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Wprowadzenie

Głównym celem projektu „Badanie potrzeb edukacyjnych – monitoring kształcenia ustawicznego  

w województwie mazowieckim” jest wzrost zainteresowania osób dorosłych kształceniem ustawicznym 

poprzez wsparcie szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia 

zawodowego w zakresie kształcenia formalnego. Ma to być osiągnięte poprzez monitorowanie potrzeb 

oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie dostosowania oferty szkolnictwa ustawicznego do potrzeb 

regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem gałęzi gospodarki o kluczowym znaczeniu dla rozwoju woje-

wództwa. 

Jednym z celów szczegółowych projektu jest „przeprowadzenie analizy danych wtórnych w zakresie  

sytuacji gospodarczej oraz oferty szkoleniowej szkół dla dorosłych i placówek kształcenia ustawicznego”, 

traktowanych jako dwie sfery nierozerwalnie ze sobą powiązane.

W działalności edukacyjnej stosuje się szereg pojęć, takich jak kształcenie, szkolenie i uczenie się.  

W tym opracowaniu wykorzystano definicje zawarte w publikacji GUS „Kształcenie dorosłych”1, które są niżej  

przytoczone. 

Kształcenie to działalność instytucjonalna w systemach szkolnych w ramach krajowego systemu kwalifika-

cji. Szkolenie to działalność zorientowana na uczenie się w systemach szkoleń formalnych i pozaformalnych. 

Uczenie się to proces kształtowania wiedzy, umiejętności oraz zdolności adaptacyjnych i twórczych osób. 

W zależności od stopnia sformalizowania używa się następujących kategorii:

Uczenie się formalne to proces organizowany w systemach szkolnych i szkoleń, który prowadzi do •	

uzyskania kwalifikacji powszechnie uznawanych w danym systemie prawnym (formalnym systemie 

kwalifikacji).

Uczenie się pozaformalne to proces zinstytucjonalizowany, jednak zachodzący poza formalnym  •	

systemem kwalifikacji, który prowadzi do uzyskania kwalifikacji uznawanych wewnątrz danej insty-

tucji (zakładu pracy, organizacji itp.) lub przez część innych instytucji np. jako dodatkowe kryterium 

rekrutacji.

Uczenie się nieformalne to proces niezinstytucjonalizowany, zamierzony (samodzielne uczenie się)  •	

i niezamierzony (zachodzący bezwiednie przez całe życie, najintensywniej na etapie wczesnego  

rozwoju).

Uczenie się przez całe życie jest procesem i oznacza formalne, pozaformalne i nieformalne uczenie 

się od najmłodszych lat do późnej starości polegające na kształtowaniu wiedzy, umiejętności oraz zdol-

ności wykorzystania ich w życiu prywatnym, obywatelskim i zawodowym. Dotyczy wszystkich osób, jako  

podmiotów – podkreśla to znaczenie autentycznej równości szans i jakości w uczeniu się.

1 Kształcenie dorosłych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, s. 15-18.



Kształcenie ustawiczne obejmuje uzupełnianie kształcenia oraz szkolenie dorosłych (także młodzie-

ży na progu dorosłości, która szkolenie traktuje jako alternatywę dla kształcenia). W Polsce część zakresu 

kształcenia ustawicznego zdefiniowana jest w ustawie o systemie oświaty, jako kształcenie w szkołach dla  

dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w for-

mach pozaszkolnych (uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 

w placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz w ośrodkach dokształcania i doskonalenia  

zawodowego) przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Ustawa o systemie oświaty nie dotyczy kształ-

cenia ustawicznego realizowanego na podstawie innych przepisów, w tym o działalności gospodarczej.

Uczenie się przez całe życie w dobie współczesnych zmian demograficznych, gospodarczych i techno-

logicznych jest koniecznością i powinno dotyczyć pracowników w każdym wieku i na każdym poziomie 

wykształcenia. Pracownicy muszą ciągle doskonalić swoją wiedzę jak również umiejętności, co zwiększa 

ich zdolności adaptacyjne do zmian na rynku pracy. Podkreśla się znaczenie umiejętności wykorzystania 

technik informacyjno-komunikacyjnych, dostosowanie instytucji edukacyjnych do potrzeb rynku pracy, 

jak również do potrzeb i możliwości potencjalnych uczestników. Bardzo istotne jest dbanie o jakość ich 

funkcjonowania, a w tym zwrócenie, większej niż dotychczas, uwagi na efekty uczenia się. Biorąc pod uwa-

gę statystyki udziału w uczeniu się przez całe życie, Polska plasuje się dużo poniżej średniej europejskiej. 

Konieczne są więc działania, które poprzez stworzenie systemu zapewniającego wysoką jakość kształcenia 

ustawicznego będą stymulowały wzrost zainteresowania pracowników uzupełnianiem kwalifikacji.

Państwa członkowskie UE różnią się znacznie od siebie pod względem poziomu kwalifikacji mieszkań-

ców oraz udziału pracowników zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarczych. Przeciwdzia-

łanie problemom na rynku pracy wymaga monitorowania, oceny i przewidywania zapotrzebowania na 

kwalifikacje tak, aby dostosowywać kompetencje pracowników do rzeczywistych potrzeb. Działania takie 

muszą być podejmowane, aby w długofalowej perspektywie zapewnić zatrudnienie społeczeństwa Unii 

Europejskiej (UE) na satysfakcjonującym poziomie2.

Polska gospodarka stoi przed wyzwaniami takimi jak globalizacja, postęp technologiczny, rozwój społe-

czeństwa informacyjnego, problemy ekologiczne oraz demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa. 

Pojawiają się nowe zjawiska na rynku pracy, takie jak rosnąca mobilność geograficzna i zawodowa. Rosną 

oczekiwania pracodawców w stosunku do poziomu kompetencji pracowników. Powoduje to pojawianie 

się problemów z dopasowaniem systemów kształcenia i szkolenia zawodowego z nowymi wymaganiami 

rynku pracy. Aby dostosować popyt i podaż na pracę konieczne są działania zmierzające do poprawy syste-

mu kształcenia ustawicznego, m.in. przez zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości kształcenia usta-

wicznego, jak również budowanie programów sektorowych (branżowych), które umożliwią podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, na które na rynku będzie zapotrzebowanie.

2  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu  
Regionów. Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie 
umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie, COM(2008) 868 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 16 grudnia 2008,  
s. 3.
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1.1. Poziom Unii Europejskiej

1.1.1. Strategia lizbońska

Istotność uczenia się przez całe życie w UE dostrzegana jest już od wielu lat. Znalazło to odzwierciedlenie 

w różnych dokumentach o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Europy. Głównym celem, realizowanej od 

2000 roku, strategii lizbońskiej3 było stworzenie na obszarze UE najbardziej konkurencyjnej i dynamicz-

nej gospodarki na świecie, poprzez lepsze wykorzystanie wiedzy, traktowanej jako podstawowy czynnik 

budujący przewagę konkurencyjną. Miało to zapewnić zrównoważony wzrost, powstanie większej liczby 

lepszych miejsc pracy oraz większą spójność społeczną. Podstawowym wymogiem tworzenia gospodar-

ki opartej na wiedzy jest dobrze wykształcone społeczeństwo, które stale doskonali swoje kompetencje  

i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w procesach gospodarczych. 

Strategia lizbońska miała horyzont czasowy realizacji do 2010 roku. W obszarze, określonym jako „wzrost 

inwestycji w kapitał ludzki poprzez doskonalenie systemów edukacji i zdobywania umiejętności”4, zwróco-

no uwagę na konieczność zintensyfikowania działań prowadzących do zwiększenia poziomu zatrudnienia, 

wykorzystując aktywne polityki zatrudniania, zmniejszające zjawisko rezygnowania z zatrudnienia, wdra-

żanie polityk aktywnego starzenia się, określanych jako zarządzanie wiekiem, które powinny zachęcać pra-

cowników do przedłużania okresu aktywności zawodowej oraz przez doskonalenie systemów zabezpieczeń 

socjalnych (również opieki zdrowotnej) tak, aby w dostatecznym stopniu zapewniały one bezpieczeństwo 

potrzebne ludziom w sytuacjach zmian, które są nieodłącznym zjawiskiem współczesnego świata. 

W okresie realizacji strategii, w latach 2000-2010, podejmowano wiele działań związanych z moderni-

zowaniem polityki zatrudnienia oraz wprowadzaniem zmian na rynkach pracy. Miały na to wpływ czynniki 

związane ze starzeniem się społeczeństwa europejskiego, jak również sytuacje kryzysowe. Zwrócono też 

uwagę, że intensywne wykorzystywanie wiedzy wymaga wprowadzenia zmian do systemów kształcenia 

tak, aby dostosować je do rozwoju gospodarki bazującej na wiedzy. Działania te powinny przekładać się 

na tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy5. Właściwe wykorzystanie wiedzy wymagało również 

wdrażania nowych systemów zarządzania, głównie w zakresie zarządzania pracownikami. 

Uczenie się przez całe życie (Life Long Learning – LLL) jest traktowane jako podstawowy sposób  

rozwoju kapitału ludzkiego. Postęp technologiczny, dynamiczne zmiany na rynku pracy i szybka dezaktu-

alizacja wiedzy powinny skłaniać pracowników do stałego uzupełniania i zdobywania nowych kwalifikacji, 

a pracodawców do stwarzania im możliwości kształcenia.

3 Strategia lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  
Warszawa 2002, s. 12.
4   Ibidem, s. 11.
5   Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
Nowy początek strategii lizbońskiej, COM(2005) 24 końcowy, Bruksela, 2005, s. 5.
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Istnieje ścisły związek między poziomem kwalifikacji pracowników a rozwojem gospodarczym  

i dlatego realizacja idei uczenia się przez całe życie powinna być w centrum uwagi władz. 

Rozwój zawodowej edukacji ustawicznej wymaga większej liczby działań w obszarze systemu kształcenia 

i szkoleń, dostosowujących go do realnych potrzeb rynku pracy. Większy nacisk powinien być położo-

ny na nauczanie praktycznych umiejętności, czyli oparcie programów edukacyjnych na efektach ucze-

nia się, co pozwoli pracownikom łatwiej adaptować się do zmieniających się warunków pracy. Właściwie 

ukształtowane systemy edukacyjne poprawiają zdolność do zatrudnienia siły roboczej a przedsiębiorstwom 

zwiększają zdolność do adaptowania się do zmieniających się warunków. Wpływa to również na zapew-

nienie elastyczności całych rynków pracy, co jest szczególnie istotne w dostosowywaniu się do zmian 

wynikających z restrukturyzacji gospodarki.

Strategia wytyczała kierunki działań, jakie powinny podejmować poszczególne kraje, między innymi  

w obszarach innowacji i kształtowania kapitału intelektualnego społeczeństwa, które to obszary są pod-

stawą budowy gospodarki opartej na wiedzy. Postulowano podejmowanie działań sprzyjających tworze-

niu warunków ułatwiających powstawanie i rozwój innowacyjnych organizacji (głównie w sektorze MSP), 

stymulowanie działań przedsiębiorczych oraz inwestowanie w kapitał ludzki6. Strategia miała również 

wymiar społeczny, wytyczając kierunki działań na rynkach pracy, mających na celu prowadzenie aktywnej 

polityki zatrudnienia i poprawienie jakości pracy oraz propagowanie koncepcji uczenia się przez całe ży-

cie. Stwierdzono, że „aby uniknąć stale powiększającej się przepaści między tymi, którzy mają dostęp do nowej 

wiedzy, a tymi, którzy są z niej wyłączeni, należy podjąć działania na rzecz promowania szerszego dostępu do 

wiedzy”7. W gospodarczym wymiarze strategii podkreślano m.in. problematykę budowania społeczeństwa 

informacyjnego, rozwój działalności badawczej przez utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Euro-

pejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, stwarzanie warunków do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw in-

nowacyjnych. Wymiar społeczny wyrażał się między innymi poprzez programy edukacji dla funkcjonowania 

w społeczeństwie wiedzy oraz rozwijaniu aktywnych polityk zatrudnienia8. Wymagało to podjęcia działań  

o charakterze systemowo-regulacyjnym m.in. w zakresie:

zwiększenia dynamiki przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy, przez rozwój działalności •	

badawczo-rozwojowej, co wymagało wzrostu nakładów i bardziej prorozwojowego wydatkowania 

pieniędzy publicznych,

rozwoju społeczeństwa informacyjnego,•	

wprowadzania zmian do modelu społecznego, poprzez stymulowanie aktywności zawodowej  •	

i zwiększanie zatrudnienia przez uelastycznienie rynku pracy i poprawę systemów edukacyjnych.

6  Strategia lizbońska…, op. cit., s. 7, 11.
7  Ibidem, s. 15.
8  E. Czerwińska, Strategia lizbońska, Informacja nr 1111, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2004,  
s. 1.
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Wdrażanie strategii było monitorowane, a cele strategiczne uaktualniane, uwzględniając zmiany w sy-

tuacji gospodarczej i demograficznej. Jako priorytet uznano konieczność doskonalenia kompetencji spo-

łeczeństwa, głównie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, co wymaga wdrażania poli-

tyki rozwijającej systemy edukacyjne, a szczególnie zapewniające możliwość uczenia się przez całe życie.  

Niemniej ważne jest właściwe wykorzystania potencjału intelektualnego pracowników zajmujących się ba-

daniami naukowymi i wdrażaniem innowacji9.

Odnowiona strategia, która została sformułowana w 2005 roku, utrzymała jako priorytetowy kierunek 

działań prowadzący do wzrostu inwestycji w kapitał ludzki, bazujący na doskonalonych systemach edu-

kacyjnych, dających możliwość zdobywania nowych umiejętności10. Działania związane z tworzeniem 

większej liczby lepszych miejsc pracy wiązały się m.in. z przeznaczaniem większych środków finansowych 

na szkolenia, tworzenie nowych rodzajów działalności i wspieranie innowacji oraz wzrostu gospodarczego 

wykorzystując wiedzę, poprzez rozwój możliwości badawczych i tworzenie sieci innowacyjnych. Stwierdzo-

no, że inwestowanie w kapitał ludzki ma najistotniejsze znaczenie, gdyż jedynie pracownicy o wysokich 

kwalifikacjach mogą efektywnie wykorzystywać najbardziej produktywny kapitał, jakim jest wiedza 

oraz mają zdolność do przeprowadzania zmian organizacyjnych pozwalających na adaptowanie się do no-

wych technologii11.

Gospodarka, która dysponuje dobrze wykwalifikowaną siłą roboczą jest zdolna w większym stopniu do 

tworzenia i efektywnego stosowania nowych technologii. Stwierdzono, że „poziom wykształcenia w Euro-

pie jest daleki od poziomu niezbędnego do zapewnienia dostępności wszystkich wymaganych umiejętno-

ści na rynku pracy, a także tworzenia i rozpowszechniania nowej wiedzy w całej gospodarce”12. Podkreślono 

również, że kształcenie przez całe życie jest ważnym czynnikiem sprzyjającym zachowaniu spójności 

społecznej. Polityka edukacyjna, a tym samym sposób kształtowania systemów edukacji i kształcenia za-

wodowego, leży w gestii państw członkowskich. Rolą działań na poziomie UE jest właściwe ich ukierunko-

wanie13. Kraje członkowskie zostały również zobowiązane do opracowania działań o charakterze strategicz-

nym, umożliwiających wdrażanie idei uczenia się przez całe życie14.

Inwestycje w edukację mają znaczenie zarówno dla osiągnięcia sukcesu ekonomicznego Europy, jak 

również są najbardziej skutecznym sposobem zwalczania wszelkiego rodzaju nierówności. W UE dąży się 

do uznawania kwalifikacji uzyskiwanych w trakcie wykonywania pracy (doświadczenie zawodowe), co po-

winno stymulować działania pracowników do ich podnoszenia w całym okresie aktywności zawodowej. 

Przyjęte w 2008 roku Europejskie Ramy Kwalifikacji stwarzają warunki do osiągnięcia tego celu, pod warun-

kiem, że każdy kraj członkowski dostosuje do nich swoje krajowe struktury i systemy kwalifikacji (w Polsce 

9     Monitor Integracji Europejskiej nr 41, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, 2001, s. 110, 116.
10   Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego…, op. cit., s. 11.
11   Ibidem, s. 36-37.
12   Ibidem, s. 35.
13  Edukacja w Europie. Różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010, (wyd. polskie), Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2003.
14  Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, MENiS, Warszawa 2003.
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tworzenie i wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji jest poważnie zaawansowane - zostaną one wdrożone 

w 2013 roku)15. Podkreśla się konieczność prowadzenia polityki kształcenia zawodowego w sposób 

bardziej efektywny, zgodny z potrzebami rynku pracy, aby zwiększyć zatrudnialność ludzi. Tego typu 

działania są często finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, między innymi w ramach Progra-

mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Rozwijanie systemu kształcenia ustawicznego powinno uwzględniać realne potrzeby rynku pracy i stąd 

więcej działań musi dotyczyć przewidywania i monitorowania zapotrzebowania na kwalifikacje  

i umiejętności, jakie będą przydatne w przyszłości. Jest to zagadnienie niezmiernie trudne w gospodarce 

rynkowej, gdzie obserwuje się dużą dynamikę zmian16. Na europejskich rynkach pracy, w wielu sektorach, 

można zaobserwować niedobory pracowników w określonych zawodach i brak osób o określonym wy-

kształceniu (np. panuje powszechna opinia, że za mało jest absolwentów studiów technicznych). Można te 

niekorzystne zjawiska minimalizować m.in. poprzez zwiększenie krajowej i regionalnej mobilności pracow-

ników, co jednak związane jest z kwestiami wspólnej europejskiej polityki migracyjnej17.

W krajach UE podejmowane są działania mające na celu modyfikację funkcjonowania rynku pracy  

w oparciu o koncepcję flexicurity, zapewniającą elastyczność i pewność zatrudnienia18. Wymaga to stosowania  

aktywnych polityk rynku pracy i odejścia od działań o charakterze pasywnym. Zwraca się również uwagę na ko-

nieczność nabywania nowych umiejętności, co pomaga pracownikom lepiej adaptować się do zmieniających 

się wymagań pracodawców. Flexicurity to zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności 

i zapewniania bezpieczeństwa. Jest to z jednej strony, model elastycznego rynku pracy (flexibility) a z drugiej 

bezpieczeństwa socjalnego pracowników (security). Stosowanie tego rozwiązania dotyczy całego okresu  

aktywności zawodowej człowieka i zmian, jakie w tym okresie zachodzą, począwszy od wejścia na rynek pracy 

po zakończeniu edukacji formalnej, przez kolejne zmiany pracy, podejmowanie pracy po okresie bezrobocia, 

aż do przejścia na emeryturę. Podkreśla się możliwości zmian polegających na poprawie warunków pracy, 

awansowaniu i optymalnym rozwoju indywidualnych kompetencji pracownika. Elastyczność przejawia się też 

w elastycznej organizacji pracy, pozwalającej na szybkie i skuteczne dostosowywanie się do nowych potrzeb, 

opanowywanie nowych umiejętności i godzenie pracy z życiem rodzinnym. Natomiast bezpieczeństwo to 

nie tylko utrzymanie aktualnie zajmowanego stanowiska pracy, lecz wyposażenie ludzi w takie umiejętności, 

które umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i ułatwiają znalezienie nowego miejsca pracy.  

 

15  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram  
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2008/C 111/01) z dnia 6.05.2008.
16  R. Wilson, A. Zukersteinova, Anticipating changing skill needs: A Master Class, Institute for Employment Research, 
University of Warwick, Technical reference document to support the New Skills Network event held in Budapest on the 
9th & 10th of June 2011, s. 2.
17  Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnie-
nia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010). Utrzymanie tempa zmian, Komunikat Komisji Europejskiej, COM(2007) 803  
wersja ostateczna, Bruksela, 2007, s. 13.
18   Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komi-
tetu Regionów, Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, COM(2007) 359 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 27.6.2007, 
s. 5.
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Bezpieczeństwo gwarantują odpowiedniej wysokości świadczenia socjalne, ułatwiające przetrwanie okre-

su chwilowego braku pracy oraz umożliwiające przekwalifikowanie wszystkim pracownikom, szczególnie 

tym o niskich kwalifikacjach i osobom starszym. 

Celem flexicurity jest zapewnienie pewności zatrudnienia, rozumianej jako możliwość szybkiego znale-

zienia miejsca pracy na każdym etapie aktywności zawodowej oraz stworzenie szans na rozwój zawodowy, 

pozwalający na zwiększenie adaptacyjności w warunkach dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Wdro-

żenie modelu flexicurity pozwala zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w większym stopniu wykorzy-

stać możliwości wynikające z globalizacji. Dzięki temu model flexicurity powoduje, że bezpieczeństwo i ela-

styczność uzupełniają się wzajemnie, poprawiając zatrudnialność osób znajdujących się na rynku pracy.

W modelu flexicurity można wyróżnić cztery podstawowe komponenty19:

Elastyczne i przewidywalne warunki umów•	  (z perspektywy pracownika i pracodawcy), regulowane 

nowoczesnym prawem pracy, ale głównie układami zbiorowymi,

Kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie•	 , które zapewniają stałą zdolność pracowników,  

w szczególności osób z najsłabszych grup społecznych (np. pracowników 50+), do łatwiejszego  

adaptowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy,

Skuteczna aktywna polityka rynku pracy•	 , która pomaga w dostosowaniu się do szybkich zmian,  

zapewniając skrócenie czasu bezrobocia i ułatwiając zmianę pracy,

Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego•	 , które zapewniają wsparcie na odpowiednim  

poziomie, sprzyjające zatrudnieniu i zapewniające mobilność na rynku pracy. Dotyczy to przepisów 

zabezpieczenia socjalnego regulujących takie sprawy, jak świadczenia dla bezrobotnych, świadcze-

nia emerytalne czy ochrona zdrowia.

Jednym z podstawowych filarów koncepcji flexicurity jest uczenie się przez całe życie. Odpowiednie  

reagowanie na gwałtowne zmiany i innowacje, wymaga nadania rangi strategicznej kształceniu i szko-

leniom oraz lepszego inwestowania w kapitał ludzki. Dobre wykształcenie, szeroki zestaw kluczowych 

kompetencji (wielozawodowość), stałe inwestowanie w rozwój kwalifikacji pracowników, zwiększają moż-

liwości organizacji na adaptowanie się do zmian gospodarczych oraz szanse pracowników na zachowanie 

zatrudnienia lub znalezienie nowego miejsca pracy. Zaobserwowano, że z inwestycji tych często korzystają 

jedynie pracownicy o najwyższych kwalifikacjach, natomiast osoby mające największe potrzeby w tym za-

kresie, np. pracownicy niskokwalifikowani, osoby pracujące na gorszych warunkach (np. umowy na czas 

określony, samozatrudnienie), czy osoby starsze w mniejszym zakresie korzystają ze szkoleń. Przedsiębior-

stwa często niechętnie inwestują w rozwój kwalifikacji swoich pracowników z obawy, że uzyskując nowe 

kompetencje będą mogli być zatrudnieni przez innych pracodawców. Działania realizowane w ramach 

strategii uczenia się przez całe życie wymagają aktywnego zaangażowania wszystkich interesariuszy, czyli 

rządów, partnerów społecznych, przedsiębiorstw, jak i samych pracowników.

19  Ibidem, s. 6.
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Model flexicurity zapewnia więc równowagę na rynku pracy między elastycznością a pewnością  

zatrudnienia. Zapewnia pracownikom możliwość stosunkowo łatwego znalezienia dobrego zatrudnienia 

na każdym etapie ich życia zawodowego. Pracodawcom daje natomiast możliwość prowadzenia elastycz-

nej polityki kadrowej, co łatwiej pozwala im dostosować się do zmian. Aktualizowanie kwalifikacji i kształ-

cenie przez całe życie są najistotniejszymi elementami wspierającymi politykę flexicurity. Wymaga to jed-

nakże intensywnych działań modyfikujących systemy kształcenia, szczególnie zawodowego, tak aby lepiej 

je dostosować do potrzeb i w ten sposób zwiększyć zdolność pracowników do zatrudnienia. 

Z obecnej perspektywy można stwierdzić, że ambitny cel, jaki zakładała strategia lizbońska, nie został 

osiągnięty. Wpłynęło na to szereg czynników (w tym sytuacje kryzysowe, czy dynamiczny rozwój gospo-

darczy rynków wschodzących), jednakże podkreśla się, iż działania wynikające z wdrażania strategii wpły-

nęły pozytywnie na zdiagnozowanie i rozwiązanie wielu problemów, w tym szerokiego upowszechniania  

i wdrażania koncepcji kształcenia przez całe życie.

Mimo że najważniejsze założenia strategii lizbońskiej (tj. osiągnięcie 70% stopy zatrudnienia oraz prze-

znaczenie 3% PKB na działalność badawczo-rozwojową) nie zostały osiągnięte, skutki strategii lizbońskiej 

dla krajów UE należy ocenić pozytywnie. Nie udało się osiągnąć poziomu wzrostu produktywności krajów 

najbardziej uprzemysłowionych: całkowite wydatki na badania i rozwój w UE, wyrażone jako procent PKB, 

wykazały minimalny wzrost (z 1,82% w 2000 r. do 1,9% w 2008 r.). Uproszczeniem byłoby stwierdzenie,  

że strategia zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ nie osiągnięto powyższych celów. Są bowiem  

dowody na to, że jej wdrażanie doprowadziło do istotnych zmian w obszarze wspólnych działań na rzecz 

rozwiązywania strategicznych problemów w UE20.

1.1.2. Szczegółowe działania w zakresie powiązania systemów edukacyjnych z rynkiem 
pracy

Kierunki działań związanych z kształceniem, wytyczone w strategii lizbońskiej, zostały uszczegóło-

wione w kilku dokumentach, które dla krajów członkowskich były podstawą do formułowania krajo-

wych polityk edukacyjnych. Kluczowym elementem programu strategii było zwiększenie dostępu do 

rynku pracy oraz zapewnienie integracji społecznej poprzez inwestycje w wiedzę i umiejętności spo-

łeczeństwa, w każdym etapie ich życia. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała przekształcania  

tradycyjnych systemów edukacyjnych tak, aby były bardziej otwarte i elastyczne, dając uczącym się 

możliwość wyboru zindywidualizowanej ścieżki edukacji, która odpowiadałaby ich indywidualnym  

 

 

20  Ocena strategii lizbońskiej, dokument roboczy służb Komisji, SEC(2010) 114 wersja ostateczna, Komisja Europejska, 
Bruksela, dnia 2.2.2010, s. 3.
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potrzebom, jak również możliwościom i zainteresowaniom, co a co za tym idzie, rzeczywistego wykorzysta-

nia możliwości edukacyjnych w ciągu całego życia21.

Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych zwraca największą uwagę na osoby, które znajdują się  

w niekorzystnej sytuacji. Podkreśla się w nim konieczność zwiększania udziału w kształceniu przez całe 

życie osób powyżej 34 roku życia. Plan ten miał na celu wzmocnienie sektora kształcenia dorosłych i dosto-

sowanie jego potencjału do potrzeb. 

Zagwarantowanie wszystkim obywatelom możliwości edukacyjnych, w celu zdobywania przez całe  

życie kluczowych kompetencji, wymaga interwencji władz publicznych, przy udziale wszystkich pozo-

stałych interesariuszy. Interwencja taka jest potrzebna, aby zapewnić wszystkim dorosłym, którzy kończą 

kształcenie formalne bez odpowiednich kwalifikacji, chcącym wznowienia lub kontynuowania swoje-

go podstawowego procesu edukacyjnego w dowolnym momencie swojego życia, otrzymanie wsparcia  

w ustaleniu odpowiednich ścieżek edukacji. Potrzeba takiego działania jest szczególnie istotna w kontekście 

dynamicznych zmian środowiska pracy oraz zmian w zapotrzebowaniu na kwalifikacje na rynku pracy. 

Kształcenie dorosłych jest koniecznością, jednakże jedną z barier w jego rozwoju jest trudność pomiaru 

korzyści, jakie płyną z realizacji tego procesu. Podstawowym problemem jest trudność ilościowego uję-

cia zdolności produkcyjnych wiedzy i umiejętności zdobywanych przez pracowników w czasie kształcenia  

i szkoleń lub w drodze nabywania praktycznego doświadczenia w pracy. Nawet jeżeli uda się dokonać po-

miaru zdobytych kwalifikacji, powstaje kolejny problem przypisania im wartości ekonomicznej. Powoduje 

to, że przedsiębiorstwa inwestujące w kształcenie swoich pracowników nie mają możliwości kapitalizowa-

nia kosztów kształcenia i szkoleń ani strumienia korzyści wynikających z podwyższenia kwalifikacji swoich 

pracowników22. Rządy państw, jak również inni interesariusze powinni działać, we właściwych sobie ob-

szarach, na rzecz ułatwiania dostępu do nauki, zapewniania doradztwa i systemów oceniania, oraz prowa-

dzić działania mające na celu zatwierdzanie i uznawanie efektów osiąganych poza formalnym systemem 

edukacji. 

