania 
zatrudnienia w firmach europejskich, konkurencyjnych wobec polskich pra-
codawców. Jest to być może korzystne z punktu widzenia samych pracow-
ników, ale jest także korzystne dla konkurentów polskich pracodawców i na 
pewno szkodliwe dla przedsiębiorstw w Polsce.

Opinie o szkolnictwie zawodowym i absolwentach 
szkół zawodowych

Z przeprowadzonych przez MORP badań wynika, że około 40% pracodaw-
ców w jakiś sposób współpracuje ze szkołami zawodowymi. Najczęściej 
współpraca dotyczy organizacji praktyk zawodowych. Z punktu widze-
nia pozyskania zatrudnienia u przedsiębiorcy, u którego realizowane były 
praktyki warto zauważyć, że 17% z praktykantów znalazło następnie pra-
cę u przedsiębiorcy organizującego praktyki. W sytuacji, gdy efekty pracy 
praktykantów pokrywają całkowity koszt realizacji praktyki (w tym koszt 
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czasu pracy pracowników organizatora praktyk poświęcony na opiekę 
nad praktykantami) tego rodzaju współpraca może zostać oceniona jako 
korzystna dla pracodawców. Może to być powód, dla którego pracodaw-
cy są ogólnie zadowoleni ze współpracy. Na podstawie badań można, ge-
neralizując, powiedzieć, że dostrzegają oni więcej korzyści niż zagrożeń 
wynikających ze współpracy ze szkołami zawodowymi. Zapowiada to kon-
tynuację współpracy już podjętej przez pracodawców. Pamiętać jednak 
należy, że 6 z 10 firm uczestniczących w badaniach nie współpracuje 
ze szkołami zawodowymi. Najczęściej wynika to z faktu poszukiwania 
kompetencji, które nie są dostępne dzięki szkołom zawodowym. Wy-
nika stąd, że zakres kształcenia oferowanego przez szkoły zawodowe może 
być znacząco rozszerzony zwłaszcza w obszarach, które nie są obiektywnie 
skomplikowane, ale w wyniku ukształtowanej praktyki rozwijane dopiero 
w ramach studiów wyższych.

Obecne możliwości współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami 
zawodowymi zostały w dużej mierze wyczerpane. Dalszy ich rozwój wy-
magałby z jednej strony dalszego dostosowywania oferty szkół zawodo-
wych do potrzeb przedsiębiorstw w tym zmiany programów kształcenia, 
a raczej ich elastycznego kształtowania z uwzględnieniem potrzeb pra-
codawców. Innym kierunkiem jest rozszerzanie oferty szkół zawodowych 
w kierunku przedsiębiorstw, którym w chwili obecnej nie mogą zaofero-
wać odpowiedniego „produktu” – kompetencji zawodowych uczniów. Jak 
się wydaje nie istnieją przeszkody, dla których szkoły zawodowe obok 
lub zamiast obecnie prowadzonych kierunków kształcenia nie miały-
by podjąć prób kształcenia przyszłych pracowników w nowoczesnych 
i poszukiwanych specjalnościach typowych dla gospodarki wiedzy 
XXI wieku. Przykładami takich specjalności mogą być np. programiści, 
administratorzy systemów informatycznych, profesjonalni pracownicy 
(specjaliści) w zakresie księgowości itp. O możliwości tego rodzaju działań 
świadczą przykłady sukcesów przedsiębiorstw w kształceniu tego rodza-
ju kompetencji oraz przykłady samodzielnego lub jedynie wspieranego 
incydentalnymi szkoleniami pozyskiwania przez osoby zainteresowane 
tego rodzaju umiejętności.

Inne niż organizacja praktyk zawodowych formy współpracy przedsię-
biorstw ze szkołami zawodowymi występują bardzo rzadko. Brakuje form 
zinstytucjonalizowanej współpracy, w ramach których można było-
by dyskutować problemy kształcenia praktycznego, czy programy 
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kształcenia. Tego rodzaju niedogodności powinny być usuwane i, jak się 
wydaje na przykładzie organizacji Forum na rzecz Kształcenia Ustawicz-
nego i Szkolnictwa Zawodowego (KUSZ), MORP może skutecznie rozwią-
zywać problemy braku możliwości komunikacji wszystkich interesariuszy 
kształcenia zawodowego.

Jak to już zostało wskazane na przykładzie potrzeb rekrutacyjnych, 
pracodawcy mają bardzo ograniczone wymagania wobec pracowników. 
Podobnie niskie wymagania adresują oni do praktykantów. Jak wynika 
z przeprowadzonych badań nawet takie niskie oczekiwania spełnione są je-
dynie zdaniem 1/3 respondentów. Młody wiek i brak doświadczenia absol-
wentów szkół zawodowych może być czasem postrzegany jak atut. Jednak 
w takim przypadku mówimy o specyficznej korzyści wynikającej z braku do-
świadczenia w postaci „braku złych nawyków”. Inaczej mówiąc atutem absol-
wentów może być „brak najistotniejszych i trudnych do wyplenienia wad”.

Do świadomości pracodawców dociera fakt, że państwo nie potrafiąc 
poradzić sobie z wcześniejszym problemem niskiego poziomu kształcenia 
w szkołach zawodowych rozwiązało problem poprzez znaczące ograni-
czenie tego rodzaju kształcenia z tendencją do jego dalszego ogranicza-
nia. Potwierdzają to następujące cytaty z wypowiedzi uczestników badań: 
Mam takie wrażenie, że wykształcenie średnie zawodowe, tj. absolwenci 
techników – to się gdzieś rozmyło. Nie ma takich osób u nas. Nie przycho-
dzą. A tacy byliby oczekiwani u nas bardzo. […] Nie ma tych absolwentów 
szkolnictwa zawodowego-średniego. […] Zapadli się w systemie szkolnictwa. 
Słyszy się o likwidacji szkół zawodowych średnich.” (IDI, Siedlce, duża firma, 
przetwórstwo spożywcze).

(…) piekarnia, która zatrudnia pięćdziesiąt pięć osób, natomiast piekarzy 
z dyplomem czeladniczym jest tylko trzy. Czyli na pięćdziesiąt pięć osób mamy 
tylko wykwalifikowanych trzech pracowników, reszta to taka zbieranina, czyli 
stolarze, mechanicy, przyuczeni do poszczególnych stanowisk (IDI, pow. ra-
domski, średnia firma, piekarnia).

Badania ilościowe nie potwierdzają w pełni negatywnych opinii na te-
mat funkcjonowania szkół zawodowych. Większość respondentów nie ma 
większych zastrzeżeń wobec stopnia, w jakim szkoły zawodowe dopaso-
wują swoją ofertę do potrzeb lokalnych rynków pracy. Jednak z dalszych 
ustaleń wynika, że w opinii przedsiębiorców szkolnictwo zawodowe zmie-
niło się na niekorzyść. Zauważono ograniczenie troski o praktyczne (czyli 
najbardziej pożądane) aspekty kształcenia, jak i ograniczenie teoretycznych 
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i jednocześnie użytecznych dla praktyki treści kształcenia. Dodatkowo me-
rytorycznie nieuzasadniona, ale niezwykle skuteczna promocja kształcenia 
ogólnego i wyższego ograniczyła, już poprzednio niski, prestiż szkolnictwa 
zawodowego. Z tych powodów szkoły zawodowe wybierają uczniowie po-
strzegani jako „gorsi”.

Podsumowując, można powiedzieć, że wśród silnych stron absolwentów 
respondenci wymieniali takie cechy, jak: ogólne obycie z wiedzą technicz-
ną, podstawy teoretyczne dotyczące wiedzy o branży i zawodzie, a także 
cechy, które wydają się być wspólne dla wszystkich młodych pracowników, 
jak: otwarcie na nowe technologie – obsługa komputera, dobry wygląd. 
Wynika stąd, że jakkolwiek pracodawcy zauważyli ograniczenie przygoto-
wania w zakresie zawodowym, to wysoko oceniają efekty kształcenia zawo-
dowego prowadzonego nawet w ograniczonym wobec potrzeb zakresie. 
Ta stosunkowo płytka i nieugruntowana doświadczeniem wiedza stanowi 
jednak atut absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Z pewnością 
zatem należy zwiększać zakres kształcenia w obszarach zawodowych 
(przedmioty zawodowe) oraz zdecydowanie położyć większy nacisk 
na praktyczną naukę zawodu.

Wśród słabych cech uczniów i absolwentów szkół zawodowych re-
spondenci wskazywali: małe zaangażowanie i postawę roszczeniową, brak 
umiejętności praktycznych, słabą dyscyplinę i organizację pracy, schlud-
ność i organizację miejsca pracy, a także staranność i dokładność. Inne 
słabe cechy absolwentów i uczniów szkół zawodowych to możliwości inte-
lektualne, co zdaje się potwierdzać obiegową opinię, że szkoła zawodowa 
to placówka negatywnego wyboru, do której trafiają uczniowie, których 
zdolności poznawcze nie są wystarczające do podjęcia kształcenia w in-
nych rodzajach szkół. Co ważne pracodawcy podkreślali, że absolwenci 
szkół zawodowych nie dysponują certyfikatami czy dyplomami, tj. formal-
nymi kwalifikacjami niezbędnymi do podjęcia pracy na danym stanowisku. 
W tym przypadku można jednoznacznie wskazać, że podstawowym obo-
wiązkiem szkół zawodowych powinno być doprowadzenie do tego, aby ich 
absolwenci spełniali formalne wymagania niezbędne do podjęcia pracy 
w wybranym zawodzie. W ramach prowadzonych wywiadów respondenci 
stosunkowo nisko oceniali wkład szkoły w ogólne przygotowanie absol-
wentów do wykonywania zawodu, czy szerzej do pracy. Z ich wypowiedzi 
wynika, że w większym stopniu decyduje o tym sytuacja w domu konkret-
nego ucznia, czy absolwenta niż wysiłek szkół.
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Jasno wynikającym z przeprowadzonych badań wnioskiem jest 
fakt, że pracodawcy mają bardzo niskie wymagania zarówno wobec 
kandydatów do pracy, jak wobec uczniów-praktykantów. Tego rodza-
ju zaniżanie oczekiwań może wynikać z dwóch powodów. Po pierwsze, 
pracodawcy poszukują głównie pracowników do wykonywania pro-
stych prac. W takim przypadku istnienie szkół zawodowych kształcących 
uczniów przez 3 lata jest całkowicie bezcelowe. Jak wskazuje obserwacja 
praktyki w przypadku wielu stanowisk całkowicie wystarczające do uzy-
skania pełnej oczekiwanej efektywności pracy jest przeszkolenie stano-
wiskowe zajmujące zaledwie kilka godzin, czy dni. Dodatkowa wiedza 
posiadana przez pracowników może być co prawda ich atutem w sytu-
acji, gdy w organizacji istnieje możliwość awansowania, ale w przypadku 
większości organizacji (w tym w szczególności organizacji małych) tego 
rodzaju możliwości są ograniczone. W związku z tym zbyt wysoki poziom 
kwalifikacji pracowników jest nie tyle źródłem ich przewagi na rynku pra-
cy, ile źródłem frustracji wynikającej z ich wysokich i niemożliwych do 
spełnienia aspiracji. Dlatego pracodawcy w procesie rekrutacji i selek-
cji najczęściej odrzucają kandydatów o zbyt wysokich kwalifikacjach. Po 
drugie, pracodawcy mogą zdawać sobie sprawę z realiów rynku pra-
cy, sposobu funkcjonowania szkół zawodowych i innych instytucji 
kształcących na potrzeby rynku pracy i przyjmują ciężar kształcenia 
zawodowego na siebie. Także w tym przypadku istnienie szkół, które 
przez kilka lat kształcą uczniów jest bezcelowe, gdyż i tak ciężar nauki za-
wodu spada wyłącznie lub niemal wyłącznie na pracodawcę. W przypad-
ku dużych przedsiębiorstw istnieje, co potwierdzają badania, możliwość 
nawiązywania korzystnej współpracy ze szkołami zawodowymi i inny-
mi tego rodzaju instytucjami i przyjęcie wspólnej odpowiedzialności za 
kształcenie uczniów. W przypadku małych organizacji jest to utrudnione 
i z punktu widzenia małych pracodawców często nieopłacalne, a wręcz 
kontrproduktywne. W ich przypadku przyjęcie praktykantów może pro-
wadzić do powstania potencjalnie groźnej konkurencji na lokalnym rynku 
świadczonych usług. Taka sytuacja występuje przede wszystkim w mniej-
szych miejscowościach. Z powyższego wynika, że sens istnienia szkół 
zawodowych i innych placówek kształcenia zawodowego i ustawicz-
nego występuje obecnie jedynie w sytuacji, gdy uda im się pozyskać 
aktywną współpracę dużego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej, 
czy też nieformalnie utworzonej grupy małych przedsiębiorstw. 
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W pozostałych przypadkach finansowanie, zazwyczaj kosztownego, 
procesu kształcenia uczniów może być traktowane jako niegospodar-
ność ich kierownictwa i organów prowadzących.

Wobec faktu ograniczonego zakresu współpracy szkół zawodowych 
z pracodawcami konieczne jest przeprowadzenie gruntownych zmian 
w funkcjonowaniu szkół zawodowych w Polsce. Prowadzone przez MORP 
badania dotyczyły sytuacji w województwie mazowieckim, którego specy-
fika powoduje, że jest ono najkorzystniejszym regionem dla wprowadzania 
zmian, których docelowy zasięg powinien być ogólnopolski.

Specyficzna rola pracodawców województwa mazowieckiego

O specyfice rynku pracy województwa mazowieckiego decyduje przede 
wszystkim rola Warszawy jako centralnego punktu podejmowania klu-
czowych dla gospodarki decyzji. Zakres terytorialny warszawskiego ryn-
ku pracy jest trudny do oszacowania, ale z obserwacji praktyki wynika, iż 
pracownicy zajmujący szeregowe stanowiska dla podjęcia pracy w War-
szawie, decydują się często na odbywanie codziennych kilkugodzinnych 
podróży. W przypadku wysokich stanowisk kierowniczych i stanowisk 
eksperckich z pewnością można mówić o ogólnopolskim zasięgu oddzia-
ływania warszawskich pracodawców.

W Warszawie swoje siedziby mają wszystkie ministerstwa, większość 
urzędów centralnych, sądy centralne i największe sądy niższych instan-
cji oraz inne najistotniejsze instytucje administracji publicznej, a także 
uczelnie o zdecydowanie wyższej renomie niż uczelnie działające w in-
nych miastach województwa mazowieckiego. Oznacza to, że kluczowe 
decyzje determinujące warunki pracy około 900 000 pracowników 
administracji publicznej oraz dużej grupy pracowników organizacji 
współpracujących podejmowane są w Warszawie. Próbując sprostać 
wymaganiom tej grupy pracodawców nie sposób uniknąć brania pod 
uwagę potrzeb wynikających zarówno z naturalnej fluktuacji kadr zarów-
no dużych instytucji publicznych mających swoje siedziby w Warszawie, 
jak i z wpływu jaki wywierają one na oferty zatrudnienia innych organi-
zacji publicznych województwa mazowieckiego i, szerzej, wszystkich or-
ganizacji publicznych w Polsce. W Warszawie podejmowane są także 
decyzje dotyczące funkcjonowania całych branż i grup zawodowych, 
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co kształtuje wymagania pracodawców publicznych i prywatnych, 
np. w zakresie bezpieczeństwa pracy, księgowości, przyjętych metod pro-
dukcji itp.