Podstawową trudnością w kształceniu dorosłych jest zapewnienie usług edukacyjnych, które będą jedno-

cześnie spełniały potrzeby dorosłych uczniów, jak i na odpowiednim poziomie będą zaspokajały potrzeby 

rynku pracy i społeczeństwa. Konieczne jest więc zastosowanie wielu wzajemnie powiązanych działań dla 

eliminowania barier na drodze do zwiększonego uczestnictwa dorosłych w uczeniu się przez całe życie23:

 

Zapewnianie uczącym się wiarygodnej informacji oraz doradztwa wysokiej jakości. Cel ten moż-•	

na osiągnąć poprzez realizację procesu edukacyjnego w zakładach pracy lub za pośrednictwem  

21 Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego  
i Komitetu Regionów: „Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych. Na naukę zawsze jest odpowiednia pora”, COM(2007) 
558 wersja ostateczna, COM(2007) 558, s. 4, Bruksela 27-09-2007, s. 2.
22   L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 93.
23   Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych…, op. cit., s. 7.
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organizacji społecznych (np. związków zawodowych).

Dostęp do kształcenia osobom chcącym się uczyć w ich środowisku lub w ich zakładzie pracy.  •	

Osiągnięcie tego celu mogą umożliwić lokalne ośrodki kształcenia, organizacje pozarządowe, orga-

nizowanie staży w zakładach pracy czy też e-learning. Oferta edukacyjna musi być zróżnicowana, 

aby spełniała indywidualne potrzeby potencjalnych uczestników szkoleń.

Wdrożenie systemowych rozwiązań umożliwiających elastyczny dostęp do zatwierdzania efektów •	

uczenia się osiągniętych poza systemem formalnym i ich certyfikacji.

Propagowanie dostępu do edukacji wyższej.•	

Stworzenie mechanizmów finansowania edukacji dorosłych, które rozwiązałyby podstawowy pro-•	

blem edukacji dorosłych (np. indywidualnych kont edukacyjnych czy współfinansowania ze środ-

ków publicznych). 

Zachęcanie obywateli do współfinansowania własnej nauki, poprzez uświadamianie, że rozwój oso-•	

bisty zwiększa ich szanse na rynku pracy. 

Jakość świadczonych usług edukacyjnych zależna jest od wielu czynników, np. z zakresu polityki czy  

dostępności zasobów, jednakże kluczowa jest jakość zaangażowanego personelu prowadzącego kształce-

nie i szkolenia. W wielu krajach Europy do tej pory nie przykładano większej wagi do realizacji szkoleń, statu-

su czy wynagrodzeń personelu prowadzącego kształcenie dorosłych. Do tego personelu zalicza się również, 

poza nauczycielami i trenerami, osoby zajmujące się poradnictwem pracy, opiekunów i pracowników admi-

nistracji. Jakość tego personelu ma decydujące znaczenie dla motywowania dorosłych do podejmowania 

nauki. W tym obszarze plan wskazuje takie działania jak24:

Badanie i upowszechnianie wypracowanych w różnych krajach dobrych praktyk w sposobach reali-•	

zacji uczenia się przez całe życie, na przykład poprzez działania w postaci nauczania wzajemnego 

(peer learning) czy też stażu towarzyszącego (job shadowing).

Opracowywanie standardów dla specjalistów kształcenia dorosłych.•	

Badania nad opracowaniem norm jakości dla instytucji świadczących usługi i systemów ich akredy-•	

tacji, co pozwoli na monitorowanie całego sektora edukacyjnego.

Prognozy demograficzne dla Europy wskazują wyraźnie na ograniczenia zasobów siły roboczej, które  

powodują niedobory na rynku pracy, i stąd inwestycje w kapitał ludzki i społeczny muszą być kierowane do 

ściśle określonych grup docelowych, np. starszych pracowników. Poradnictwo zawodowe ma do odegrania 

doniosłą rolę w osiąganiu i motywowaniu tych grup. W szczególności należy uwzględniać rolę mediów i ich 

zdolność do dotarcia do grup trudniej osiągalnych. Nie można też ignorować oczekiwań samych uczących 

się. Nie wystarczy zwykłe zachęcanie ludzi do podejmowania wyzwań edukacyjnych. Muszą to być działa-

nia ściśle ukierunkowane, gdyż kierunki kształcenia muszą być zgodne z potrzebami rynku pracy, aby  

dawać szansę na osiąganie rozwoju kariery i na rzeczywiste podniesienie poziomu kwalifikacji. 

24  Ibidem, s. 9.
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Ważnym aspektem uczenia się przez całe życie jest uznawanie i potwierdzanie wyników pozaformal-

nego i nieformalnego uczenia się. Praktyczną realizację tego postulatu umożliwiają Europejskie Ramy  

Kwalifikacji. Rozwiązanie tej kwestii jest istotne dla wszystkich interesariuszy procesu edukacyjnego (władz, 

partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych i samych zainteresowanych obywateli), ponieważ istnieją 

przesłanki wskazujące, że certyfikacja umiejętności zdobytych drogą pozaformalną i nieformalną może pro-

wadzić do istotnego przyśpieszenia procesu doskonalenia kwalifikacji.

Globalnym celem planu działania na rzecz kształcenia dorosłych „Na naukę zawsze jest odpowiednia 

pora” jest wdrożenie pięciu priorytetów: znoszenie barier dla uczestnictwa w kształceniu i szkoleniach; 

zwiększenie jakości i skuteczności sektora edukacyjnego; przyśpieszenie procedur uznawania i potwierdza-

nia efektów uczenia się; zapewnienie wystarczających nakładów finansowych i monitorowanie postępów 

w rozwoju sektora edukacji25. 

Prowadzenie we właściwy sposób działalności szkoleniowej dla dorosłych wymaga utworzenia w pań-

stwach członkowskich oraz na szczeblu europejskim niezależnych, wyspecjalizowanych struktur zajmują-

cych się kształceniem dorosłych. Obecne systemy edukacyjne są z reguły dostosowane do szkolenia ludzi 

młodych, nie uwzględniając specyficznych wymagań, jakie muszą być spełnione w kształceniu osób doro-

słych.

Wiele krajów w Europie ma wieloletnią, dobrze ukształtowaną tradycję kształcenia ustawicznego.  

Niestety w Polsce takiej tradycji nie ma, co znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach, gdyż nasz kraj 

jest na jednym z ostatnich miejsc w UE, biorąc pod uwagę udział w uczeniu się przez całe życie. W roku 2010 

w Polsce jedynie 5,3% osób w wieku 25-64 lata brało udział w jakiejkolwiek formie kształcenia, podczas 

gdy w Danii 32,8%26. Tak wysoki udział dorosłych pracowników w kształceniu ustawicznym w Danii można 

wytłumaczyć dobrze funkcjonującym systemem flexicurity. Natomiast w naszym kraju brak jest syste-

mowych rozwiązań, które zachęcałyby pracowników do uzupełniania swoich kwalifikacji. Obywatele 

wszystkich krajów Europy potrzebują przez całe życie możliwości korzystania z nowoczesnych systemów 

kształcenia. Każdy powinien mieć szanse zdobywania nowych kompetencji w trakcie swojego życia lub też 

odświeżania i aktualizowania tych już posiadanych. Zmiany demograficzne, nowe technologie, szczególnie 

informacyjno-komunikacyjne oraz wyzwania i szanse związane z globalizacją wpływają na zmiany w pracy 

zawodowej i w życiu. Zmiany te wymagają posiadania całkiem nowej wiedzy i nowych kompetencji, któ-

rych ludzie dorośli nie mogli zdobyć w czasie nauki w szkole lub na studiach27.

Obserwuje się, że formalny system edukacji nie jest w dostatecznym stopniu otwarty na potrzeby 

osób dorosłych. Podkreśla się, że „nadszedł czas zniesienia granic wiekowych związanych z kształceniem, któ-

rymi dotychczas obciążone były europejskie systemy edukacji”. Zdobyte w czasie pracy zawodowej (w sposób 

25   Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych…, op. cit.
26   Dane Eurostat.
27   Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych…, op. cit. s. 90.
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nieformalny) umiejętności powinny być uznawane w ramach otwartych i elastycznych struktur formalnego 

systemu edukacji28. Takie działania będą możliwe po pełnym wdrożeniu Europejskich i Krajowych Ram Kwa-

lifikacji.

W edukacji ludzi dorosłych znaczącą rolę mają pracodawcy, którzy są dostawcami znacznej części ofer-

ty kształcenia zawodowego ludzi dorosłych. Nie bez znaczenia jest też rola związków zawodowych, które 

w ramach swoich struktur oraz w przedsiębiorstwach wspierają kształcenie dorosłych organizując kursy  

i szkolenia oraz zapewniając w przedsiębiorstwach doradztwo i pomoc w zakresie nauki, co ma charakter 

motywacyjny dla pracowników. 

Europejski plan naprawy gospodarczej wskazywał również kierunki działań związane z rynkiem pracy, 

które powinny być podjęte w związku z sytuacją kryzysu gospodarczego. Ożywienie gospodarcze bez-

względnie wymaga poprawy jakości kapitału ludzkiego, przez co zwiększa szanse zatrudnienia przez pod-

wyższenie poziomu umiejętności. Zwraca się tu też uwagę na konieczność lepszego dopasowania podaży 

kwalifikacji do popytu na rynku na pracy, co jest zadaniem niezmiernie trudnym. Jednym z podstawo-

wych założeń tego planu było ukierunkowanie działań na „inteligentne inwestycje”, głównie w obszarze  

gospodarki, jak również inwestowanie, we właściwe z punktu widzenia przyszłych potrzeb, kompeten-

cje pracowników29.

Podejmowane działania powinny być ukierunkowane na pomoc dla osób najbardziej jej potrzebujących, 

uwzględniając zasadę solidarności i sprawiedliwości społecznej (co gwarantuje udział partnerów społecz-

nych). Tak więc celem jest zmniejszenie kosztów społecznych spowolnienia gospodarczego i jego wpły-

wu na grupy najbardziej zagrożone, poprzez tworzenie mechanizmów zmierzających do zminimalizowa-

nia redukcji miejsc pracy, oraz dania szansy szybkiego powrotu na rynek pracy tym osobom, które byłyby  

zagrożone długotrwałym bezrobociem. Możliwe jest to do osiągnięcia przez reformy strukturalne, wdra-

żanie innowacji oraz budowanie gospodarki opartej na wiedzy30. Problemy sprzed kilku lat i sposoby ich 

zminimalizowania, przedstawione w planie naprawy gospodarczej nie straciły na aktualności, ponieważ je-

steśmy obecnie świadkami podobnej sytuacji w Europie i praktycznie na całym zglobalizowanym świecie. 

Działania podejmowane w krajach członkowskich UE, uwzględniające ich specyfikę, powinny zapewniać 

budowanie odpornej i elastycznej gospodarki, w łatwiejszy sposób potrafiącej adaptować się do sytuacji 

kryzysowych. Istotne są tu działania wspierające przemiany na rynku pracy, minimalizujące zwolnienia  

pracowników w organizacjach mających przejściowe problemy wynikające z sytuacji kryzysowej. Może 

to być realizowane m.in. przez wdrażanie elastycznych form pracy, czy tworzenie efektywnie działających  

instytucji rynku pracy31. 

28   Ibidem, s. 92.
29  Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Europejski plan naprawy gospodarczej, COM(2008) 800 wersja ostateczna, 
Bruksela, dnia 26 listopada 2008, s. 3.
30  Ibidem, s. 6.
31  Ibidem, s. 11.
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W europejskim planie naprawy gospodarczej, zaproponowano działania mające na celu32:

wzmocnienie programów aktywizacji, kierowanych szczególnie do osób słabo wykształconych,  •	

w skład których wchodzi doradztwo osobiste, intensywne szkolenia z możliwością przekwalifiko-

wania pracowników, praktyki zawodowe, zatrudnienie subsydiowane, jak również dotacje dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą i rozpoczynających taką działalność,

reorganizację programów tak, aby pomoc była kierowana do grup najbardziej zagrożonych,•	

poprawę monitorowania oraz dopasowania kierunków kształcenia i szkoleń•	  do istniejące-

go oraz przewidywanego zapotrzebowania na kwalifikacje, z uwzględnieniem udziału partnerów  

społecznych, instytucji rynku pracy oraz systemów szkolnictwa.

Problemem we współczesnej Europie jest starzejące się społeczeństwo. Aby zapobiec dezaktualiza-

cji kwalifikacji muszą być podejmowane działania związane z dokształcaniem, uwzględniające całe życie  

zawodowe człowieka33. Istotne staje się opóźnienie momentu wyjścia starszych ludzi z rynku pracy. Słaba 

aktywność zawodowa starszych pracowników wynika bardzo często z niedostosowania kwalifikacji do po-

trzeb współczesnego rynku pracy. Głównym wyzwaniem jest zmiana podejścia do starszych pracowników, 

jak również dbanie o zachowanie ich zdrowia i zdolności do pracy oraz rozwój umiejętności i zwiększenie 

zdolności do zatrudniania poprzez efektywny proces kształcenia przez całe życie34.

Również na poziomie każdej organizacji powinny być podejmowane działania aktywizujące starszych 

pracowników. Jednym z rozwiązań są wielopokoleniowe zespoły pracowników, pozwalające na swobodną 

wymianę wiedzy i wzajemną wymianę doświadczeń. „Zaangażowanie pracowników w zrozumienie i rozwią-

zanie problemów związanych z produkcją zdaje się być zatem istotnym czynnikiem działań z zakresu uczenia się 

i innowacyjności, stanowiących uzupełnienie ukończonej edukacji lub uczestnictwa w ustawicznym szkoleniu 

zawodowym”35. 

Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników w gospodarce wiedzy wymaga stworzenia nowego 

modelu edukacyjnego, gdzie istotną rolę odgrywają jakość i innowacyjne metody kształcenia. Duży nacisk 

kładzie się na ustawiczne szkolenie zawodowe, co ma zagwarantować, że pracownicy, którzy pracują już 

od kilkudziesięciu lat, mają wiedzę jaka jest wymagana do efektywnej pracy we współczesnej gospodarce. 

Rozwój różnych form ustawicznego szkolenia zawodowego wpływa również na redukowanie wykluczenia 

społecznego i przedłuża pozostawanie starszych pracowników na rynku pracy. 

32   Ibidem, s. 13.
33  Najważniejsze wnioski ze sprawozdania na temat zatrudnienia w Europie z 2007 r. Komunikat Komisji, Bruksela,  
20 listopada 2007 r. COM(2007) 733 wersja ostateczna, Monitor Europejski 42 (115), s. 62.
34   Ibidem, s. 63.
35   Ibidem, s. 64-66.
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Istotną barierą hamującą rozwój kształcenia ustawicznego jest finansowanie tych działań. Pracodawcy, 

na których spada główny ciężar rozwoju swoich pracowników, obawiają się, że dobrze wyszkolony pracow-

nik może zmienić pracodawcę. 

Mobilność pracowników, która jest jedną ze swobód UE, staje się głównym instrumentem skutecz-

nie funkcjonujących rynków pracy oraz jest niezbędna, aby umożliwić znalezienie pracownikom lepsze-

go zatrudnienia36. Współcześnie od pracowników wymaga się większej mobilności zarówno jeśli chodzi  

o zmianę zawodu, jak również regionu, czy kraju, gdzie pracują. Należy ich więc wyposażyć w odpowiednie 

umiejętności i zapewnić możliwości ułatwiające częstą zmianę pracy. 

Zidentyfikowano szereg barier utrudniających mobilność pracowników. Zmiana pracy związana jest za-

wsze z niepewnością co do korzyści, jakie można osiągnąć. Pracownicy napotykają też na liczne przeszkody, 

takie jak bariery prawne i administracyjne, zwiększenie kosztów zamieszkania, problem z zatrudnieniem 

małżonka, możliwości przeniesienia uprawnień emerytalnych (w przypadku zmiany kraju), bariery języ-

kowe, czy też problemy związane z uznaniem kwalifikacji w innych krajach. Bariery te w przypadku pol-

skich pracowników wpływają w sposób istotny na ograniczanie mobilności. W Polsce, szczególnie w grupie 

starszych pracowników, istnieje przyzwyczajenie do innego modelu kariery zawodowej, ugruntowanego  

w poprzednim systemie, w którym preferowano stałe zatrudnienie w jednym zawodzie, u tego samego pra-

codawcy przez cały okres życia zawodowego. Tak więc poza usuwaniem barier formalnych konieczne jest 

wpływanie na świadomość pracowników, mające na celu upowszechnianie zasad funkcjonowania współ-

czesnego rynku pracy. 

Mobilność jest coraz bardziej zintegrowana z rozwojem kariery zawodowej oraz stałym doskonaleniem 

kompetencji. Do działań zwiększających mobilność można m.in. zaliczyć37:

doskonalenie istniejących praktyk legislacyjnych i administracyjnych warunkujących mobilność •	

pracowników,

zapewnienie wsparcia politycznego ze strony władz, na wszystkich poziomach, dla promowania •	

mobilności,

rozbudowanie systemu EURES (sieć publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na unijnym •	

rynku pracy http://www.eures.praca.gov.pl będącego zintegrowanym instrumentem wspierającym 

mobilność pracowników,

upowszechnianie szerokiej opinii publicznej możliwości, jakie daje mobilność.•	

Mobilność musi być też wspierana w krajowych strategiach zatrudnienia i programach kształcenia przez 

całe życie, rozwijających m.in. umiejętności zawodowe, jak również umiejętności językowe i międzykultu-

36   Mobilność – instrument na rzecz większej liczby lepszych miejsc pracy: europejski plan działania na rzecz mobilności 
w zatrudnieniu (2007-2010), Monitor Europejski 43 (116), Bruksela, 6 grudnia 2007 r., s. 19.
37   Ibidem, s. 19.
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rowe38. Powodzenie strategii mobilności jest możliwe tylko w przypadku aktywnego udziału wszystkich 

interesariuszy, w tym głównie partnerów społecznych. Pracownicy muszą uzyskiwać wiarygodne infor-

macje związane z prawami swobodnego przepływu oraz muszą być im przedstawione argumenty, które  

w jednoznaczny sposób przekonują o korzyściach z mobilności. 

1.1.3. Strategia Europa 2020

„Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu”39 jest rozwinięciem i kontynuacją strategii lizbońskiej. Obejmuje ona trzy priorytety, które są 

wzajemnie ze sobą powiązane:

rozwój inteligentny•	 : działania mające na celu rozwijanie gospodarki opartej na wiedzy i innowa-

cjach,

rozwój zrównoważony•	 : zwiększanie efektywności korzystania z zasobów w gospodarce, która jest 

bardziej przyjazna środowisku i bardziej konkurencyjna,

rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu•	 : działania wspierające gospodarkę o wysokim pozio-

mie zatrudnienia, zapewniającą spójność społeczną i terytorialną.

Cele sformułowane w trzech priorytetach są ze sobą powiązane. Podkreśla się, że lepsze wykształcenie 

zwiększa szanse pracowników na rynku pracy, a zwiększanie stopy zatrudnienia powoduje zmniejsza-

nie ubóstwa. Rozwój działalności w obszarze badań i rozwoju oraz innowacji w całej gospodarce oraz bar-

dziej efektywne wykorzystanie zasobów wpływają na poprawę konkurencyjności gospodarki i sprzyjają 

tworzeniu nowych miejsc pracy. Konieczna jest zmiana postaw i sposobów działania w UE, która powinna 

prowadzić do osiągnięcia wytyczonych celów, co z kolei wymaga silnego przywództwa, zaangażowania 

i efektywnych mechanizmów realizacji. Realizacja priorytetu „inteligentny rozwój” oznacza między inny-

mi zwiększenie znaczenia wiedzy i innowacji, jako głównych czynników przyszłego rozwoju Europy. 

Wymaga to działań związanych z poprawą jakości systemów edukacyjnych, poprawą wyników działalno-

ści badawczo-rozwojowej, lepszym wspieraniem transferu innowacji i wiedzy w UE, bardziej efektywnego 

wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również lepszej polityki wdrożeniowej tak, 

aby innowacyjne rozwiązania były praktycznie implementowane. Działania podejmowane w ramach tego 

priorytetu powinny uwolnić europejski potencjał innowacyjny, poprawić efekty procesu kształcenia oraz  

jakość i wyniki funkcjonowania instytucji edukacyjnych. Realizacja priorytetu „Rozwój sprzyjający włącze-

niu społecznemu” zakłada m.in. zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, zwiększenie inwestycji  

w rozwój kwalifikacji, walkę z ubóstwem oraz stałe modernizowanie rynków pracy, systemów edukacyj-

38   Ibidem, s. 24.
39 Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego  
włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, COM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 2010.
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nych i zabezpieczenia socjalnego, tak żeby pomóc ludziom przewidywać zmiany i lepiej sobie z nimi radzić. 

Sprzyja to budowaniu spójności społecznej40.

Realizacja priorytetów określonych w strategii wymaga licznych działań prowadzonych na wszystkich 

poziomach: krajowym, unijnym i międzynarodowym. Komisja przedstawiła projekty przewodnie, które  

precyzują działania w każdym z priorytetów41:

„Unia innowacji” – projekt mający na celu poprawę warunków ramowych i dostępu do finansowania •	

badań i procesów innowacyjnych, tak by innowacyjne rozwiązania były implementowane w nowe 

produkty i usługi, co z kolei wpłynie na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

„Młodzież w drodze” – projekt mający na celu poprawę wyników działania systemów kształcenia •	

oraz ułatwianie młodzieży wejście na rynek pracy.

„Europejska agenda cyfrowa” – projekt mający na celu upowszechnianie dostępu do szybkiego  •	

Internetu i umożliwienie gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom osiągania korzyści z jed-

nolitego rynku cyfrowego.

„Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt mający na celu uniezależnienie wzrostu go-•	

spodarczego od wykorzystania zasobów, czyli przejście na gospodarkę niskoemisyjną, większe wy-

korzystanie odnawialnych źródeł energii, modernizację transportu oraz propagowanie efektywno-

ści energetycznej.

„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – projekt mający na celu poprawę otoczenia biznesu, •	

szczególnie w odniesieniu do MSP, oraz wspieranie rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysło-

wej, zapewniającej możliwości konkurowania na rynkach światowych.

„Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”•	  – projekt mający na celu modernizowa-

nie rynków pracy i wzmocnienie pozycji obywateli poprzez rozwijanie kwalifikacji przez całe życie, 

aby zwiększyć współczynnik aktywności zawodowej i uzyskać lepsze dopasowanie popytu do poda-

ży na rynku pracy, między innymi dzięki zwiększeniu mobilności pracowników.

„Europejski program walki z ubóstwem” – projekt mający na celu zapewnienie spójności społecznej •	

i terytorialnej, tak by korzyści wynikające ze wzrostu gospodarczego i zwiększonego zatrudnienia 

były szeroko dostępne, a osoby o niskim statusie ekonomicznym i wykluczone społecznie mogły żyć 

godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.

Wiele szczegółowych kierunków działań na poziomie UE i krajowym, w poszczególnych projektach prze-

wodnich, związanych jest bezpośrednio lub pośrednio z problematyką szeroko rozumianego kształcenia.  

W projekcie „Unia innowacji” podkreśla się konieczność wspierania partnerstw w obszarze wiedzy i umacnia-

nie powiązań między światem nauki, biznesu, badań i innowacji oraz wspieranie przedsiębiorczości. Na po-

ziomie krajowym między innymi podkreśla się konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby absolwentów 

nauk ścisłych, matematycznych i inżynieryjnych. W projekcie „Młodzież w drodze” podkreśla się działania 

40  Ibidem, s. 13-14, 20.
41  Ibidem, s. 5-6.
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mające na celu zintegrowanie i usprawnienie działania europejskich programów w obszarach mobilności, 

współpracy między uczelniami i współpracy badawczej, jak również działania prowadzące do oficjalnego 

uznania uczenia się nieformalnego i pozaformalnego (poprzez wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji) oraz 

działania projakościowe, które powinny poprawić rezultaty procesu kształcenia, uwzględniając kluczowe 

kompetencje42. 

Projekt przewodni: „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” ma na celu stworzenie pod-

staw do unowocześnienia rynków pracy przez zapewnienie obywatelom możliwości zdobywania  

nowych kompetencji, tak aby mogli adaptować się do nowych warunków i ewentualnej zmiany pracy i 

aby zredukować bezrobocie i podnieść produktywność siły roboczej. Szczegółowe działania w tym za-

kresie obejmują m.in. wdrażanie programu flexicurity mającego na celu zwiększenie poziomu aktywności 

zawodowej; lepsze dopasowanie popytu i podaży na rynku pracy; wdrożenie idei uczenia się przez 

całe życie, m.in. poprzez elastyczne ścieżki edukacyjne na różnych poziomach i w różnych sektorach oraz 

zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego; zapewnienie zdobywania i uznawania kom-

petencji koniecznych do kontynuowania nauki na wyższych poziomach: kształcenia ogólnego, zawodowe-

go, wyższego i kształcenia dorosłych, w tym także uczenia się pozaformalnego i nieformalnego; zbudowa-

nie partnerstwa przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy, 

a przede wszystkim włączenie partnerów społecznych do planowania potrzeb w zakresie kształce-

nia43. 

W sprawozdaniu z postępu prac dotyczących strategii „Europa 2020” podkreślono, że wspieranie inno-

wacji i wzrostu gospodarczego wymaga odpowiedniej liczby wykwalifikowanych i przeszkolonych pra-

cowników. Wysoko wykwalifikowane społeczeństwo jest zatem niezbędne, by sprostać wyzwaniom, takim 

jak zmiany demograficzne, czy włączenie społeczne w Europie. Inwestycje w dobrej jakości kształcenie, 

szkolenia oraz programy uczenia się przez całe życie stanowią zatem podstawowy element inteligentne-

go i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu44. Wskazano również, że osiągniecie 

określonych w strategii celów priorytetowych w obszarach zatrudnienia, kształcenia i włączenia społeczne-

go wymaga szeregu zintegrowanych działań, których celem jest zbudowanie elastyczniejszych i bezpiecz-

niejszych rynków pracy sprzyjających włączeniu. Najlepszym narzędziem do osiągnięcia tego celu tego jest 

polityka flexicurity45.

Jednym z podstawowych filarów koncepcji flexicurity jest uczenie się przez całe życie. Strategia 

zakłada oparcie zrównoważonego rozwoju, polityki zatrudnienia i międzynarodowej konkurencyjności na 

42   Ibidem, s. 15.
43  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz  
Komitetu Regionów, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie,  
Komisja Europejska, Strasburg, dnia 23.11.2010 r., COM(2010) 682 wersja ostateczna, s. 3-13.
44  Roczne sprawozdanie gospodarcze, Załącznik 1, Sprawozdanie z postępu prac dotyczących strategii „Europa 2020”, 
Bruksela, dnia 12.1.2011, KOM(2011) 11 wersja ostateczna, s. 10.
45  Roczne sprawozdanie gospodarcze, Załącznik 3, Projekt wspólnego sprawozdania w sprawie zatrudnienia, Bruksela, 
dnia 12.1.2011, KOM(2011) 11 wersja ostateczna, s. 4.
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kapitale ludzkim. Przewiduje się, że do 2020 r. 85% miejsc pracy będzie wymagać pracowników o wyso-

kich lub średnich kwalifikacjach, natomiast udział miejsc pracy dla osób o niskich kwalifikacjach zmniejszy 

się do 15%. Stąd kraje członkowskie muszą kontynuować reformy systemów kształcenia i szkoleń, tak aby 

zapewnić społeczeństwu wyższe i bardziej odpowiadające potrzebom kwalifikacje oraz kluczowe kompe-

tencje. Niewystarczająca jakość kształcenia i szkoleń utrudnia mobilność na rynku pracy. Systemy szkoleń, 

charakteryzują się nadal dużą bezwładnością i reagują niedostatecznie szybko na pojawiające się wyzwania 

związane z wyposażaniem pracowników i osób aktywnie poszukujących pracy w podstawowe kwalifikacje 

i kluczowe kompetencje ponadsektorowe. Przyczyną takiej sytuacji jest ograniczona współpraca partne-

rów społecznych i publicznych służb zatrudnienia w tworzeniu programów nauczania46. 

Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga dalszych działań, które umożliwią 

przewidywanie spodziewanego zapotrzebowania na kwalifikacje na szczeblu krajowym, regionalnym 

i sektorowym, takich jak: prognozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje, badania wśród pracodawców, 

analizy branżowe, zwiększenie jakości gromadzonych danych statystycznych. Analizy tego typu powin-

ny być rozpowszechniane wśród kluczowych interesariuszy, takich jak instytucje poradnictwa zawodowego, 

urzędy statystyczne, organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, oraz powinny być wykorzystywane 

do tworzenia programów nauczania.

Zwraca się uwagę na zbyt niski udział dorosłych ludzi w kształceniu przez całe życie. Przyczyną jest 

przede wszystkim brak motywacji dla przedsiębiorstw w rozwijaniu szkolenia zawodowego pracowników, 

niewystarczające wsparcie dla pracowników ułatwiające uczestniczenie w szkoleniach oraz oferta eduka-

cyjna niedostosowana do potrzeb określonych grup. Brak przejrzystości sposobów finansowania i szeroki 

wybór instytucji oferujących różne formy edukacji utrudniają opracowanie i wdrożenie spójnych strategii 

koordynowania i ustalania działań w obszarze szkoleń, które są realizowane przez instytucje publiczne, 

przedsiębiorstwa, czy osoby prywatne. Kluczowym tematem jest nierówny dostęp do ofert uczenia się 

przez całe życie, gdyż duża część szkoleń zawodowych prowadzona jest przez pracodawców. Pracownicy 

zatrudnieni na zasadach umowy o pracę na czas nieokreślony mają większy dostęp do ofert eduka-

cyjnych niż osoby zatrudnione na innych zasadach (np. umowy na czas określony), bezrobotni, czy osoby 

prowadzące działalność gospodarczą. Pracownicy o niskich kwalifikacjach biorą udział w kształceniu usta-

wicznym dorosłych pięć razy rzadziej niż osoby dorosłe o wyższym poziomie wykształcenia. Uelastycznienia 

wymagają ścieżki kształcenia, w tym bardzo istotna jest walidacja efektów kształcenia pozaformalnego i 

nieformalnego oraz działania, takie jak szkolenie w miejscu pracy, czy partnerstwa pomiędzy przedsiębior-

stwami a organizacjami sektora społecznego47. 

46   Ibidem, s. 9.
47   Ibidem, s. 9.



22

1.1.4. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

W strategii Europa 2020 UE ustalono, że będzie się dążyć do osiągnięcia do 2020 r. wskaźnika zatrudnie-

nia na poziomie 75% dla mężczyzn i kobiet w wieku 20-64 lata. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko 

pod warunkiem podjęcia zdecydowanych działań koncentrujących się na czterech priorytetach48:

Lepiej funkcjonujące rynki pracy•	 . Wysokie stopy bezrobocia strukturalnego są niedo-

puszczalną stratą kapitału ludzkiego: wpływają one demotywująco na pracowników i pro-

wadzą do ich przedwczesnego wychodzenia z rynku pracy, a w rezultacie do wykluczenia 

społecznego. Najbardziej efektywnym sposobem modernizacji rynków pracy jest wdrażanie poli-

tyki opierającej się na modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity).  

Wymaga to jednakże w każdym kraju członkowskim przeanalizowania i dostosowania się do pokry-

zysowych warunków, aby dostosować tempo reform do możliwości i doprowadzić do zredukowania 

segmentacji rynku pracy. 

Lepiej wykwalifikowani pracownicy•	 , którzy powinni być w stanie wnosić wkład w ewolucję tech-

nologiczną i dostosowywać się do niej poprzez modernizowane systemy organizacji pracy. Jest 

to duże wyzwanie, ze względu na szybko zmieniające się potrzeby w zakresie umiejętności oraz  

obserwowane trwałe niedopasowanie umiejętności do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Dla 

zwiększenia produktywności, konkurencyjności, wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie zatrud-

nienia, fundamentalne znaczenie mają inwestycje w systemy kształcenia i szkolenia, prognozowanie 

potrzeb w zakresie zapotrzebowania na umiejętności oraz usługi w zakresie poradnictwa zawodo-

wego i edukacyjnego. 

Wyższa jakość miejsc pracy i lepsze warunki pracy•	 . Wyższa jakość miejsc pracy w UE poprawia 

produktywność pracy i zwiększa udział w zatrudnieniu. Warunki pracy oraz zdrowie pracowników 

muszą być uwzględniane, gdyż obecne życie zawodowe charakteryzuje się częstszymi niż kiedyś 

zmianami zatrudnienia, bardziej intensywną i wymagająca pracą oraz nowymi formami jej organi-

zacji. 

Skuteczniejsza polityka stymulująca tworzenie miejsc pracy i popyt na pracę•	 . Nie jest wystar-

czające dbanie o to, aby ludzie pozostawali aktywni i zdobywali nowe umiejętności umożliwiające 

znalezienie nowej pracy. Wychodzenie z sytuacji kryzysowej musi opierać się na wzroście gospo-

darczym generującym nowe miejsca zatrudnienia. Należy zapewnić warunki sprzyjające tworzeniu 

większej liczby miejsc pracy, głównie w organizacjach, których działalność bazuje na wysokich umie-

jętnościach i zaawansowanych pod względem innowacyjności modelach biznesowych. 

„Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” definiuje kluczowe działania wraz ze środkami 

wspomagającymi i przygotowawczymi, które są wkładem UE we wspólny wysiłek w realizację strategii  

„Europa 2020”. W celu wzmocnienia reform i modernizacji rynku pracy Komisja określiła kluczowe prioryte-

48   Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia…, op. cit., s. 2-3.
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ty polityki wzmacniania czterech komponentów modelu flexicurity we współpracy z krajami członkowski-

mi i partnerami społecznymi. Z punktu widzenia tego opracowania istotny jest jeden z filarów flexicurity:  

„Kompleksowe podejście do uczenia się przez całe życie”49.

Konieczna jest poprawa dostępu do uczenia się przez całe życie, aby pomóc obywatelom w przecho-

dzeniu do sektorów o wysokiej wartości dodanej i przyszłościowych zawodów, takich jak te, które powstają  

w związku z polityką „zrównoważonego rozwoju”. Uelastycznienie ścieżek uczenia się może ułatwić prze-

chodzenie miedzy fazami pracy i uczenia się, np. poprzez wprowadzenie modułowych programów 

kształcenia. Ścieżki takie powinny także dawać możliwość walidacji uczenia się pozaformalnego i nie-

formalnego i bazować na efektach uczenia się (zgodnie z wymaganiami ERK) oraz na integracji systemów 

doradztwa zawodowego i edukacyjnego.

W centrum zainteresowania muszą znaleźć się potrzeby pracowników znajdujących się w trudnej sytu-

acji, szczególnie pracowników niskokwalifikowanych, bezrobotnych, starszych pracowników, czy niepeł-

nosprawnych. Publiczne służby zatrudnienia powinny oferować poradnictwo zawodowe oraz dostosowa-

ne do potrzeb programy szkoleń i praktyk zawodowych. Szczególny nacisk należy położyć na: poprawę 

poziomu umiejętności starszych pracowników, gdyż są oni szczególnie narażeni na skutki restrukturyzacji  

w gospodarce; uzupełnianie umiejętności rodziców, którzy powracają na rynek pracy po okresie sprawo-

wania opieki nad członkami rodziny oraz uzupełnianie umiejętności pracowników, którzy mogliby podjąć 

pracę w sektorach ekologicznych.

Ważne jest wyposażanie pracowników w wiedzę i umiejętności właściwe z punktu widzenia moż-

liwości zatrudnienia50. Dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb rynku pracy jest w dalszym ciągu 

poważnym i nierozwiązanym problemem. Znaczenie tego wyzwania uwypuklił kryzys, który spowodował 

przyspieszenie tempa restrukturyzacji gospodarczej, czego skutkiem jest, że wielu pracowników z upada-

jących firm straciło zatrudnienie, ponieważ brak im było kwalifikacji wymaganych w sektorach, które się 

rozwijają. Pomimo często wysokiej stopy bezrobocia, obserwuje się trudności w rekrutacji pracowników  

o wysokich kwalifikacjach.

Znaczenie posiadania wysokich kwalifikacji jest wyraźne także w dłuższym okresie czasu. Według pro-

gnoz do 2020 r. będzie rosła liczba stanowisk dla wysokokwalifikowanych pracowników i zwiększy się  

o 16 mln, natomiast w przypadku pracowników o niskich kwalifikacjach liczba miejsc pracy będzie o około 

12 mln mniejsza niż obecnie. Zbyt wiele osób znajdujących się na rynku pracy nie posiada kompetencji 

niezbędnych do odniesienia sukcesu. Osoby dorosłe o niskim poziomie wykształcenia biorą udział w kształ-

ceniu ustawicznym siedem razy rzadziej niż osoby lepiej wykształcone, co powoduje pogłębienie trudności 

w dostosowaniu się do nowych potrzeb w zakresie umiejętności pożądanych na rynku pracy.

49   Ibidem, s. 5-7.
50   Ibidem, s. 10-11.
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Osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju może być utrudnione, ponieważ wymagane 

umiejętności menedżerskie i techniczne specjalistów dla poszczególnych stanowisk są niewystarczające. 

Tego typu niedobory obserwuje się również w dziedzinach o istotnym znaczeniu dla innowacyjności, szcze-

gólnie w technologii, naukach ścisłych i inżynieryjnych. Do 2015 r. niedobór specjalistów będzie zauważal-

ny w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych. Niedobór ten, szacuje się na 384 000 do 700 000 

miejsc pracy, co może spowodować zagrożenie nie tylko dla sektora, ale utrudniać upowszechnianie tych 

nowoczesnych technologii również w innych sektorach gospodarki. Ponadto więcej niż 30% Europejczy-

ków korzysta z Internetu sporadycznie lub nie korzysta w ogóle, co znacznie zmniejsza ich szanse na rynku 

pracy, ponieważ te umiejętności są obecnie wymagane na większości stanowisk. Szacuje się, że do 2020 r. 

niedobór wykwalifikowanych specjalistów w sektorze opieki zdrowotnej osiągnie milion osób (a z zawoda-

mi pomocniczymi dwa miliony). Stanowi to około 15% potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej w UE. 

Niedopasowanie popytu i podaży zakresie umiejętności ma również aspekt geograficzny: regiony 

charakteryzujące się wysokim wzrostem gospodarczym gdzie są niedobory w zakresie umiejętności współ-

istnieją z obszarami, gdzie stale są wysokie wskaźniki bezrobocia. Jednakże mobilność w UE jest nadal niska: 

w 2009 r. zaledwie 2,4% ludności w krajach UE stanowili obywatele innych państw członkowskich. Migracja 

ekonomiczna nabiera więc znaczenia strategicznego także w kontekście niedoborów umiejętności. Liczba 

obywateli krajów spoza UE wynosi obecnie 20 mln, czyli 4% łącznej liczby ludności UE-27. Jednakże wykwa-

lifikowani emigranci zbyt często wykonują pracę nie wymagającą wysokich kwalifikacji, na stanowiskach 

niskiej jakości, co jest sygnałem do lepszego zarządzania potencjałem i kwalifikacjami tych pracowników.

Konieczne jest zwiększenie zdolności UE do prognozowania i dostosowywania potrzeb rynku pra-

cy i potrzeb w zakresie kwalifikacji. Zwiększyła się potrzeba lepszego rozpoznawania, gdzie w przyszłości 

mogą wystąpić niedobory umiejętności. Chociaż jest to zadanie trudne, to wiedzę na ten temat, zdoby-

waną na różne sposoby, należy gromadzić dokonując systematycznego przeglądu potrzeb UE w zakresie 

umiejętności. Działania w poszczególnych państwach członkowskich zmierzające do podwyższenia pozio-

mu umiejętności należy prowadzić równolegle z działaniami na poziomie UE, koncentrując się w sposób 

szczególny na problematyce mobilności geograficznej traktowanej jako mechanizm korekty, umożli-

wiający złagodzenie niekorzystnej sytuacji w regionach, gdzie jest bezrobocie i do zaspokojenia potrzeb na 

określone kompetencje na rynku pracy. 

Do podstawowych obszarów działania, związanych z zapewnieniem zgodności oferty systemów eduka-

cyjnych i potrzeb rynku pracy, można zaliczyć51:

Rozwój informacji o rynku pracy i zarządzania umiejętnościami•	 . Większość krajów człon-

kowskich gromadzi i opracowuje własne informacje o rynku pracy, korzystając z takich insty-

tucji, jak obserwatoria rynku pracy, które powinny łączyć instytucje działające na rynku pracy  

 

51   Ibidem, s. 12-13.
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i instytucje świadczące usługi edukacyjne. Pomaga to w modyfikacji standardów kwalifikacji i dopa-

sowaniu systemów kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

Oferowanie właściwego zestawu umiejętności•	 . Wszyscy obywatele UE powinni mieć dostęp do 

systemów edukacyjnych gwarantujących nabywanie i rozwijanie wiedzy, umiejętności i zdolności, 

które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Stąd systemy edukacyjne powinny da-

wać możliwość nabywania takich umiejętności, w tym kluczowych kompetencji informatycznych  

i o charakterze ogólnym, jak również umiejętności wykorzystywania mediów i umiejętności porozu-

miewania się w językach obcych. Niemniej ważne, dla młodych ludzi kończących kształcenie formal-

ne na poziomie średnim i wyższym, są umiejętności umożliwiające skuteczne znalezienie pracy. 

Należy dążyć do tego, aby w grupie ludzi dorosłych biorących udział w działaniach związanych z 

uczeniem się przez całe życie, udział osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym osiągnął po-

ziom referencyjny wynoszący 15%. Duży udział w dostosowaniu programów nauczania do realnych 

potrzeb zapewniają wdrażane w krajach członkowskich ramy kwalifikacji bazujące na efektach ucze-

nia się oraz wykorzystywanie dokumentów Europass. 

Dostosowanie umiejętności do możliwości zatrudnienia i wykorzystanie europejskiego po-•	

tencjału w zakresie miejsc pracy. Oferowanie właściwego zestawu umiejętności jest ważne, jed-

nak również duże znaczenie ma odpowiednie wykorzystanie istniejącego potencjału pracowników. 

Wymaga to poprawy współpracy pomiędzy rynkiem pracy a sektorem edukacyjnym oraz zwiększe-

nia przejrzystości rynku pracy, wykraczające poza podejście tradycyjne, mierzące umiejętności 

wyłącznie przy pomocy formalnych kwalifikacji. Przyjęcie podejścia bazującego na posiadanych 

kompetencjach i umiejętnościach doprowadziło już do istotnych zmian systemów edukacyjnych  

i rynków pracy oraz ich współdziałania. Wpływa to też w znacznym stopniu na funkcjonowanie służb 

zatrudnienia w obszarach oceny umiejętności, procesów opracowywania profili szkoleń, współpra-

cy z instytucjami prowadzącymi szkolenia oraz poradnictwo zawodowe. Doradztwo w zakresie 

kształcenia oraz działalność służb zatrudnienia muszą być wzmocnione, aby rezultaty ich pracy ści-

śle odpowiadały bieżącej sytuacji na rynku pracy. Ważne jest, aby rozwijać i optymalnie wykorzysty-

wać kompetencje pracowników w ich miejscu pracy, poprzez właściwe alokowanie pracowników do 

realizowania określonych zadań. Pracodawcy powinni być motywowani do współfinansowania  

i uczestniczenia w działaniach instytucji szkoleniowych, a w szczególności w szkolnictwie na po-

ziomie wyższym oraz szkoleniu zawodowym. Partnerstwa takie powinny opracowywać i aktualizo-

wać profile kompetencyjne, multidyscyplinarne programy nauczania i podnoszenia kwalifikacji, 

a także ułatwiać wprowadzanie innowacyjnych form uczenia się przez praktykę, od przyuczania do 

zawodu na stanowisku pracy, po doktoraty współfinansowane przez przedsiębiorstwa. Aby uniknąć 

przyszłych niedoborów umiejętności w miejscach pracy trzeba spowodować, aby w przyszłości sys-

temy edukacji były lepiej dopasowane do potrzeb gospodarki. 
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1.2. Poziom krajowy

1.2.1. Wyzwania rozwojowe – Polska 2030

Strategia rozwoju Polski przedstawiona w dokumencie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”52 jako cele 

stawia wzrost gospodarczy i poprawę jakości życia. Podstawowym zadaniem dla państwa jest wspiera-

nie procesów tworzenia i ciągłej aktualizacji skutecznych i efektywnych narzędzi wyrównywania pozio-

mów potencjału rozwojowego i warunków życia. Sformułowano 10 wyzwań, które Polska musi podjąć  

w perspektywie 2030 roku53:

Wzrost i konkurencyjność.1. 

Sytuacja demograficzna.2. 

Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy.3. 

Odpowiedni potencjał infrastruktury.4. 

 Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne.5. 

 6. Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego.

 Solidarność i spójność regionalna.7. 

 Poprawa spójności społecznej.8. 

 Sprawne państwo.9. 

 Wzrost kapitału społecznego Polski.10. 

Realizacja tych celów w dużym stopniu związana jest z wdrażaniem koncepcji uczenia się przez całe 

życie. Podkreślono, że kariera zawodowa wymaga ciągłych zmian i dostosowań, a model uczenia się przez 

całe życie (life long learning) uzupełnia nauka w każdych okolicznościach (life wide learning). W konkuren-

cyjnej gospodarce wymaga się wysokiej aktywności zawodowej i rosnącej jakości systemów edukacyjnych. 

Niezbędne są też mobilność pracowników i ich zdolności adaptacyjne. Te czynniki wiążą się z elastycznymi 

formami zatrudnienia, elastyczną organizacją czasu pracy oraz gotowością do uczenia się przez całe życie 

i w każdych okolicznościach (jest to realizacja koncepcji flexicurity). W perspektywie 2030 r. w inny sposób 

będzie też przebiegała kariera zawodowa, której rytm i cykl będzie musiał być dostosowany do cyklu życia 

i indywidualnych wyborów ludzi54.

Budowanie systemu sprzyjającego podnoszeniu indywidualnej produktywności i własnych kwalifika-

cji w całym życiu ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu gospodarczego i uniknięcia pułapki 

ograniczonej liczby wysokokwalifikowanych pracowników zdolnych do pracy we współczesnych gałęziach 

gospodarki o najwyższym potencjale długookresowego wzrostu. Uczenie się przez całe życie jest warun-

52   M. Boni (red), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
53   Ibidem, s. 3.
54   Ibidem, s. 9, 13.
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kiem koniecznym zarówno wzrostu produktywności, jak i zdolności do zmiany zatrudnienia w ciągu kariery 

zawodowej, na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Utrzymanie aktywności edukacyjnej przez całe 

życie wymaga jednakże stworzenia systemu wspierającego procesy podnoszenia kwalifikacji przez całe  

życie55. 

Jednym z ważnych elementów funkcjonowania współczesnego rynku pracy jest mobilność. Do pod-

stawowych warunków mobilności zawodowej można zaliczyć gotowość do zmian oraz do uczestnictwa 

w edukacji ustawicznej. Polscy pracownicy nie spełniają jeszcze tych warunków, gdyż tylko 29% Polaków 

uważa, że co kilka lat należy zmieniać pracę, podczas gdy w UE jest to średnio 40% i dużo poniżej poziomu 

notowanego w takich krajach, jak Szwecja czy Dania, gdzie ponad 70% obywateli jest zdania, że zmiana 

pracy jest korzystna dla pracownika. Niska mobilność polskich pracowników, oznacza także, że nie są oni 

przygotowani na potencjalną utratę pracy i nie posiadają umiejętności jej poszukiwania. Polacy relatywnie 

rzadziej uczestniczą w edukacji ustawicznej, szczególnie w grupie starszych pracowników. Względnie niskie 

kwalifikacje, brak możliwości i umiejętności ich uzupełniania uznaje się za główne przyczyny, dla których 

Polacy tak wcześnie opuszczają rynek pracy56.

Kwalifikacje stają się coraz istotniejszym warunkiem osiągania sukcesu na rynku pracy. Nowoczesny ry-

nek pracy wymaga zdolności adaptacyjnych od wszystkich jego uczestników, co z kolei wymaga ciągłego 

uczenia się. Obserwuje się, że brak kwalifikacji, oraz dostęp do różnych (często bardzo niskich) świadczeń 

wypycha z rynku pracy osoby, które jeszcze nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego. Częste stoso-

wanie niektórych nietypowych form świadczenia pracy (np. samozatrudnienie czy umowy cywilno prawne) 

wciąż wynika z niedorozwoju i segmentacji rynku pracy, a nie jest efektem jego elastyczności. Elastyczność 

zapisana w polskim prawie pracy oraz elastyczność płac nie odbiegają wyraźnie od średnich europejskich, 

choć ustępują znacząco krajom, które w pełni wdrożyły model flexicurity57.

Podstawowym warunkiem znaczącego wzrostu stopy zatrudnienia w Polsce jest zwiększenie aktywności 

ekonomicznej ludności. Sytuacja na rynku uzależniona jest przede wszystkim od tempa tworzenia nowych 

miejsc pracy, dzięki czemu osoby tracące pracę mogą ją szybko znaleźć i nie przechodzić do bierności za-

wodowej. Konieczne jest więc połączenie elastyczności, wiążącej się ze zmianami miejsc pracy, z bezpie-

czeństwem zatrudnienia. Osoby funkcjonujące na nowoczesnym rynku muszą cały czas się dokształcać,  

co wymaga podjęcia działań zwiększających gotowość obywateli Polski do udziału w kształceniu ustawicz-

nym, a także gwarantujących ofertę edukacyjną w odpowiednich kierunkach i na odpowiednim poziomie 

jakościowym. By taki cel osiągnąć zaproponowano szereg działań, m.in. związanych z kształceniem usta-

wicznym58:

System edukacyjny od najmłodszych lat, poza przekazem wiedzy, musi przede wszystkim kształto-•	

55  Ibidem, s. 42-43, 85-86.
56  Ibidem, s. 100-101.
57  Ibidem, s. 112.
58  Ibidem, s. 113-115.
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wać umiejętności ciągłego zdobywania i wykorzystywania wiedzy.

Pomimo tego, że restrykcyjność polskiego prawa pracy jest bliska średniej europejskiej, jest w dal-•	

szym ciągu znacznie wyższa niż w krajach o najsprawniej funkcjonujących rynkach pracy. Pożądane 

są więc zmiany zwiększające swobodę kształtowania stosunku pracy między pracodawcą a pracow-

nikiem. Bardzo istotne jest dalsze uelastycznianie regulacji dotyczących czasu pracy, a szczególnie 

wprowadzenie indywidualnych kont czasu pracy.

Należy usprawnić system edukacji ustawicznej, dający możliwość uzupełniania kwalifikacji oraz ich •	

zmianę, co zwiększy mobilność zawodową. Należy popularyzować i wspierać korzystanie z nauki 

poza systemem formalnym, z zapewnieniem ich walidacji. 

Podnoszenie kwalifikacji powinny aktywnie wspierać służby publiczne. Pracownicy, którzy chcą •	

uzupełniać swoje kwalifikacje, powinni zostać objęci systemem szkoleń organizowanych lub dofi-

nansowywanych przez służby zatrudnienia. 

Jedno z wyzwań jakie stoją przed Polską zostało sformułowane jako „Gospodarka oparta na wiedzy  

i rozwój kapitału intelektualnego”. „Kapitał intelektualny Polski to ogół niematerialnych aktywów ludzi, przed-

siębiorstw, społeczności, regionów i instytucji, które odpowiednio wykorzystane, mogą być źródłem obecnego  

i przyszłego dobrostanu kraju”59.

Podkreślono wcześniej nie tylko potrzebę uczenia się przez całe życie (life long learning), ale też ucze-

nie się we wszystkich rolach życiowych (life wide learning). Każdy człowiek musi w sposób permanentny 

poszerzać swoją wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie kwalifikacji zawodowych, ale również w tym 

celu, żeby pozostać aktywnym członkiem społeczności. Jedną z cech wiedzy jest jej podatność na dezaktu-

alizację. Jest to szczególnie widoczne w zakresie wiedzy specjalistycznej, gdzie tempo „starzenia się” wiedzy 

jest bardzo szybkie (np. brak dokształcania w zakresie IT może spowodować w ciągu krótkiego okresu cza-

su brak możliwości wykonywania zawodu). Dlatego nie można dziś utożsamiać kształcenia z jakimś jed-

nym etapem życia. Konieczne jest ciągłe podnoszenie kompetencji, również w wieku dorosłym. Pod 

tym względem Polska wyraźnie odstaje od Europy Zachodniej. Uczenie się nie jest już procesem kojarzo-

nym jedynie z systemem formalnym. Coraz bardziej istotną rolę przypisuje się tzw. edukacji pozaformalnej, 

realizowanej co prawda w środowisku sformalizowanym, jednakże nieprowadzącej do zmiany poziomu 

wykształcenia. Istotna jest również edukacja nieformalna, czyli zdobywanie wiedzy i umiejętności w wy-

niku doświadczenia zawodowego i życiowego. Rosnąca rola kształcenia pozaformalnego wynika głównie 

z tego, że jest ono zwykle bardziej elastyczne, w wyniku czego wiedza może być dostarczana w miejscu  

i w czasie, kiedy jest najbardziej potrzebna. Pracodawcy będą zawsze mieli wyższą motywację do inwe-

stowania w rozwój tych kompetencji swoich pracowników, które mają istotne znaczenie dla danej firmy, 

gdyż należy oczekiwać, że bardziej bezpośrednio przełożą się one na wzrost produktywności pracowników,  

a ponadto nie prowadzą do zwiększenia zatrudnialności pracownika na rynku pracy, czyli minimalizuje się 

ryzyko jego odejścia do konkurencji. Podkreślić trzeba, że najbardziej wartościowa z punktu widzenia kom-

petencji zawodowych jest nauka w miejscu pracy, kształtująca praktyczne umiejętności (np. instruktaż na 

59  Ibidem, s. 206.
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stanowisku pracy, szkolenia wewnętrzne, czy system mentoringu). Podkreśla się też, że tradycyjne formy 

szkolne i quasi-szkolne, należące do najbardziej kosztownych, nie zawsze są najbardziej efektywne. 

Brak jest również odpowiedniej motywacji do podejmowania wyzwań edukacyjnych na poziomie poszcze-

gólnych pracowników, gdyż zlikwidowano podatkową ulgę edukacyjną, a możliwość dofinansowywania 

szkoleń ze środków EFS wymaga na ogół skierowania pracownika przez przedsiębiorstwo. Taka sytuacja 

wskazuje, że realizacja potrzeb edukacyjnych dorosłych pracowników w obecnych warunkach jest często 

zbyt kosztowna. „Jeżeli chcemy zachęcać dorosłych Polaków do zwiększania elastyczności zawodowej, powin-

niśmy im stworzyć sprzyjające warunki do rozwijania również tych kompetencji, które być może nie są uznawane 

za niezbędne przez obecnego pracodawcę, ale które mogą okazać się ważne w nowym miejscu pracy, a być może 

w innym zawodzie. Tylko w ten sposób, a więc przez bezpośrednie wsparcie finansowe oferowane osobom doro-

słym (np. powszechna ulga edukacyjna lub bon edukacyjny dla każdego dorosłego Polaka), możemy zapewnić 

rozwój szkoleń również w zakresie kompetencji pozazawodowych”60.

Statystyki i badania dotyczące różnych aspektów kapitału intelektualnego wykazują, że Polska nie jest 

dobrze przygotowana do światowej konkurencji, jako społeczeństwo oparte na wiedzy. Sformułowano 

pewne rekomendacje, które powinny wpłynąć na poprawę tej niekorzystnej sytuacji61:

Konieczne jest bardziej odważne niż do tej pory wprowadzanie mechanizmów konkurencji do •	

systemu edukacji. Wiele słabych stron krajowych instytucji edukacyjnych, jak nietransparentność, 

brak orientacji na wyniki, niska mobilność i brak otwartości na współpracę z podmiotami zewnętrz-

nymi, może wyeliminować większa konkurencja.

Mocniejsze powiązanie instytucji edukacyjnych, na każdym poziomie, z gospodarką•	 . Oznacza 

to konieczność wprowadzenia większej liczby zajęć praktycznych, w tym prowadzonych w warun-

kach rzeczywistych zakładów pracy, rozpoczęcia współpracy z przedsiębiorstwami przy opracowy-

waniu programów kształcenia, zlikwidowanie barier formalnych w zatrudnianiu nauczycieli zawodu 

– praktyków z sektora przedsiębiorstw. Na poziomie ponadgminazjalnym i wyższym konieczne jest 

upowszechnianie tzw. krótkich cykli kształcenia oraz odejście od obowiązującego wciąż modelu, 

w którym po długim okresie edukacji (średni cykl kształcenia ponadgimnazjalnego, czy wyższego 

to 3-4 lata) przeznaczonym na zdobywanie wiedzy i umiejętności czysto teoretycznych, absolwent 

wchodzi na rynek pracy i pojawia się wtedy konieczność uzupełniania deficytu kompetencji prak-

tycznych. Ważna jest nauka w miejscu pracy – poprzez staże, praktyki, a także tzw. job-shadowing, 

co powinno stać się normalnym i niezbędnym elementem programów kształcenia na poziomie po-

nadgimnazjalnym i wyższym. 