W Warszawie ma swoją siedzibę połowa największych przedsię-
biorstw działających w Polsce, a pozostałe organizacje mają tutaj czę-
sto swoje kluczowe oddziały i biura. Przykładem branży, która niemal 
w całości jest zlokalizowana w Warszawie jest bankowość. W Warszawie 
mają swoje siedziby niemal wszystkie banki działające w Polsce i od de-
cyzji podejmowanych w tym mieście zależy polityka kadrowa prowadzo-
na następnie w województwie mazowieckim i innych regionach Polski, 
a często także za granicą. Ustalenie potrzeb kompetencyjnych takich 
przedsiębiorstw w Warszawie może pomóc w kształtowaniu umiejętno-
ści pracowników także na potrzeby ich oddziałów zlokalizowanych w ca-
łej Polsce.

W Warszawie swoje siedziby mają oddziały międzynarodowych 
organizacji dysponujących najnowocześniejszymi technologiami 
i oferujące te technologie innym organizacjom działającym w Polsce. 
Technologie te kształtują potrzeby pracodawców w całym kraju.

Na podstawie powyższych faktów można powiedzieć, że Warszawa jest 
nie tylko kluczowym rynkiem pracy województwa mazowieckiego, ale 
także odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu popytu na pracę w ujęciu 
ogólnopolskim. W dalszej części niniejszego opracowania znaczenie tych 
faktów zostanie przedstawione bardziej szczegółowo.

Poza Warszawą istnieje kilka większych ośrodków miejskich, których 
rynek pracy jest w dużej mierze zdeterminowany z jednej strony czasem 
dojazdu do Warszawy, a z drugiej strony istnieniem lub brakiem jednego 
dużego lub grupy silnych lokalnych pracodawców, których praktyki za-
rządzania kapitałem ludzkim determinują funkcjonowanie innych mniej-
szych organizacji. Rynki pracy zdominowane przez małe przedsiębiorstwa 
są z jednej strony trudne do zbadania, a z drugiej strony rozproszenie pra-
codawców utrudnia funkcjonowanie szkół zawodowych. Mówiąc wprost 
wykształcenie 30 specjalistów z jakiejś dziedziny (np. fryzjerów) na małym 
lokalnym rynku może zaspokajać potrzeby tego rynku na najbliższe kilka-
set lat. W większych ośrodkach wykształcenie 300 specjalistów może nie 
zaspokajać nawet potrzeb wynikających z naturalnych ruchów kadr (np. 
odejścia na emeryturę) i rodzić poważne problemy dla lokalnych praco-
dawców. Dlatego skuteczne z punktu widzenia potrzeb pracodawców 



70

prowadzenie szkół zawodowych na poziomie niektórych powiatów 
jest niezwykle trudne lub wręcz niewykonalne i konieczne jest ko-
ordynowanie działań tego rodzaju placówek na poziomie wyższym 
niż powiaty.

Źródła potrzeb kompetencyjnych

Kluczowym wyzwaniem dla szkół zawodowych i innych organizacji zajmu-
jących się kształceniem na rynek pracy jest próba przewidzenia przyszłych 
potrzeb pracodawców. Zazwyczaj zwraca się uwagę na fakt, że największy 
odsetek przedsiębiorstw działających w Polsce to przedsiębiorstwa małe 
i mikro. Dlatego pozornie rozsądnym rozwiązaniem jest zbadanie ich ocze-
kiwań i następnie podjęcie próby dostosowania się do tych oczekiwań. Jak 
się jednak okazuje, założenie to jest błędne. Pierwszym ważnym pytaniem 
jest zatem pytanie o zasadnicze ukierunkowanie działań szkół zawodo-
wych, poprzez dostarczenie im rzeczywiście wartościowej wiedzy na te-
mat oczekiwań pracodawców. Ponieważ sprostanie obecnym potrzebom 
jest możliwe dopiero po upływie czasu (w obecnej sytuacji kilku lat, a po 
wprowadzeniu uelastyczniających zmian 6–12 miesięcy) celem nie może 
być sprostanie obecnym potrzebom, a potrzebom przyszłym.

Rynek pracy funkcjonuje w niedemokratyczny sposób. Duże orga-
nizacje o ugruntowanej pozycji dobrego pracodawcy oddziałują bar-
dzo silnie na swoje otoczenie w tym na małych konkurentów na rynku 
pracy wyznaczając pewien standard działania. Wynika to po pierwsze 
z faktu, że duża organizacja jest zazwyczaj otoczona dużą grupą mniejszych 
organizacji świadczących usługi na jej rzecz. Wobec zwiększania się popu-
larności outsourcingu zakres oddziaływania dużych i ważnych dla lokalnego 
rynku pracy pracodawców na funkcjonowanie mniejszych pracodawców 
stale się zwiększa. Ponadto, jak to już zostało wskazane prowadzenie pro-
fesjonalnych działań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim jest uzasad-
nione dopiero po przekroczeniu pewnej wielkości zatrudnienia. W związku 
z tym duże organizacje dysponują pewną świadomie wytworzoną polityką 
zarządzania kapitałem ludzkim, a ostatnio coraz częściej strategią zarządza-
nia kapitałem ludzkim (ZKL). Małe organizacje nie dysponują tego rodzaju 
praktykami i rzadko prowadzą działania nastawione na długi okres, które są 
warunkiem osiągnięcie sukcesu w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. 
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Małe organizacje są jedynie „biorcą” standardu i nie mając istotnego 
wpływu na funkcjonowanie rynku pracy dostosowują się do praktyk 
innych, dużych organizacji. Można zatem powiedzieć, że nie posiadają 
strategii zarządzania kapitałem ludzkim, ale najczęściej nieświado-
mie realizują strategię dostosowywania się do warunków określonych 
przez inne, duże organizacje. Możliwość podjęcia pracy w dużej organi-
zacji jest często postrzegane przez pracowników jako awans zawodowy. 
Wynika to z szeregu istotnych dla pracowników cech tych organizacji. Po 
pierwsze, duże organizacje oferują, przynajmniej pozornie, wyższe bezpie-
czeństwo zatrudnienia, co odgrywa znacząco większą rolę w przypadku 
pracowników doświadczonych – posiadających wartościową praktykę za-
wodową. Zazwyczaj pozyskiwanie doświadczenia zawodowego jest zwią-
zane z pozazawodowymi działaniami pracownika, w tym przede wszystkim 
z zakładaniem i rozwojem rodziny. Dlatego doświadczeni pracownicy mają 
ważne powody, dla których ubiegają się o pracę w organizacjach postrze-
ganych jako stabilni, rzetelni pracodawcy. Po drugie, większe organizacje 
dysponują nie tylko lepszymi praktykami w zakresie zarządzania kapitałem 
ludzkim, ale także realnymi możliwościami awansowania dla pracowników 
tj. zajmowania wyższych stanowisk. W małych firmach ścieżka kariery jest 
zazwyczaj bardzo krótka lub wręcz zakłada, że pracownik do końca swojej 
pracy w firmie zajmować będzie to samo stanowisko. Po trzecie, większe 
organizacje potrafią w lepszym stopniu wykorzystać kompetencje pra-
cowników co powoduje, że zaoferowanie im wyższych wynagrodzeń jest 
dla nich możliwe i korzystne. Wobec tych faktów małe przedsiębiorstwa 
przyjmują na siebie rolę „kuźni kadr” dla innych pracodawców lub muszą 
szybko dostosowywać oferowane przez siebie warunki pracy do praktyk 
innych, większych organizacji. Inaczej mówiąc, albo zrealizują działania bę-
dące odpowiedzią na działania innych organizacji, czyli zrealizują podobną 
strategię, albo utracą na rzecz swoich konkurentów na rynku pracy najcen-
niejszych pracowników i będą zmuszone do przyjmowania nowych pra-
cowników i uczenia ich.

Przyjęcie i zrozumienie tych faktów może rozwiązać przynajmniej część 
problemów badawczych dotyczących funkcjonowania rynku pracy. Prowa-
dzone badania, w tym badania prowadzone przez MORP wskazują, że mali 
przedsiębiorcy zazwyczaj nie potrafią w sposób kompetentny i szczegóło-
wy wyjaśnić swoich potrzeb kadrowych, gdyż nie dysponują ani niezbęd-
ną w tym zakresie wiedzą, ani nie zatrudniają odpowiednich specjalistów. 
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Powoduje to, że próby przewidzenia przyszłości kluczowe dla dostosowy-
wania programów kształcenia do potrzeb pracodawców są skazane na nie-
powodzenie – przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie rzadko są w stanie 
określić swoje przyszłe potrzeby kompetencyjne. Jedynie koncentracja 
procesów badawczych na problemach dużych przedsiębiorstw działa-
jących na lokalnych rynkach pracy może dać podstawę do przewidze-
nia przyszłego rozwoju sytuacji, gdyż decyzje i działania podejmowane 
przez duże organizacje w chwili przeprowadzania badania będą skutkować 
reakcją rynku pracy z pewnym opóźnieniem.

O potrzebach kompetencyjnych pracodawców decyduje wielkość orga-
nizacji, gdyż od niej zależy kształt procesów wewnętrznych i zakres niezbęd-
nych kompetencji. Inaczej mówiąc pracownicy małych organizacji muszą 
posiadać stosunkowo rozległe kompetencje, gdyż w razie nieobecności 
jednego pracownika inni muszą być w stanie ich zastąpić. W przypadku 
dużych organizacji zakres specjalizacji może być już większy. Przygotowu-
jąc pracowników do funkcjonowania na rynku pracy należy brać pod 
uwagę niejednolite wymagania wobec pracowników występujących 
u dużych i mniejszych pracodawców. Wymagania mniejszych pracodaw-
ców dotyczą zazwyczaj szerszego zakresu, ale słabiej rozwiniętych kom-
petencji, a w przypadku dużych organizacji większe znaczenie ma węższy 
zakres posiadanych kompetencji, ale rozwinięty w znacznie wyższym stop-
niu. Podobnie takie typowe oczekiwane przez pracodawców kompetencje 
jak np. „praca w zespole” są inaczej definiowane, gdy zespół liczy 6 osób 
pracujących w jednym pomieszczeniu, a inaczej, gdy mowa jest o 60 000 
pracowników pracujących w różnych, w tym zagranicznych lokalizacjach. 
Biorąc pod uwagę, że generalnie małe firmy stosują uproszczone metody 
działania firm dużych, proces identyfikacji potrzeb kompetencyjnych pra-
codawców łatwiej jest rozpocząć od potrzeb organizacji dużych, które dys-
ponują profesjonalnie przygotowanym do tego rodzaju działań zespołem 
pracowników działu human resources (HR), a następnie uprościć opracowa-
ne rozwiązania dostosowując je do potrzeb małych organizacji niż przepro-
wadzić proces odwrotny.

Duże organizacje najczęściej dysponują dobrymi praktykami w zakre-
sie organizacji pracy, które mogą być zaadoptowane na potrzeby małych 
organizacji. Jednocześnie tego rodzaju standard może być łatwiej przyjęty 
niż standard zbudowany w jakikolwiek inny sposób, co jest związane z pre-
stiżem wybranych dużych organizacji. Różnice w wielkości organizacji są 
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stosunkowo proste do zidentyfikowania. Dlatego w łatwy sposób można 
dostosowywać ofertę szkół zawodowych i innych podobnych organizacji 
do potrzeb pracodawców w zależności od tego, czy branża, na potrzeby 
której kształceni są pracownicy jest raczej rozdrobniona, czy też złożona 
z małej liczby dużych przedsiębiorstw. Z drugiej strony oparcie koncep-
cji funkcjonowania szkół zawodowych na praktykach najlepszych 
przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim (rekruta-
cji, selekcji, oceny, planowania rozwoju, pomiaru efektywności rozwo-
ju kompetencji) byłoby pomocne nie tylko w poprawie efektywności 
szkół, ale także dałoby dodatkowy efekt w postaci zapoznania przy-
szłych pracowników z typowymi dla profesjonalnych organizacji pro-
cesami zarządzania.

Innymi łatwymi do zanalizowania źródłami potrzeb kompetencyjnych 
przedsiębiorstw są: specyfika obsługiwanych przez organizację klientów, 
miejsce stanowiska łańcuchu wartości Michael’a Portera (funkcja stano-
wiska w organizacji), wiek organizacji (np. zgodnie z koncepcją Larry’ego 
Greiner’a). Poprzez przeprowadzenie tego rodzaju analiz łatwo można ukie-
runkować rozwój kompetencji z punktu widzenia takich cech pracowników 
jak: nastawienie na potrzeby klienta, współpraca wewnętrzna (obsługa 
klienta wewnętrznego), stosunek do władzy, oczekiwana samodzielność, 
konieczność poddawania się rygorom procedur. Wykorzystanie dorobku 
nauk o zarządzaniu pozwala na stosunkowo proste dostosowania pro-
gramów kształcenia uczniów do rzeczywistych, a w przypadku małych 
organizacji często nie w pełni uświadomionych potrzeb.

Często podkreślanym faktem są zmiany jakie zachodzą w dostępnych 
technologiach oraz zmiany w prawie. Determinują one potrzeby pracodaw-
ców z jednej strony poprzez narzucanie na nich rozmaitych obowiązków 
i ograniczeń (prawo), a z drugiej strony dostarczając coraz nowocześniej-
szych rozwiązań technologicznych. Często niezupełnie prawdziwie mówi 
się o występujących nagle przełomach technologicznych. W rzeczywi-
stości najczęściej występują znaczne opóźnienia pomiędzy wynale-
zieniem nowego rozwiązania, a jego powszechnym zastosowaniem, 
ale proces ten jest trudny do zaobserwowania przez małe przed-
siębiorstwa, które najczęściej są użytkownikami, a nie „dawcami” 
technologii. Dla wykorzystania tego faktu kluczowym wyzwaniem jest 
właściwe zdefiniowanie branży. Przykładowo w branży budowlanej wy-
stępuje ogromnie wielu dostawców rozmaitych technologii. Zawężenie tej 
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branży wyłącznie do robót wykończeniowych już znacząco ogranicza licz-
bę dostawców technologii. Kolejne zawężenie prowadzi często do wnio-
sku, że w praktyce występuje zaledwie kilku globalnych i/lub lokalnych 
dostawców technologii danego typu i obserwacja zmian wymaga nie tyle 
prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę badań ilościowych, a raczej 
precyzyjnych ustaleń z przedstawicielami kilku zaledwie organizacji.

W ten sposób opóźnienie pomiędzy wprowadzeniem nowego rozwią-
zania do oferty handlowej, a jego upowszechnieniem, można wykorzy-
stać do zmodyfikowania programów kształcenia uwzględniającego nowe 
możliwości. Taki sposób prowadzenia działań edukacyjnych powoduje, że 
absolwenci szkół zawodowych mogą dysponować rzadką na rynku pracy 
wiedzą i umiejętnościami i, poprzez to, być bardziej cennymi pracownika-
mi od dotychczas zatrudnianych. Próbując zobrazować sytuację na rynku 
pracy można powiedzieć, że faktycznie użytkownikami podręczników są 
najczęściej uczniowie, a antybiotyki przyjmowane są przez osoby cho-
re. Jednak badanie przyszłej popularności podręczników i antybiotyków 
w oparciu o opinię tych grup osób może mieć jedynie charakter uzupełnia-
jący. O rzeczywistej, przyszłej sytuacji w zakresie podręczników i antybio-
tyków decydują przede wszystkim: dostawcy rozwiązań (przygotowujący 
odpowiednie produkty (podręczniki i leki)), odpowiednie urzędy (dopusz-
czając ich stosowanie) oraz decydenci (nauczyciele i lekarze). Wpływ sa-
mych użytkowników leków i podręczników tj. osób chorych i uczniów jest 
w najlepszym razie ograniczony.