Zmiana dominującej obecnie formuły kształcenia dorosłych, opartej na szkolnych metodach edu-•	

kacji formalnej, w kierunku zwiększenia dostępu do różnorodnych form edukacji pozaformalnej  

i nieformalnej. Aby kształcenie dorosłych było efektywne muszą być uwzględnione dwa czynniki: 

zapewnienie wysokiej motywacji do uczenia się oraz stan wiedzy „na starcie”. Nowe metody edukacji 

60   Ibidem, s. 220.
61   Ibidem, s. 232-235.
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dorosłych muszą zwracać większą uwagę na użyteczność przekazywanego materiału oraz dosto-

sowanie go do stylu uczenia się konkretnych osób (dorośli ludzie bywają mniej elastyczni). Należy 

też uwzględnić w procesie kształcenia możliwość rozpoznawania i walidacji kompetencji nabytych 

poza systemem formalnym (po wdrożeniu Krajowych Ram Kwalifikacji będzie to możliwe).

1.2.2. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia

Obserwowane globalne zmiany związane z integracją gospodarczą, rozwój nowoczesnych technologii, 

starzenie się społeczeństwa i segmentacja rynku pracy generują wyzwania, ale również szanse, których 

wykorzystanie wymaga podejścia, które połączyłoby wzrost elastyczności (rynków pracy, organizacji pracy  

i stosunku pracy) z bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem zatrudnienia i socjalnym, co realizowane 

jest w ramach koncepcji flexicurity. Polska, podobnie jak inne kraje UE zobowiązana jest do wdrażania kon-

cepcji flexicurity62, co wynika ze strategii Europa 2020.

Krajowy Plan na Rzecz Zatrudnienia określa działania, jakie powinny być podjęte w sferze zatrudnie-

nia w latach 2009-2011. Podstawowym wyzwaniem jest zwiększenie aktywności zawodowej Polaków,  

a podstawowym zagrożeniem, spowolnienie wzrostu gospodarczego. Dodatkowym wyzwaniem są zmiany 

demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie. Na podstawie diagnozy wyzwań i zagrożeń ustalono 

cztery priorytety: wzrost aktywności, sprawny rynek pracy, doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy oraz 

łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego i przygotowanie rynku pracy do ożywienia gospodarki63.

W ramach priorytetu „Wzrost aktywności”64, jej zwiększenie ma dotyczyć przede wszystkim aktywności 

zawodowej, co w konsekwencji ma się przełożyć na wzrost zatrudnienia. Sugeruje się tu działania zachęcają-

ce do podjęcia aktywności zawodowej lub edukacyjnej, stwarzanie możliwości godzenia pracy zawodowej 

z życiem prywatnym, zwiększanie szans na utrzymanie lub podjęcie nowego zatrudnienia oraz korzystanie 

z działań aktywizujących. Wszystkie działania można podzielić na te, które kierowane są do wszystkich po-

tencjalnych klientów służb zatrudnienia oraz te, które powinny koncentrować się przede wszystkim na tych 

grupach osób, dla których obserwuje się istotne deficyty na rynku pracy.

Wśród działań, które adresowane są do wszystkich osób objętych polityką zatrudnienia najważniejsze 

jest obecnie zwiększenie udziału w kształceniu ustawicznym. Zdobywanie nowych kwalifikacji i kom-

petencji wpływa na wzrost zatrudnialności. Ponadto nabywanie wyższych bądź deficytowych na rynku 

pracy kwalifikacji, zwiększa poziom możliwego do uzyskania wynagrodzenia za pracę, co z kolei może stać 

się motywacją do jej poszukiwania i podjęcia. Dlatego sprawnie funkcjonujący system kształcenia usta-

62  Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 
2009, s. 21.
63  Ibidem, s. 29.
64  Ibidem, s. 29-31.
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wicznego o wysokiej jakości, dostarczający kwalifikacji pożądanych przez stronę popytową rynku pracy 

jest jednocześnie czynnikiem zapobiegającym bezrobociu i bierności zawodowej, jak również czynnikiem 

aktywizowania zawodowego osób znajdujących się poza rynkiem pracy.

Rozwój odpowiednich kierunków kształcenia ustawicznego jest również konieczny dla zwiększenia 

aktywności w obszarze prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Poza wsparciem finansowym dla 

planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, muszą być realizowane szkolenia przygotowujące przy-

szłych przedsiębiorców do zakładania własnej firmy, jak również jej prowadzenia i rozwijania.

Rozwój sprawnego systemu edukacji ustawicznej wymaga przeprowadzenia diagnozy aktualnego 

jej stanu. Diagnoza taka powinna zwierać ocenę strony podażowej (aktualna oferta edukacyjna), jak 

również strony popytowej w zakresie dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Szczególną uwagę przywiązuje się do sytuacji młodzieży na rynku pracy. Jest ona w Polsce grupą szcze-

gólnie narażoną na bezrobocie, a zwłaszcza dotyczy to absolwentów rozpoczynających karierę zawodową. 

Problemy ze znalezieniem pracy obserwuje się przede wszystkim wśród absolwentów szkół zawodowych. 

Jest to w dużej mierze wynikiem słabości polskiego szkolnictwa zawodowego (niewystarczające przygoto-

wanie praktyczne do wykonywania zawodu, co wcześniej było sygnalizowane). Jednym z działań mogących 

poprawić taką sytuację są staże absolwenckie. Drugi kierunek działań to modyfikacja programów kształce-

nia, w zakresie wprowadzania w okresie nauki, praktycznego przygotowania (w formie praktyk zawodo-

wych), co umożliwiłoby podjęcie pracy bezpośrednio po zakończeniu edukacji, bez konieczności odbywa-

nia stażu. Wskazane jest także rozwijanie takich form kształcenia, które umożliwiłyby godzenie uczenia się  

z pracą, tak aby nauka nie musiała być alternatywą wobec pracy. Chodzi tu o rozwijanie kształcenia w trybie 

niestacjonarnym. Obok form edukacji na szczeblu szkół średnich wśród osób dorosłych, problemem pozo-

staje ich dostępność na poziomie wyższym, gdyż jest związana z odpłatnością za studia. 

W ramach priorytetu „Sprawny rynek pracy”65 podkreślono, że podstawą bezpieczeństwa socjalnego 

pracowników powinna być świadomość, że w razie utraty pracy będą w stanie szybko znaleźć inną, bez zna-

czącego pogorszenia swojego statusu materialnego. Powinny to, przede wszystkim, umożliwiać odpowied-

nie kompetencje i kwalifikacje, zwiększające możliwości adaptowania się do zmieniających się warunków, 

co z kolei powinien zagwarantować dobry system kształcenia ustawicznego. Konieczne jest zachowanie 

instrumentów, które zapewniają bezpieczeństwo materialne w okresie pomiędzy utratą a znalezieniem no-

wej pracy, jak również w okresie kształcenia w systemie edukacji ustawicznej. Nowoczesny system zabez-

pieczenia socjalnego powinien być skonstruowany w taki sposób, aby zniechęcać do wydłużania okresu 

przebywania na bezrobociu i jednocześnie zachęcać do podjęcia inicjatyw edukacyjnych lub skorzystania  

z innych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy.

65   Ibidem, s. 33-34.



32

Zasiłki dla bezrobotnych powinny być uzupełniane przez instrumenty zapewniające dochody w okresie 

korzystania z działań w ramach aktywnych polityk rynku pracy, takich jak: szkolenia, staże, przygotowa-

nie zawodowe czy inne formy edukacji ustawicznej, np. w formie stypendiów. Może to się stać zachętą do 

spopularyzowania kształcenia ustawicznego. Powinno to się przełożyć na wzrost kwalifikacji i kompetencji,  

a zatem zwiększyć zdolność do podjęcia zatrudnienia osób, które objęte są tymi formami pomocy.

Istotnym problemem obserwowanym na krajowym rynku pracy jest niedostosowanie kwalifikacyjne 

strony podażowej do popytu na pracę oraz brak zdolności do szybkiego reagowania na zmiany zapotrze-

bowania na kompetencje. Niedopasowanie strukturalne jest cechą właściwą dla każdej rozwijającej się czy 

restrukturyzowanej gospodarki rynkowej. Istotne jest tylko to, czy instytucje rynku pracy potrafią sprzy-

jać szybkiemu dostosowywaniu podaży pracy do zmieniającego się popytu na określone kompetencje.  

W Polsce proces bilansowania podaży z popytem na pracę jest nieefektywny m.in. z powodu niekomplet-

nej informacji o rynku pracy. Ta niekompletność jest głównym powodem tego, że uczniowie wybierają 

kierunki kształcenia kierując się kryteriami innymi niż wiedza o szansach na rynku pracy po ukończeniu 

edukacji, a instytucje edukacyjne nie mają dobrego rozeznania trendów zmian w zakresie popytu na okre-

ślone zawody i kwalifikacje. Konieczne jest zatem stworzenie sprawnego systemu monitorowania 

rynku pracy. System taki powinien w sposób ciągły, z pewnym wyprzedzeniem (wyprzedzenie powin-

no być takie, jaki jest średni cykl kształcenia na danym poziomie, co niestety w dobie burzliwych zmian  

w gospodarce jest praktycznie niemożliwe) dostarczać informacji o zawodach i kwalifikacjach deficytowych 

i nadwyżkowych, o prognozowanych zmianach oraz o kierunkach rozwoju gospodarki w regionach, deter-

minujących strukturę popytu na pracę.

W ramach priorytetu „Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy”66 podkreśla się, że działania te po-

winny obejmować poprawę dostępności, trafności i skuteczności działań kierowanych do potencjalnych 

klientów oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku pracy. Podstawowym problemem polityki 

rynku pracy w Polsce ciągle pozostaje jej pasywny charakter. Aktywizacja tej polityki wymaga zwiększenia 

udziału osób korzystających z oferowanych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy oraz intensyfikacji 

tych działań, które wykazują znaczną skuteczność, czyli staży, przygotowania zawodowego i szkoleń, ale 

także różnych sposobów doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Takie formy, jak szkolenia, staże  

i przygotowanie zawodowe, należy oferować zwłaszcza osobom o największej luce kompetencyjnej, a więc 

o niskich kwalifikacjach oraz posiadających zawody i umiejętności nieznajdujące zapotrzebowania na ryn-

ku pracy. 

66  Ibidem, s. 35.
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1.2.3. Strategia województwa mazowieckiego

„Za nadrzędny cel rozwoju Mazowsza przyjmuje się wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie 

rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie, jako podstawę poprawy jakości życia mieszkańców. Rozwój 

konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy przyczyni się do szybszego wzrostu gospodarczego regionu. Jego 

osiągnięcie, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, będzie implikowało poprawę warunków życia 

ludności. Przestrzenne równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego złagodzi różnice w poziomie i warun-

kach życia mieszkańców pomiędzy centrum regionu i jego obszarami peryferyjnymi”67.

Sformułowano trzy cele strategiczne:

Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców.•	

Zwiększanie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym.•	

Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważone-•	

go rozwoju.

Osiągnięcie celów strategicznych rozwoju Mazowsza będzie możliwe poprzez realizację pięciu celów  

pośrednich, wyznaczających jednocześnie kierunki działań w poszczególnych obszarach:

Rozwój kapitału społecznego.•	

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.•	

Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy.•	

Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.•	

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu.•	

W celu pośrednim „Rozwój kapitału społecznego” przewidziano szereg działań związanych z kształce-

niem ustawicznym68. W ramach kierunku „Wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr” stwierdza 

się, że osiągnięcie i utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego wymaga przede wszystkim kadr 

o wysokich kwalifikacjach, co wymaga stałego wzrostu poziomu wykształcenia ludności. Ze względu na 

bardzo duże różnice w poziomie wykształcenia ludności miejskiej i wiejskiej, konieczne są działania zmniej-

szające te różnice, co doprowadzi do wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, pochodzących  

z obszarów wiejskich i małych miast. 

Doskonalenie jakości kadr jest konieczne w celu ich przystosowania do stale zmieniającej się sytuacji 

społeczno-gospodarczej. Podejmowane w tym celu działania powinny wpisać województwo mazowiec-

kie w europejski obszar edukacji i szkoleń, a zwłaszcza w europejski obszar uczenia się przez całe życie.  

67  Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Warszawa 2006, s. 37.
68  Ibidem, s. 39-41.
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Cel będzie realizowany poprzez m.in. następujące działania:

tworzenie lepszych warunków do kształcenia przez inwestowanie w bazę oświatową oraz wspiera-•	

nie instytucji edukacyjnych,

upowszechnianie umiejętności obsługi komputerów i znajomości języków obcych,•	

wdrażanie innowacyjnych metod nauczania, w tym kształcenia na odległość,•	

doskonalenie systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w dziedzinie  •	

doradztwa zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,

opracowanie programu wspierania uzdolnionych uczniów, słuchaczy i studentów,•	

dokształcanie kadr poprzez różne formy samokształcenia, kursy, szkolenia, stypendia, staże, semina-•	

ria, konferencje, studia podyplomowe i doktoranckie,

dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnych i lokalnych ryn-•	

ków pracy, szczególnie w rejonach, w których przeprowadzane są restrukturyzacje dużych przed-

siębiorstw, a działania takie będą wymagać opracowania lokalnych, a na ich podstawie regionalnych 

strategii rozwoju kształcenia zawodowego,

szerokie udostępnianie informacji o kształceniu ustawicznym,•	

objęcie systemem kształcenia ustawicznego nauczycieli, szczególnie tych, którzy kształcą dorosłych, •	

co przełoży się na poprawę jakości kształcenia.

Kierunki działań określone w strategii znajdują swoje odzwierciedlenie w Regionalnym Planie Działań na 

rzecz Zatrudnienia dla województwa mazowieckiego, na rok 201169. 

69  Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2011. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2011.
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2.1. Uczenie się jako główny czynnik rozwoju kapitału ludzkiego

Uczenie się przez całe życie ma znaczenie strategiczne. Zarówno na poziomie UE, jak i krajowym sformu-

łowano szereg wytycznych, które pokazują jego istotność dla gospodarki jak i poszczególnych jednostek, 

co zostało przedstawione w rozdziale 1. 

We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy konieczna jest zmiana sposobu podejścia do zarządza-

nia ludźmi pracującymi w organizacjach. W połowie lat osiemdziesiątych tradycyjnie pojmowane zarządza-

nie personelem zastąpiła koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi, która obecnie dominuje w większości 

polskich organizacji. Podkreśla się w niej stosowanie perspektywy strategicznej w decyzjach personalnych 

oraz nadaje się personelowi rangę zasobu kluczowego, wynikającą z jego niepowtarzalności oraz trudności 

imitacji czy substytucji. Koncepcja budowania gospodarki opartej na wiedzy doprowadziła do zwrócenia 

uwagi na jakościowe cechy pracowników. Ich potencjał intelektualny oraz wiedza organizacyjna stały się 

głównym środkiem uzyskania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji oraz 

zwiększania w długim okresie wartości firmy70. 

W nowym spojrzeniu na zarządzanie personelem odchodzi się od traktowania ludzi, jako jednego  

z zasobów organizacji. Stało się to inspiracją do opracowania teorii kapitału ludzkiego i zaadaptowania jej 

do nauki i praktyki zarządzania. Kapitał ludzki definiowany jest: „Kapitał ludzki to zasób wiedzy, umiejętności, 

zdrowia i energii witalnej, zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do 

pracy, do adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań”71. Istotne w tej definicji 

jest podkreślenie znaczenia kapitału ludzkiego dla zapewnienia kreatywności i innowacyjności organiza-

cji, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Ma to istotne znaczenie w gospodarce opartej na wiedzy,  

w której o sukcesie decyduje zdolność szybkiego adaptowania się do turbulentnego otoczenia. 

Nowe podejście do zarządzania personelem w organizacji podkreśla:

decydujący udział kapitału ludzkiego w tworzeniu wartości oraz budowaniu pozycji konkurencyjnej •	

firmy,

traktowanie ludzi jako dźwigni zysku, a nie elementu kosztów,•	

kierowanie rozwojem pracowników, jako formą wspólnej inwestycji pracowników i pracodawców,•	

elastyczne i dynamiczne zarządzanie jako paradygmat XXI wieku.•	

Rozwój kapitału ludzkiego wymaga inwestycji, obejmujących nakłady ponoszone na kształcenie,  

a także koszty utraconych korzyści, to znaczy czas i dochody utracone w okresie trwania nauki, kiedy 

pracownik jest wyłączony z pracy. Inwestując w swój rozwój, a więc ponosząc określone koszty (czas po-

70  M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007, s. 13.
71  Ibidem, s. 14.  Ibidem, s. 14.
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świecony na kształcenie, czy współpłatność za szkolenia), człowiek oczekuje określonej stopy zwrotu z za-

inwestowanego kapitału72. 

Szczególną cechą kapitału ludzkiego jest jego wrodzona siła do tworzenia wartości. Jest to jedyny rodzaj 

kapitału, który może dodawać wartość do siebie i dzięki swojej działalności. Inne zasoby nie są w stanie nic 

dodać do swojej wartości, dopóki człowiek przez ich wykorzystanie tego nie spowoduje. Wiedza jest unikal-

nym zasobem, którego przybywa w miarę wykorzystywania (co jest efektem procesu uczenia się). Tak więc 

unikalną cechą kapitału ludzkiego jest zdolność samoistnego zwiększania swojej wartości, dzięki ustawicz-

nemu uczeniu się i zdobywaniu nowych doświadczeń. Muszą być jednakże do tego stworzone odpowied-

nie warunki. Oczywiście kapitał ten, podobnie jak pozostałe rodzaje kapitału ulega stopniowej deprecjacji, 

wskutek fizycznego (przez utratę zdrowia) lub „moralnego” zużycia (poprzez dezaktualizację wiedzy)73. Stąd 

bezpośrednio wynika konieczność uzupełniania swojej wiedzy, praktycznie przez całe życie. 

W koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym podkreśla się, że ludzie nie są własnością firmy, lecz 

użyczają swojego potencjału pracodawcy na podstawie określonego umową stosunku prawnego. Praco-

dawca może tym potencjałem jedynie zarządzać. Podkreśla się też aspekty perspektywiczne kapitału ludz-

kiego, które mogą ujawnić się w przyszłości, takie jak nierozpoznane zdolności, ludzkie aspiracje czy moty-

wy działania, itp. 

Jeden z pierwszych w pełni wdrożonych modeli kapitału intelektualnego został opracowany w Skandii.  

W modelu tym na kapitał ludzki, będący najistotniejszą częścią modelu, składają się trzy elementy74:

kompetencje, czyli wiedza, umiejętności, uzdolnienia, kondycja fizyczna, style działania, osobowość, •	

wyznawane zasady, zainteresowania oraz inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy 

prowadzą do osiągnięcia rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami organizacji,

relacje interpersonalne, w tym zdolność do dzielenia się wiedzą i zaufanie,•	

system wartości i norm, uznawanych przez współpracowników, wynikający z istniejącej w firmie kul-•	

tury organizacyjnej.

Właściwe zarządzanie kapitałem intelektualnym, zapewniające jego efektywne wykorzystanie, jest jed-

ną z kluczowych kompetencji współczesnej organizacji. Zarządzanie kapitałem intelektualnym ma cha-

rakter strategiczny, co oznacza konieczność uwzględnienia tych zagadnień w celach strategicznych firmy,  

jak i stworzenie mechanizmów motywowania pracowników do kierowania swojej aktywności na osiąganie 

tych celów oraz skoordynowanego rozwoju swojego potencjału (co realizowane jest przez stałe doskonale-

nie swoich kompetencji)75.

72   Ibidem, s. 16.   Ibidem, s. 16.
73   Ibidem, s. 18.   Ibidem, s. 18.
74   L. Edvinsson, M.S. Malone…, op. cit..
75 S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna  
Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 78.
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Tak więc system zarządzania kapitałem ludzkim bazuje na kompetencjach. Pojęcie kompetencji, wyżej 

zdefiniowane, obejmuje między innymi wiedzę, umiejętności i postawy. Wiedza jest kluczowym, ale nie 

zasadniczym składnikiem kompetencji, możliwa do zdobycia w formalnym systemie kształcenia. Niemniej 

istotne są umiejętności, czyli zdolność pracownika do wykorzystywania wiedzy w praktyce, których na-

bywa się w czasie praktycznego wykonywania zawodu. Doświadczenie pracownika jest często utożsamia-

ne z liczbą przepracowanych lat, jednakże miernikiem doświadczenia powinna być liczba zrealizowanych 

pomysłów, a nie staż pracy. Szczególnie istotne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu przez organizację mają 

postawy pracowników, na przykład umiejętność współdziałania, czy identyfikowanie się z firmą76. 

Pracodawcy do najbardziej cenionych cech pracowników zaliczają chęć rozwoju oraz umiejętność kry-

tycznego myślenia. Od pracowników oczekuje się przedsiębiorczości, kreatywności i odpowiedzialności. 

Organizacje muszą więc wypracować mechanizmy identyfikacji i oceny kompetencji swoich pracowników, 

aby efektywnie nimi zarządzać. Coraz powszechniejsze wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia 

powoduje u pracowników utratę poczucia bezpieczeństwa wiążącego się z zatrudnieniem i zmniejsza ich 

lojalność wobec firmy. Może to doprowadzić do sytuacji, że odejdą oni (wraz ze swoim potencjałem intelek-

tualnym) w chwili, gdy stwierdzą, że w danej organizacji nie ma już szans na ich dalszy rozwój. Ciągły rozwój 

pracowników jest konieczny, w warunkach obserwowanych wszędzie dynamicznych zmian, aby utrzymać 

odpowiedniej jakości potencjał kompetencyjny. Wynika to z dwóch powodów:

postępującej szybko dewaluacji wiedzy,•	

zmian struktury rynku pracy, które wpływają na to, że pewne umiejętności, a nawet zawody tracą,  •	

a inne zyskują na znaczeniu.

Podstawowym celem strategii zarządzania kapitałem ludzkim, jest budowa kluczowych kompetencji. 

Kluczowe kompetencje powinny mieć cechy określane modelem VRIO77:

Cenne (Valuable) – tj. powinny gwarantować efektywne działanie i budowanie wartości.•	

Rzadkie (Rare) – aby kompetencje przyczyniały się do tworzenia przewagi konkurencyjnej nie mogą •	

być powszechnie dostępne, gdyż można założyć, że wszystkie dobre organizacje na rynku nimi dys-

ponują.

Trudne do imitacji (Inimitable) – niektóre kompetencje, takie jak standardowe umiejętności pracow-•	

ników, mogą być łatwo pozyskane przez organizację. Natomiast wiele kompetencji ma charakter 

unikalny.

Dobrze zorganizowane (Well Organized) – aby firma była w stanie wykorzystać rzeczywisty poten-•	

cjał kompetencyjny swoich pracowników musi mieć narzędzia do zarządzania nimi, tak aby osią-

gnąć trwałą przewagę konkurencyjną. 

76  M. Juchnowicz…, op. cit., s. 25.  M. Juchnowicz…, op. cit., s. 25.
77  Ibidem, s. 96.  Ibidem, s. 96.
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2.2. Ustawiczne kształcenie zawodowe

Kształcenie formalne to edukacja w systemie szkolnym, na wszystkich poziomach, począwszy od szkoły 

podstawowej, przez gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, średnie szkoły ogólnokształcące i profilowane, 

technika, licea i technika uzupełniające, szkoły policealne, do kształcenia na poziomie studiów wyższych 

I i II stopnia oraz doktoranckich. Kształcenie jest prowadzone przez instytucje szkolne i edukacyjne, pu-

bliczne i niepubliczne. Realizowane w szkołach programy oparte są na standardach przyjętych w systemie 

oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, zatwierdzanych zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

Edukacja formalna prowadzi do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem ukończenia szkoły, 

certyfikatem lub dyplomem. Przez naukę/ studia należy rozumieć wszystkie formy kształcenia w systemie 

szkolnym, w typach szkół działających na podstawie ustaw „O systemie oświaty” i „Prawo o szkolnictwie wyż-

szym”. Cechą charakteryzującą kształcenie formalne jest obecność osoby prowadzącej zajęcia (nauczyciela/ 

wykładowcy)78, chociaż w szkolnictwie wyższym dopuszcza się, aby część zajęć objętych programem była 

realizowana bez udziału nauczyciela. 

Proces edukacyjny pracowników może też być realizowany w ramach tzw. „ustawicznego kształcenia  

zawodowego”, które definiuje się w następujący sposób: „Przez ustawiczne kształcenie zawodowe rozumie się 

zaplanowane z wyprzedzeniem działania i przedsięwzięcia związane z doskonaleniem zawodowym pracowni-

ków, które w całości lub w części finansuje przedsiębiorstwo”. Ustawiczne kształcenie zawodowe, mające cha-

rakter kształcenia pozaformalnego, realizowane jest w różnych formach, które mają zdefiniowane zasady 

organizacji. Podstawową formą ustawicznego kształcenia zawodowego są kursy, które mogą być realizowa-

ne w dwóch odmianach79:

Wewnętrzne – przygotowane i prowadzone przez samo przedsiębiorstwo na terenie lub poza  •	

terenem przedsiębiorstwa,

Zewnętrzne – przygotowane i prowadzone przez realizatora spoza przedsiębiorstwa na terenie lub •	

poza terenem przedsiębiorstwa.

2.3. Europejskie Ramy Kwalifikacji

Rozwój społeczeństwa, budowanie gospodarki opartej na wiedzy i szeroka współpraca międzynarodowa 

wpływają na zwiększenie mobilności zawodowej i geograficznej. 

78  Kształcenie dorosłych…, op. cit., s. 16.
79  Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2005 r., Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 6.
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Skala tego zjawiska wpływa na tworzenie polityki edukacyjnej w krajach Europy, której głównym celem 

jest praktyczna realizacja idei uczenia się przez całe życie. Można tu wyróżnić pewne cele szczegółowe80:

ułatwianie swobodnego przepływu osób między różnymi miejscami uczenia się oraz miejscami  •	

pracy,

promowanie kreatywności i innowacyjności,•	

ułatwianie przenoszenia i uznawania zdobytych kwalifikacji oraz ich aktualizacji i rozwijania  •	

nowych,

przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.•	

Koncepcja Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) powstała w 2004 roku, sformułowana została przez Ko-

misję Europejską w październiku 2006 roku, a formalnie przyjęta przez Parlament Europejski w dniu 23 

kwietnia 2008 roku81. Istotnym uzupełnieniem Zalecenia Parlamentu i Rady w sprawie ERK z 2008 r. było 

Zalecenie z 18 czerwca 2009 r. dotyczące edukacji zawodowej82.

Zalecenia te definiują podstawowe pojęcia83,84:

„kwalifikacja” oznacza formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji, w której wła-a. 

ściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standar-

dami,

„krajowy system kwalifikacji” oznacza wszystkie aspekty działalności państw członkowskich zwią-b. 

zane z uznawaniem uczenia się i inne mechanizmy łączące kształcenie i szkolenie z rynkiem pracy  

i społeczeństwem obywatelskim. Obejmuje on opracowanie i wdrażanie rozwiązań instytucjonal-

nych i procedur związanych z zapewnianiem jakości, oceną i przyznawaniem kwalifikacji. Krajowy 

system kwalifikacji może składać się z kilku podsystemów i może obejmować krajowe ramy kwali-

fikacji,

„krajowe ramy kwalifikacji” oznaczają narzędzie służące do klasyfikowania kwalifikacji na wyszcze-c. 

gólnione według przyjętego zespołu kryteriów poziomy osiągnięć w uczeniu się, które ma na celu 

integrację i koordynację krajowych podsystemów kwalifikacji oraz poprawę przejrzystości, dostęp-

ności, rozwoju i jakości kwalifikacji w odniesieniu do rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego,

80   E. Chmielecka, Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa, grudzień 
2009, s. 7.
81  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r…., op. cit.
82 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego  
systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, (2009/C 
155/02).
83  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r., op. cit., (pozycje od a) do i)).
84  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r., op. cit., (pozycje od j) do p)).
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„sektor” oznacza zgrupowanie aktywności zawodowej według głównej funkcji gospodarczej, pro-d. 

duktu, usługi lub technologii,

„międzynarodowa organizacja sektorowa” oznacza stowarzyszenie organizacji krajowych, w tym na e. 

przykład organizacji pracodawców i organizacji zawodowych reprezentujących interesy sektorów 

krajowych,

 f. „efekty uczenia się” oznaczają określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po 

ukończeniu procesu uczenia się, które dokonywane jest w kategoriach wiedzy, umiejętności i kom-

petencji,

„wiedza” oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, g. 

zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście europejskich ram kwa-

lifikacji wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną,

„umiejętności” oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykony-h. 

wania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście europejskich ram kwalifikacji umiejętności 

określa się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne 

(obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów),

„kompetencje” oznaczają udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności oso-i. 

bistych, społecznych lub metodologicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze zawodo-

wej i osobistej; w europejskich ramach kwalifikacji, kompetencje określane są w kategoriach odpo-

wiedzialności i autonomii,

„jednostka efektów uczenia się” (jednostka): oznacza składnik kwalifikacji, będący spójnym zbiorem j. 

wiedzy, umiejętności i kompetencji, który może podlegać ocenie i walidacji,

„osiągnięcia odpowiadające efektom uczenia się” (osiągnięcia) oznaczają zbiór indywidualnych k. 

efektów uczenia się danej osoby, które zostały ocenione i mogą być akumulowane do celów uzy-

skania kwalifikacji lub transferowane do innych programów kształcenia/ uczenia się lub do innych 

kwalifikacji,

„właściwa instytucja” oznacza instytucję odpowiedzialną za opracowywanie i przyznawanie kwalifi-l. 

kacji lub uznawanie jednostek lub pełniącą inne funkcje związane z systemem ECVET, takie jak przy-

porządkowywanie punktów ECVET kwalifikacjom i jednostkom oraz ocena, walidacja i uznawanie 

efektów uczenia się zgodnie z zasadami i praktykami państw członkowskich,

„ocena efektów uczenia się” oznacza metody i procesy prowadzące do określenia zakresu, w jakim m. 

uczący się faktycznie przyswoił określoną wiedzę, opanował określone umiejętności i zdobył okre-

ślone kompetencje,

„walidacja efektów uczenia się” oznacza proces potwierdzania, że określone, poddane ocenie efekty n. 

uczenia się uzyskane przez uczącego się odpowiadają konkretnym efektom wymaganym w ramach 

jednostki lub kwalifikacji,
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„uznawanie efektów uczenia się” oznacza proces oficjalnego poświadczania uzyskanych efektów o. 

uczenia się poprzez przyznanie pełnych kwalifikacji lub ich elementów składowych – jednostek 

uczenia się,

„punkty ECVET” oznaczają liczbowe określenie ogólnej wartości efektów uczenia się w ramach kwa-p. 

lifikacji oraz względnej wartości jednostek w stosunku do pełnej kwalifikacji. 

„Zalecenie w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym (ECVET)” rozszerzają podstawowy zestaw pojęć o procedury uznawania i walidacji efektów 

uczenia się, jak również transferu osiągnięć. 

Podstawowym obszarem stosowania ERK jest zapewnienie porównywania kwalifikacji uzyskiwanych  

w różnych zakresach i formach uczenia się, w różnych miejscach oraz czasie. Są one „…wspólnymi europej-

skimi ramami odniesienia, wiążącymi systemy kwalifikacji różnych krajów … dzięki którym kwalifikacje stają się 

bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w różnych państwach i systemach w Europie. Ich dwa główne cele 

to: promocja mobilności obywateli pomiędzy krajami oraz ułatwianie im uczenia się przez całe życie”.

ERK umożliwią powiązanie, często mocno zróżnicowanych, krajowych systemów i standardów kwalifika-

cji, na podstawie ośmiu poziomów odniesienia. Poziomy te obejmują pełną skalę kwalifikacji, od poziomów 

podstawowych (Poziom 1, na przykład świadectwa ukończenia szkoły podstawowej) do zaawansowanych 

(Poziom 8, na przykład uzyskanie doktoratu). Jako środek promowania uczenia się przez całe życie ERK 

obejmują wszystkie poziomy kwalifikacji możliwe do uzyskania podczas kształcenia, w tym ogólnego, za-

wodowego czy akademickiego. Ponadto ERK odnoszą się także do kwalifikacji uzyskanych w ramach kształ-

cenia ustawicznego85. 

Każdy z poziomów odniesienia opisany jest przez efekty uczenia się. ERK uwzględniają olbrzymie zróż-

nicowanie systemów kształcenia i szkolenia w Europie. To było głównym powodem przesunięcie akcentu 

na efekty uczenia się, kosztem określania standardów treści programowych, aby umożliwić porównanie  

i zapewnić współpracę pomiędzy różnymi krajami i instytucjami.

W ERK wykorzystuje się pojęcie efektów uczenia się, czyli, „co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po 

zakończeniu procesu uczenia się”. Dlatego też ERK kładą nacisk raczej na rezultaty procesu edukacyjnego niż 

na wkład, taki jak na przykład zestaw treści programowych czy długość trwania nauki. Efekty uczenia się 

formułuje się w trzech kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Pozwala to na zdefiniowanie kwa-

lifikacji jako zestawu szerokiego zakresu efektów, zawierającego zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umie-

jętności praktyczne, techniczne oraz kompetencje społeczne (postawy), gdzie decydująca jest zdolność do 

współpracy z innymi86.

85  E. Chmielecka…, op. cit., s. 10.  E. Chmielecka…, op. cit., s. 10.
86  Ibidem, s. 10-11.  Ibidem, s. 10-11.
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Jednym z podstawowych celów tworzenia ERK jest również dostosowanie kompetencji osób uczących 

się do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenia ich „zatrudnialności”. Zwraca się uwagę, że tworzenie i wdra-

żanie ram (na poziomie krajów członkowskich wdrażane są Krajowe Ramy Kwalifikacji), a następnie mo-

nitorowanie ich funkcjonowania i stałe doskonalenie powinny być realizowane z udziałem pracodawców  

i pracowników oraz innych podmiotów rynku pracy. Rynek pracy podlegający znaczącym przeobraże-

niom, formułuje nowe wymagania stawiane pracownikom, do których spełnienia konieczne jest roz-

wijanie umiejętności nowego typu. 

W ERK definiuje się deskryptory opisujące efekty uczenia się, które podzielono na trzy grupy87:

wiedza, która w kontekście ERK może być teoretyczna lub faktograficzna i która oznacza efekt przy-•	

swajania informacji poprzez uczenie się. Jest zbiorem opisu faktów (danych), zasad, teorii i praktyk 

powiązanych z dziedziną pracy lub nauki,

umiejętności, które w kontekście ERK mogą być umysłowe (myślenie logiczne, intuicyjne i kreatyw-•	

ne) oraz praktyczne (związane ze sprawnością manualną i korzystaniem z metod, materiałów, narzę-

dzi i instrumentów). Umiejętności oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-

how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

kompetencje, które w kontekście ERK określa się w kategoriach odpowiedzialności i autonomii. •	

Oznaczają one udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji osobo-

wych, społecznych lub metodologicznych, okazywaną w pracy lub w nauce oraz w karierze zawo-

dowej i rozwoju osobistym.

Ważnym zagadnieniem, związanym z doskonaleniem kompetencji poszczególnych osób, do tej pory 

nieregulowanym w krajowym systemie edukacji, jest walidacja efektów uczenia się pozaformalnego  

i nieformalnego88. Często wiedza i umiejętności nabyte przez wieloletnie doświadczenie zawodowe lub 

będące efektem samokształcenia poszczególnych osób, nie są w żaden sposób potwierdzane. Pracownik 

posiada kwalifikacje umożliwiające mu wykonywanie, często odpowiedzialnych zadań, jednakże nie po-

siada, żadnego dokumentu, który by je potwierdzał (świadectwo, certyfikat, dyplom). Utrudnia to wielu 

osobom karierę zawodową, a pracodawcom prowadzenie właściwej polityki zatrudnienia, gdyż np. często 

awansowanie pracownika wymaga formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji. 

Kwalifikacje jednostki potwierdzane są przez świadectwa, dyplomy itp., uzyskane w formalnym lub po-

zaformalnym systemie edukacji. Natomiast w procedurze walidacji ocenia i certyfikuje się efekty uczenia się 

i na tej podstawie osoby przystępujące do procedury walidacyjnej uzyskują potwierdzenie kwalifikacji89. 

87  Ibidem, s. 112-113.  Ibidem, s. 112-113.
88  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r....,op. cit., s. 2.
89  E. Chmielecka…, op. cit., s. 131.  E. Chmielecka…, op. cit., s. 131.
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Wdrożenie ERK spowoduje, że tradycyjnie rozumiany „zawód” stanie się pojęciem w coraz mniej-

szym stopniu przystającym do dynamicznie zmieniających się rynków pracy, szczególnie w tych sek-

torach gdzie wykorzystuje się zaawansowane technologie. Mniej istotne staje się potwierdzenie świadec-

twem lub dyplomem odbycia określonego cyklu edukacyjnego, a bardziej istotne staje się to, co absolwent 

wie i potrafi zrobić, czyli efekty uczenia się. Obecnie zawód może być określany, jako zbiór wszystkich przy-

datnych w danym obszarze, sektorze czy branży kwalifikacji zawodowych i ogólnych. Można w ten sposób 

zdefiniować bazowy zbiór kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie, a konkretna specjalizacja byłaby 

opisana zbiorem kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania danego zestawu zadań. Proces 

walidacji dotyczyłby więc efektów uczenia się, na podstawie którego można by potwierdzić kwalifikacje.

Walidowanie efektów uczenia się powinno dotyczyć jednakowo kwalifikacji ogólnych jak i zawodowych. 

Procedura walidacji zapewnia też niezależność od sposobu uczenia się, gdyż dopuszcza się pozyskiwanie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji z różnych źródeł, pozwalających na uzyskanie danych kwalifikacji, czyli 

zapewniona jest równorzędność porównywalnych efektów uzyskanych w edukacji formalnej, nieformalnej 

i pozaformalnej. 

Istotnym zagadnieniem jest przygotowanie standardów kwalifikacji opisywanych przy pomocy efektów 

uczenia się. W Polsce dobrym przykładem są standardy kwalifikacji zawodowych opisane w kategoriach 

efektów uczenia się, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dla 253 zawodów90 

(struktura klasyfikacji zawodów w Polsce zawiera 2 360 zawodów i specjalności91), jednakże nie mają one w 

chwili obecnej umocowania prawnego. Podkreśla się, że w obszarze kwalifikacji zawodowych taka standa-

ryzacja wymaga ścisłej współpracy z właściwymi resortami i instytutami branżowymi92.

W wielu krajach są przykłady rozwiązań, w których można dostrzec następujące podstawowe zasady 

standaryzacji kwalifikacji zawodowych i edukacji zawodowej93:

od standardów kwalifikacji zawodowych wymaga się, aby miały rangę krajową,•	

odpowiedzialnymi za tworzenie i uznawanie standardów kwalifikacji zawodowych powinny być  •	

instytucje państwa (głównie resorty edukacji i pracy),

organa państwowe powinny być wspierane przez partnerów społecznych, tradycyjny trójstronny •	

układ: przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców i pracobiorców, jak również innych interesa-

riuszy procesów edukacyjnych,

wdrożenie procedur uznawania wyników uczenia się w ramach edukacji nieformalnej i pozafor-•	

malnej wymaga ustanowienia krajowych standardów kwalifikacji zawodowych oraz wspólnych 

  

90   http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/zawody!show.action (dostęp 26 lipiec 2011).
91 E. Strojna, J. Piotrowicz, E. Żywiec-Dąbrowska, Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy,  
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2010, s. 11.
92  E. Chmielecka…, op. cit.  E. Chmielecka…, op. cit.
93  Ibidem, s. 135.  Ibidem, s. 135.
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„ram odniesienia”, potrzebnych do porównania wyników nabywania w różny sposób umiejętności, 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

podstawą działań związanych z potwierdzaniem wyników edukacji pozaformalnej i nieformalnej •	

jest zgoda partnerów społecznych i innych interesariuszy na rozwiązania prawne, proceduralne,  

jak i sposób sformułowania standardów kwalifikacji zawodowych.

ERK po wdrożeniu w Polsce powinny przyczynić się do unowocześnienia systemów kształcenia i szkoleń, 

oraz do powiązania kształcenia i szkolenia z zatrudnieniem, jak również spowodować połączenie wszyst-

kich sposobów zdobywania wiedzy i umiejętności, tj. kształcenia w systemie formalnym, pozaformalnym 

i nieformalnym, a tym samym zapewnić możliwość walidacji efektów uczenia się poprzez praktyczne  

doświadczenie94.

W Polsce prace nad wdrażaniem ERK są daleko zaawansowane. Powstał model Polskich Ram Kwalifikacji 

(PRK) wskazujący kierunki zmian w polskim systemie edukacyjnym95. Model zakłada odejście od obec-

nego systemu, w którym określone kwalifikacje przyznaje się na podstawie zrealizowanych treści progra-

mowych, w określonym cyklu kształcenia oraz na podstawie czasu jego trwania (np. liczba semestrów,  

jakie muszą być zrealizowane). Zgodnie z ERK, kwalifikacje będą przyznawane na podstawie osiągniętych 

efektów uczenia się, a nie na podstawie oceny procesu kształcenia. Dzięki temu możliwe będzie formalne 

uznawanie kwalifikacji osób, które osiągnęły je poza formalnym systemem edukacji. 

Ważne wydaje się sformułowanie celów, jakie związane są z wdrożeniem PRK, w związku z ich wpływem 

na system kształcenia ustawicznego dorosłych96:

Dokonanie przejścia z obecnego systemu edukacji do systemu, który będzie bazował na efektach 1. 

uczenia się, co z punktu widzenia kształcenia ustawicznego dorosłych pozwoli na wykorzystanie 

procedur walidacji efektów uzyskiwanych poza formalnym systemem edukacji.

Zwiększenie elastyczności systemu edukacyjnego, co zapewni jego zdolność do szybkiego reago-2. 

wania na nowo pojawiające się potrzeby rynku pracy. 

Zapewnienie większej integracji wszystkich poziomów w systemie edukacji (ogólnej, zawodowej  3. 

i wyższej).

Stworzenie podstaw do ułatwienia obywatelom Polski uznawania uzyskanych w kraju kwalifikacji, 4. 

w innych państwach europejskich. 

System realizujący powyższe cele będzie autonomiczny, jednakże zapewni spójność z rozwiązaniami, 

które są wdrażane w Europie, co bez wątpienia wpłynie na ułatwienie mobilności polskich pracowników. 

94   Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r…, op. cit., s. 2.
95  Od Europejskich do Polskich Ram Kwalifikacji. Model Polskich Ram Kwalifikacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Priorytet III PO KL, działanie 3.4., poddziałanie 3.4.1, Warszawa, styczeń 2010, s. 16. 
96   Ibidem, s. 17.   Ibidem, s. 17.
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Model PRK zawiera również zasady procesu zewnętrznej oceny, walidacji i certyfikacji kwalifikacji zdo-

bywanych na drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej97. Podstawą procesu walidacji będzie, tworzo-

ny obecnie, Krajowy Rejestr Kwalifikacji, który będzie zawierał kwalifikacje możliwe do zdobycia zarówno  

w systemie formalnym, jak i poza nim. Dla systemu pozaformalnego i nieformalnego będzie możliwe zgła-

szanie nowych kwalifikacji przez organizacje zawodowe i gospodarcze, które będą wynikały z potrzeb 

rozwijającej się gospodarki i rynku pracy. Proces certyfikowania będzie polegał na porównaniu umiejęt-

ności osoby poddającej się procedurze certyfikacji ze wzorcem, jaki zapisany jest w Krajowym Rejestrze 

Kwalifikacji. Porównanie będzie bazowało na przeprowadzonych testach wiedzy i testach pracy oraz na 

wykorzystaniu dowodów dokumentujących doświadczenie zawodowe kandydata. W wyniku tej procedury 

będą potwierdzone posiadane przez kandydata określone umiejętności i przyznanie mu na tej podstawie 

kwalifikacji. Proces certyfikacji kwalifikacji będzie zinstytucjonalizowany. 

97  Ibidem, s. 24.  Ibidem, s. 24.
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3.1. Poziom Unii Europejskiej

3.1.1. Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy

Kluczowym elementem strategii lizbońskiej było zapewnienie dostępu do rynku pracy i integracji spo-

łecznej poprzez inwestycje w wiedzę i umiejętności obywateli przez cały okres ich życia (idea uczenia się 

przez całe życie). Realizacja tego celu wymaga przekształcania tradycyjnych systemów edukacyjnych 

tak, aby były bardziej otwarte i elastyczne (do czego mogą przyczynić się wdrożone ERK), co umożliwi 

uczącym się wybrać zindywidualizowane ścieżki kształcenia odpowiadające ich możliwościom i potrzebom 

rynku pracy98.

Europa w ciągu ostatnich 60 lat obserwuje dramatyczne zmiany w strukturze zatrudnienia. Chociaż pod-

stawowe przemysłowe obszary działalności (w tym rolnictwo) są nadal ważne pod względem gospodar-

czym, zapewniają one jednakże coraz mniej miejsc pracy. Natomiast obszary aktywności, oparte na wiedzy 

i wykorzystaniu zdolności intelektualnych i zawodowych, mają obecnie kluczowe znaczenie dla sukcesu 

gospodarczego99.

Dokument „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”100 podkreślał znaczenie przewidywania 

zmieniających się potrzeb umiejętności na rynku pracy. Poszczególne osoby dokonujące wyborów karie-

ry, jak również systemy edukacji i szkoleń, wymagają takiego ukształtowania, aby najlepiej dopasować 

zdobywane kwalifikacje do coraz bardziej niepewnych oczekiwań rynku pracy. Zarówno jednostki, 

organizacje, jak i władze państwowe starają się robić inwestycje w kapitał ludzki. Ale tak, jak w każdej innej 

dziedzinie, inwestycje w kapitał ludzki niekoniecznie gwarantują oczekiwany zwrot. Ważne jest, aby inwe-

stować we właściwych obszarach, uwzględniając coraz bardziej konkurencyjne, globalne otoczenie.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia, jako główny cel stawia wspieranie zatrudnienia i ponownej integracji 

na rynku pracy osób, które utraciły pracę, przez działania aktywizujące, zmianę kwalifikacji i permanent-

ne podnoszenie poziomu kwalifikacji. Doskonalenie umiejętności, ma w krótkim horyzoncie czasowym, 

podstawowe znaczenie dla ogólnej sytuacji gospodarczej w krajach Europy, a w dłuższej perspektywie, 

dla wzrostu gospodarczego, a także rynków pracy, zwiększenia zdolności adaptowania się do zmian  

i zachowania spójności społecznej101. 

Zmiany rynków pracy i nowe oczekiwania w zakresie pożądanych kwalifikacji wynikają w dużej mierze 

z globalizacji i starzenia się społeczeństw. Wymaga to tworzenia odpowiednich systemów edukacyjnych, 

których oferta kierowana jest nie tylko do wysoko wykwalifikowanych pracowników, ale również do pra-

98    Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych…, op. cit., s. 2.    Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych…, op. cit., s. 2.
99    R. Wilson, A. Zukersteinova…, op. cit., s. ii.
100  Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy…, op. cit.  Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy…, op. cit.
101  Ibidem, s. 3.  Ibidem, s. 3.
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cowników o niższych kwalifikacjach, na wszystkich poziomach wykształcenia. Inwestowanie w kapitał 

ludzki i doskonalenie zarządzania pracownikami (w tym wdrażanie koncepcji zarządzania bazującej 

na kapitale intelektualnym) zwiększa adaptacyjność pracowników i leży również w interesie przedsię-

biorstw, które mogą osiągnąć lepsze wyniki wykorzystując efektywniej zdolności intelektualne swoich pra-

cowników. Jednym z postulatów jest więc zapewnienie równego dostępu do systemów kształcenia oraz 

poprawa ich efektywności przez dostosowanie ofert edukacyjnych do realnych potrzeb rynku pracy. 

Podwyższanie poziomu umiejętności wiąże się z kosztami, które w dużej mierze ponosi pracodawca i musi 

być traktowane jak inwestycja w kapitał ludzki. Korzyści ekonomiczne, jakie może osiągnąć przedsiębior-

stwo z takiej inwestycji pojawiają się z reguły w długim horyzoncie czasowym i obarczone są dużym ryzy-

kiem. Systemy edukacyjne muszą zapewniać możliwość uzyskiwania nowych umiejętności, aby spełnić 

wymagania stawiane przez nowe miejsca pracy, których utworzenie przewidywane jest w przyszłości 

oraz aby zwiększyć zdolność adaptacji i szanse zatrudnienia ludzi, którzy już funkcjonują na rynku pracy.  

We wszystkich krajach UE obserwuje się niedostosowanie umiejętności, uzyskiwanych w różnych for-

mach kształcenia, do rzeczywistych potrzeb. Jest to ogólna słabość systemów kształcenia, które w dużej 

części funkcjonują w oderwaniu od realiów gospodarczych. Zestawy umiejętności możliwych do uzyskania 

w kształceniu formalnym nie w pełni odpowiadają potrzebom gospodarki, której główną siłą napędową jest 

innowacyjność, a więc wykorzystywanie wiedzy, jako podstawowego czynnika budowania wartości firmy i 

przewagi konkurencyjnej. Przykładem tego może być problem deficytu umiejętności w zawodach technicz-

nych, możliwy do zaobserwowania praktycznie we wszystkich krajach UE102. 

Próby prognozowania zapotrzebowania na kwalifikacje na rynku pracy, obarczone są dużym ryzykiem, 

na co wpływają zarówno dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, jak i rozwój techno-

logiczny. Wielu zawodów i związanych z nimi potrzebnych umiejętności, na które będzie zapotrzebowa-

nie w dłuższej perspektywie (kilkunastu lat), w związku ze zmianami w wykorzystaniu nowych technologii, 

obecnie nie można sobie nawet wyobrazić. Prognozy nigdy precyzyjnie nie odzwierciedlą przyszłości, 

jednakże można dzięki nim uzyskać ogólne wskazówki co do tendencji zmian i rozpoznać ogólnie dzie-

dziny wymagające przygotowania odpowiedniej polityki103. Kluczową rolę w ocenie zapotrzebowania na 

umiejętności, mają przedsiębiorstwa i stąd powinien być promowany dialog między przedsiębiorstwami 

a podmiotami świadczącymi usługi w zakresie kształcenia104. Konieczna jest analiza oczekiwań praco-

dawców w stosunku do studentów i absolwentów poprzez jakościowe badania prospektywne, takie jak 

„Harmonizacja struktur kształcenia w Europie” (Tuning Educational Structures in Europe)105.

102  Ibidem, s. 4.  Ibidem, s. 4.
103  Ibidem, s. 6.  Ibidem, s. 6.
104  Ibidem, s. 15.  Ibidem, s. 15.
105  TUNING Harmonizacja struktur kształcenia w Europie, (wyd. polskie) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 2008.   TUNING Harmonizacja struktur kształcenia w Europie, (wyd. polskie) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 2008. 
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3.1.2. System przewidywania zapotrzebowania na kwalifikacje w UE

O złożoności problemu dopasowania systemów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy dobitnie świad-

czy podejście USA do światowych wyzwań w zakresie umiejętności, które zostało scharakteryzowane przez 

Hamiltona106 jako „miej nadzieję i módl się” („hope and pray”), miej nadzieję, że studenci uzyskają dy-

plom i módl się, że znajdą po tym odpowiednią pracę (...hope that students graduate, and pray that they find  

a suitable job after they do!). To podejście w USA jest jednakże wspierane przez ogromne inwestycje w sys-

tem informacji o rynku pracy (Labour Market Information), w tym prognozy, zapewniające dobrą informację 

dla uczestników systemu edukacyjnego. Tego na tak wielką skalę brak jest w Europie, jednakże w wielu 

krajach europejskich są przykłady dobrych praktyk. To stwierdzenie Hamiltona w sposób bardzo obrazowy 

pokazuje trudność w dopasowaniu oferty edukacyjnej do rzeczywistych potrzeb rynków pracy, prak-

tycznie na każdym poziomie wykształcenia. Nie oznacza to jednakże, że tego typu działań nie należy pro-

wadzić. Edvinsson i Malone107, w kontekście pomiaru kapitału intelektualnego, co jest zadaniem niemniej 

złożonym, stwierdzili „Lepiej jest mieć z grubsza rację, aniżeli dokładnie się mylić”, czyli nawet, jeżeli nie 

osiąga się idealnego rozwiązania problemu, to do takiego idealnego rozwiązania się dąży. 

W tym punkcie wykorzystano, głównie dwie publikacje „Anticipating changing skill needs: A Master  

Class”108, która bazuje głównie na opracowaniach European Centre for the Development of Vocational 

Training (CEDEFOP), a w tym „Systems for anticipation of skill needs in the EU Member States”109. W pu-

blikacjach tych skupiono się na metodyce badania zapotrzebowania na kwalifikacje, jak również można 

tu znaleźć ogólne informacje o czynnikach, które powinny być uwzględnione w analizach dopasowania 

systemów edukacyjnych do potrzeb dynamicznie zmieniających się rynków pracy. Podkreśla się, że takie 

analizy wymagają szczegółowych i wiarygodnych danych, „dobrze przetworzonych”, żeby były uży-

teczne dla użytkownika końcowego. Informacje z rynku pracy stają się dobrem publicznym, o zakresie 

wykorzystania wykraczającym poza ograniczoną grupę ekspertów, decydentów i partnerów społecznych. 

Podstawowym pytaniem w przewidywaniu zapotrzebowania na kwalifikacje nie powinno być: „Jak wielu 

ludzi w tym zawodzie wymagane będzie za 5 do 10 lat?” ale „Jakie zawody i jakie nowe rodzaje kwa-

lifikacji i umiejętności będą potrzebne?” oraz „Na jakie cechy pracowników będzie zapotrzebowa-

nie?”. Nowe funkcje i pytania badawcze wymagają nowego podejścia i metod, innych niż komputerowe 

modele prognozowania siły roboczej110. 

Inwestycje w edukację i szkolenia, biorąc pod uwagę, że są długoterminowe, oznaczają dla wszystkich, 

którzy je podejmują konieczność rozważnej oceny oczekiwanych korzyści. Dotyczy to wszystkich interesa-

106  Hamilton, V. (2010). The US response to the global skills challenge. UKCES Annual Convention on Skills, Jobs and 
Growth, 8-9 February 2010, London. http://www.neilstewartassociates.com/jd225/live.php (dostęp 6-07-2011).
107   L. Edvinsson, M.S. Malone…, op. cit., s. 37.
108   R. Wilson, A. Zukersteinova…, op. cit..
109   Systems for anticipation of skill needs in the EU Member States, European Centre for the Development of Vocational 
Training, Thessaloniki, October 2008.
110   Ibidem, s. 6.
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riuszy tego procesu, poszczególnych osób, jak i organizacji podejmujących w tym zakresie decyzje. Wła-

ściwa diagnoza potrzeb szkoleniowych i zaplanowanie działań edukacyjnych może pomóc w uniknięciu 

niedopasowania efektów kształcenia do rzeczywistych potrzeb. 

Warto podkreślić, że takie planowanie działalności edukacyjnej nie jest próbą stworzenia precy-

zyjnego algorytmu postępowania. Raczej ma to na celu stworzenie systemu informowania wszystkich 

uczestników rynku pracy oraz instytucji edukacyjnych o możliwościach uzyskania dopasowania systemów 

edukacyjnych do potrzeb rynku pracy. Powszechna jest opinia, że systematyczne przewidywanie zmienia-

jących się potrzeb w zakresie kwalifikacji jest niepotrzebne i niemożliwe, ponieważ nikt nie jest w stanie 

przewidzieć przyszłości bez ryzyka popełnienia błędu. Ale na każdym poziomie, rządów, pracodawców,  

instytucji edukacyjnych i poszczególnych osób, istnieje możliwość przewidywania. Ważne jest również pod-

kreślenie, że chociaż istnieją silne dowody na związki przyczynowe między inwestycjami w edukację, szko-

lenia i umiejętności a sukcesem gospodarczym (zarówno na poziomie całej gospodarki, jak i dla jednostek), 

nie ma gwarancji dodatniego zwrotu z takich inwestycji. Ważne jest więc, aby inwestować we właściwych 

obszarach, gdzie można spodziewać się najlepszych możliwości zwrotu111.

Wskazano kilka powodów, dla których regularne badania ofert edukacyjnych i rynków pracy znajduje 

uzasadnienie112:

zapobieganie przyszłej nierównowadze na rynku pracy, przez uzupełnianie istniejących braków  •	

informacji,

informowanie różnych podmiotów o spodziewanych potrzebach rynku pracy, wspierające dokony-•	

wane przez nich wybory i podejmowane decyzje w tym obszarze, 

wspieranie tworzenia polityki na szczeblu krajowym i europejskim w dziedzinie zatrudnienia, ochro-•	

ny socjalnej, kształcenia ustawicznego, poradnictwa zawodowego i migracji,

próba uzyskania odpowiedzi na kluczowe dla systemów edukacji i rynku pracy pytania:•	

w których sektorach i zawodach zatrudnienie będzie rosło? •	

na jakie kwalifikacje będzie zwiększać się lub zmniejszać zapotrzebowanie? •	

jakie są potrzeby wymiany pracowników (np. związane z odejściami na emerytury)? •	

w jaki sposób jest to porównywalne z podażą kwalifikacji?•	

Obecnie ocenia się, że w gospodarce rynkowej nie jest możliwe dokonanie precyzyjnych prognoz, które 

można by wykorzystać do szczegółowego „planowania zasobów ludzkich”. Można natomiast przygotowy-

wać plany strategiczne, które mogą kształtować przyszłe ścieżki rozwoju rynku pracy. Takie plany powinny 

bazować na rzetelnych informacjach o rynku pracy, uwzględniając pewne elementy spojrzenia w przyszłość. 