Jak wynika z analizy źródeł potrzeb kompetencyjnych pracodawców ta-
kich jak: specyfika branż, w których działają, wykorzystywanych technologii, 
czy stosowanych rozwiązań organizacyjnych znaczącej poprawy w efek-
tywności funkcjonowania szkół zawodowych można oczekiwać poprzez 
zastosowanie wiedzy z zakresu zarządzania (dostosowywanie programów, 
wykorzystanie dorobku ZKL w kształceniu kompetencji uczniów). Równie 
ważne jest właściwe ukierunkowanie prowadzonych badań tj. uwzględnie-
nie ogromnej roli jaką na rynku pracy odgrywają duże przedsiębiorstwa, 
najistotniejsze instytucje administracji publicznej oraz przedstawicielstwa 
globalnych liderów dostarczających technologie na rzecz pracodawców. 
Obok prowadzonych, szeroko zakrojonych badań MORP prowadziło także 
badania praktyk w zakresie łączenia potrzeb pracodawców, instytucji ryn-
ku pracy i szkół. W ramach analiz i wizyt studialnych zebrano bardzo cie-
kawe materiały i obserwacje pochodzące z różnych krajów europejskich. 
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Z punktu widzenia zarówno podobieństwa kulturowego, jak etapu rozwo-
ju gospodarki, ale przede wszystkim biorąc pod uwagę przyjęcie bardzo 
podobnych założeń najciekawszych inspiracji dla tworzenia efektywnych 
rozwiązań może dostarczyć model przyjęty w Republice Czeskiej.

Odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw – adaptacja 
„modelu czeskiego”

Jak wskazują zebrane materiały, wyniki wizyt studialnych i bezpośrednia 
wymiana doświadczeń, w Republice Czeskiej przyjęto i przetestowano 
model organizacji współpracy pomiędzy pracodawcami, a szkolnictwem 
zawodowym zbliżony do modelu postulowanego w niniejszym opraco-
waniu. Wdrożenie tego rozwiązania w Czechach nie tylko zakończyło się 
sukcesem, ale model nadal jest rozwijany i kolejne grupy pracodawców 
włączają się do współpracy. W oparciu o te doświadczenia i analizę prak-
tyki funkcjonowania wiodących przedsiębiorstw w Polsce można wskazać 
szereg zasad, których przestrzeganie jest konieczne przy wprowadzaniu 
rozwiązań mających usprawniać zarówno funkcjonowanie szkolnictwa za-
wodowego, jak ułatwiającego działanie przedsiębiorstwom.
1. Kształcenie na rzecz rynku pracy oznacza kształcenie na rzecz praco-

dawców, którzy są ostatecznym klientem usług edukacyjnych w zakre-
sie szkolenia zawodowego.

2. Programy kształcenia powinny być przygotowywane przez samych za-
interesowanych – przedsiębiorstwa i uzupełniane w taki sposób, aby 
dać gwarancję pozyskania niezbędnych kwalifikacji, dyplomów i speł-
nienia innych formalnych warunków podjęcia zatrudnienia.

3. Uwarunkowania takie jak: baza dydaktyczna (budynki, wyposażenie itp.) 
oraz kompetencje zawodowe nauczycieli, czy urzędników i ich postawy, 
czy opinie mają drugorzędne znaczenie z punktu widzenia kształcenia 
zawodowego.

4. Programy kształcenia muszą być przygotowywane i realizowane w bez-
pośredniej współpracy z pracodawcami.

5. Czas trwania kształcenia musi być dostosowany do zakresu niezbęd-
nych do podjęcia zatrudnienia kompetencji.

6. Terminy kształcenia i praktyk muszą być dostosowane do potrzeb pra-
codawców.
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  7. Kształcenie „ogólne” musi być dostosowane do kształcenia zawodowego.
  8. Sposób prowadzenia kształcenia i samo funkcjonowanie szkół musi 

być wzorowane na metodach przyjmowanych przez pracodawców 
– przedsiębiorstwa.

  9. Aktualność programów musi być stale monitorowana.
10. Rola urzędników w ustalaniu programów kształcenia, nadzoru nad jego 

prowadzeniem itp. powinna być wyłącznie rolą pomocniczą.

Można zatem powiedzieć, że osobami najbardziej kompetentnymi 
do określania potrzeb kompetencyjnych są sami pracownicy wio-
dących przedsiębiorstw, a w szczególności członkowie zarządu oraz 
dyrektorzy i pracownicy departamentów zarządzania kapitałem 
ludzkim. Eksperci ds. ZKL przedsiębiorstw mają zdecydowanie wyższe 
kompetencje do opracowywania programów kształcenia i ich realiza-
cji niż pracownicy szkół zawodowych i urzędnicy. Funkcjonowanie szkół 
musi być bezwzględnie podporządkowane celom ich działania. W prak-
tyce „narzędzia” niezbędne do prowadzenia kształcenia dzięki współpra-
cy z przedsiębiorstwami są stosunkowo łatwe do pozyskania. Barierą we 
wprowadzaniu nowych metod kształcenia nie mogą być kompetencje 
i postawy nauczycieli. Ich osobiste interesy muszą być brane pod uwa-
gę wyłącznie w zakresie wynikającym z realizacji przyjętych programów. 
Z pewnością nieakceptowalną praktyka jest dostosowywanie programów 
do obecnych umiejętności i postaw nauczycieli. Dzięki bezpośredniej 
współpracy z pracodawcami możliwe jest uzyskanie dostępu do wiedzy 
praktycznej – pracowników wiodących przedsiębiorstw. Czas trwania 
kształcenia powinien być maksymalnie skrócony, gdyż wiąże się z ko-
niecznością ponoszenia kosztów. Inaczej mówiąc jeśli pożądane efekty 
można osiągnąć w czasie krótszym niż 3 lata (np. 12 miesięcy) to okres 
nauki musi zostać skrócony do tego właśnie okresu.

Możliwości efektywnego organizowania praktyk są zróżnicowane 
w zależności od normalnego dla konkretnej organizacji cyklu jej działania. 
Praktyki powinny być organizowane w taki sposób, aby praktykanci mogli 
wspierać organizację w chwili, gdy jest to najbardziej uzasadnione. Ozna-
cza to odejście od „typowej dla szkolnictwa” organizacji roku pracy, na 
rzeczy „typowej dla branży” organizacji roku pracy. Kształcenie treści 
„ogólnych” może w istotny sposób wspierać kształcenie zawodowe jednak 
pod warunkiem dostosowania treści kształcenia do potrzeb konkretnego 
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zawodu. Dotyczy to np. specyficznych dla konkretnego zawodu form po-
rozumiewania się, zakresu wykorzystania matematyki, nauczania języka 
obcego z uwzględnieniem słownictwa branżowego. Obecny sposób 
funkcjonowania szkolnictwa jest skrajnie różny od typowego funk-
cjonowania przedsiębiorstwa i generalnie podobny do tradycyjnego 
sposobu organizacji produkcji w postaci „taśmy produkcyjnej”. Tego ro-
dzaju organizacja nauczania może być właściwa dla ograniczonej liczby 
przedsiębiorstw. Konieczność aktualizowania programów wymusza 
istnienie zespołów zadaniowych złożonych z przedstawicieli praco-
dawców i wspieranych przez pracowników szkół i urzędników. Tego 
rodzaju zespoły mogłyby także rozwiązywać na bieżąco problemy we 
współpracy pomiędzy szkołami, a pracodawcami. Z powyższego wynika 
zakres transformacji jaką powinno przejść szkolnictwo zawodowe. W nie-
których przypadkach tego rodzaju działania mogłyby znacząco poprawić 
skuteczność funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, ale w wielu przy-
padkach dopiero przyjęcie tego rodzaju założeń pozwala uzasadnić dalsze 
istnienie tego rodzaju placówek. Zaadaptowanie i wdrożenie w warun-
kach polskich przedstawionych powyżej założeń wymaga całkowitej 
zmiany orientacji szkół zawodowych, ograniczenia znaczenia MEN 
w kształtowaniu programów kształcenia, zmiany zasad finansowania 
kształcenia i zmiany sposobu kierowania szkołami w kierunku wy-
nikającym z założeń zarządzania publicznego. Można powiedzieć, że 
przynajmniej części spośród powyższych postulatów w większym stopniu 
dotyczy praktyki działania niż uregulowań prawnych opisanych w innych 
częściach niniejszej książki.

Na zakończenie warto jest wskazać na fakt, że trudna sytuacja za-
równo szkół zawodowych, jak pracodawców jest bezpośrednim re-
zultatem prowadzonej od wielu lat polityki państwa promującej tzw. 
„kształcenie ogólne” i podejmowanie studiów przez możliwie największą 
grupę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Trzeba przypomnieć, że 
źródłem tej polityki był problem wyżu demograficznego i obawy związane 
z wejściem na rynek pracy dużej grupy młodych osób. Rozwiązaniem tego 
„kłopotu” miało być zatrzymanie młodzieży w szkołach. Niezależnie od 
tego, czy tego rodzaju „problem” rzeczywiście wymaga ingerencji państwa, 
z pewnością można powiedzieć, że w chwili obecnej tego rodzaju kłopoty 
nie występują.
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W wyniku polityki państwa rośnie i nadal będzie rosnąć odsetek osób 
bezrobotnych legitymujących się dyplomem wyższej uczelni, przy jedno-
cześnie występujących i również rosnących problemach pracodawców 
w pozyskaniu odpowiednich kandydatów do pracy. Interesującym bada-
niem, jakie w tej sytuacji należałoby przeprowadzić byłaby próba oszaco-
wania całkowitych strat dla polskiej gospodarki wynikającej z jednej strony 
z masowego finansowania pozyskiwania przez uczniów nieatrakcyjnej na 
rynku pracy wiedzy i utrzymaniem osób bezrobotnych będących ofiarami 
tego rodzaju polityki, a z drugiej strony oszacowania kosztów jakie zmusze-
ni są ponosić pracodawcy w związku z brakiem dostępności odpowiednich 
kandydatów i kształceniem niedoświadczonych pracowników.

Ostatnim kluczowym elementem jaki należałoby wziąć pod uwagę 
w tego rodzaju badaniach jest skrócony okres aktywności zawodowej po-
szczególnych osób związany z podejmowaniem długookresowe kształcenia. 
Konieczność przeprowadzenia tego rodzaju badań potwierdza następują-
ca wypowiedź uczestnika badań: Z moich rozmów branżowych, spostrzega-
my niepokojące zjawisko przymusowego bezrobocia związanego z tym, 
że mamy coraz więcej absolwentów szkół wyższych, którzy szukają za-
trudnienia na siedleckim rynku pracy. I nie znajdują go, ze względu na 
nieco inne potrzeby pracodawców tego rynku. U nas dużo firm to firmy 
produkcyjne, zatrudniające, jeśli już, to głównie na stanowiskach wy-
konawczych. Obserwuje się takie zjawisko, które polega na niedopasowaniu 
oczekiwań pracodawcy z oczekiwaniami głównie finansowymi takiego absol-
wenta szkoły wyższej. Czyli absolwent ma swoje wymagania – dość wysokie, 
bo przecież ma skończoną wyższą uczelnię, zainwestował w siebie, czy zrobili 
to za niego rodzice, to teraz musi znaleźć pracę dobrze płatną i najlepiej od 
razu na stanowisku zarządzającym […] No to siedzą na bezrobociu, miotają 
się, dokształcają za Unijne pieniądze. I co z tego? (IDI, Siedlce duża firma pro-
dukcyjna spożywcza).
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Tomasz Mering

Kształcenie ustawiczne  
w województwie mazowieckim

Wstęp

Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych dla przyszłej strategii 
rozwoju kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim. Punkt 
wyjścia do dalszych rozważań stanowią wnioski z badań Mazowieckiego 
Obserwatorium Rynku Pracy, które wskazują na istotne problemy zwią-
zane z niewystarczającym potencjałem edukacyjnym placówek sektora 
kształcenia ustawicznego oraz niskim udziałem w edukacji permanentnej 
w województwie. Problemem jest również nieodpowiadająca potrzebom 
współczesnego rynku pracy struktura kierunków kształcenia, na co wpływa 
skłonność uczestników do wybierania kierunków mało perspektywicznych, 
ale łatwiejszych do ukończenia.

Wydaje się, że istnieje pilna konieczność wypracowania strategii rozwo-
ju kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim, która dałaby 
podstawy do podejmowania działań na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego 
zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Przyjecie dokumentu po-
zwoliłoby również na racjonalizację wykorzystania istniejących zasobów 
oraz mogłoby przyczynić się do upowszechnienia idei kształcenia usta-
wicznego w województwie.

W artykule przedstawiono rolę jaką odgrywa kształcenie ustawiczne 
w rozwoju kapitału ludzkiego, przeanalizowano otoczenie prawno-insty-
tucjonalne systemu kształcenia ustawicznego w Polsce oraz dokumenty 
programowo – strategiczne w istniejące w województwie mazowieckim. 
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W podsumowaniu zawarto propozycje priorytetów i działań, które mogły-
by się stać podstawą dla przyszłej strategii rozwoju kształcenia ustawiczne-
go na Mazowszu.

Znaczenie kształcenia ustawicznego dla rozwoju 
kapitału ludzkiego

Kapitał ludzki jest uznawany za jeden z podstawowych czynników wpły-
wających na wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny w długim okresie 
czasu. Patrząc szerzej, przeciętny poziom wykształcenia i kompetencji spo-
łecznych wpływa na jakość zasobów pracy, a przez to na produktywność 
i wielkość wytwarzanego produktu. Wysoka jakość kapitału ludzkiego 
wpływa nie tylko na wzrost gospodarczy i innowacyjność, ale na większą 
spójność społeczną, i wzrost dobrobytu obywateli. W perspektywie indywi-
dualnej, inwestycje w edukację przynoszą jednostce wymierne zyski w po-
staci wzrostu wynagrodzenia, zwiększenia szans na awans zawodowy oraz 
poprawy jej pozycji na rynku pracy, przejawiającej się np. w mniejszym 
prawdopodobieństwie utraty zatrudnienia58. Kapitał ludzki jest też uzna-
wany za kluczowy czynnik rozwoju regionalnego, pozytywnie oddziałując 
na innowacyjność oraz produktywność regionalnych gospodarek. Wysoka 
jakość zasobów siły roboczej jest jedną z przewag komparatywnych, która 
ułatwia przyciąganie zewnętrznych inwestycji.

Indywidualny udział w edukacji zyskał na znaczeniu w wyniku przy-
spieszenia procesów modernizacyjnych, charakterystycznego dla kilku 
ostatnich dekad. Postęp technologiczny, zmieniające się warunki życia 
oraz szybka dezaktualizacja wiedzy i kwalifikacji zawodowych, to główne 
przyczyny dla których jednostki podejmują indywidualne wysiłki eduka-
cyjne – po to by przystosować się do otaczającego je świata i sprawnie 
w nim funkcjonować59. Jednocześnie kształcenie ustawiczne nie może 
być uznane tylko i wyłącznie za dobro prywatne, gdyż – poza korzyściami  

58 Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia człowieka, MPiPS, 
Warszawa 2010, s. 151.