Musi to być oparte na regularnych, systematycznych i ilościowych sposobach podejścia do prognozowania 

i tworzenia alternatywnych scenariuszy. Prognozy takie mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania 

111  R. Wilson, A. Zukersteinova…, op. cit., s. 1-2.
112  Ibidem, s. 2.
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rynków pracy. Ma to coraz większe znaczenie ze względu na rosnący poziom przepływów migracyjnych  

w poszczególnych krajach, gdyż mobilność między krajami europejskimi może w przyszłości wzrastać. Mię-

dzynarodowa mobilność siły roboczej jest jednym ze sposobów likwidowania wąskich gardeł na rynkach 

pracy i niwelowania nadwyżek. Informacje na temat przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności w Europie 

mogą pomóc w orientacji i informowaniu poszczególnych osób, co do przyszłego rozwoju zawodowego 

i możliwości związanych z zatrudnieniem.

Wykorzystywanych jest wiele różnych metod do przewidywania zmian zapotrzebowania na kwalifika-

cje, od sformalizowanych ilościowych modeli ekonometrycznych do podejścia o charakterze jakościowym,  

w tym techniki Delphi i budowanie scenariuszy113. Tak więc są stosowane metody zarówno ilościowe, jak 

i jakościowe, włączając w to regionalne i sektorowe obserwatoria rynków pracy. Żaden pojedynczy spo-

sób podejścia nie gwarantuje monopolu na prawdę, gdyż wszystkie mają swoje mocne i słabe strony. Naj-

wcześniejsze prace w zakresie badania podaży i popytu umiejętności stosowały określenie „planowanie 

siły roboczej”, i pod wieloma względami były bardzo sformalizowane. Obecnie termin planowanie wyszedł  

z użycia, gdyż uważa się, iż długoterminowe planowanie systemów kształcenia i szkoleń w sposób „mecha-

niczny” i z wielką dokładnością jest niemożliwe. Większość osób zaangażowanych w taką działalność zgadza 

się, że nie jest możliwe precyzyjne prognozowanie gospodarki i rynku pracy. Osoby zaangażowane w takie 

działania podkreślają, że wykonują projekcje, bazujące na pewnych założeniach (które są sformułowane  

w jasny i przejrzysty sposób). W kontekście umiejętności, stały się popularne takie pojęcia, jak „ocena ryn-

ku pracy”, „przewidywanie” i „wczesna identyfikacja potrzeb w zakresie umiejętności”. Obejmują one szereg 

metod i świadomie unikają sformułowań implikujących, że precyzyjne prognozy są możliwe. Jednak nie 

ma powszechnie przyjętego zestawu definicji i zamiennie stosuje się takie terminy, jak prognozy, projekcje, 

oczekiwania, itp. 

Głównym problemem z wczesną identyfikacją zapotrzebowania na umiejętności jest brak koordynacji 

i konsekwencji różnych działań, które często prowadzone są równolegle, bez koordynacji, przez różne 

instytucje. Metody oraz działania badawcze nie zawsze są całkowicie przejrzyste, nawet na szczeblu krajo-

wym (czego przykładem gromadzenie informacji o systemie edukacyjnym w Polsce). Holistyczne podejście 

do wczesnej identyfikacji potrzeb umiejętności jest bardziej zależne od przedsiębiorczych umiejętności i 

inicjatyw osób je prowadzących, niż od systemowych rozwiązań. Istnieje bardzo niewiele współpracują-

cych zespołów czy sieci, które mają dostęp do różnych źródeł informacji i wykorzystują różne narzędzia i 

metody analizy zapotrzebowania na umiejętności. Można zauważyć, że wiele działań w Europie jest podob-

nych, ale różnią się w poszczególnych podejściach metodologicznych i dlatego wyniki często nie są porów-

nywalne. Odstęp czasu pomiędzy przygotowaniem przydatnych, wiarygodnych i profesjonalnych analiz  

a włączeniem tej wiedzy do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego pozostaje poważnym problemem, 

biorąc pod uwagę długość cyklu kształcenia. Wdrażanie wyników badań w polityce i praktyce pozostaje 

więc wciąż najtrudniejszym etapem, gdyż brak systemowego rozwiązania nie pomaga łączyć działań 

prowadzonych przez różne instytucje. Podobnie zbyt mała elastyczność i możliwości instytucji 

113  Ibidem, s. 3.
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 edukacyjnych są słabymi punktami w adaptowaniu informacji o potrzebach rynku pracy do programów 

kształcenia114.

Ze względu na brak wiarygodnych statystyk dotyczących wolnych miejsc pracy, większość państw 

członkowskich stosuje alternatywne ilościowe oraz jakościowe metody i źródła do identyfikacji niedobo-

rów umiejętności i siły roboczej. Badania pracodawców, w których zadaje się pytania odnośnie trudności 

w znalezieniu odpowiednich pracowników, są powszechnie wykorzystywanym źródłem informacji o braku 

wykwalifikowanej siły roboczej. Wyniki badań są najczęściej wykorzystywane w celu sporządzenia analiz 

krótkoterminowych niedoborów umiejętności na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym czy sektoro-

wym. Jednakże wyniki takich badań są często krytykowane za niereprezentatywność i to, że przedstawiają 

statyczny obraz sytuacji. Problemy te jednak mogą być rozwiązane poprzez prowadzenie badań na dużej 

i reprezentatywnej próbie w regularnych odstępach czasu. Wiarygodność informacji zebranych za pomo-

cą ankiet jest bardzo wątpliwa, gdy zebrane dane są oceniane pod względem ilościowym, ponieważ pre-

zentują bieżącą sytuację nie do końca obiektywnie, lecz postrzeganą przez pracodawców i dlatego zwykle 

prowadzą do zawyżonych ocen. To powoduje poważne problemy z interpretacją wyników takich badań. 

Niemniej jednak, mogą one często zawierać szereg ciekawych informacji na temat postrzegania przez pra-

codawcę umiejętności wymaganych od potencjalnych kandydatów oraz istniejących braków kwalifikacji  

w ramach organizacji. Największą wartością tych badań jest ich jakościowy sposób podejścia w identyfi-

kacji luk umiejętności; informacji, które nigdy nie mogą być wykryte przez prowadzenie analiz ilościowych 

lub prognozowanie, które wykorzystują zawody lub formalne kwalifikacje, jako parametry charakteryzujące 

umiejętności. Problem braku danych o wolnych miejscach pracy i ich niewystarczający zakres jest czasem 

rozwiązywany poprzez analizy ofert pracy w mediach. Na przykład, Federalny Instytut Kształcenia Zawo-

dowego przeprowadził badania ofert pracy w sektorze technologii informacyjnych w Niemczech. Anali-

za bazowała na reprezentatywnej próbie ogłoszeń o pracę w sektorze, z późniejszą analizą firm dających 

ogłoszenia. Celem było porównanie poszukiwanych przez pracodawców umiejętności i kwalifikacji, z tym  

co okazało się być dostępne na rynku. Badania wykazały, że około jedna piąta wolnych miejsc pracy po-

zostaje nieobsadzonych przez sześć miesięcy po opublikowaniu ogłoszenia. Badania ogłoszeń są często 

wykorzystywane, jako dodatkowe narzędzie do pomiaru niedoborów umiejętności, równolegle z pro-

gnozami i badaniami pracodawców115.

W praktyce okazuje się, że pracodawcy rzadko mają bardzo dokładny obraz swojej przyszło-

ści, a stąd trudno im określić, na jakie umiejętności będzie zapotrzebowanie. Jednakże badania, 

mające na celu przewidywanie zapotrzebowania na umiejętności, mogą dostarczyć przydatnych  

informacji o tym, co robią pracodawcy (co może stanowić dobrą podstawę do zrozumienia, gdzie  

jesteśmy teraz). Bezpośrednie pytanie o przyszłość, daje znacznie mniej przydatne informacje116.  

114  Systems for anticipation of skill needs…, op. cit.,  s. 9-11.
115  Ibidem, s. 16-17.
116  R. Wilson, A. Zukersteinova…, op. cit., s. 4.
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Nikt nie może wykonać precyzyjnych prognoz, które mogą być wykorzystywane do szczegółowego pla-

nowania edukacji i zatrudnienia. W gospodarce rynkowej jej uczestnicy potrzebują informacji o możliwej 

przyszłości, w celu dokonania rozsądnego wyboru. W szybko zmieniającym się i niepewnym świecie, de-

cyzje inwestycyjne, takie jak wybór kierunków edukacji i szkolenia, charakteryzują się długim czasem reali-

zacji. Rządy, instytucje edukacyjne, pracownicy i pracodawcy - wszyscy muszą przewidywać przyszłość, aby 

uniknąć problemów i optymalizować swoje rezultaty117. Większość krajów prowadzi działania mające na 

celu przewidywanie zapotrzebowania na umiejętności. Podejścia są różne, ale wszystkie mają jeden wspól-

ny cel, lepsze dopasowanie popytu i podaży pracy. Istnieje wyraźne odejście od sformalizowanego progno-

zowania, na korzyść informowania wszystkich uczestników rynku pracy, o wymaganiach odnośnie wiedzy  

i umiejętności, i zmianach zakresu pracy w różnych zawodach118.

Rozwijając systemy przewidywania na poziomie ogólnoeuropejskim ważne jest zapewnienie porówny-

walności danych119. European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP), przy wspar-

ciu Komisji Europejskiej, opracowuje regularnie, od 2008 roku, prognozy podaży umiejętności i zapotrze-

bowania UE i poszczególnych państw członkowskich do roku 2020, w tym szczególnie dla poszczególnych 

sektorów, grup zawodowych i poziomów edukacji. Prognozy te są uaktualniane co dwa lata120.

Przygotowanie prognoz wymaga dostępu do wyższej jakości informacji o rynku pracy. Trwają intensyw-

ne działania w zakresie standaryzacji gromadzenia danych przez krajowe urzędy statystyczne. Działania 

EUROSTATU w zakresie gromadzenia zharmonizowanych danych przyniosły znaczącą poprawę również na 

szczeblu krajowym, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich (na przykład w badaniu siły roboczej, 

które to dane są głównym materiałem statystycznym do krajowych analiz przyszłego zapotrzebowania 

na umiejętności). Jednakże nawet w „starych” krajach członkowskich obserwuje się problemy z dostęp-

nością i jakością statystyk (np. przerwy w szeregach czasowych). Wczesna121 identyfikacja zapotrzebowa-

nia na umiejętności, wymaga szerokiego zakresu informacji i danych dotyczących zarówno podażowej,  

jak i popytowej strony rynku pracy. Dane te są zbierane przez różne instytucje krajowe, regionalne, sektoro-

we, niezależne ośrodki badawcze, uniwersytety, organizacje pozarządowe, lub jako jednorazowe działania  

(realizowane w różnego rodzaju projektach). Harmonizacja danych, ich wiarygodność i odporność na błędy, 

a w końcu ich porównywalność w czasie jest czasem dyskusyjna.

Zwraca się uwagę, że aktywność zawodowa oparta na wiedzy i wykorzystaniu zdolności intelektualnych 

i zawodowych jest postrzegana, jako kluczowa dla rozwoju gospodarczego. Oczekuje się wzrostu udziału 

zatrudnienia w sektorach wykorzystujących wiedzę oraz innych sektorach usługowych, w tym zwłaszcza 

zajmujących się środowiskiem i starzejącym się społeczeństwem. Do roku 2020 oczekuje się, że „nierynko-

we” usługi (w tym ochrona zdrowia i edukacja), będą stanowiły prawie 50% zatrudnienia w Europie, podczas 

117  Ibidem, s. 6.  Ibidem, s. 6.
118  Ibidem, s. 7.  Ibidem, s. 7.
119  Ibidem, s. 8.  Ibidem, s. 8.
120  Skills supply and demand In Europe. Medium-term forecast up to 2020, CEDEFOP, 2010.
121  Systems for anticipation of skill needs …, op. cit., s. 7.
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gdy podstawowe branże produkcyjne będą miały mniej niż jedno na pięć miejsc pracy. Biznes i związane 

z nimi usługi powinny stanowić większość nowych miejsc pracy. Znaczne zmniejszenie liczby miejsc pracy 

jest oczekiwane w podstawowych sektorach przemysłu (szczególnie rolnictwie) oraz w niektórych obsza-

rach wytwarzania (szczególnie tych, którym grozi najbardziej intensywna konkurencja z tanich krajów roz-

wijających się)122. 

Ważne jest, aby nie koncentrować się tylko na oczekiwanych zmianach netto w miejscach pracy. 

Chociaż prognozuje się, że ogólny poziom zatrudnienia wzrośnie o około siedem milionów, między 2010  

a 2020 r., potrzeba wymiany (w miejsce pracowników wychodzących na emerytury lub z innych powo-

dów) w ciągu najbliższych 10 lat będzie znacznie większa. Szacuje się, że przewidywanych jest w sumie 

około 80 mln nowych ofert pracy do 2020 r., i to również dla zawodów, których ogólny trend jest ujemny, 

np. w sektorze rolnictwa. Podkreśla to konieczność utrzymania edukacji i szkoleń w zakresie umiejętności  

w takich zawodach, mimo na ogół ujemnej tendencji w zakresie zatrudnienia123.

Innym głównym wskaźnikiem w analizach CEDEFOP jest posiadanie formalnych kwalifikacji. Przewiduje 

się, że będzie dużo więcej miejsc pracy dla osób lepiej wykwalifikowanych. Wskaźniki zatrudnienia dla osób 

z niskimi formalnymi kwalifikacjami będą spadać gwałtownie, dochodząc do poziomu poniżej 15% w roku 

2020 (mniej niż połowa wartości z 2000 r.). Dla pracowników z wysokimi kwalifikacjami, którzy w 2000 r. sta-

nowili niewiele ponad 20% wszystkich osób zatrudnionych, przewiduje się, wzrost ich udziału do około 35% 

do roku 2020. Tendencje te są kontynuacją obserwacji w ciągu pierwszej dekady XXI wieku. Odzwierciedlają 

one również to, co dzieje się po stronie podaży. 

Poziom zatrudnienia w kontekście kwalifikacji może być interpretowany jako reprezentujący ujawnio-

ne preferencje pracodawców, dla niektórych rodzajów pracy, określanych przez wymagane kwalifikacje.  

Ale jest też oczywiste, że zmiana struktury podaży, szczególnie silna tendencja do podejmowania i osiąga-

nia wyższego poziomu wykształcenia, przyczyniła się do podniesienia średniego poziomu kwalifikacji osób 

pracujących. Zazwyczaj lepiej wykwalifikowani pracownicy mają większe szanse na znalezienie i utrzymanie 

zatrudnienia, niż ci o niższych kwalifikacjach. Wyniki sugerują, że wiele osób z wysokim i średnim poziomem 

kwalifikacji będzie podejmować pracę, która wcześniej niekoniecznie ich wymagała. Pozostaje przedmio-

tem gorących debat, czy to odzwierciedla rosnące wymagania stawiane takim stanowiskom pracy, czy też 

nadwyżkę posiadanych kwalifikacji. Wiele miejsc pracy w coraz większym stopniu wymaga większych 

kwalifikacji, ale inne przesłanki wskazują, że zbyt wysokie kwalifikacje wiążą się z coraz większymi oba-

wami znalezienia odpowiedniego miejsca pracy124.

122  R. Wilson, A. Zukersteinova…, op. cit., s. 10.
123  Ibidem, s. 11.  Ibidem, s. 11.
124  Ibidem, s. 11.  Ibidem, s. 11.
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Sugerowane we wszystkich dokumentach inwestycje w kapitał ludzki nie gwarantują jednakże przy-

szłych efektów. Podkreśla się rosnące obawy o nadmiar kwalifikacji i ostrzega, że polityka w celu zwiększe-

nia podaży osób z wyższym wykształceniem może być nierozważna. Nie będzie tak łatwo zdobyć wszyst-

kim absolwentom wyższych uczelni miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej (co obserwuje się już od 

kilku lat w Polsce). Stwierdza się, że europejscy decydenci są w niebezpiecznej sytuacji sprzedaży młodym 

ludziom „kota w worku” (pig in a poke), zabezpieczając wysoki poziom kwalifikacji, a nie mogąc już gwa-

rantować sukcesu na rynku pracy125. Istnieją realne obawy nadmiernych kwalifikacji powodujących nie-

równowagę na rynku pracy i złe dopasowanie. Edukacja wyższa zmieniła się z oferty kierowanej do elity, na 

coś, co teraz skierowane jest do mas, a wiele rządów ma na celu, w przewidywalnej przyszłości, 50% udziału  

w kształceniu wyższym (w Polsce współczynnik skolaryzacji wynosi obecnie 54%).

Do najważniejszych wniosków z przeanalizowanych dokumentów można zaliczyć126:

Nastąpiła zmiana w celach identyfikacji umiejętności wymaganych w przyszłości, z wiedzy na temat •	

zapotrzebowania na siłę roboczą pod względem ilościowym, do wiedzy na temat rodzaju niezbęd-

nych umiejętności i zmian zakresu pracy w różnych zawodach. Nowe cele wymagały zróżnicowa-

nych podejść. Tak więc, systemy wczesnego rozpoznawania zapotrzebowania na umiejętności stały 

się wyrafinowane i złożone. Istnieje wyraźna tendencja do łączenia metod i działań różnych instytu-

cji i projektów. Bardziej złożone sposoby podejścia pogłębiają wspólne tryby pracy i tworzenie sieci 

współpracy między instytucjami i ekspertami na różnych poziomach. Poprawa współpracy między 

instytucjami i przekazywanie wyników badań zostało wzmocnione przez rozwiązania stosujące 

techniki informacyjne.

Wdrażanie wyników badań do polityki i praktyki pozostaje jednak rzeczą najtrudniejszą. Mimo two-•	

rzenia złożonych struktur (instytucji, ośrodków decyzyjnych, zaangażowania partnerów społecz-

nych), nadal trudno jest dostrzec skoordynowany proces wczesnej identyfikacji zapotrzebowania 

na umiejętności. Badania i analizy często pojawiają się jako działania jednorazowe. Brakuje koor-

dynacji planowania badań, ich wdrażania i transferu, traktowanych jako integralne części całego 

cyklu projektu. Systematyczne sektorowe i regionalne działania są nadal rzadkością. 

Można wywnioskować z dostępnych informacji, że systemy wczesnego rozpoznawania zapotrze-•	

bowania na umiejętności w różnych krajach UE, mimo że istnieje wiele podobieństw w cechach  

i tendencjach rozwojowych, są w rzeczywistości bardzo różne. Wiele działań w państwach człon-

kowskich jest podobnych, ale różnią się one metodologią, a zatem nie zapewniają porównywalności 

wyników na poziomie europejskim. Wraz z większą mobilnością pracowników w Europie, znajomość 

przyszłego popytu na umiejętności na europejskim rynku pracy staje się koniecznością. Potwier-

dza to potrzebę istnienia europejskiego systemu wczesnej identyfikacji zapotrzebowania 

na umiejętności z odpowiednią zdolnością do opracowania solidnych, wiarygodnych i regularnie 

pojawiających się informacji na poziomie europejskim. Można to osiągnąć poprzez komplekso-

125  Ibidem, s. 12.  Ibidem, s. 12.
126  R. Wilson, A. Zukersteinova …, op. cit., s. 13-15; Systems for anticipation of skill needs …, op. cit., s. 30-31.
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we podejście z aktywnym wykorzystaniem różnych źródeł danych oraz łączenie badań jako-

ściowych i ilościowych na poziomie europejskim. Efektywnie jest to możliwe tylko wtedy, gdy 

państwa członkowskie nadal będą dostarczały swoje dane. Potrzebna będzie większa współpraca 

między instytucjami europejskimi i większe inwestycje, aby rozwijać ten proces.

Standardowe zbieranie danych w różnych krajach i sektorach, jest jednak nadal niewystar-•	

czające. Niezbędne są inwestycje w ekspertyzy niezbędne do poprawy europejskiej bazy danych  

o rynku pracy. Dostępne dane EUROSTATU, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europej-

skiej, OECD i innych organów powinny być oczywiście w pełni wykorzystywane na poziomie UE 

do porównań umiejętności pożądanych na rynku pracy oraz identyfikacji luk umiejętności. Jednak  

inwestycje w gromadzenie porównywalnych danych w całej Europie, w państwach członkow-

skich i rozszerzenie zakresu badań jest warunkiem niezbędnym dla rzetelnej wiedzy na temat przy-

szłych potrzeb w zakresie kwalifikacji w Europie.

Prawdopodobny jest dalszy wzrost popytu na wiele miejsc pracy o wymaganym wysokim pozio-•	

mie kwalifikacji. Ale udział lepiej wykwalifikowanych osób, które mogą zaakceptować stanowiska 

wymagające niższych kwalifikacji też może wzrosnąć. Istnieją realne obawy, czy ostatnie tendencje 

do polaryzacji utrzymają się, przy znacznym wzroście liczby miejsc pracy wymagających niskiego 

poziomu kwalifikacji.

Rosnąca podaż pociąga za sobą rosnący popyt i wciąż istnieją dowody na wysokie korzyści z edukacji •	

(zarówno w zakresie zatrudnienia, jak i płac). Ale nie ma miejsca na samozadowolenie, reszta świa-

ta nie stoi w miejscu, gdyż kraje takie jak Chiny zwiększają swoje udziały w wysokokwalifikowanej 

pracy. Pojawiają się pytania dotyczące tego, czy zapotrzebowanie na umiejętności w Europie będzie 

rosło w takim samym tempie, jak podaż i zapewnienie dobrej jakości miejsc pracy dla wszystkich. 

Pojawiają się również inne istotne pytania: czy rosnące trendy podaży mogą być zachowane, jeśli •	

młodzi ludzie zaczną stwierdzać, że efekty rynku pracy nie odpowiadają ich oczekiwaniom; oraz  

w jakim stopniu rzeczywiste umiejętności uzyskiwane w systemach edukacyjnych są zgodne z po-

trzebami rynku pracy. Niedopasowania kwalifikacji i nierównowaga wydają się być trwałym 

zjawiskiem.

Przewidywanie umiejętności może dostarczyć pewnych wskazówek, ale nie może zapewnić osta-•	

tecznej odpowiedzi. Powinno być to postrzegane jako jeden z instrumentów w dużym zestawie 

metod, aby pomóc osobom i organizacjom zrozumieć otoczenie gospodarcze, w którym działają  

i jak się ono zmienia. 

Niektóre sposoby formalnego i systematycznego przewidywania zmieniających się potrzeb w za-•	

kresie umiejętności jest istotnym elementem dla zapewnienia zgodności między zmianami popytu  

i podaży umiejętności. Ale są granice, w jakim zakresie kształcenie i szkolenia mogą być „planowane”. 

Główna funkcja tego rodzaju działań powinna być postrzegana, jako poprawa bazy informacyjnej, 

na podstawie której są podejmowane indywidualne wybory i decyzje (ideałem są osoby podejmu-

jące optymalne decyzje na podstawie pełnej informacji).

Projekt CEDEFOP dostarcza pierwszej kompleksowej projekcji ogólnoeuropejskiego popytu i poda-•	

ży umiejętności. Zapewnia ona dobrą podstawę do dalszego rozwoju w przewidywaniu przyszłych 
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zmian. Istnieje również ogólna potrzeba inwestycji w gromadzenie danych o znacznie lepszej  

jakości. Oczywiście, to wszystko wiąże się z kosztami, jednak koszty niewiedzy o tych sprawach są 

jeszcze wyższe.

3.1.3. Prognozowanie zatrudnienia przez MANPOWER

Manpower Inc. to światowy lider w sektorze usług pośrednictwa pracy, mający 4 200 biur w 82 krajach. 

Oddział w Polsce działa od marca 2001 r., prowadząc kilkadziesiąt agencji na terenie całego kraju, współpra-

cując z firmami praktycznie ze wszystkich sektorów. Firma prowadzi również badania rynków pracy. Od roku 

2008 prowadzone są w Polsce badania, których celem jest określenie wzrostu bądź spadku całkowitego za-

trudnienia. Tego typu badania firma prowadzi w 39 krajach na świecie już od 50 lat. Są to badania kwartalne, 

przeprowadzane w formie wywiadów indywidualnych na reprezentatywnej próbie pracodawców. Wyniki 

publikowane są co kwartał w wydawnictwie „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia127. 

W Polsce badania przeprowadzane są na próbie około 750 przedstawicieli firm. Praktycznie zadawane 

jest jedno pytanie „Jakie są przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia w Pani/ Pana firmie w ciągu 

trzech miesięcy, w kolejnym kwartale, w porównaniu do obecnego kwartału?”. W raportach stosuje się pa-

rametr „Prognoza netto zatrudnienia”, będący wyrażoną w procentach różnicą między liczbą pracodawców 

przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców przewidujących spadek całkowi-

tego zatrudnienia w najbliższym kwartale. Wyniki przedstawiane są w układzie geograficznym, dla regio-

nów przyjętych wg według podziału EUROSTATU: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni 

(dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodnio-

pomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lu-

belskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie). Dane prezentowane są również w układzie dziecięciu 

sektorów: Budownictwo; Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi; Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ 

Usługi; Handel detaliczny i hurtowy; Instytucje sektora publicznego; Kopalnie/ Przemysł wydobywczy; Pro-

dukcja; Restauracje/ Hotele; Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo; Transport/ Logistyka. Na kolejnych trzech 

wykresach przedstawione są wyniki z okresu II kwartał 2008 do III kwartał 2011.

127  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska �3/2011, Raport z badania Manpower III kwartał 2011 roku,   Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska �3/2011, Raport z badania Manpower III kwartał 2011 roku, 
Manpower Polska Sp. z o. o., 2011. (Wykorzystano raporty z lat 2008-2011 – �2/2008-�3/2011).
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Wykres 1. Wyniki badań Barometru Manpower
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska – od Q2/2008 do Q3/2011.

Wykres 1 przedstawia uśrednione odpowiedzi na pytanie (cztery kategorie: wzrost, spadek, bez zmian  

i brak decyzji) oraz prognozę netto dla całego kraju. Maksymalny błąd prognozy szacowany jest na pozio-

mie +/-3,6%.

W badanym okresie prognoza netto zmieniała się w przedziale od 4 do 30%. Na podstawie wykresu nie 

można zidentyfikować żadnego trendu. Warto podkreślić, że udział pracodawców, którzy nie planują zmia-

ny zatrudnienia utrzymuje się na dość wyrównanym poziomie 58-72%, jak również ważne jest, że liczba 

firm niemających zdania utrzymuje się na niskim poziomie 2-6%. Wykres 2 przedstawia prognozę netto  

w sześciu regionach. 
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Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia w regionach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska – od Q2/2008 do Q3/2011.

Wykres 3. Prognoza netto zatrudnienia w sektorach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska – od Q2/2008 do Q3/2011. 
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Prognozy w badanym okresie w poszczególnych regionach zachowują zbliżone kierunki zmian za wy-

jątkiem regionu centralnego, w tym województwa mazowieckiego. Wykres 3 przedstawia prognozę netto 

zatrudnienia w poszczególnych sektorach. 

Można tu zaobserwować pewne prawidłowości, np. związany z sezonowością spadek zatrudnienia  

w I kwartale w sektorze budownictwa, rolniczym i restauracyjno-hotelarskim. Nie ma jednakże możliwości 

znalezienia stałych trendów. Te prognozy mają być ilustracją trudności, jakie związane są z prognozowa-

niem zapotrzebowania na pracowników. Potwierdza to wcześniej omówione problemy z dostosowaniem 

oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Jeżeli w kwartalnych okresach obserwuje się tak wielkie zmiany 

w sytuacji na rynku pracy to praktycznie nie można uzyskać żadnych informacji o długofalowym zapotrze-

bowaniu na określone kwalifikacje.

3.2. Poziom krajowy

Bez względu na to, czy kształcenie dotyczy młodzieży w systemie szkolnym, czy dorosłych w formalnym 

systemie kształcenia ustawicznego, panuje powszechna opinia o tym, że polskie szkoły nie przygotowu-

ją należycie do wykonywania zawodu. Potwierdzeniem tej opinii może być publikacja „Czego (nie) uczą 

polskie szkoły”, w której stwierdza się, że „Pomimo tego, że bardzo wielu młodych ludzi w Polsce uczy się, to 

zdobyta wiedza słabo pomaga im w przejściu z edukacji do pracy zawodowej”. Wskazuje się tam, że dopaso-

wanie oferty edukacyjnej do rzeczywistych potrzeb rynku pracy ma decydujący wpływ na perspektywy 

zatrudnienia absolwentów128.

W opracowaniu CEDEFOP stwierdzono, że Polska całkowicie zmarnowała międzyresortowe starania  

z ostatniego dziesięciolecia mające na celu opracowanie systemu prognozowania popytu na umiejętności 

na rynku pracy. Planuje się stworzenie nowego systemu, ujmującego problematykę antycypowania zapo-

trzebowania na umiejętności i kwalifikacje w sposób bardziej holistyczny. Podejmuje się również starania na 

rzecz gromadzenia lepszych jakościowo danych129. 