59 Błędowski P., Nowakowska M., Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik, Instytut 
Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2010, s. 24.
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indywidualnymi – przynosi szereg pozytywnych efektów zewnętrznych dla 
gospodarek narodowych i regionalnych.

Większość państw OECD przeprowadziła w ostatnich dekadach refor-
my mające na celu zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, 
podniesienie jakości oferty edukacyjnej (w tym efektywności zatrudnienio-
wej) oraz zapewnienie równego dostępu do kształcenia, szczególnie wśród 
grup defaworyzowanych na rynku pracy. Korzyści związane z promocją 
kształcenia ustawicznego wynikają przede wszystkim z podniesienia kwali-
fikacji zasobów siły roboczej – co wpływa pozytywnie na wzrost innowacji, 
efektywności, a tym samym – na produktywność pracy. Występują również 
korzyści społeczne, które są związane z pełniejszym funkcjonowaniem 
obywateli w państwie i regionie oraz z większym zaangażowaniem jedno-
stek i wspólnot w życie społeczne60.

Istnieje szereg dowodów wskazujących, że możliwość korzystania 
z kształcenia ustawicznego przekłada się pozytywnie na zdrowie jedno-
stek, podnosi poziom indywidualnej samooceny oraz kreatywność. Ko-
rzyści gospodarcze i społeczne wynikające ze sprawnie funkcjonujących 
systemów kształcenia ustawicznego pozwalają na ograniczenie kosztów 
związanych z utrzymaniem części systemu zabezpieczenia społecznego 
(pomocy społecznej) – przeznaczonego dla osób wykluczonych społecznie 
i ekonomicznie61.

Pojęcie kształcenia ustawicznego (KU), pomimo swojej coraz większej 
popularności, może być rozumiane rozmaicie. Sam termin „kształcenie 
ustawicznie” używany jest często zamiennie z terminami: „edukacja perma-
nentna”, „edukacja dorosłych” (ang. adult education) „oświata ustawiczna”, 
„kształcenie ciągłe”, aż wreszcie – „uczenie się przez całe życie” (ang. lifelong 
learning). Zróżnicowanie terminologiczne wynika z istnienia odmiennych 
aspektów, które mogą być wzięte pod uwagę przy definiowaniu kształcenia 
ustawicznego, takich jak wiek uczestników kształcenia (rozwój człowieka 
przez całe życie lub wyłącznie w okresie dojrzałej aktywności zawodowej), 
cel kształcenia (szeroko rozumiany rozwój indywidualny i społecznym lub 
wąsko określone podnoszenie kwalifikacji rynku pracy) oraz forma kształ-
cenia (kształcenie ustawiczne zinstytucjonalizowane lub nieformalne)62.

60 LifelongLearning, Policy Brief, OECD 2004.
61 Qualifications Systems. Bridges to Lifelong Learning, OECD 2007, s. 38.
62 Małopolski Protokół na rzecz Kształcenia Ustawicznego, Kraków 2007, s. 9.
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Największy wpływ na wypracowanie definicji kształcenia ustawiczne-
go miały organizacje międzynarodowe (Unia Europejska oraz OECD) oraz 
realizowane przez nie strategie – takie jak Strategia Lizbońska i będąca jej 
kontynuatorką – Strategia Europa 2020. Kształcenie ustawiczne zgodnie 
z priorytetami strategii unijnych jest definiowane bardzo szeroko i obej-
muje wszystkie formy edukacji, które są podejmowane od wieku przed-
szkolnego aż po okres przejścia na emeryturę.

Dużą zaletą tego podejścia jest uchwycenie nie tylko edukacji w róż-
nych fazach życia człowieka, ale również – w różnych form procesu kształ-
cenia.

Kształcenie realizowane w systemie formalnym (szkolnym) to proces 
uczenia się w systemach szkolnych i szkoleń, który prowadzi do uzyska-
nia kwalifikacji powszechnie uznawanych w danym systemie prawnym; 
kształcenie w systemie pozaformalnym (pozaszkolnym) to proces zinsty-
tucjonalizowany, jednak odbywający się poza formalnym systemem zdo-
bywania kwalifikacji (głównie w formie kursów, szkoleń oraz instruktażu 
– w miejscu prac lub poza nim). Wreszcie, wyróżnia się również kształcenie 
nieformalne, będące procesem niezinstytucjonalizowanym, polegającym 
na samodzielnym uczeniu się jednostki, w celu uzyskania wiedzy lub umie-
jętności (co może polegać na korzystaniu z pomocy współpracowników, 
korzystaniu z książek i prasy, programów komputerowych lub materiałów 
edukacyjnych emitowanych przez radio i telewizję)63.

Chociaż współcześnie rozumie się pojęcie kształcenia ustawicznego 
w znaczeniu zbliżonym do tego przedstawionego przez Komisje Europej-
ską, to jednak w praktyce – każde z państw członkowskich stosuje nieco od-
mienną wykładnię. W Polsce definicja wynika z zapisów ustawy o systemie 
oświaty, w której KU zostało ujęte jako „kształcenie w szkołach dla dorosłych, 
a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek 
szkolny”64 oraz z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
w której termin KU został odniesiony do kształcenia w szkołach dla dorosłych, 
a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 

63 Bukowski M. (red.) 2003, op. cit., s. 152.
64 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm, art. 3, pkt 17).
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zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy, pracow-
ników i pracodawców65.

Kształcenie ustawiczne w Polsce jest pojęciem zdecydowanie węższym 
niż to wynika z definicji Komisji Europejskiej, a zarazem – bardziej sprecy-
zowanym i sformalizowanym. Dodatkowo, brak jednej, spójnej a zarazem 
szerokiej definicji KU zgodnie z paradygmatem kształcenia przez całe życie, 
jest z pewnością mankamentem, utrudniającym budowę nowoczesnego 
systemu kształcenia ustawicznego w Polsce.

Autorzy uchwalonej w 2003 r. „Strategii Rozwoju Kształcenia Usta-
wicznego do roku 2010” zaproponowali szersze rozumienie kształcenia 
ustawicznego, jako „koncepcji uczenia się obejmującej rozwój indywidualny 
i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach 
– w systemie formalnym, tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowe-
go, uczelniach i placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia 
nieformalnego, a więc w domu, w pracy i w społeczności”66. Definicja ta jest 
bardziej zgodna z podejściem Komisji Europejskiej, jednak w praktyce – nie 
wywarła żadnego wpływu na politykę i system kształcenia ustawicznego 
w Polsce (co wynika z faktu, że sama strategia nie doczekała się realizacji).

Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym  
w województwie mazowieckim

W Polsce jedynie niewielki odsetek osób dorosłych bierze udział w kształ-
ceniu ustawicznym. Dane dotyczące przeciętnego uczestnictwa w szkole-
niach pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), 
pokazują, iż wbrew tendencjom europejskim, oraz pomimo rosnącej ofer-
ty kursów i szkoleń (dostępnej dzięki realizacji projektów szkoleniowych 
współfinansowanych z UE), skala uczestnictwa w kształceniu ustawicz-
nym nie zwiększa się. Województwo mazowieckie wypada lepiej pod tym 
względem, jednak odsetek ten nadal pozostaje bardzo niski. W 2009 r. 
7,3% mieszkańców województwa w wieku 25–64 lat w przeciągu 4 tygodni 

65 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z późń. zm., art. 4, pkt 2b).

66 Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej i Sportu, Warszawa 2003.
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przed przeprowadzeniem badania uczestniczyło w edukacji szkolnej lub 
pozaszkolnej, podczas gdy jedynie 4,7% w skali całego kraju (BAEL)67.

Rysunek 1. Udział osób w wieku 25–64 lata w kształceniu ustawicznym
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Źródło:  Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazo-
wieckiego, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy.

Na Mazowszu, podobnie jak w całej Polsce w kształceniu ustawicznym 
znacznie częściej biorą udział osoby znajdujące się w relatywnie lepszej sy-
tuacji na rynku pracy, a bezrobotni, osoby w starszych grupach wiekowych 
oraz o niskich kwalifikacjach znacznie rzadziej decydują się na podnosze-
nie swoich umiejętności.

Przeważającą część uczestników kształcenia ustawicznego w Polsce 
stanowią pracujący ludzie młodzi (poniżej 30. roku życia), ze średnim 
i wyższym wykształceniem. Wśród bezrobotnych i biernych zawodowo 
uczestników kształcenia ustawicznego przeważają osoby z wykształce-
niem średnim, co jest spowodowane stosunkowo liczną grupą studentów 
wyższych uczelni, którzy albo jeszcze nie uzyskali tytułu magistra (lub li-
cencjata/inżyniera), albo zdecydowali się studiować na drugim kierunku 
(osoby te często są klasyfikowane według BAEL jako bierne lub bezro-
botne)68. Tendencja zgodnie z którą dokształcają się przede wszystkim 
jednostki o dobrej pozycji na rynku pracy i ludzie młodzi jest podtrzymy-
wana od lat – i odpowiada trendom, które występują w państwach Europy 
Zachodniej. Przyczynami takiego stanu rzeczy jest relatywnie najwyższy 

67 Definicja udziału w kształceniu ustawicznym BAEL pozwala na uchwycenie edukacji 
formalnej (w systemie szkolnym) oraz pozaformalnej (pozaszkolne kursy, szkolenia, semina-
ria etc.).

68 Bukowski M. (red.) 2003, op. cit., s. 156.
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wzrost produktywności pracy w przypadku osób lepiej wykształconych, 
biorących udział w KU (który z kolei przekłada się na wyższą płacę i sta-
bilizację zatrudnienia)69 oraz – w przypadku ludzi młodych – długi okres 
aktywności zawodowej (co z kolei wpływa na wysokość oczekiwanego 
zwrotu z edukacji).

Kształcenie ustawiczne na Mazowszu (podobnie jak w reszcie kraju) 
przybiera postać głównie krótkotrwałych szkoleń, warsztatów i innych 
form edukacyjnych. Jednocześnie w znacznie większym stopniu jest zwią-
zane z doskonaleniem umiejętności zawodowych, niż służy zdobyciu/zmia-
nie nowych kwalifikacji zawodowych. Cele pozazawodowe, tj. poszerzanie 
własnych zainteresowań były powodem odbycia szkolenia u co czwartego 
uczestnika, przy czym na poziomie kraju nieznacznie częściej deklarowane 
jest kształcenie w celach zawodowych, niż w regionie mazowieckim. Kształ-
cenie ustawiczne jest nieco bardziej powszechne wśród mężczyzn niż 
kobiet. Różnica jest szczególnie widoczna w grupie wiekowej 25–34 lata 
oraz 55–64 lat. Z kolei w grupie wiekowej 15–24 lata nieznacznie częściej 
uczestniczą w szkoleniach kobiety niż mężczyźni70.

Polityka rozwoju kształcenia ustawicznego.
Ze względu na ustawowe obowiązki instytucji samorządu wojewódz-

kiego, kwestią szczególnie istotną jest określenie charakterystyki osób 
biorących udział w kształceniu ustawicznym realizowanym w systemie 
oświaty. W formach szkolnych, KU obejmuje osoby powyżej 18. roku życia, 
uczące się w szkołach dla dorosłych; kształcenie w formach pozaszkolnych 
obejmuje osoby uzupełniające umiejętności i kwalifikacje w placówkach 
kształcenia ustawicznego (centrach kształcenia ustawicznego, centrach 
kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawo-
dowego oraz niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i prak-
tycznego) oraz – udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych71.

69 Borjas G., Labor Economics, The McGraw-Hill Companies, New York, 1996, s. 245.
70 Monitoring rynku pracy w województwie mazowieckim. Analiza wskaźników i cech. Ra-

port kwartalny – III kwartał 2010, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy.
71 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm, art. 2, pkt 3a). Kwalifikacyjne kursy zawodowe są nową formą, która wejdzie 
w życie 1 września 2012, wprowadzoną przez ostatnią nowelizację (ustawa z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
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Według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej, 
łącznie w formach szkolnych i pozaszkolnych kształciło się na Mazowszu 
w roku szkolnym 2010/2011 blisko 90 tys. osób. Jest to liczba stanowią-
ca niewielki odsetek zasobu siły roboczej województwa, co wskazuje, że 
kształcenia realizowane w systemie oświaty nie wpływa w istotny sposób 
na potencjału kadr w regionie72.

Szczegółowa charakterystyka osób biorących udział w kształceniu 
ustawicznym w ramach systemu oświaty został przedstawiona w bada-
niu zrealizowanym na zamówienie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 
Pracy73. Z zebranych danych wynika odmienna specyfika osób kształcą-
cych się w systemie oświatowym w porównaniu z wynikami badań BAEL. 
Kształcenie ustawiczne jest najbardziej rozpowszechnione wśród osób 
pomiędzy 24. a 44. rokiem życia – czyli w tzw. grupie prime-age (BAEL, 
IV kwartał 2010 r.), podczas gdy w systemie oświaty w większym stopniu 
występują dwie grupy brzegowe na rynku pracy: osoby młode w wieku 
ok. 18–25 lat, które nie podjęły jeszcze pracy zawodowej (ewentualnie 
pracują dorywczo, okazjonalnie, sezonowo) oraz osoby starsze (powyżej 
40. a 45. rokiem życia), których dotychczasowa kariera zawodowa z róż-
nych powodów załamała się (utrata pracy, pogorszenie zdrowia).

W kształceniu organizowanym w ramach systemu oświaty biorą udział 
osoby znajdujące się w relatywnie gorszej sytuacji na rynku pracy (prze-
waga bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników nad pracującymi) 
i słabiej wykształcone. Można przypuszczać, że w przypadku ludzi mło-
dych kontynuacja kształcenia ma 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 uzyskać jak najwyższe kwalifikacje, aby zwięk-
szyć swoje szanse na rynku pracy, a z drugiej po prostu odsuwają w cza-
sie trudny moment rozpoczęcia pracy zawodowej. W przypadku osób 
starszych, motywy podejmowania kształcenia ustawicznego są bardziej 

72 Warto zauważyć, że ponad połowę placówek kształcenia ustawicznego w wojewódz-
twie mazowieckim stanowią placówki niepubliczne (w tym niepubliczne szkoły – o upraw-
nieniach szkół publicznych).

73 Badanie efektywności kształcenia ustawicznego I zapotrzebowania na kształcenie usta-
wiczne. Raport z badania terenowego wśród słuchaczy jednostek kształcenia ustawicznego, Ma-
zowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Warszawa 2011.
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zróżnicowane i zależą od indywidualnych czynników. Wydaje się, że choć 
KU realizowane systemie oświaty nie wpływa w znaczący sposób na jakość 
kapitału ludzkiego w regionie, to odgrywa ono istotną rolę w aktywizacji 
zawodowej (i społecznej) osób znajdujących się w gorszej sytuacji na wo-
jewódzkim rynku pracy.