Taka opinia w części jest wynikiem wprowadzonych w 2010 roku zmian w Polskiej Klasyfikacji Działal-

ności (PKD) oraz „klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”130. Publikacja wydawana 

cyklicznie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych 

w województwie mazowieckim”131 zawiera stwierdzenie „Zgodnie z wejściem od 1 lipca 2010 r. w życie  

128   U. Sztanderska, W. Wojciechowski, Czego (nie) uczą polskie szkoły. System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Fundacja im.    U. Sztanderska, W. Wojciechowski, Czego (nie) uczą polskie szkoły. System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Fundacja im. 
Friedricha Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa wrzesień 2008, s. 5.
129   Systems for anticipation of skill needs …, op. cit., s. 28.
130 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfi kacji zawodów  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów  
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. Nr 82, z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537.
131   Ranking zawodów defi cytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w 2010 roku, Wojewódzki Urząd Pracy   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w 2010 roku, Wojewódzki Urząd Pracy 
 w Warszawie, Warszawa kwiecień 2011.
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Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) nie 

jest możliwe porównanie danych statystycznych i zestawienie aktualnych danych w porównaniu do poprzed-

nich lat”.

3.2.1. Edukacja dla pracy

Raport „Edukacja dla pracy”132, opublikowany w 2007 roku, formułuje ocenę, że polityka państwa  

w obszarze dostosowywania polityki edukacyjnej do rzeczywistych potrzeb rynku pracy nie jest po-

prawnie zdefiniowana. Zwraca się tu uwagę na trwającą dyskusję o charakterze systemu edukacyjnego, czy 

ma być akademicki czy zawodowy oraz czy ma kształcić ogólnie czy specjalistycznie. Podkreśla się, że reforma  

z roku 1999 praktycznie zlikwidowała w Polsce szkolnictwo zawodowe, co zmieniło strukturę kształcących 

się osób. Do końca lat 80. w szkołach zawodowych podejmowało naukę około 65% absolwentów szkół pod-

stawowych, podczas gdy obecnie w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych udział ten wynosi kilkana-

ście procent. W pierwszej wersji reformy systemu edukacyjnego likwidacji miały ulec technika, które miały 

być zastąpione liceami profilowanymi. Ostatecznie w 2001 roku podjęto decyzję o zachowaniu techników 

w strukturze polskiego systemu edukacyjnego. Licea profilowane, które miały być alternatywą dla techni-

ków pozwalają na uzyskanie matury, ale w powszechnej opinii słabo przygotowują do studiów wyższych, 

jak również ze względu na to, że nie kształtują specjalistycznych kwalifikacji, nie dają absolwentom szans 

na znalezienie dobrej pracy133. 

Szkoły zawodowe przed reformą systemu edukacji były bardziej niż obecnie ukierunkowane na kształ-

towanie umiejętności praktycznych. Np. w latach 60-70. trzy dni w tygodniu były poświęcone na naukę 

w szkole, a trzy dni na zajęcia praktyczne, natomiast w późniejszym okresie ograniczono to do 1-2 dni  

w tygodniu. W wielu przypadkach uczniowie byli powiązani z konkretnymi przedsiębiorstwami (szkoły 

przyzakładowe). Realizowana była koncepcja „nauki przy mistrzu”, mająca cechy mentoringu. Nauczyciela-

mi przedmiotów zawodowych byli praktycy (nie było przeszkodą dla poziomu kwalifikacji absolwentów, że 

nauczyciele zawodu nie mieli często wyższego wykształcenia). Szkoła przyzakładowa miała jedną podsta-

wową zaletę, że kształciła w kierunkach, zgodnych z faktycznymi potrzebami przedsiębiorstwa.

Po reformie głównym celem średniej szkoły zawodowej jest, z jednej strony – kształcenie zawodowe, 

zgodne z określonymi dla danej grupy zawodów standardami wymagań oraz przygotowanie do kształce-

nia ustawicznego, z drugiej strony – kształcenie ogólne umożliwiające kontynuację nauki i przystąpienie 

do egzaminu maturalnego. Licea zawodowe to szkoły średnie przygotowujące do wykonywania zawodu 

robotnika wykwalifikowanego lub pracownika o równorzędnych kwalifikacjach, pozwalające na uzyskanie 

132 U. Sztanderska (red.), Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, Program Narodów  U. Sztanderska (red.), Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, Program Narodów  
Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
133  Ibidem, s. 204.  Ibidem, s. 204.
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średniego wykształcenia ogólnego. Jednakże mniejszy nacisk kładzie się w nich na kształtowanie praktycz-

nych umiejętności, gdyż w programach przewiduje się jedynie kilka tygodni praktyk w ciągu roku szkol-

nego. Reforma systemu edukacji w Polsce spowodowała, że we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych 

większy nacisk kładzie się na kształcenie ogólne (docelowo uzyskanie świadectwa maturalnego), kosztem 

kształtowania umiejętności praktycznych. Natomiast likwidacja szkół przyzakładowych spowodowała brak 

związków z otoczeniem gospodarczym.

Polska ma najwyższy w Europie współczynnik skolaryzacji (stosunek wszystkich osób uczących się na 

danym poziomie do całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi 

kształcenia, 19-24 lata), który wynosił w Polsce 53,7%, w roku akademickim 2009/2010134. Przyczynił się 

do tego bez wątpienia rozwój niepublicznych szkół wyższych. Jednakże można dyskutować, czy masowe 

kształcenie na poziomie wyższym nie jest również powodem problemów znalezienia pracy po ukończeniu 

edukacji. Wynika to między innymi z niedostosowania liczby studentów kształconych na poszczególnych 

kierunkach do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Kandydaci na studia bardziej kierują się modą i „łatwością 

studiowania” niż faktycznym zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów o określonych kwalifikacjach.

Jako jedno ze źródeł niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy można wskazać niewłaściwie 

funkcjonujący system szkolnictwa. Mechanizm dopasowania profili kształcenia do potrzeb rynku pracy nie 

działa prawidłowo i w pewnym stopniu przyczynia się niskiej zatrudnialności absolwentów. Dopasowanie 

edukacji do rynku pracy może być rozumiane na dwa sposoby135:

statycznie•	  – jako dostosowanie kwalifikacji osób funkcjonujących na rynku pracy do popytu lub 

jako dostosowanie programów edukacyjnych tak, aby uzyskiwane kwalifikacje odpowiadały popy-

towi,

dynamicznie•	  – jako elastyczne funkcjonowanie systemu edukacyjnego, co powoduje dostosowy-

wanie programów edukacyjnych tak, aby możliwy do uzyskania zakres kwalifikacji odpowiadał po-

pytowi. Ten sposób interpretacji nie skupia się na ocenie stanu dopasowania podaży do popytu 

w określonym momencie, ale na mechanizmie, który zapewnia dopasowanie.

Istnieje wiele barier wpływających na to, że dynamiczny mechanizm dopasowania nie funkcjonuje po-

prawnie136:

Bariera informacji•	 . Potencjalni klienci systemów edukacyjnych nie mają, potrzebnych w podejmo-

waniu decyzji, informacji o aktualnych i prognozowanych oczekiwaniach pracodawców. Informacji 

takich nie posiadają również szkoły (praktycznie na wszystkich poziomach), ani instytucje rynku pra-

cy. Istotnym problemem jest również to, że pracodawcy nie mają informacji o faktycznej wartości 

134  Szkoły wyższe i ich fi nanse w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 27.  Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 27.
135  U. Sztanderska (red.)…, op. cit., s. 204-205.  U. Sztanderska (red.)…, op. cit., s. 204-205.
136  Ibidem, s. 205-206.  Ibidem, s. 205-206.
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kwalifikacji absolwentów, które są potwierdzane świadectwami ukończenia szkoły. Ta luka informa-

cyjna wynika przede wszystkim z tego, że nie są w wystarczającym stopniu prowadzone badania 

popytu na pracę, szczególnie na poziomie regionalnym. Z wyników prowadzonych badań w nie-

wystarczającym stopniu korzystają szkoły. Najlepszym przykładem jest rekrutacja na studia wyższe, 

gdzie od wielu lat obserwuje się żywiołowy rozwój kierunków studiów, na absolwentów których nie 

ma na rynku pracy zapotrzebowania.

Bariera mechanizmu finansowania•	 . Publiczne szkolnictwo finansowane jest z dotacji, a algorytm 

jej podziału nie stymuluje procesów dostosowania realizowanych kierunków kształcenia do 

rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Najczęściej podstawowym kryterium jest liczba uczniów.  

W przypadku publicznego szkolnictwa wyższego system podziału dotacji budżetowej utrwala ist-

niejące struktury kierunków studiów. Niepubliczne szkoły wyższe rozwijają na ogół „tanie” kierunki 

studiów. 

Bariery związane z systemami zarządzania•	 . Brak jest odpowiedzialności instytucji wykorzystują-

cych publiczne środki za jakość nauczania, przekładającą się na zatrudnialność absolwentów. Bez 

względu na poziom kształcenia nie dostrzega się zainteresowania dopasowaniem kompetencji 

uzyskiwanych przez absolwentów do wymagań rynku pracy. Wydaje się, że szkoły skupiają się 

jedynie na problemie utrzymania się na rynku edukacyjnym, dbając o utrzymanie swojego poten-

cjału (w tym głównie etatów nauczycieli). Widoczny jest wyraźny brak ewaluacji procesów eduka-

cyjnych, która mogłyby pozwolić na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku 

pracy. Zwraca się też uwagę na to, że samorządy mają niewielki wpływ na system kształcenia usta-

wicznego. Ta część rynku edukacyjnego rozwija się często niezależnie od faktycznego zapotrzebo-

wania rynku pracy, a jest bardziej odzwierciedleniem oferty i możliwości instytucji edukacyjnych. 

Bariera ograniczonej skuteczności mechanizmów rynkowych•	 . Mechanizm dostosowania edu-

kacji do rynku pracy może opierać się na regulacjach prawnych, systemie zarządzania i finansowa-

nia, jednakże nie działa on w naszym kraju sprawnie. Alternatywnym rozwiązaniem może być 

utworzenie rynku usług edukacyjnych na zasadach rynkowych, co jednakże może prowadzić do 

utrudnienia dostępu do kształcenia, a w konsekwencji do marginalizacji i wykluczenia osób oraz 

całych grup społecznych (przykładem może być grupa starszych pracowników). 

Komercjalizacja usług edukacyjnych musi być powiązana ze skutecznymi systemami wsparcia finanso-

wego osób, które zdecydują się na podjęcie nauki (systemy stypendialne i kredytowe). Potrzebne jest rów-

nież wsparcie informacyjne, polegające na dostarczaniu kandydatom, chcącym podjąć naukę, aktualnych 

informacji o bieżącym i przewidywanym popycie na pracę oraz jakości pracy poszczególnych jednostek 

edukacyjnych. 
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Do mocnych stron powiązań systemu edukacji i funkcjonowania rynku pracy można zaliczyć137:

Obserwuje się odchodzenie od traktowania szkoły, głównie jako miejsca zdobywania wiedzy na •	

korzyść szkoły traktowanej jako miejsce zdobywania kompetencji ogólnych i zawodowych, wśród 

których na podkreślenie zasługuje umiejętność uczenia się i przedsiębiorczość. 

Wyższe kwalifikacje przeciwdziałają wczesnemu wychodzeniu z rynku pracy. Stąd należy oczekiwać, •	

że większa aktywność edukacyjna kolejnych pokoleń może w przyszłości zaowocować póź-

niejszym odchodzeniem na emeryturę.

Rozwija się niepubliczny rynek edukacyjny, co poszerza ofertę szkół publicznych i zmusza je do za-•	

chowań konkurencyjnych. 

Lepsze wykształcenie sprzyja lepszej pozycji na rynku pracy. Obserwuje się podnoszenie poziomu •	

wykształcenia ogólnego, które daje większe kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy.  

Pozwala to absolwentom, którzy nie uzyskali wykształcenia zawodowego łatwiej taką lukę uzupeł-

niać. Wskazuje się, że na podstawie wykształcenia ogólnego można tworzyć modułowe progra-

my zdobywania kwalifikacji zawodowych, co wpłynie na poprawę elastyczności zmian zawodu. 

Do słabych stron systemu edukacyjnego w Polsce można zaliczyć to, że szkoła wprost nie odpowiada 

za wyniki absolwentów na rynku pracy, natomiast system edukacji jako całość jak najbardziej jest za 

nie współodpowiedzialny. Usuwając słabości systemu edukacyjnego, można wpłynąć na usprawnienie 

funkcjonowanie rynku pracy, poprzez dopasowanie podaży do popytu na pracę. Można tu zalecić pewne 

działania138:

Należy stworzyć system regularnego badania popytu na pracę oraz upowszechniania wśród wszyst-•	

kich interesariuszy wyników tych badań, co wpłynie na zracjonalizowanie decyzji o wyborze kierun-

ków edukacji. 

Promowanie informacji o sytuacji na rynku pracy powinno być połączone z doradztwem edukacyj-•	

nym i zawodowym. Obecnie działania te nie są zintegrowane.

Propagowanie wiedzy o kierunkach zmian popytu na umiejętności musi być uzupełnione informa-•	

cjami o wymaganym przygotowaniu wstępnym w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych na 

wcześniejszych etapach edukacji. 

Konieczne jest wprowadzenie zmian do systemu finansowania szkolnictwa, w tym szczególnie za-•	

wodowego, w celu obniżenia barier finansowych w rozwijaniu „drogich” kierunków kształcenia. 

Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie jakości kształcenia, konieczne jest wprowadzenie mechani-•	

zmów obiektywnej oceny procesów edukacyjnych, szczególnie w szkolnictwie wyższym (na pozio-

mie gimnazjum i szkoły średniej taki system funkcjonuje). Rozwiązane to będzie możliwe po wdro-

żeniu KRK, gdyż oceniane będą efekty uczenia się. 

Powszechnie obserwuje się niedocenianie kształcenia ustawicznego, co potwierdzają statystyki. Do-•	

137  Ibidem, s. 207-208.  Ibidem, s. 207-208.
138  Ibidem, s. 208-209.  Ibidem, s. 208-209.
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tyczy to szczególnie osób o niskim poziomie wykształcenia, a jako bariery w uczeniu się przez całe 

życie podaje się brak umiejętności uczenia się, ograniczenia finansowe, jak również dyskryminację 

w powszechnym dostępie do kształcenia ustawicznego. 

Władze samorządowe, które odpowiadają za edukację ponadgimnazjalną nie mają dostatecz-•	

nych instrumentów, by kształtować strukturę i jakość systemu kształcenia. Brak jest powiązania  

systemu finansowania z efektami pracy szkół (przekładanie się uzyskanych kwalifikacji na za-

trudnienie). Zbyt małe zainteresowanie szkołami policealnymi w zakresie prowadzenia elastyczne-

go modułowego kształcenia zawodowego. 

Autorzy raportu „Edukacja dla pracy” w podsumowaniu stwierdzają, że „…mechanizm płynnego dosto-

sowania edukacji do rynku pracy nie działa. A nie działa, bo brakuje rozwiązań systemowych, które mogą być 

związane z regulacjami (odpowiedzialność, wskaźniki finansowe) bądź z deregulacją (wprowadzenie mechani-

zmów rynkowych powiązanych z pomocą materialną dla klientów systemu, w tym również pracodawców)”139. 

3.2.2. Opinia CEDEFOP na temat polityki edukacji zawodowej w Polsce

Obszerny raport dotyczący polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce został opra-

cowany w ramach sieci ReferNet funkcjonującej przy CEDEFOP140. Zagadnienia poruszone w raporcie do-

tyczą wszystkich poziomów kształcenia, między innymi w kontekście dopasowania systemu edukacyjnego 

do potrzeb rynku pracy. Zidentyfikowane zostały czynniki i uwarunkowania, które mają wpływ na istniejące 

na rynku pracy problemy. 

Politykę rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkoleń osób bezrobotnych oraz poszukują-

cych pracy reguluje głównie „Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, i są to działania, 

których wykonawcą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Środki finansowe na szkolenia pracow-

ników przekazywane są pracodawcom za pośrednictwem instytucji szkoleniowych, tak więc dofinanso-

wywane są konkretne inicjatywy szkoleniowe. Środki publiczne byłyby wydatkowane bardziej efektywnie, 

gdyby kierować je bezpośrednio do pracowników odbywających szkolenia, np. przez indywidualne konta 

szkoleniowe141.

Udział w kształceniu ustawicznym w Polsce należy do najniższych w Europie. Wynika to z wielu powodów, 

jednakże w Polsce brak jest „Krajowej strategii uczenia się przez całe życie”. Zgodnie z Krajowym Planem  

Rozwoju na lata 2008-2011 za opracowanie takiej strategii odpowiada kilka instytucji: KPRM, MEN, MG, 

139  Ibidem, s. 206.  Ibidem, s. 206.
140 L. �opacińska, K. Symela, I. Woźniak, Polska - Raporty ReferNet 2010, na temat polityki w zakresie kształcenia  L. �opacińska, K. Symela, I. Woźniak, Polska - Raporty ReferNet 2010, na temat polityki w zakresie kształcenia  
i szkolenia zawodowego, CEDEFOP ReferNet Polska, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa 2010.
141  Ibidem, s. 10.  Ibidem, s. 10.
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MNiSW, MPiPS, MRR. Prace nad strategią są w toku, jednakże miała ona zostać opracowana do końca 2009 

r., co nie zostało zrealizowane. Jest to bez wątpienia jedną z przeszkód do wdrażania rozwiązań systemo-

wych. 

Zmienia się popyt na kwalifikacje, m.in. ze względu na postęp technologiczny, co wymaga od pracowni-

ków stałego doskonalenia swoich umiejętności, aby pozwolić na dostosowanie się do elastycznego rynku 

pracy. Podkreśla się rolę modułowych systemów zdobywania kwalifikacji zarówno w systemie szkolnym, 

jak i pozaszkolnym, co szybciej i lepiej pozwala dostosować się do zmian i oczekiwań pracodawców. Jest to 

również związane z wprowadzaniem we współczesnych organizacjach nowoczesnych metod zarządzania, 

bazujących na podejściu procesowym, w których pracownik nie jest na stałe przypisany do określonego sta-

nowiska pracy, jak ma to miejsce w strukturze funkcjonalnej. Zwiększają się w takim przypadku wymagania 

odnośnie elastyczności posiadanych kompetencji pracownika. Zmniejsza się znaczenie pojęcia zawodu, 

na korzyść zbioru kwalifikacji przypisanych określonym zadaniom lub pełnionej funkcji. Praktycz-

ne wdrożenie takiego sposobu postrzegania kwalifikacji będzie możliwe dzięki wprowadzeniu Krajowych 

Standardów Kwalifikacji Zawodowych i Krajowych Ram Kwalifikacji142.

Jednym z czynników wpływających na słabość polskiego systemu edukacyjnego jest postrzeganie, przez 

niektóre osoby, szkół, „jako miejsca pracy dla nauczycieli, a nie jako instytucji zaspokajania ważnej 

potrzeby społecznej”143. W dobie niżu demograficznego, na wszystkich poziomach kształcenia zmniejsza 

się liczba uczniów. Konieczna jest więc racjonalizacja sieci szkół, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych 

dostosowanie ich liczby i typów do faktycznych potrzeb gospodarki w regionach, uwzględniając liczbę ich 

potencjalnych klientów. Wskazane jest, aby szkoły te opierały swoje funkcjonowanie na nowych, atrakcyj-

nych rozwiązaniach kształcenia modułowego.

Jako przyczynę niedoskonałości systemu prognozowania potrzeb rynku pracy w Polsce podaje się 

to, że dominującą rolę w gospodarce mają małe i średnie przedsiębiorstwa (statystyki przedstawione są  

w kolejnym rozdziale). MSP nie są w stanie w sposób pewny określić swojego zapotrzebowania na kwali-

fikacje w perspektywie dłuższej niż pół roku144. Jest to dla systemów edukacyjnych zbyt krótki okres, aby 

dostosować ofertę edukacyjną tak, aby spełniała oczekiwania pracodawców. Pewnym rozwiązaniem tego 

problemu może stać się wspomniany modułowy system kształcenia. 

W dopasowaniu kwalifikacji do wymagań miejsc pracy niezbędna jest trafna diagnoza, zapotrzebowania 

na kwalifikacje na rynku pracy, w perspektywie krajowej, regionalnej i lokalnej (określanie zawodów deficy-

towych i nadwyżkowych). Standardy kwalifikacji zawodowych, na podstawie których odbywa się kształce-

nie powinny być oparte na zidentyfikowanych wymaganiach pracodawców. 

142  Ibidem, s. 13.  Ibidem, s. 13.
143  Ibidem, s. 20.  Ibidem, s. 20.
144  Ibidem, s. 15.  Ibidem, s. 15.
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Konieczne są działania mające na celu podnoszenie jakości oferty edukacyjnej, między innymi oceniany 

powinien być wskaźnik zatrudnienia po zakończonym procesie edukacji.

Polska jest liderem w UE w upowszechnieniu edukacji formalnej w tradycyjnym wydaniu, w zakresie 

obowiązkowego kształcenia oraz średniego, a także w zakresie kształcenia wyższego. Odmienna sytu-

acja jest obserwowana, jeżeli chodzi o powiązanie kształcenia i szkolenia z rynkiem pracy oraz uczenie się  

dorosłych.

Rynek usług edukacyjnych jest rozbudowany, na co wpłynęło utworzenie wielu szkół niepublicznych. 

Stwierdza się jednakże, że rynek podaży usług edukacyjnych jest słabo rozpoznany (więcej na temat mazo-

wieckiego rynku edukacyjnego w rozdziale 5), a co za tym idzie - obserwuje się trudności w kontrolowaniu 

jakości i efektywności jego funkcjonowania. Sprawdzianem jakości w kształceniu zawodowym powinny 

być egzaminy zewnętrzne, potwierdzające uzyskane kwalifikacje. Dobrym przykładem są egzaminy, dla ab-

solwentów szkół zawodowych, prowadzone przez cechy czy izby rzemieślnicze. Zakres tego typu egzami-

nów będzie rozszerzony o potwierdzanie i uznawanie kwalifikacji uzyskanych poza systemem formalnym  

w chwili, gdy zostaną wdrożone Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Kształcenie zawodowe musi być w sposób bezpośredni powiązane z rynkiem pracy. Dlatego też koniecz-

ny jest udział pracodawców w procesie planowania, organizowania, realizacji oraz ewaluacji kształcenia 

zawodowego. Pozwoli to zminimalizować rozdźwięk występujący we wzajemnej relacji systemów edukacji  

i rynku pracy. W tym kontekście potrzebna jest integracja systemu edukacyjnego ze środowiskiem go-

spodarczym, np. w zakresie praktyk zawodowych czy wykorzystania praktyków z przemysłu do kształcenia 

praktycznego.

Słabością polskiego systemu identyfikowania i prognozowania zapotrzebowania na umiejętności za-

wodowe jest postrzeganie potrzeb rynku pracy przez pryzmat zawodów a nie kwalifikacji zawodo-

wych145 (np. opracowywane przez WUP listy zawodów deficytowych i nadwyżkowych). Obowiązująca od 

2010 roku Klasyfikacja Zawodów i Specjalności ma 2 360 pozycji. Oczywiście, każdy z zawodów ma opis 

zawierający jego charakterystykę, gdzie są podane wymagania odnośnie wykonywanej pracy, listy zadań 

zawodowych i wymaganych umiejętności zawodowych. 

Od roku 1998 prognozowaniem zawodów i kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy zaj-

mował się Międzyresortowy Zespół ds. Prognozowania Popytu na Pracę, wchodzący w skład Rządowego 

Centrum Studiów Strategicznych. Do jego zadań należało m.in. opracowywanie ekspertyz związanych  

z prognozowaniem sytuacji na rynku pracy, w zakresie popytu na pracę, przyjmując jako kryteria zawody 

i kwalifikacje. W 2006 roku zlikwidowane zostało Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, jak również 

wspomniany Zespół. 

145  Ibidem, s. 47.  Ibidem, s. 47.
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W „Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010” zawarto postulat opracowania Systemu Prognozowa-

nia Podaży i Popytu na Pracę (SPPP), mającego być kontynuacją prac wspomnianego Zespołu. Jednakże 

prace nad SPPP są jeszcze w fazie koncepcyjnej. 

Podkreślić należy, że zgodnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do prowadze-

nia analiz rynku pracy, a w tym monitorowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych, diagnozowania 

potrzeb na kwalifikacje, kształcenie i szkolenie zawodowe, zobowiązane są samorządy wojewódzkie oraz 

powiatowe. Wczesne rozpoznawanie i prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności zawodowe jest 

konieczne do racjonalnego planowania kierunków kształcenia. Są czynione próby budowania takiego sys-

temu gromadzenia informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy, ale na razie ogranicza się to do monitoro-

wania zawodów nadwyżkowych i deficytowych (więcej szczegółów w rozdziale 6). 

Dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w poważnym stopniu utrudnia brak pełnych 

i wiarygodnych danych statystycznych. Statystyka publiczna nie prowadzi kompleksowych badań zwią-

zanych z aktywnością edukacyjną społeczeństwa, co praktycznie uniemożliwia ocenę stanu kształcenia 

ustawicznego (więcej na ten temat w rozdziale 5). Ostatnie badanie GUS dotyczące kształcenia ustawicz-

nego zatytułowane „Kształcenie dorosłych” 146, bazujące na danych pochodzących z uogólnionych wyni-

ków reprezentacyjnego badania przeprowadzonego z IV kwartału 2006 r. wydano w roku 2009. Tego typu 

wydawnictwa ukazują się w cyklu pięcioletnim. Jest to materiał o znaczeniu „historycznym” i nie dostar-

cza danych potrzebnych do prognozowania umiejętności zawodowych. Większość badań realizowana jest  

w projektach mających charakter incydentalny i badania te mają z reguły wymiar lokalny.

System informacji o potrzebach rynku pracy gromadzi głównie dane o bezrobociu, pracujących czy 

wynagrodzeniach. Zdecydowanie nie jest to system umożliwiający prognozowanie zapotrzebowania na 

umiejętności zawodowe. Do głównych wad tego systemu zaliczyć trzeba, że zbyt mało danych dotyczy bez-

pośrednio kwalifikacji i związanych z nimi umiejętności zawodowych. Brak jest możliwości efektywnego 

analizowania zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach (część statystyk pomija firmy zatrudniające poniżej 

10 osób). Wiele statystyk podaje dane zagregowane do województwa lub podregionów, co uniemożliwia 

prowadzenie analiz lokalnych rynków pracy. Praktycznie brak jest informacji o samozatrudnionych, którzy 

stanowią około 20% osób świadczących pracę. Brak jest powiązania danych edukacyjnych z danymi 

o rynku pracy, co praktycznie uniemożliwia prognozowanie strony podażowej i popytowej rynku pracy. 

Całemu systemowi zbierania danych o rynku pracy brakuje koordynacji147.

Na poziomie rządowym docenia się znaczenie kształcenia zawodowego, a szczególnie kształcenia prak-

tycznego, realizowanego we współpracy z pracodawcami. Brak jednak skutecznych instrumentów motywo-

wania pracodawców do współpracy z systemem edukacji zawodowej. 

146  Kształcenie dorosłych…, op. cit.  Kształcenie dorosłych…, op. cit.
147  L. �opacińska, K. Symela…, op. cit., s. 48.  L. �opacińska, K. Symela…, op. cit., s. 48.
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Udział pracodawców powinien być już na etapie planowania i organizacji programów edukacyjnych, 

gdyż tu właśnie ma miejsce początek niedopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

miejsc pracy148.

W trakcie przygotowywania Krajowych Ram Kwalifikacji wyraźnie zaakcentowano potrzebę możliwo-

ści uzyskiwania kwalifikacji różnymi ścieżkami, tj. zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Takie 

podejście do modernizacji systemu kształcenia zawodowego umożliwi stworzenie atrakcyjnej dla rynku 

pracy oferty edukacyjnej wiążącej tradycyjne kształcenie w formach szkolnych z kształceniem w formach 

pozaszkolnych. 

W podsumowaniu można stwierdzić, że problemem numer jeden polskiego rynku pracy jest brak, 

spójnego z jego potrzebami, systemu edukacji zawodowej oraz kształcenia ustawicznego pra-

cowników. Istniejący w Polsce system kształcenia ustawicznego nie gwarantuje możliwości szybkiego  

dostosowywania kwalifikacji i kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy, co skutkuje bezrobociem 

strukturalnym, ale również nie zapewnia polskim firmom konkurencyjności. Wpływa to także na ogranicze-

nie możliwości budowania bezpieczeństwa pracowników na rynku pracy, co jest jednym z elementów kon-

cepcji flexicurity. Obecny model kształcenia zawodowego w Polsce w zbyt małym stopniu uwzględnia 

rzeczywiste oczekiwania rynku pracy. 

W obszarze kształcenia zawodowego powinny być podjęte następujące działania149:

Podniesienie rangi i atrakcyjności kształcenia zawodowego przez wdrożenie modułowych progra-•	

mów nauczania dla zawodów.

Popularyzowanie wśród wszystkich interesariuszy modułowych programów, jako bardziej efektyw-•	

nych niż tradycyjne szkolne modele kształcenia zawodowego.