Polityka państwa wobec kształcenia ustawicznego

Jednym z podstawowych czynników wpływających na możliwość kre-
owania regionalnej strategii kształcenia ustawicznego jest jakość istnieją-
cych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych. Niestety, szereg opracowań 
eksperckich wskazuje na fakt, że obecnie obowiązujące prawo w zakresie 
kształcenia ustawicznego nie jest dostosowane do sytuacji na rynku pracy. 
Podstawowym mankamentem jest brak spójnego i kompleksowego po-
dejścia do edukacji ustawicznej. Z jednej strony jest ona częścią systemu 
edukacji i reguluje ją ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej, z drugiej zaś kształcenie ustawiczne należy do 
kompetencji instytucji rynku pracy i jest regulowane poprzez ustawę o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powyższe akty prawne nie 
wyczerpują spektrum zagadnień związanych z kształceniem ustawicznym 
– skoro np. największa część uczestników edukacji formalnej według BAEL 
stanowią osoby uczące się w szkołach wyższych (w tym m.in. na studiach 
podyplomowych i doktoranckich), to należy je uznać za część kształcenia 
ustawicznego – zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym.

Segregacja systemu kształcenia ustawicznego jest częściowo usprawie-
dliwione, ze względu na duże zróżnicowanie uczestników pod względem 
cech społeczno-demograficznych oraz statusu na rynku pracy. Z drugiej 
strony, brak jednego dokumentu regulującego całościowe funkcjonowa-
nie instytucji z obszaru kształcenia ustawicznego wpływa na wyodręb-
nienie się trzech typów instytucji działających w tym obszarze: instytucji 
edukacyjnych, instytucji rynku pracy i szeroko pojętych instytucji funkcjo-
nujących w obszarze kształcenia ustawicznego (działających w oparciu 
o odrębne przepisy). To rozdrobnienie jest słabością systemu kształcenia 
ustawicznego (instytucje funkcjonują niezależnie i brakuje jednolitej in-
formacji o dostępnych możliwościach kształcenia) oraz jest niezgodne 
z holistycznym postrzeganiem kształcenia ustawicznego w perspektywie 
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lifelong learning, uwzględniającej specyficzne potrzeby edukacyjne jed-
nostek w różnych fazach życia.

Najważniejsze rozwiązania regulacyjne obejmują system finansowania 
kształcenia ustawicznego (subwencja oświatowa, która nie sprzyja osiąga-
niu wysokiej efektywności kształcenia), system uznawania i potwierdzania 
kwalifikacji zawodowych, a także instytucje kreujące i nadzorujące działa-
nia z zakresu kształcenia ustawicznego. Do tych ostatnich należą przede 
wszystkim Kuratoria Oświaty, których ustawową rolą jest sprawowanie roli 
nadzorczej nad jednostkami kształcenia ustawicznego w systemie oświaty 
(w praktyce KO jest niejako odpowiedzialne za zapewnianie jakości kształ-
cenia oferowanego w placówkach). Do istotnych instytucji regionalnych 
związanych z rozwojem KU należy również Urząd Marszałkowski (prowa-
dzenie i nadzorowanie zakładów kształcenia nauczycieli i placówek dosko-
nalenia nauczycieli) oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Poza otoczeniem formalno-prawnym, niezwykle istotną kwestią dla roz-
woju kształcenia ustawicznego na Mazowszu stanowi jakość dokumentów 
programowych i strategicznych istniejących na poziomie krajowym. Teore-
tycznie, gdyby istniała strategia ogólnopolska, rolą władz samorządowych 
byłoby dostosowanie jej zapisów do specyfiki województwa. W praktyce, 
pomimo istnienia szeregu dokumentów ogólnokrajowych, w których znaj-
dują się odwołania do kształcenia ustawicznego – cały czas nie doczekali-
śmy się w Polsce jednej spójnej strategii w tym zakresie.

Kształcenie ustawiczne znajduje istotne miejsce w politykach i strate-
giach Unii Europejskiej, które są wdrażane na poziomie krajowym za po-
mocą następujących dokumentów: Krajowego Programu Reform na lata 
2008–2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej oraz Krajowego Programu 
Reform Europa 2020 (ten ostatni dokument został przyjęty przez Radę Mi-
nistrów w kwietniu br.). Celem strategii Europa 2020 jest osiągnięcie wzro-
stu inteligentnego (opartego na wiedzy i innowacjach), zrównoważonego 
(mniej obciążającego środowisko naturalne) oraz sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu (wysokie zatrudnienie oraz spójność ekonomiczna, społecz-
na i terytorialna).

Kształcenie ustawiczne jest uznawane za niezwykle istotny czynnik 
z punktu widzenia realizacji celów Europy 2020, jednak Krajowy Program 
Reform Europa 2020 nie zawiera ważnych zapisów dotyczących rozwoju 
lifelong learning w Polsce. W dokumencie znajduje się wprawdzie odwoła-
nie do planowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty (modernizującej 
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kształcenie ustawiczne), jednak autorzy dokumentu nie wyznaczyli nowej 
wizji rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce. Istotna ułomność doku-
mentu wynika również z jego stosunkowo niewielkiej objętości oraz – du-
żego poziomu ogólności. Kształcenie ustawiczne jest również wymienione 
w innych ogólnokrajowych strategiach – w tym m.in. w Strategii Rozwoju 
Kraju 2007– 2015 oraz Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007–2013, jednak 
również w przypadku tych dokumentów zapisy dotyczące kształcenia usta-
wicznego są fragmentaryczne i ogólne. Dodatkowo, szkoły dla dorosłych 
praktycznie traktowane są jako druga szansa dla osób, które przerwały 
naukę w szkołach dla młodzieży. Zapomina się o osobach starszych, które 
same mają niską motywację i zainteresowanie kształceniem74. Problem wy-
nika również z samego charakteru krajowych strategii, które w większym 
stopniu stanowią opis planowanych i wdrażanych na różnych etapach dzia-
łań (które i tak byłyby realizowane, nawet gdyby strategia nie była uchwa-
lana), a w mniejszym stopniu – wyznaczają rzeczywiste priorytety państwa 
w tym zakresie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2003 r. uchwalono Strategię Rozwoju 
Kształcenia Ustawicznego do roku 2010. Dokument ten – pomimo istotnych 
mankamentów (w tym m.in. – zbyt wąsko określonemu samemu pojęciu 
kształcenia ustawicznego)75 zawierał wizje rozwoju KU zgodną z wytyczny-
mi Strategii Lizbońskiej i nowoczesnego rozumienia kształcenia ustawicz-
nego. Wskazane w dokumencie priorytety dotyczyły głównie: zwiększenia 
dostępu do KU i podnoszenia jego jakości, współdziałania i partnerstwa, 
większego inwestowania w ludzi oraz tworzenia bazy informacyjnej w za-
kresie kształcenia ustawicznego. Niestety, strategia nie doczekała się prak-
tycznej realizacji (resort edukacji nigdy nie przedstawił żadnych informacji 
na temat postępów w jej realizacji), chociaż zgodnie z informacjami Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej dokument ten nigdy nie został uchylony.

Brak strategii rozwoju kształcenia ustawicznego oraz wadliwe rozwią-
zania prawne są przyczyną występowania szeregu kwestii problemowych, 
do których należy m.in. brak efektywnego nadzoru nad placówkami, 
szczególnie niepublicznymi (co prowadzi do licznych nadużyć związa-
nych z przyznawaniem dotacji oświatowej, która przysługuje na każdego 

74 Kształcenie ustawiczne w Polsce na tle innych krajów – na postawie badania TRAL.
75 Półturzycki J., Aktualność problemów edukacji ustawicznej (w:) „E-mentor Dwumie-

sięcznik Szkoły Głównej Handlowej”, Nr 1 (13)/2006.



90

ucznia, bez względu na uzyskiwane wyniki edukacyjne i zatrudnieniowe). 
Innym problem stanowi brak wsparcia KU ze strony pracodawców, którzy 
nie kształtują w przedsiębiorstwach odpowiedniego klimatu edukacyj-
nego i nie zachęcają pracowników do podejmowania doskonalenia i do-
kształcania zawodowego.

Problemem jest również niska jakość kształcenia; współpraca szkół 
z pracodawcami jest niewystarczająca – obecna kadra szkolna rzadko ma 
bieżące doświadczenia z zakładów pracy, a z kolei osoby aktualnie pracują-
ce w danych zawodach rzadko potrafią dobrze przekazywać wiedzę.

Obowiązujący model nauczania jest w dużym stopniu odziedziczony 
po społeczeństwie przemysłowym, kiedy to zadaniem szkoły było jednolite 
przygotowanie dużych grup pracowników na potrzeby rozwijającego się 
przemysłu76. W dodatku centralne planowanie umożliwiało wąską specjali-
zację, a zawód i miejsce pracy często otrzymywało się raz na całe życie.

Silnie uwidacznia się również brak kompleksowych informacji na temat 
kształcenia ustawicznego. Z jednej strony brakuje opracowań eksperckich 
dostarczających bieżącej diagnozy kształcenia ustawicznego, na której 
można by budować strategię rozwoju tej dziedziny. Z drugiej brak jest spój-
nej i kompleksowej bazy instytucji, które prowadzą różne formy kształcenia 
ustawicznego. Informacje takie można znaleźć w kuratoriach oświaty, które 
jedynie udostępniają wykaz szkół i placówek oświatowych, oddzielnie zaś 
działa Rejestr Instytucji Szkoleniowych udostępniany przez Wojewódzkie 
Urzędy Pracy. Trudno dostępne są również szczegółowe dane na poziomie 
powiatów i gmin dotyczące kształcenia ustawicznego, które umożliwiłyby 
zaplanowanie samorządowej polityki wobec kształcenia ustawicznego77.

Zdając sobie sprawę z szeregu problemów i niedoskonałości funkcjono-
wania obecnego systemu, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało 
nowelizację ustawy o systemie oświaty, modernizującą system kształcenia 
ustawicznego i zawodowego. Ustawa została podpisana przez prezyden-
ta we wrześniu br. (większość zmian ma wejść w życie z dniem 1 września 
2012). Nowelizacja zawiera szereg pozytywnych zmian, trudno jednak ocze-
kiwać, aby była ona w stanie rozwiązać wszystkie obecne problemy KU.

76 Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespół Doradców Premiera, Warszawa 2008.
77 Badanie efektywności kształcenia ustawicznego I zapotrzebowania na kształcenie usta-

wiczne – badanie desk research, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Warszawa 2011, 
s. 37.
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Do najważniejszych reform należy wprowadzenie zachęt do nawiązy-
wania współpracy przez szkoły i placówki KU z pracodawcami (m.in. po-
przez wprowadzenie możliwości współdecydowania o wyborze kierunków 
kształcenia oraz utworzenie nowego typu placówki KU – branżowego 
centrum kształcenia zawodowego). Pracodawcy będą brali udział w do-
skonaleniu kadry pedagogicznej szkół, wypracowaniu standardów praktyk 
w poszczególnych zawodach, a na podstawie podpisanych umów – będą 
wspierać szkoły w zakresie wyposażania bazy dydaktycznej oraz organizacji 
dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych. Wszystkie te zmiany powin-
ny się przyczynić do lepszego podporządkowania kształcenia ustawiczne-
go wymogom potrzebom rynku pracy. Nowelizacja wprowadza również 
długo oczekiwaną alternatywną formę uzyskiwania kwalifikacji zawodo-
wych w szkołach zawodowych, co jeszcze szczególnie istotne i pożądane 
z punktu widzenia osób dorosłych. W efekcie reformy nastąpi również ujed-
nolicenie systemu egzaminów zawodowych bez względu na formę ucze-
nia się. Sam egzamin zostanie zreformowany, a w jego organizacji wezmą 
udział przedstawiciele pracodawców, stowarzyszenia zawodowe, samorzą-
dy gospodarcze oraz indywidualni pracodawcy78.

W podsumowaniu należy zauważyć, że nowelizacja ustawy wprowadza 
szereg pozytywnych zmian, które powinny przyczynić się do poprawy ja-
kości oferty edukacyjnej i efektywności kształcenia ustawicznego. Z drugiej 
strony, rozwiązania regulacyjne powinny zostać uzupełnione o promocję 
kształcenia ustawicznego oraz motywowanie uczestników w trakcie podej-
mowania wysiłków edukacyjnych.

Kształcenie ustawiczne w regionalnych dokumentach 
i strategiach województwa mazowieckiego

Przyjęcie założeń do przyszłej wojewódzkiej strategii rozwoju kształcenia 
ustawicznego, powinno być poprzedzone analizą regionalnych dokumen-
tów programowych i strategicznych, wyznaczających kierunek samorzą-
dowej polityki. W tym kontekście należy zauważyć, że w województwie 
mazowieckim nie funkcjonują dokumenty programowe czy strategiczne 

78 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw.
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poświęcone tylko i wyłącznie problematyce kształcenia ustawicznego. Od-
wołania do KU znajdują się natomiast w dokumentach dotyczących rozwo-
ju Mazowsza, takich jak:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 r.zz

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2011 r.zz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013.zz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odnie-zz

sienia 2007–2013.

Rozwój edukacji (w tym kształcenia ustawicznego) został uznany w stra-
tegii rozwoju Mazowsza za podstawowy czynnik wzrostu gospodarczego 
regionu. Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego ma się przyczynić do 
rozwoju gospodarczego całego regionu i wzrostu konkurencyjnej pozycji 
Mazowsza. Z tego względu władze województwa postrzegają kształcenie 
ustawiczne poprzez pryzmat polityki wzrostu zatrudnienia (wzrost kompe-
tencji kadr). Z drugiej strony, kształcenie ustawiczne wpisuje się w politykę 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy (m.in. poprzez 
działania na rzecz upowszechnienia dostępu do technologii informatycz-
nych, internetu oraz znajomości obsługi komputera – co ma prowadzić do 
wykorzystania form edukacji na odległość, tzw. e-kształcenia).

Upowszechnianie kształcenia ustawicznego jest uznawane za czynnik, 
który może się przyczynić do rozwiązania problemu związanego z nierów-
nomiernym rozwojem Mazowsza, występującym pomiędzy aglomeracją 
warszawską a resztą województwa (w tym – terenami wiejskimi). Szcze-
gólnie dotkliwy problem stanowi zróżnicowanie poziomu wykształcenia 
oraz posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych na lokalnych 
rynkach pracy. Polityka samorządu wojewódzkiego ma więc również na 
względzie dążenie do spójności wewnątrz regionu i wyrównywania szans 
mieszkańców z różnych części Mazowsza. W dokumencie wymieniono sze-
reg kierunków działań, które będą podejmowane przez władze samorządu 
wojewódzkiego, a w tym: upowszechnianie umiejętności obsługi kompu-
tera i znajomości języków obcych (w systemie szkolnym i pozaszkolnym); 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania (nowatorskie pro-
gramy, e-kształcenie i ICT); kształcenie na odległość w różnych formach; 
dokształcanie kadr przez różne formy samokształcenia oraz inne (a w tym: 
kursy, szkolenia, stypendia, staże, seminaria, konferencje, studia podyplo-
mowe i doktoranckie); przeciwdziałanie marginalizacji oświaty dorosłych 
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w małych miastach i na wsi; dostosowanie kierunków kształcenia zawodo-
wego do potrzeb regionalnych i lokalnych rynków pracy (zwłaszcza w re-
gionach, w których następuje restrukturyzacja dużych przedsiębiorstw); 
utworzenie szeroko dostępnego systemu informacji o kształceniu usta-
wicznym, w tym obejmującym potrzeby osób niepełnosprawnych; objęcie 
systemem kształcenia ustawicznego nauczycieli.

Należy jednak podkreślić, że podstawowy dokument strategiczny wy-
znacza jedynie kierunki działań wobec kształcenia ustawicznego, nie pro-
ponując konkretnych rozwiązań, które mają zostać wypracowane przez 
jednostki odpowiedzialne za dany obszar.

Kwestia kształcenia osób dorosłych została również ujęta w kontekście 
działań związanych ze wzrostem zatrudnienia w regionie i przeciwdzia-
łaniem bezrobociu w Regionalnym Planie Działania na rzecz Zatrudnienia 
na rok 2011. Dokument ten podchodzi do kwestii kształcenia ustawiczne-
go dwutorowo – z jednej strony traktuje je jako element aktywizacji osób 
bezrobotnych, z drugiej zaś jako podwyższanie kompetencji przez osoby 
znajdujące się już na rynku pracy (co jest istotne dla perspektyw rozwoju 
regionalnych przedsiębiorstw).

Działania związane z kształceniem ustawicznym poruszane są również 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Rozwoju Mazowsza 2007–2013 
(RPO WM)79. W ramach RPO WM przewidziane są środki m.in. na poprawę 
stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej oraz upowszechnianie 
nowoczesnych metod nauczania.

Istotnym elementem wspierającym rozwój formalnego kształcenia 
ustawicznego jest również regionalny komponent Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007–2013, a szczególnie działania związane ze zwiększe-
niem uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach 
szkolnych i pozaszkolnych oraz podniesienie jego jakości i dostępności. 
W dokumencie wymieniono m.in. instrumenty wspierające kształcenie 
ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz pozaformalnych skierowane do 
osób pozostających poza rynkiem pracy. W sumie, należy uznać, że środki 
europejskiej przewidziane w programach operacyjnych stanowią obecnie 
jedno z najważniejszych źródeł finansowania kształcenia ustawicznego 
w województwie mazowieckim.

79 RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, które realizują Strategię Rozwoju 
Kraju na lata 2007–2015 oraz Narodową Strategię Spójności.
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Wytyczne do strategii rozwoju systemu kształcenia 
ustawicznego w województwie mazowieckim

W województwie mazowieckim nie ma jednego dokumentu strategiczne-
go, który przedstawiałby hierarchicznie i chronologicznie uporządkowa-
ny zestaw celów działania oraz środków niezbędnych do ich osiągnięcia 
– w zakresie kształcenia ustawicznego. Należy uznać, że w momencie po-
wstania, strategia taka mogłaby spełniać szereg istotnych funkcji, a w tym: 
poznawczą i informacyjną (dostarczając wszystkim zainteresowanym stro-
ną informacje dotyczące kształcenia ustawicznego w regionie), integracyj-
ną (ułatwiając współpracę i wymianę informacji pomiędzy poszczególnym 
sektorom kształcenia ustawicznego) oraz kreacyjną (poprzez wspólne 
działanie oraz racjonalizację wykorzystania istniejących zasobów). Przyszła 
strategia powinna zostać wypracowana w sposób partycypacyjny, z udzia-
łem przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli, publicznych 
służb zatrudnienia, innych instytucji rynku pracy (w tym agencji zatrud-
nienia i firm szkoleniowych), placówek kształcenia ustawicznego, szkół 
(w tym szkół wyższych) oraz pracodawców. Punktem wyjścia powinno być 
przyjęcie krótkiego porozumienia, w którym określono by podstawowe 
założenia aksjologiczne oraz tryb prac nad przyszłą strategią. Należałoby 
również przyjąć jedną wspólną definicję kształcenia ustawicznego w wo-
jewództwie mazowiecki; wydaje się, że powinna być to definicja szeroka, 
obejmująca wszystkie formy kształcenia ustawicznego w różnych fazach 
życia człowieka.

Poniżej przedstawiono propozycje priorytetów strategii, które zosta-
ły sformułowane na podstawie wniosków i rekomendacji pochodzące 
z badań przeprowadzonych przez Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 
Pracy wśród uczestników kształcenia ustawicznego oraz dyrektorów pla-
cówek KU.

Upowszechnienie udziału w kształceniu ustawicznym w województwie 
mazowieckim.

Jednym z podstawowych działań w przyszłej strategii powinna być pro-
mocja idei kształcenia ustawicznego, wpływająca na zmianę postaw spo-
łecznych wobec edukacji. Konieczna jest zmiana wizerunku kształcenia dla 
dorosłych tak, aby nie było ono postrzegane jako „gorsza alternatywna”, 



95

przez pryzmat placówek oferujących kształcenie kiepskiej jakości dla mniej 
zdolnych osób, które nie poradziły sobie w życiu. Celem promocji powin-
no być przyciągnięcie do placówek nowego typu klientów – osób zmoty-
wowanych, które rzeczywiście z różnych powodów wypadły z rynku pracy 
i chcą na niego wróć. Promocja powinna być prowadzona za pomocą róż-
nych mediów – zarówno w wymiarze społecznych kampanii, jak i poprzez 
bezpośrednie dotarcie do osób zainteresowanych (w instytucjach rynku 
pracy, pomocy społecznej).

Dobrym pomysłem wydaje się być posługiwanie się w kampaniach pro-
mocyjnych pojęciem „kształcenia przez całe życie” (które ma pozytywny 
wydźwięk w odbiorze społecznym), niż terminem „kształcenie ustawiczne”, 
które jest kojarzone wąsko, z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji 
na rynku pracy, które nie radziły sobie w „normalnym systemie edukacji”.

Wspieranie jakości oferty kształcenia ustawicznego oraz upowszechnia-
nie udziału w kształceniu ustawicznym w województwie mazowieckim.

Wspieranie jakości powinno polegać przede wszystkim na dostosowa-
nie oferty KU do potrzeb pracodawców. Kluczową rolę w tym zakresie po-
winny odgrywać badania rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje 
i kompetencje (w przekroju regionalnym oraz subregionalnym) oraz stały 
monitoring absolwentów i placówek kształcenia ustawicznego (zgodnie 
z modelem monitoringu KU zaproponowany w badaniach MORP)80.

Istotnym elementem zmian jest również intensyfikacja współpracy 
z pracodawcami na poziomie regionalnym i subregionalnym. Częściowo ta-
kie możliwości zostały stworzone w nowelizacji ustawy o systemie oświaty 
– wydaje się jednak zasadne silniejsze wspieranie placówek w podejmowa-
niu współpracy z pracodawcami (np. przyznawanie dodatkowych środków 
za skuteczną współpracę), facylitacja kontaktów – np. poprzez kojarzenie 
placówek z przedsiębiorcami kontaktującymi się z urzędami pracy np. ze 
środków funduszy unijnych. Warto również stworzyć system wspierania 
placówek w uruchamianiu nowych, perspektywicznych, deficytowych kie-
runków kształcenia (wsparcie finansowe, promocyjne, doradcze). Pożądane 
jest także stworzenie katalogu dobrych praktyk w kształceniu ustawicznym 

80 Tom 11:  Metodologia przyszłych badań oraz podsumowanie z pilotażu, Mazowiecki Ob-
serwatorium Rynku Pracy, Warszawa 2011.
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(np. w formie studiów przypadku) i promowanie tego typu rozwiązań w in-
nych placówkach województwa mazowieckiego.

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

Należy rozważyć propozycję prowadzenia niezależnych rankingów pla-
cówek kształcenia ustawicznego, które pozwalałyby ocenić jakość kształ-
cenia w poszczególnych placówkach. Stworzenie tego typu rankingów 
miałoby szereg zalet: byłoby dobrą promocją całego systemu kształcenia 
ustawicznego, przyczyniłoby się do intensyfikacji wysiłków na rzecz pod-
niesienia jakości kształcenia oraz stanowiłoby dobrą informacje dla uczniów 
i słuchaczy. Propozycja kryteriów dla rankingu została zawarta w rekomen-
dacjach z badań MORP81.

Poza bodźcami o charakterze pozytywnym, należy również wzmoc-
nić działania regulacyjne i kontrolne w celu przeciwdziałania fikcyjnemu 
kształceniu, czyli niskiej jakości kształcenia, psuciu rynku przez „szkoły wid-
ma” nastawione na zysk, a nie na pozytywne efekty kształcenia. Takie ne-
gatywne 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 uczyć, a jedynie uzyskać zaświadczenie o kształceniu na 
potrzeby świadczeń socjalnych, należałoby wprowadzić zmiany pod wzglę-
dem kontroli uczniów i wymaganej frekwencji. Szkoły powinny współpra-
cować w tym zakresie z instytucjami, na których potrzeby zaświadczenia są 
wymagane – tak, aby możliwe było cofnięcie świadczeń, jeśli dany uczeń 
nie stawia się na zajęciach. Można rozważyć tutaj albo monitorowanie szkół 
przez instytucje przydzielające świadczenia, lub konieczność przedstawia-
nia zaświadczeń o kształceniu nie raz w roku, ale np. raz na 2 miesiące.

Efektywność kształcenia jest uzależniona nie tylko od jakości oferty 
edukacyjnej, ale również – od motywacji i postaw uczestników kształcenia 

81 Badanie efektywności kształcenia ustawicznego i zapotrzebowania na kształcenie usta-
wiczne. Raport z badania terenowego wśród dyrektorów jednostek kształcenia ustawicznego, 
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Warszawa 2011, s. 29.
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ustawicznego. W tym kontekście należy dążyć do dostosowania decyzji 
dotyczących podejmowania KU od osobistych zainteresowań, predyspo-
zycji i sytuacji na rynku pracy. Środkiem do tego celu powinno być przede 
wszystkim doradztwo zawodowe na różnych etapach ścieżki edukacyjnej 
(zaczynając od decyzji o wyborze kierunku kształcenia). Promocją tego 
typu zagadnień mogłyby się zająć urzędy pracy, które jednocześnie byłyby 
w stanie wspomóc placówki w zakresie doradztwa. Konieczne jest również 
wspieranie placówek w zakresie wprowadzania do programów nauczania 
elementów funkcjonowania na rynku pracy i w miejscu pracy, także w for-
mach pozaszkolnych.

Wydaje się, że niezbędnym warunkiem podniesienia efektywności kształ-
cenia ustawicznego dla osób dorosłych jest wprowadzenie etapu poprzedza-
jącego wybór szkoły, szkolenia czy kursu, a służącego zapoznaniu podmiotu 
ze specyfiką rynku pracy, mechanizmów jego funkcjonowania oraz własnego 
na nim miejsca. Etap ten powinien składać się z szeroko rozumianej preorien-
tacji zawodowej, diagnozy predyspozycji podmiotu, analizy jego atutów 
i słabości, a jego ostatecznym efektem powinno stać się zarysowanie planu 
przyszłej drogi zawodowej uczestnika rynku pracy uwzględniającego pre-
dyspozycje i zainteresowania na równi z realnym zapotrzebowaniem rynku 
pracy. Dopiero po takim przygotowaniu znaczna część obecnych uczestni-
ków systemu kształcenia ustawicznego będzie w stanie czerpać realne, prze-
kładające się na ich pozycję na rynku pracy, korzyści.

Szkolnictwo ustawiczne cechuje bardzo duży odsetek rezygnacji z na-
uki. W tym kontekście należy wspierać uczestników kształcenia poprzez 
podtrzymywanie ich motywacji do nauki. Zasadne wydają się tutaj spo-
tkania z psychologiem, czy cykliczne treningi, warsztaty uczące jak radzić 
sobie z trudnościami wynikającymi w uczestnictwie w nauce (w tym go-
dzeniu jej z obowiązkami domowymi oraz obowiązkami w pracy).

Mobilizacja wszystkich dostępnych środków, współpraca wszystkich ak-
torów zaangażowanych w realizację systemu kształcenia ustawicznego.

Wcielenie w życie powyższych rekomendacji wymaga współpracy i prze-
myślanych działań wielu aktorów. W proces ten powinny być zaangażowane 
następujące strony: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz powiatowe 
urzędy pracy, starostwa powiatowe jako organy prowadzące część placó-
wek, Organizacje pracodawców, placówki kształcenia ustawicznego, w tym 
również: jednostki szkolnictwa wyższego oraz instytucje szkoleniowe.
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Rekomendacje powinny być aplikowane na kilku poziomach – na po-
ziomie wojewódzkim należy podjąć działania informacyjne i promocyjne 
(np. szkolenia, konferencje, warsztaty, rejestry dobrych praktyk). Z pozio-
mu wojewódzkiego mogłyby być także koordynowane działania doradcze 
i stymulujące współpracę. Dużą rolę może odegrać tutaj Wojewódzki Urząd 
Pracy w Warszawie – pełniąc funkcję organizatora, koordynatora oraz eks-
perta (zebranie i wykorzystanie wiedzy z różnych obszarów).

We wsparcie powinny angażować się także powiatowe urzędy pracy, 
jako instytucje posiadające wiedzę w zakresie deficytów, a także organy 
nadzorujące placówki kształcenia ustawicznego. Do współpracy warto 
także zaprosić organizacje pracodawców. Można tutaj zaproponować two-
rzenie porozumień placówek czy organów prowadzących, organizowanie 
szkoleń, warsztatów i konferencji, tworzenie zespołów roboczych – zarów-
no w temacie perspektywicznych kierunków kształcenia, jak i w zakresie 
narzędzi służących lepszej promocji sektora kształcenia ustawicznego, 
potrzebnego doradztwa etc. Dużo zależy od poziomu podejmowanych 
działań – z pewnością doradztwo dla placówek (np. zestaw dobrych prak-
tyk), promocję dobrego zarządzania (np. konkursy, nagrody) czy promocję 
samego systemu kształcenia należałoby koordynować z poziomu woje-
wódzkiego, tak aby możliwie szeroki był zakres oddziaływania, a sama ko-
munikacja spójna82.

82 Badanie efektywności kształcenia ustawicznego i zapotrzebowania na kształcenie usta-
wiczne. Raport z badania terenowego wśród dyrektorów jednostek kształcenia ustawicznego, 
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Warszawa 2011, s. 29–30.
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Dariusz Danilewicz

Rozwój kształcenia ustawicznego  
– perspektywa pracodawców i pracowników

Wstęp

Celem przygotowanego opracowania jest przedstawienie podstaw do kon-
strukcji strategii rozwoju kształcenia ustawicznego w województwie mazo-
wieckim. Źródłem rozważań na ten temat są: w pierwszej kolejności badania 
prowadzone przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy (w szczegól-
ności „Audyt kompetencji i kwalifikacji oraz zapotrzebowania na KU wśród 
osób pracujących” i „Badanie dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje 
i umiejętności osób pracujących prowadzone wśród pracodawców” będą-
ce częścią projektu „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” 
Działanie 9.3. POKL, jak i Forum KUSZ) oraz inne ogólnodostępne opraco-
wania i analizy dotyczące sytuacji na mazowieckim rynku pracy.

Autor przedstawia na wstępie konieczność uporządkowania kwestii de-
finicyjnych pojęcia „kształcenie ustawiczne”. Dalej prezentuje profil kandy-
datów do pracy i pracowników w opinii pracodawców jako determinantę 
rozwoju kształcenia ustawicznego w regionie. Następnie przedstawia ob-
raz kształcenia ustawicznego w opinii pracodawców i pracowników. Pod-
sumowanie stanowi propozycja dziesięciu wytycznych strategii rozwoju 
systemu kształcenia ustawicznego na Mazowszu.

(Re)definicja pojęcia kształcenie ustawiczne

Pojęcie „kształcenie ustawiczne” stało się w ostatnich latach określeniem, 
które jest często używane zarówno w mowie potocznej, jak i w literaturze 
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fachowej: opracowaniach naukowych, badaniach i ekspertyzach, doku-
mentach tworzonych przez władze centralne i lokalne (w tym zajmujące 
się rozwojem edukacji i poprawą sytuacji na rynku pracy) itd. Nie jest to 
jednak pojęcie przez wszystkich rozumiane tożsamo. Podobnie różnie to 
pojęcie rozumie przeciętny obywatel naszego kraju. Ustawa o systemie 
oświaty83 traktuje kształcenie ustawiczne bardzo wąsko. Zgodnie z nią 
przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć kształcenie w szkołach dla 
dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętno-
ści i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, któ-
re spełniły obowiązek szkolny. Zgodnie z ustawą84 kształcenie ustawiczne 
jest organizowane i prowadzone w: szkołach dla dorosłych oraz placów-
kach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, 
ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Takie rozwiązanie definicyjne sprawia, że definicja kształcenia usta-
wicznego w Polsce nie jest de facto tożsame z pojęciem kształcenia usta-
wicznego w Unii Europejskiej, traktowanym tam jako kształcenie przez 
całe życie (ang. lifelong learning). Pojęcie lifelong learning (uczenie się 
przez całe życie) powinno dotyczyć uczenia się od fazy przedszkolnej do 
późnej emerytalnej, włączając w to całe spektrum uczenia się formalne-
go (w szkołach i innych placówkach systemu edukacji), pozaformalnego 
(w instytucjach poza system edukacji) i nieformalnego. Ponadto, powin-
no się ono odnosić do wszelkiej, trwającej przez całe życie, aktywności 
uczenia się, mającej na celu rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności 
w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej oraz zorientowanej 
na zatrudnienie.

Podobnie szersze ujęcie pojęcia kształcenie ustawiczne formułuje 
OECD w wielu swoich dokumentach. Przykładowo w 1996 r. odbyło się 
spotkanie ministrów edukacji krajów OECD, podczas którego stwierdzo-
no, że znaczenie pojęcia edukacji ustawicznej jest otwarte na różne in-
terpretacje. Edukacja ustawiczna jest obecnie definiowana przez OECD 
jako: świadome kontynuowanie uczenia się w ciągu całego życia, będące 
w opozycji do koncepcji mówiącej, że edukacja kończy się w wieku 16, 18 czy 
21 lat. Takie rozumienie zawiera w sobie dwa aspekty. Po pierwsze […] daje 

83 Por.: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 1991 roku Nr 95, 
poz. 425 z późn. zm.

84 Ibidem.
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możliwość do wielokrotnego powracania do formalnych instytucji oświato-
wych oraz nieformalnego uczenia się, które jest jednak świadome, planowe 
i systematyczne. Po drugie implikuje uznanie przez jednostki, pracodawców 
i władze punktów, w których istnieje społeczna i/lub ekonomiczna potrzeba 
uaktualnienia wiedzy i umiejętności85.

Taka rozbieżność pojęciowa objawiała się także podczas analiz prowa-
dzonych wśród respondentów badań zlecanych przez Mazowieckie Ob-
serwatorium Rynku Pracy. Między innymi w ramach Forum Kształcenia 
Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego (KUSZ)86 podkreślano, iż po-
jęcie to jest niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka – także dla osób, 
które tak naprawdę są realizatorami działań obejmujących kształcenie 
ustawiczne (tj. np. przedstawicieli placówek kształcenia praktycznego). 
Wynika z tego po pierwsze konieczność redefinicji pojęcia „kształcenie 
ustawiczne”87, po drugie zaś potrzeba promocji tego zagadnienia w śro-
dowiskach lokalnych.

Powyższej tematyce poświęca się tak wiele miejsca, bowiem pod-
czas opracowywania koncepcji rozwoju kształcenia ustawicznego na 
Mazowszu kluczowym wydaje się określenie, czego ta koncepcja ma 
dotyczyć – czy kształcenia ustawicznego w wąskim ustawowym ujęciu, 
czy też w rozumieniu szerszym stosowanym przez wiele uznanych pod-
miotów ze świata, ale zdaniem autora także stosunkowo często przez 
pracodawców.

85 OECD: Lifelong Learning for All, Meeting of the Education Committee at Ministerial Le-
vel. 16–17.01.1996, Paris, 1997, s. 89; za: Mikołajczyk K., Kształcenie ustawiczne – od koncepcji 
do praktyki, opracowanie dostępne na: http://www.cren.pl/CREN-SGH_15_KU_2007.pdf.

86 Por.: Danilewicz D., Mering T., Raport z warsztatów tematycznych poświęconych kształ-
ceniu ustawicznemu przeprowadzonych w ramach Forum na Rzecz Kształcenia Ustawicznego 
(KU) i Szkolnictwa Zawodowego (SZ) w Województwie Mazowieckim (KUSZ), [maszynopis] Ma-
zowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Warszawa 2011.

87 Autor skłania się do rozwiązania zrównującego pojęcia „kształcenie ustawiczne” 
i „uczenie się przez całe życie”, jednak zdaje sobie sprawę, iż część ekspertów traktuje te po-
jęcia odmiennie. Badania prowadzone na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 
Pracy obejmowały obszar rozwoju kompetencji pracujących różnymi sposobami (tak więc 
w ujęciu szerszym), wyodrębniono jednak też obszar doskonalenia we współpracy z instytu-
cjami kształcenia ustawicznego (ujęcie węższe).
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Jakość potencjału kompetencyjnego kandydatów  
do pracy i pracowników w opinii pracodawców  
jako determinanta rozwoju kształcenia  
ustawicznego

Badania pokazują przewagę opinii, iż dobór pracownika spełniającego 
określone oczekiwania pracodawcy nie jest łatwym zadaniem. Stosunko-
wo największe kłopoty ze znalezieniem pracowników mają firmy mikro, 
którym być może trudniej konkurować z większymi firmami – oferowaną 
płacą, możliwościami rozwoju kompetencji, pozapłacowymi czynnikami 
motywującymi itd.

Pracodawcy zdają sobie sprawę z niejednokrotnie niskiego poten-
cjału kompetencyjnego kandydatów do pracy. W szczególności dotyczy 
on osób, które z racji swojego wieku są traktowane jako osoby o niższej 
zatrudnialności. Wśród starszych pracowników przedstawiciel firm do-
strzegają deficyty związane z kompetencjami w obszarze nowych tech-
nologii, zarówno technicznych, jak i komputerowych. Ponadto zwłaszcza 
w zawodach wymagających pracy fizycznej, zauważana jest mniejsza 
wydolność fizyczna. Pewnym problemem wśród części pracowników 
starszych jest mniejsza chęć do nauki i podnoszenia kwalifikacji, czy brak 
decyzyjności i samodzielności wśród pracowników słabiej wykształco-
nych. Z kolei doceniana jest ich odpowiednia postawa (zaangażowanie, 
dyspozycyjność) oraz doświadczenie zawodowe i rola jaką pełnią we 
wdrażaniu nowych pracowników.

Zdecydowana większość pracodawców narzeka również na przygo-
towanie zawodowe absolwentów szkół wkraczających na rynek pracy. 
Dotyczy to w szczególności uczniów kończących szkoły zawodowe, któ-
rzy mają za mało praktyk zawodowych. W szkołach realizuje się zwykle 
nieodpowiedni program nauczania, co skutkuje niskim przygotowaniem 
zawodowym młodzieży. To z kolei przerzuca na pracodawców koniecz-
ność przyuczenia zawodowego większości pracowników bez doświad-
czenia zawodowego.

Ponadto wśród młodych pracowników pracodawcy obserwują zbyt 
wysokie oczekiwania finansowe w stosunku do własnych predyspozycji 
i możliwości finansowych pracodawcy oraz brak odpowiedniej postawy 
(m.in. niskie zaangażowanie, mniejsza dyspozycyjność). Doceniane są 
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jednak ich chęć uczenia się, brak obawy przed nowościami, lepszą znajo-
mość technik teleinformatycznych88.

Obrazu dopełnia fakt, iż pracodawcy na ogół nie posiadają profesjonal-
nych narzędzi służących ocenie kandydatów do pracy, czy już pracujących 
(stąd taka popularność okresu próbnego oraz docenianie staży jako formy 
weryfikacji potencjalnych stałych pracowników).

Równocześnie – co może wydawać się pewnym zaskoczeniem 
– przedsiębiorcy stosunkowo dobrze oceniają kompetencje osób już za-
trudnionych w kierowanych przez nich firmach (82% odpowiedzi 4 lub 
5 na 5-stopniowej skali zadowolenia). Kompetencje podległych sobie 
pracowników lepiej oceniają przedsiębiorcy prowadzący mikro- i małe 
przedsiębiorstwa89.

Oceny jakości kapitału ludzkiego w firmach działających w badanych 
powiatach częściowo korelują z decyzjami personalnymi, jakie w minio-
nych latach podejmowano i jakie planuje się podjąć w najbliższej przyszło-
ści. Można powiedzieć, że decyzje te były i będą determinowane nie tylko 
przez cechy otoczenia konkurencyjnego badanych firm, ale również przez 
ocenę jakości kapitału ludzkiego.

Pracodawcy wskazują, że najważniejsze kompetencje pracowników 
bądź przyszłych pracowników mają charakter uniwersalny, związany 
z kompetencjami społecznymi. Dwie najczęściej wskazywane oczekiwane 
od pracowników kompetencje to precyzja i staranność oraz umiejętność 
dobrego kształtowania relacji z innymi osobami. Na trzecim miejscu wy-
mieniano doświadczenie zawodowe i staż pracowników/kandydatów do 
pracy. Umiejętności związane z opanowaniem danej dziedziny wiedzy lub 

88 ARC Rynek i Opinia. Raport zbiorczy. Badanie w ramach: Modułu II „Zakres kwalifikacji 
i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców” na potrzeby pro-
jektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby” Działanie 9.2. POKL. Modułu 
I „Badanie dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób pracujących pro-
wadzone wśród pracodawców” na potrzeby projektu „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie 
powszechne” Działanie 9.3. POKL. Modułu II „Audyt kompetencji i kwalifikacji oraz zapotrze-
bowania na KU wśród osób pracujących” na potrzeby projektu „Kształcenie ustawiczne jako 
kształcenie powszechne” Działanie 9.3. POKL dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pra-
cy, ARC Rynek i Opinia, Warszawa 2011, s. 59–61. Por.: Wiśniewski Z., Zarządzanie wiekiem 
w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności¸ Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 
Toruń 2009, s. 62.

89 ARC Rynek i Opinia, op. cit., s. 41.
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zestawu konkretnych czynności (takich jak prowadzenie prac biurowych, 
wyszukiwanie i analiza informacji) wymieniano zdecydowanie rzadziej90.

Wydaje się więc, że pracodawcy poszukują pracowników charakteryzu-
jących się odpowiednią postawą i wysokimi umiejętnościami społecznymi 
zakładając, że nauka konkretnych umiejętności potrzebnych do wykony-
wania obowiązków związanych z określonym stanowiskiem będzie prze-
biegać już po zatrudnieniu.

Podejmując decyzję o zatrudnieniu osób wcześniej już pracujących pra-
codawcy oczekują, że kandydaci do pracy będą legitymować się doświad-
czeniem w pracy na podobnym stanowisku (przeciętnie nowy pracownik 
powinien posiadać około półtoraroczne doświadczenie w pracy na podob-
nym stanowisku).

Przedstawione powyżej opinie pracodawców na temat jakości kapitału 
ludzkiego (zarówno kandydatów do pracy, jak i osób już pracujących) mają 
niewątpliwie wpływ na rozwój idei kształcenia ustawicznego.

Obraz kształcenia ustawicznego w opinii pracodawców

Uczestnicy wspomnianego powyżej Forum KUSZ zwrócili uwagę na wzrost 
oferty związanej z kształceniem ustawicznym w całym województwie mazo-
wieckim. Wskazywano, że wzrost ten został osiągnięty przede wszystkim za 
sprawą powstawania niepublicznych placówek i instytucji kształcenia usta-
wicznego oraz – dzięki dużej liczbie środków przeznaczonych na szkolenia 
i edukację przewidzianych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Więk-
szość uczestników pozytywnie oceniła sam fakt zwiększenia się liczby pod-
miotów oferujących niejednokrotnie nowe formy i kierunki kształcenia, co 
pozwala na uczenie się w różnych zawodach i specjalnościach. Pomimo tego 
pozytywnego obrazu uczestnicy warsztatów formułowali wnioski wskazują-
ce na bariery, na jakie napotyka rozwój sektora kształcenia ustawicznego. 
Należały do nich przede wszystkim: mały potencjał instytucjonalno-finanso-
wy placówek i podmiotów kształcenia ustawicznego, w tym w szczególności: 
brak odpowiedniego zaplecza dydaktycznego, koniecznego do kształcenia 
zawodowego, brak możliwości odbywania praktyk zawodowych oraz niska 
jakość kształcenia oferowanego w części placówek. Kolejnym problemem 

90 Ibidem, s. 44.
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poruszanym w badaniach była jakość kształcenia, dotyczy to zdaniem re-
spondentów w pierwszej kolejności nauczania oferowanego w jednostkach 
niepublicznych. Uczestnicy warsztatów powszechnie kwestionowali system 
kontroli jakości kształcenia ustawicznego w placówkach niepublicznych, 
jednocześnie wskazując, że formalne wymogi stawiane tego typu podmio-
tom są małe. Podkreślano również nieuczciwe praktyki niektórych placówek 
edukacyjnych, które wystawiały certyfikaty ukończenia szkolenia wyłącz-
nie na podstawie podpisów na listach obecności zbieranych jednorazowo. 
Wskazywano, że tego typu działanie wpływa na negatywne postrzeganie 
części placówek kształcenia ustawicznego wśród uczestników rynku pracy, 
w szczególności wśród pracodawców. Zdają sobie oni sprawę, iż niejed-
nokrotnie absolwenci różnych kursów i szkoleń mimo posiadanych certy-
fikatów, uprawnień itd. nie posiadają niezbędnych umiejętności do pracy 
na danych stanowisku (w danym zawodzie). Tematy te są dość dobrze roz-
poznane wśród ekspertów i badaczy zajmujących się tymi zagadnieniami, 
jednak pozytywnym aspektem spotkań jest to, iż problem jest dostrzegany 
przez różnych uczestników rynku pracy.

Rysunek 2. Rodzaj placówki kształcenia ustawicznego, z którego korzysta pracodawca
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Źródło:  ARC Rynek i Opinia. Raport zbiorczy. Badanie w ramach: Modułu II „Zakres kwalifikacji 
i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców” na po-
trzeby projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby” Działanie 9.2. 
POKL. Modułu I „Badanie dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób 
pracujących prowadzone wśród pracodawców” na potrzeby projektu „Kształcenie usta-
wiczne jako kształcenie powszechne” Działanie 9.3. POKL. Modułu II „Audyt kompetencji 
i kwalifikacji oraz zapotrzebowania na KU wśród osób pracujących” na potrzeby projektu 
„Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” Działanie 9.3. POKL dla Mazowiec-
kiego Obserwatorium Rynku Pracy, ARC Rynek i Opinia, Warszawa 2011, s. 96.

Prawdopodobnie opisana sytuacja jest spowodowana faktem, iż pra-
codawcy na Mazowszu rzadko współpracują z placówkami kształcenia 
ustawicznego. W prowadzonych badaniach ilościowych jedynie 11% 
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pracodawców deklarowało, skierowanie pracowników na kursy i szkolenia 
organizowane przez placówki kształcenia ustawicznego (w ciągu poprze-
dzających badanie 24 miesięcy).

Spośród 11% firm, które korzystały z placówek kształcenia ustawiczne-
go, 42% wskazało ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego jak te, 
które rozwijały kompetencje zatrudnionych, 29% na szkoły dla dorosłych, 
zaś 10% na placówki kształcenia praktycznego. Pracodawcy biorący udział 
w badaniu jakościowym generalnie dobrze ocenili przydatność kursów 
i szkoleń prowadzonych przez placówki. Wydaje się, iż postrzeganie pla-
cówek kształcenia ustawicznego jest niejednokrotnie niższe wśród praco-
dawców, którzy nigdy nie współpracowali nigdy z tego typu podmiotami, 
niż tych, którzy kierowali tam swoich pracowników.

Widać też, że pracodawcy ocenili nieco niżej przydatność kształcenia 
oferowanego w placówkach kształcenia ustawicznego w porównaniu do 
szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych prowadzonych przez firmy szko-
leniowe (a czasem nawet niżej niż samokształcenie). Sytuacja ta jest spo-
wodowana mniejszym dopasowaniem oferty KU do profilu firmy, małą 
skuteczność praktycznego nauczania oraz postrzeganiem przez praco-
dawców kształcenia w placówkach KU wyłącznie w kategoriach wymogów 
formalnych (by przedłużyć uprawnienia).

Rysunek 3. Powody nie korzystania z placówek kształcenia ustawicznego
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Źródło: ARC Rynek i Opinia 2011, op. cit., 97.
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Przedstawiciele tych przedsiębiorstw, które nie korzystały z placówek 
kształcenia ustawicznego najczęściej motywują to tym, że w ich ocenie 
pracownicy opanowali wystarczający zakres kwalifikacji i umiejętności. 
W połowie przypadków znaczenie ma także brak określenia potrzeb szko-
leniowych w ogóle.

Istotna jest także opinia co trzeciego badanego pracodawcy, iż oferta ce-
nowa placówek kształcenia ustawicznego jest nieatrakcyjna. Dość dużą ba-
rierą przy współpracy z placówkami kształcenia ustawicznego wydaje się być 
niedopasowanie oferty kształcenia ustawicznego do potrzeb regionalnego 
rynku pracy. Wadliwa struktura podaży usług przez placówki kształcenia usta-
wicznego wiąże się z przewagą szkoleń „miękkich”. Oferta ta nie jest równo-
ważona przez odpowiednią liczbę szkoleń dających konkretne umiejętności 
zawodowe. W segmencie „taniego kształcenia”, a za takie jest uważane szko-
lenie „miękkich” kompetencji, występuje nadreprezentacja jednostek sektora 
niepublicznego, które nie są zainteresowane inwestowaniem w zakup dro-
gich maszyn i urządzeń potrzebnych do stworzenia warsztatów rozwijają-
cych umiejętności techniczne, pozwalające na praktyczną naukę zawodu.

Jeżeli spojrzymy na kształcenie ustawiczne w szerszej perspektywie 
i uznamy, że także formy doskonalenia kompetencji realizowane poza pla-
cówkami kształcenia ustawicznego wchodzą w skład kształcenia ustawicz-
nego (lifelong learning), to okaże się, że mniej niż połowa pracodawców 
podejmuje inicjatywy szkoleniowe skierowane do swoich pracowników 
(w ciągu 2 lat przed badaniem szkolenia organizowało 41% badanych 
firm). Widać wyraźnie (w przeprowadzonych na zlecenie MORP badaniach 
zarówno ilościowych, jak i jakościowych), że pracownicy mniejszych firm 
mają ograniczone możliwości korzystania ze szkoleń, w porównaniu z pra-
cownikami zatrudnionymi w firmach średniej wielkości. W tych ostatnich 
zdecydowanie częściej istnieje plan szkoleń (i jest on realizowany). Firmy 
(zarówno miko, małe i średnie) częściej korzystają ze szkoleń zewnętrznych, 
rola szkoleń wewnętrznych jest większa w firmach średnich. W zdecydowa-
nej większości przypadków finansowanie szkoleń zapewnia pracodawca, 
inne źródła finansowania (w tym środki pochodzące z Europejskiego Fun-
dusz Społecznego [EFS]) występują rzadziej.

Pracodawcy, którzy nie prowadzą szkoleń, motywują to najczęściej tym, 
że w ich ocenie kompetencje pracowników są wystarczające i nie wyma-
gają podnoszenia (przede wszystkim firmy średnie), bądź też, że nie mają 
określonych potrzeb szkoleniowych (częściej firmy małe i mikro).
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Bazując na opiniach pracodawców można przypuszczać, że skala wy-
korzystania szkoleń i innych inicjowanych przez pracodawcę działań 
skierowanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników, pozostanie w naj-
bliższym czasie podobna (zaledwie 23% pracodawców planuje skorzystać 
ze szkoleń w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

W firmach, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy prowadziły szkolenia dla 
pracowników, zwykle nie istnieje ustalony z góry na dany okres plan szko-
leń. Szkolenia są więc organizowane ad hoc, w odpowiedzi na bieżące za-
potrzebowanie lub w związku z konkretnymi ofertami firm szkoleniowych.

Wydaje się, że w kontekście omawianych kwestii, istotne zmiany mogą 
zostać wprowadzone poprzez planowane wdrożenie Krajowych Ram Kwa-
lifikacji (KRK). System ten będzie bazował na bezpośrednio definiowanych 
efektach uczenia się, będących podstawowym kryterium przy nadawaniu 
kwalifikacji i uprawnień zawodowych (a nie na podstawie samego pro-
cesu kształcenia, jak jest obecnie). Przyjęcie KRK może przyczynić się do 
uporządkowania i zwiększenia transparentności systemu kształcenia usta-
wicznego w Polsce (ale, co warto powtórzyć po uporządkowaniu aspektów 
definicyjnych) – w tym do wyeliminowania podmiotów świadczących usłu-
gi edukacyjne na niskim poziomie.

Obraz kształcenia ustawicznego w opinii pracowników

Pracownicy za najważniejsze uznają uniwersalne, a nie ściśle zawodowe 
kompetencje i umiejętności. W pracy zawodowej najbardziej przydają 
się ich zdaniem kompetencje społeczne, dokładność i staranność, a także 
właściwy stosunek do wykonywanej pracy, to znaczy przede wszystkim za-
angażowanie i inicjatywa. Szczegółowe umiejętności zawodowe, takie jak 
znajomość języków, obsługa maszyn i urządzeń itp., a także doświadczenie 
zawodowe i odpowiednie wykształcenie mają mniejsze znaczenie.

Pracownicy potwierdzają opinie pracodawców, że typowym sposobem 
rozwoju kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy jest nauka po-
przez pracę. Ten sposób jest zdecydowanie częściej wymieniany niż dosko-
nalenie się w ramach ścieżki edukacyjnej (uczelnia, szkoła wyższa) lub też 
udział w szkoleniach i kursach, jak i samokształcenie91.

91 ARC Rynek i Opinia, op. cit., s. 176–179.
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Pracownicy są również zgodni z pracodawcami co do tego, że poziom 
kluczowych kompetencji społecznych wśród obecnie zatrudnionych jest 
dość wysoki.

Najbardziej cenione zarówno przez pracowników, jak i pracodawców są 
szkolenia, które:

uczą umiejętności praktycznych, ale nie pozbawione są wstępu teo-zz

retycznego;
trwają odpowiednio długo w zależności od tego, czy tylko podnoszą zz

kwalifikacje, czy uczą zupełnie nowych rzeczy;
prowadzone są przez osobę kompetentną, komunikatywną, która zz

równo dzieli uwagę na wszystkich uczestników, pomaga słabszym, 
pozwala na interakcję;
obywają się w miejscu bliskim zamieszkania/pracy;zz

kończą się otrzymaniem uprawnień i certyfikatów;zz

cieszą się zainteresowaniem wśród młodszych pracowników, pracow-zz

ników z małych firm i mikro oraz kierowników i samodzielnych specja-
listów.

Rekomendacje – wytyczne do strategii rozwoju systemu 
kształcenia ustawicznego na Mazowszu

Na podstawie przeprowadzonych badań można wysnuć szereg reko-
mendacji, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji kształcenia 
ustawicznego na Mazowszu. Mogą one także stanowić przyczynek do 
szerszej dyskusji.

Po pierwsze, o czym wspomniano wcześniej, należy podjąć działania 
zmierzające do opracowania definicji kształcenia ustawicznego zbieżnej 
z dokumentami strategicznymi organizacji międzynarodowych, w tym 
OECD i UE. Warto zastanowić się nad tym, czy nie jest wskazane wycofa-
nie się z powszechnego użycia pojęcia „kształcenie ustawiczne” na rzecz 
pojęcia „uczenie się przez całe życie”. Wydaje się, że to drugie ma bardziej 
pozytywny oddźwięk w oczach opinii publicznej.

Po drugie, należy zastanowić się nad procesem ujednolicania pro-
gramów nauczania w formach pozaszkolnych. Może to przyczynić się 
do zwiększenia jakości procesu rozwoju kompetencji w danym obszarze 
kształcenia. Program danego szkolenia mógłby mieć pewne minimum 
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programowe, które gwarantowałoby zdobycie odpowiedniej wiedzy 
i umiejętności podstawowych dla danego zagadnienia. Pozostała część 
programu miałaby charakter dowolny – takie uelastycznienie pozwoliłoby 
na dostosowanie się do potrzeb lokalnego rynku pracy. Programy te, co 
ważne, powinny mieć nowoczesne treści, tak aby nadążać za zmianami 
zachodzącymi w biznesie.

Po trzecie, aby rozwinąć zakres kształcenia ustawicznego, konieczne 
wydaje się być uelastycznienie programów nauczania w formach szkol-
nych. Obecnie każda zmiana podstawy programowej wynikająca np. 
z rozwoju wiedzy w danym obszarze, jest procesem długotrwałym, wy-
maga przejścia skomplikowanej drogi prawnej (co wynika z faktu, że pod-
stawy programowe są załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej). Ograniczenia prawne i instytucjonalne jednostek kształcenia 
ustawicznego sprawiają, że nie ma możliwości kształcenia w odpowiedzi 
na potrzeby rynku regionalnego (jednolity program nauczania dotyczą-
cy każdego z przedmiotów/zawodów). Elastyczne programy nauczania 
powiązane z lokalnymi rynkami pracy są stosowane w niektórych krajach 
Unii Europejskiej, np. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, co może stanowić 
wzór do naśladowania. Długotrwałość postępowań administracyjnych 
przy uruchamianiu nowych kierunków sprawia, że działania ośrodków 
kształcenia ustawicznego, które starają się reagować na potrzeby praco-
dawców okazują się spóźnione.

Po czwarte, należy opracować takie same standardy jakości programów 
rozwoju kompetencji, zarówno dla placówek publicznych, jak i niepublicz-
nych, a następnie egzekwować te wymogi. Szczególną uwagę należy po-
święcić zwiększeniu kontroli nad niepublicznymi placówkami kształcenia 
ustawicznego.

Piątą rekomendację stanowi kwestia wsparcia inwestycyjnego i wypo-
sażenie placówek kształcenia ustawicznego w potrzebny sprzęt techniczny. 
W badaniach zleconych przez MORP zwrócono też uwagę na ograniczone 
możliwości doskonalenia samych nauczycieli zawodu, co również wpływa 
na jakość kształcenia ustawicznego.

Po szóste, podkreślano konieczność stworzenia bardziej wiarygodne-
go, przejrzystego, aktualnego i pełniejszego systemu informacji o potrze-
bach rynku pracy – tak w skali kraju, jak i regionu, czy rynku lokalnego. 
Szczególnie ważne wydaje się tutaj opracowanie mechanizmów groma-
dzenia i prezentacji danych o zapotrzebowaniu wśród pracodawców na 
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odpowiednie kompetencje – stanowić to może ważne wyzwanie dla Ma-
zowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Taki system informacji powinien 
też zawierać dane o bieżącej ofercie kształcenia ustawicznego. System ten 
powinien być promowany zarówno wśród osób młodych, jak i starszych 
– ich udział w doskonaleniu w placówkach kształcenia ustawicznego po-
winien rosnąć, jeżeli placówki kształcenia ustawicznego mają być rentow-
ne (kwestia zmian struktury demograficznej).

Kolejną kwestią jest zwiększenie roli doradców zawodowych na eta-
pie podejmowania decyzji o zmianie lub podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych. Chodzi tu zarówno o szkolnych doradców zawodowych, jak 
i tych działających w różnych instytucjach rynku pracy. Podkreślano też 
konieczność większego zindywidualizowania prowadzonych usług do-
radczych. Podniesienie standardów pracy wykonywanej przez doradców 
zawodowych sprawi, iż zainteresowani sami będą starali się uzyskać od 
nich poradę (bez konieczności specjalnego nagłaśniania roli doradców 
i prowadzenia dodatkowych akcji promocyjnych, jak obecnie często ma 
to miejsce).

Ósma wytyczna odnosi się do konieczności stworzenia przez państwo 
systemu zachęt dla pracodawców, którzy kierują pracowników na szkole-
nia lub praktyki (np. w formie ulg lub bonifikat), gdyż w obecnych uwarun-
kowaniach gospodarczych niewielu pracodawców (zwłaszcza z sektora 
MŚP) pozwala kształcić się pracownikowi w godzinach pracy (lub jest go-
towych finansować szkolenia pracownicze). Co więcej, obecne regulacje 
kodeksu pracy sprawiły, iż z uwagi na konieczność przydzielania urlopów 
pracownikom rozwijającym swoje kompetencje w wybranych formach, 
pracodawcy nieformalnie udzielają zgody na doskonalenie pracowników, 
jednak nie są zainteresowani sformalizowaniem tego procesu.

Dziewiątą, wartą podkreślenia kwestią, jest trudność związana z pozy-
skiwaniem środków finansowych z programów operacyjnych na kształ-
cenie ustawiczne. Decydenci w skali kraju, czy też województwa powinni 
rozważyć uproszczenie procedur w tym zakresie (w ramach obecnego 
okresu programowania strukturalnego UE lub w nowej perspektywie 
finansowej, tj. po 2013 r.). Ważna jest także możliwość skrócenia czasu 
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w obszarze kształcenia usta-
wicznego – długi czas ich rozpatrywania powoduje, że oferta konkursowa 
staje się po kilku bądź kilkunastu miesiącach nieaktualna i niedostosowa-
na do potrzeb pracodawców.
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Podsumowując, warto zwrócić uwagę na niezbyt wysoki odsetek uczest-
ników kształcenia ustawicznego w skali zarówno regionu, jak i całego kra-
ju. Należy mieć nadzieję, iż realizacja powyższych wytycznych (mogących 
stanowić fundament do opracowania strategii rozwoju kształcenia usta-
wicznego na Mazowszu), może poprawić sytuację w omawianym temacie. 
Dużą rolę mają tu także do odegrania nauczyciele na wcześniejszych eta-
pach edukacyjnych (już od poziomu szkoły podstawowej). Bez wyrobienia 
nawyków uczenia się przez całe życie wśród dzieci i młodzieży, kształcenie 
ustawiczne nie będzie spełniało swojej roli. Podkreślić więc należy potrze-
bę przygotowania i zachęcania dzieci i młodzieży do nauki przez całe życie 
oraz kształtowania kompetencji określanej jako nastawienie na rozwój.
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