Zapewnienie wsparcia, traktowanego jako ciągły proces umożliwiający szkołom sprawnie przygo-•	

tować się do wdrożenia programów nauczania o strukturze modułowej. 

Pozyskanie ekspertów wspierających instytucje edukacyjne do wdrażania modułowych progra-•	

mów nauczania.

Aktywizowanie instytucji edukacyjnych do wdrażania programów modułowych.•	

Objęcie wsparciem nauczycieli kształcenia zawodowego w obszarze metodologii kształcenia mo-•	

dułowego, aktywnych metod nauczania i opracowywania pakietów edukacyjnych.

148  Ibidem, s. 54.  Ibidem, s. 54.
149  Ibidem, s. 125.  Ibidem, s. 125.
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3.2.3. Założenia do zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym

W Polsce prowadzone są konsultacje społeczne związane z proponowanymi zmianami w systemie kształ-

cenia zawodowego i ustawicznego. Ministerstwo Edukacji Narodowej, w dokumencie „Kształcenie zawodo-

we i ustawiczne. Założenia proponowanych zmian”150 przedstawiło propozycję założeń do zmian w strukturze 

kształcenia zawodowego i ustawicznego. Jako podstawowe przesłanki do wdrożenia zmian podano: „globaliza-

cję i rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzną i zawodową, przekształcenia w gospo-

darce, nowe techniki i technologie (szczególnie informacyjno-komunikacyjne) oraz zmiany w organizacji pracy, 

wynikające częściowo ze zmian technologicznych i wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu 

umiejętności pracowników”151. Podkreślono również istotność praktycznej realizacji idei uczenia się przez 

całe życie. Uwzględniono tu rekomendacje zawarte w ERK, czyli dochodzenie do określonego poziomu 

kwalifikacji i umiejętności możliwe jest na różne sposoby, w drodze edukacji formalnej, czy też w sposób 

pozaformalny i nieformalny. Jednym z celów proponowanych zmian jest sprzyjanie dostosowaniu podaży 

umiejętności do potrzeb rynku pracy, który oczekuje nowych umiejętności w nowych miejscach pracy152.

Przewiduje się, że wymagania w zakresie kompetencji pracowników znacznie wzrosną dla wszystkich 

zawodów i na wszystkich poziomach wykształcenia. Wzrośnie popyt na wyższe i bardziej specjalizowane 

umiejętności153. Nieustanne dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy stało się wyzwa-

niem dla polskiego systemu edukacyjnego. Potwierdza się jednakże opinia wielu przedstawicieli środowisk 

rynku pracy dotycząca rozdźwięku pomiędzy ofertą funkcjonującego obecnie systemu kształcenia, szcze-

gólnie zawodowego, a potrzebami obserwowanymi na rynku pracy.

Proponowane zmiany organizacyjne i programowe „powinny umożliwić sukcesywne i elastyczne  

zbliżanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Ważną kwestią jest doskonalenie kadr zaj-

mujących się kształceniem zawodowym. Modernizacja systemu doskonalenia zawodowego nauczycie-

li, będzie polegała na wprowadzeniu okresowych szkoleń z obszaru nowoczesnych metod kształcenia oraz 

nowoczesnych technologii, w formie staży lub praktyk w przedsiębiorstwach154. Jakość kadry jest kluczo-

wym czynnikiem zapewniającym dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Obserwowane na rynku pracy, zmiany popytu na kwalifikacje, wymagają wdrożenia elastyczniejszych 

programów kształcenia. Dynamiczny rozwój rynku pracy spowoduje zgłaszanie nowych zawodów przez 

organizacje branżowe, pracodawców i stowarzyszenia zawodowe. 

150  Ibidem, s. 7.   Ibidem, s. 7. 
151  Ibidem, s. 7.   Ibidem, s. 7. 
152  Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy…, op. cit.   Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy…, op. cit. 
153  Kształcenie zawodowe i ustawiczne…, op. cit., s. 8.  Kształcenie zawodowe i ustawiczne…, op. cit., s. 8.
154  Ibidem, s. 9.  Ibidem, s. 9.



72

Przyspieszy to proces dopasowania klasyfikacji zawodów do potrzeb gospodarki (obecnie nowe zawody do 

klasyfikacji można zgłaszać wyłącznie na poziomie ministerstwa)155.

System edukacji zawodowej funkcjonujący w burzliwym otoczeniu musi mieć zdolność adaptacji do 

zmian. W tym kontekście szkoła zawodowa ma gruntownie kształtować motywację, wiedzę i umiejętności 

uczniów tak, aby jej absolwenci byli przygotowani do podjęcia pracy lub do kontynuacji kształcenia156. 

Znalezienie miejsca pracy po zakończeniu szkoły determinują zarówno poziom wykształcenia, jak i kompe-

tencje ogólne oraz wyuczony zawód. „Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe otrzymuje 

świadectwo ukończenia szkoły, które jest dokumentem określającym poziom wykształcenia, lecz nie 

potwierdza ono kwalifikacji zawodowych”157. Biorąc pod uwagę, że jest to sformułowanie zaczerpnięte z 

oficjalnego dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest to forma samooceny niewydolności obecne-

go systemu kształcenia zawodowego. 

W proponowanych zmianach organizacji kształcenia zawodowego158 podkreśla się m.in. działania mają-

ce na celu zwiększenie praktycznego aspektu kształcenia. W szkołach zawodowych minimum 60% godzin 

powinno być przeznaczone na kształcenie zawodowe, natomiast w technikach 50%.

Aby rozwijać różnorodne formy kształcenia ustawicznego ważne jest uruchamianie w szkołach prowa-

dzących kształcenie zawodowe, systemu kursów kwalifikacyjnych dla osób dorosłych, pozwalających na 

przekwalifikowywanie i wyposażanie w konkretne umiejętności zawodowe i przygotowanie uczestników 

kursów do potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Pozaszkolne formy edukacji, wsparte systemem egza-

minów zewnętrznych, powinny pozwolić na pełną integrację form szkolnych i pozaszkolnych oraz zapew-

nić równoważność obu systemów. Będzie to możliwe po wdrożeniu Krajowych Ram Kwalifikacji, które będą 

określać zasady certyfikacji kwalifikacji zdobytych poza formalnym systemem szkolnictwa. 

Burzliwe otoczenie powoduje, że zmieniają się oczekiwania pracodawców, co do kwalifikacji zawo-

dowych absolwentów szkół. Niezbędne więc jest stworzenie możliwości do ciągłego zdobywania nowej 

wiedzy i nowych umiejętności. Szkoła powinna zapewnić absolwentowi zdobycie kwalifikacji mających 

podstawowy charakter dla zawodu, aby mógł podjąć aktywność na rynku pracy. Po zakończonej edukacji,  

w toku pracy zawodowej, powinny być kształtowane, rozwijane i doskonalone inne kwalifikacje, potrzebne 

w zatrudniającym przedsiębiorstwie.

Priorytetem jest prowadzenie kształcenia zawodowego w powiązaniu z pracodawcami. Szkoła i firma są 

uzupełniającymi się miejscami zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych. Praktyka jest konieczna 

dla zdobywania umiejętności i doświadczenia potrzebnego do funkcjonowania w praktyce gospodarczej. 

Kształcenie zawodowe jest bezpośrednio powiązane z rynkiem pracy, dlatego też pracodawcy powinni 

mieć wpływ na proces kształcenia zawodowego na wszystkich jego etapach począwszy od planowania, 

155  Ibidem, s. 9.  Ibidem, s. 9.
156  Ibidem, s. 13.  Ibidem, s. 13.
157  Ibidem, s. 13.  Ibidem, s. 13.
158  Ibidem, s. 15.  Ibidem, s. 15.
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przez organizowanie i praktyczną realizację po ewaluację efektów kształcenia. Również ważnym jest pro-

blem praktycznej nauki zawodu, która powinna być realizowana w rzeczywistym środowisku pracy.

„Podjęcie współpracy przez pracodawców na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego powinno dać 

młodzieży takie przygotowanie do pracy, które znajdzie uznanie u wszystkich pracodawców i jednocześnie spro-

sta wyzwaniom stawianym przez europejski rynek pracy”159.

3.2.4. Opinia pracodawców

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan prowadzi szerokie badnia problemów związa-

nych z funkcjonowaniem rynku pracy. W ramach projektu „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców” KPMG, 

na zlecenie Lewiatana, opracowało dwa raporty poruszające problemtykę kształtowania kwalifikacji pra-

cowników i współpracy biznesu z sektorem edukacyjnym160. W raportach prezentowane są między innymi 

dobre praktyki stosowane w przedsiębiorstwach. Zdiagnozowano również czynniki utrudniające tego typu 

działania. 

Badanie, przeprowadzone w ramach projektu, miało charakter ogólnopolski i przeprowadzone zostało 

głównie w przedsiębiorstwach średnich i dużych o zróżnicowanej strukturze zatrudnienia. Badane przedsię-

biorstwa należały do branży energetycznej, budowlanej, odzieżowej, informatycznej i telekomunikacyjnej 

oraz medialnej.

Zwrócono uwagę na bardzo wysoki wskaźnik liczby inicjatyw szkoleniowych i innych narzędzi doskona-

lenia kwalifikacji pracowników, finansowanych częściowo lub w całości przez pracodawców. Poziom finan-

sowania wynosi w Polsce ponad 90%, podczas gdy średnia dla UE wynosi 70%. Polscy pracodawcy wskazują 

kwestie finansowe, jako jedną z kluczowych barier wpływających na ograniczanie aktywności w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników161.

Głównym celem doskonalenia kwalifikacji pracowników, zdaniem pracodawców, jest doskonalenie się 

pracownika w zakresie kwalifikacji wymaganych na jego stanowisku pracy. Ponad połowa badanych przed-

siębiorstw stwierdziła, że większość zatrudnianych pracowników wymaga wstępnego przeszkolenia, aby 

efektywnie wykonywać przewidziane dla nich zadania, co widoczne jest szczególnie w przypadku firm pro-

dukcyjnych. 

159    Ibidem, s. 21.    Ibidem, s. 21.
160    A. Emerling, A. Orlińska, S. Węsierska, Formowanie kwalifi kacji pracowniczych, Raport z badania, KPMG, Warszawa     A. Emerling, A. Orlińska, S. Węsierska, Formowanie kwalifikacji pracowniczych, Raport z badania, KPMG, Warszawa 
2010; A. Emerling, A. Orlińska, S. Węsierska, Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania, KPMG Warszawa 
2010. 
161    A. Emerling, A. Orlińska, S. Węsierska, Formowanie …, op. cit., s. 9.    A. Emerling, A. Orlińska, S. Węsierska, Formowanie …, op. cit., s. 9.
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Nieliczni pracodawcy deklarują, że nowo zatrudniane osoby mają wymagane kwalifikacje, niewymagają-

ce uzupełnienia w zakresie wykonywania podstawowych zadań zawodowych przewidzianych dla danego 

stanowiska pracy. Jest to istotne stwierdzenie, gdyż wskazuje na możliwe luki w przygotowaniu zawodo-

wym uzyskanym w szkole. 

Większość pracodawców podkreśla, że nowo przyjmowanym pracownikom najczęściej brakuje doświad-

czenia zawodowego w branży oraz umiejętności praktycznych. 

Pracodawcy stosują dużą różnorodność narzędzi podnoszenia kwalifikacji pracowników, głównie w fir-

mach dużych. Co drugie przedsiębiorstwo z badanej grupy stosowało działania związane z podnoszeniem 

kwalifikacji przynajmniej raz w roku, dla co najmniej połowy pracowników. W przypadku wiodących firm 

na rynku pracownicy korzystają średnio z dwóch szkoleń w roku oraz innych dostępnych narzędzi rozwo-

jowych. 

Wiele organizacji korzysta ze szkoleń e-learningowych, z firmowych baz wiedzy czy też wykorzystuje pra-

cę w zespołach zadaniowych i projektowych, w skład których wchodzą pracownicy różnych działów firmy, 

co jest jednym ze sposobów wymiany wiedzy między pracownikami o zróżnicowanych kompetencjach. 

Najczęściej stosowanymi narzędziami podnoszenia kwalifikacji są kursy pozwalające na dopuszczenie 

pracownika do pracy na stanowisku, np. kursy BHP, które są obligatoryjne. 

Najczęściej stosowaną formą uzupełniania kwalifikacji są szkolenia. W badanych firmach stwierdzono, 

że szkolenia grupowe są kierowane przede wszystkim do pracowników średniego szczebla (pracowników 

umysłowych i specjalistów), natomiast szkolenia indywidualne do pracowników wyższego szczebla (specja-

listów i ekspertów) oraz kadry menedżerskiej. Jest to zgodne z powszechną tendencją w zakresie rozwoju 

pracowników wskazującą, że bardziej zindywidualizowane podejście w doskonaleniu kompetencji jest kie-

rowane do pracowników znajdujących się wyżej w hierarchii organizacji. 

Dla pracowników na stanowiskach specjalistycznych często wykorzystuje się, jako formę podnoszenia 

kwalifikacji, udział w konferencjach i seminariach. Jest dobrą praktyką, aby delegowani pracownicy po 

powrocie dzielili się uzyskaną wiedzą i informacjami ze swoimi podwładnymi czy współpracownikami. 

W badanych przedsiębiorstwach stwierdzono, że często stosowaną metodą podnoszenia kwalifikacji jest 

mentoring, czyli wykorzystywanie umiejętności doświadczonego pracownika. Jest to metoda szczególnie 

przydana w przypadku sukcesji, gdzie osoba odchodząca, np. na świadczenia emerytalne, wdraża na swoim 

stanowisku swojego następcę. Zdecydowana większość firm, w których przeprowadzono badania orga-

nizuje praktyki i staże, choć ostatnio, w dobie kryzysu, część firm zmuszona była do ograniczenia takiej 

działalności.
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Pracodawcy cenią możliwość doskonalenia kwalifikacji pracowników w formie szkoleń realizowanych 

własnymi siłami, głównie z powodu lepszej znajomości potrzeb i realiów firmy oraz możliwości integra-

cji i wymiany doświadczeń między pracownikami z różnych działów przedsiębiorstwa. „Mniej niż połowa 

przebadanych przedsiębiorców posiada stały plan rozwoju pracowników, zgodnie z którym propo-

nuje im różne narzędzia podnoszenia kwalifikacji”. Zgodnie z zasadami organizacji i przeprowadzania 

szkoleń powinny to być działania zaplanowane. 

Dobrym przykładem firmy, w której rozwój pracowników oparty jest w dużym stopniu na indywidualnych 

rozwiązaniach, jest Microsoft (oddział Polska), gdzie planowanie rozwoju odbywa się co roku, na podstawie 

oceny kompetencji pracowników oraz ścieżki rozwoju zawodowego. Plany rozwoju w obszarze kompeten-

cji oraz wiedzy przygotowywane są „w oparciu o metodę 70-20-10, co oznacza, że 70% działań rozwo-

jowych w określonym obszarze powinno pochodzić z realizacji zadań lub udziału w projektach, 20% 

działań rozwojowych powinno obejmować uczenie się od innych, a 10%” powinny stanowić szkolenia  

i inne zorganizowane formy rozwoju”162. Dzięki takiemu systemowi pracownicy kolejności korzystają  

w największym stopniu z najbardziej efektywnych metod rozwoju. 

Najpoważniejszą barierą w realizacji procesu podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorcy do-

strzegają w ograniczonych środkach finansowych, jakie mogą na ten cel przeznaczyć. Podkreślają też nega-

tywny wpływ ogólnej złej sytuacji na rynku, wynikającej z kryzysu w gospodarce. Drugą poważną barierą, 

szczególnie w firmach produkcyjnych, jest brak czasu na działalność szkoleniową, gdyż oderwanie pracow-

ników od pracy powoduje zakłócenia w cyklu produkcyjnym. 

Wprowadzanie do firmy mechanizmów rozwoju kwalifikacji pracowników jest korzystne zarówno dla or-

ganizacji, jak i pracowników. Organizacje rozwijają w ten sposób kapitał ludzki, który jest podstawą budowy 

wartości firmy i tworzenia jej przewagi konkurencyjnej. Pracownicy uzyskują od firmy wsparcie w indywi-

dualnym rozwoju. Świadome tego organizacje szukają sposobów, które pozwoliłyby im na podejmowanie 

działań o charakterze systemowym, co jest warunkiem koniecznym do pełnego i efektywnego wykorzysta-

nia kapitału ludzkiego w długiej perspektywie czasowej. 

Badania pozwoliły na stwierdzenie, że firmy prowadzące działania związane z podnoszeniem kwalifikacji 

swoich pracowników zorientowane są na kwestie dostosowania zawodowego, mającego na celu wzrost 

efektywności pracy oraz motywowanie pracowników, aby utrzymać wysokokwalifikowane kadry w przy-

szłości. „Niestety, nadal zbyt mało uwagi przywiązuje się do zdefiniowania rzeczywistych potrzeb 

pracowników i organizacji oraz monitorowania efektów prowadzonych działań w obszarze dosko-

nalenia zawodowego”163. Zbyt często spotyka się też organizacje, które traktują szkolenia, jako uatrak-

cyjnienie oferty pracodawcy, a więc na drugim planie pozostaje testowanie pozyskanej wiedzy w praktyce 

i jej bieżące wykorzystanie. Powoduje to, że w niewystarczającym stopniu koncentrują się na oferowaniu 

możliwości doskonalenia kompetencji tak, aby zaspokoić rzeczywiste własne potrzeby. 

162  Ibidem, s. 23.  Ibidem, s. 23.
163  Ibidem, s. 57.  Ibidem, s. 57.
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Trzeba stwierdzić, że nie ma jednego idealnego modelu podnoszenia kwalifikacji pracowników. Każda firma 

charakteryzuje się stosowaniem odmiennego zakresu narzędzi rozwoju pracowników oraz metod ich wykorzy-

stania. W konkluzji można stwierdzić, że „Spójność działań podejmowanych w badanym obszarze ze strate-

gią firmy i oczekiwaniami pracowników jest gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa”164.

Efektywne prowadzenie działań związanych z rozwojem pracowników wymaga współpracy organizacji  

z sektorem świadczącym usługi edukacyjne. Wśród największych barier utrudniających współpracę biznesu z 

sektorem edukacji wymieniono m.in.: nieadekwatność programów edukacyjnych do potrzeb firmy, niezgod-

ność oczekiwań związanych z formą i zakresem współpracy, złożoność procedur nawiązywania współpracy, biu-

rokrację, brak regulacji prawnych, brak środków na finansowanie oraz brak zainteresowania współpracą165.

Firmy zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników są również zainteresowane 

współpracą z sektorem edukacji. Do najczęściej stosowanych form współpracy zaliczyć można organiza-

cję praktyk i staży. Z przeprowadzonych badań wynika, że „Większość rekrutowanych pracowników,  

w opinii znacznej części przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu, nie posiada wystarczającego przy-

gotowania praktycznego do efektywnego wykonywania zadań na stanowisku pracy”166.

Jako główne obszary współpracy z sektorem edukacji wskazuje się przede wszystkim: 

Regularne podnoszenie kwalifikacji obecnych pracowników•	  – mające na celu zwiększenie efektyw-

ności pracy, jak również rozwój prowadzący do awansu w strukturze organizacyjnej firmy. Realizowane 

jest to w formie współpracy organizacji z instytucją edukacyjną w zakresie realizacji dedykowanych kur-

sów doszkalających dla pracowników lub studiów podyplomowych, dostosowanych do konkretnych 

potrzeb pracodawcy. 

Pozyskiwanie i kształcenie nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem  •	

firmy – można to zilustrować przykładem współpracy firmy Vattenfall Heat Poland S.A. z technicznymi 

szkołami średnimi. Firma ta obejmuje patronatem klasy kształcące w zawodach, na które jest w niej 

zapotrzebowanie. Ma również wpływ na realizowane programy kształcenia zawodowego, angażuje też 

w proces edukacji swoich pracowników, a przede wszystkim organizuje praktyki zawodowe oraz zajęcia 

praktyczne na terenie swoich zakładów. Wpływanie na funkcjonowanie systemu edukacyjnego powinno 

być dla firm celem szczególnie ważnym, głównie dla tych, które z powodu braku kadr o odpowiednich 

kwalifikacjach spotkały lub mogą spotkać problemy biznesowe. Doskonałym przykładem jest tutaj firma 

Vattenfall Heat Poland S.A., która z powodu luki w formalnym systemie kształcenia zawodowego przewi-

duje trudności w znalezieniu pracowników w miejsce osób, które w ciągu najbliszych 5 lat odejdą na 

emeryturę167. Można powiedzieć, że jest to wzorcowy przykład współpracy.

164  Ibidem, s. 58.  Ibidem, s. 58.
165  A. Emerling, A. Orlińska, S. Węsierska, Współpraca…, op. cit., s. 9.  A. Emerling, A. Orlińska, S. Węsierska, Współpraca…, op. cit., s. 9.
166  Ibidem, s. 9.  Ibidem, s. 9.
167  Ibidem, s. 15.  Ibidem, s. 15.
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Z reguły współpraca biznesu z sektorem edukacyjnym ma charakter długofalowy. Są oczywiście przy-

padki odstępowania od takiej współpracy, a jest to powodowane głównie brakiem woli współdziałania ze 

strony instytucji edukacyjnych, niezadowolenia z efektów współpracy czy też niewystarczających środków 

finansowych. 

Pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy zarówno przygotowania teoretycznego, jak i praktycz-

nych umiejętności. Zdaniem pracodawców dopasowanie pod względem wiedzy teoretycznej wśród rekru-

towanych pracowników jest w zasadzie wystarczające. Firmy relatywnie rzadko mają do czynienia z brakiem 

na rynku pracy osób dysponujących wymaganą wiedzą teoretyczną. Są szczególne przypadki, tak jak firmy 

odzieżowe (przykładem jest Corpo Sp. z o.o.), które spotykają problemy braku osób chętnych do kształcenia 

w zawodach poszukiwanych w branży odzieżowej. Dodatkowym problemem jest luka w wiedzy teoretycz-

nej w zakresie wdrażanych w firmach nowoczesnych technologiach, co powoduje konieczność dokształ-

cania obecnych i przyszłych pracowników do ich stosowania na stanowisku pracy. Trudności ze znalezie-

niem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach napotykają też przedsiębiorstwa z branży energetycznej  

(np. Vattenfall Heat Poland S.A.). Wynika to z braku szkół kształcących w zawodzie technik energetyk.

Najczęstsza forma współpracy biznesu z edukacją, czyli praktyki i staże organizowane są najczęściej 

przez firmy z myślą wybraniu spośród praktykantów czy stażystów osób, które mogłyby być w przyszłości 

zatrudnione. Jest to prosta forma sprawdzenia kompetencji potencjalnego pracownika, jak również zapo-

znania go ze środowiskiem firmy, co skutkuje po zatrudnieniu szybszą adaptacją do warunków panujących 

w przedsiębiorstwie. Jest to bardzo efektywna i coraz częściej wykorzystywana forma rekrutacji nowych 

pracowników. Inną niemniej ważną formą współpracy z sektorem edukacyjnym jest udział doświadczonych 

praktyków, pracowników firm w prowadzeniu zajęć w szkołach i na uczelniach. 

W podsumowaniu stwierdzono, że współpraca biznesu z sektorem edukacji staje się normalna praktyką, 

standardową formą wspierania się, a czasem wręcz koniecznością. Jest to tendencja pozytywna, ponieważ 

obie strony mogą na tym skorzystać. Przedsiębiorstwa mają szanse pozyskać lepiej przygotowanych pra-

cowników, a instytucje edukacyjne dostęp do nowoczesnego sprzętu, technologii i materiałów edukacyj-

nych, co przekłada się na kształcenie zgodne z oczekiwaniami rynku pracy.

W przypadku praktyk i staży organizowanych przez przedsiębiorców, należy je właściwie zaplanować  

i przygotowywać w sposób posiadający jasno określoną strukturę i schemat przebiegu, co pozwala firmie 

maksymalnie wykorzystać potencjał praktykantów czy stażystów, jednocześnie dając im szansę na rozwija-

nie umiejętności w rzeczywistym środowisku biznesowym. Efektywność praktyk i staży zależy bowiem nie 

tylko od zaangażowania uczestnika, ale także w równym stopniu od profesjonalnego podejścia przedsię-

biorstwa.

Bardzo pozytywnie oceniane są wszelkie inicjatywy wpływania organizacji na system edukacji, na po-

ziomie lokalnym poprzez współpracę z konkretnymi szkołami, a na poziomie systemowym przez dialog  
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z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mające na celu dostosowywanie programów kształcenia do faktycz-

nych potrzeb rynkowych, a czasem do potrzeb konkretnego pracodawcy. 

Należy zdać sobie sprawę z tego, że dla przedsiębiorstw często barierą dla współpracy, nierzadko więk-

szą niż brak profesjonalnie wyposażonych pracowni, jest napotykana archaiczność podejścia nauczycie-

li czy kadry naukowej uczelni, a często wręcz opór, co przejawia się przykładowo w niechęci do uaktual-

niania programów zajęć, materiałów edukacyjnych czy do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Firmy unikają współpracy z instytucjami edukacyjnymi, których program kształcenia nie odpowiada ich 

oczekiwaniom, a dodatkowo nie wyrażają chęci do wprowadzania zmian odpowiadających wymaganiom 

rynku pracy. Dlatego też obie strony powinny podchodzić do siebie z otwartością, słuchać swoich argu-

mentów i odpowiadać na swoje wzajemne potrzeby, czyli przykładowo wspólnie modyfikować programy 

kształcenia do potrzeb pracodawców, które w przyszłości mogą zapewnić absolwentom miejsca pracy.

Doświadczenia przedsiębiorców wykazują, że współpraca z sektorem edukacji sprawdza się, jeżeli stoso-

wane jest systemowe podejście do podejmowanych działań.

3.2.5. Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy?

W ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” dokonano próby odpowiedzi na pytanie, jakich pracowni-

ków poszukują polscy pracodawcy?168. Badania były przeprowadzone bezpośrednio wśród pracodawców, 

a ich uzupełnieniem była analiza ofert składanych przez firmy do Powiatowych Urzędów Pracy i w portalach 

internetowych. Podstawowym celem badań było wskazanie kompetencji, których oczekują pracodawcy  

i jaka jest ich podaż ze strony pracowników (zarówno aktualnych, jak i uczniów, studentów czy bezrobot-

nych). Kompetencje są tu rozumiane, jako „wiedza, umiejętności i postawy związane z wykonywaniem 

określonych czynności, niezależnie od tego, w jakim trybie zostały nabyte i czy są potwierdzone w wyniku 

procedury walidacyjnej”169. 

W trzecim kwartale 2010 r. jedynie 17% pracodawców wykazało potrzebę poszukiwania pracowników. 

Najczęściej byli to pracodawcy reprezentujący największe przedsiębiorstwa i instytucje (zatrudniających 

powyżej 250 osób), spośród których ponad połowa poszukiwała pracowników. Największe zapotrzebo-

wanie zarejestrowano w branży przemysłowej i górniczej (20% firm szukało nowych pracowników) oraz 

w firmach zajmujących się ochroną zdrowia oraz opieką społeczną (22% wykazało potrzebę zatrudnienia 

168 M. Kocór, A. Strzebońska, Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy?, Polska Agencja Rozwoju  M. Kocór, A. Strzebońska, Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy?, Polska Agencja Rozwoju  
Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
169  Ibidem, s. 12.  Ibidem, s. 12.
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nowych pracowników). Najmniejsze potrzeby zatrudnienia nowych pracowników zgłoszono w branży edu-

kacyjnej.

Najczęściej poszukiwanymi pracownikami byli: 

robotnicy wykwalifikowani - 40% pracodawców poszukiwało kierowców i operatorów pojazdów, •	

robotników budowlanych, robotników obróbki metali i przemysłu spożywczego), 

specjaliści – 40% pracodawców poszukiwało pracowników w zakresie ekonomii i zarządzania, leka-•	

rzy i innych w zakresie zdrowia, inżynierów i architektów, informatyków i innych w zakresie teleko-

munikacji, nauczycieli różnego stopnia,

pracownicy usług - 20% pracodawców szukało pracowników w zawodach takich, jak sprzedawcy  •	

i pracownicy usług osobistych oraz obsługi klienta.

Taka struktura zapotrzebowania na nowych pracowników w różnych zawodach potwierdziła się w ana-

lizach ofert pracy. Bez względu na rodzaj działalności i wielkość firmy, poszukiwani byli pracownicy w za-

wodach specjalistycznych oraz robotnicy wykwalifikowani. Względnie największy popyt na specjalistów 

zgłosiły największe podmioty gospodarcze zatrudniające ponad 1 000 osób. 

Zapotrzebowanie na pracowników w III kwartale 2010 r. oceniono ogółem na prawie milion pracowni-

ków w różnych zawodach. Najwięcej osób poszukiwano w zawodach170:

robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) – ponad 120 000,•	

specjaliści do spraw zdrowia – czyli lekarze i inny personel służby zdrowia – ponad 90 000,•	

kierowcy różnych kategorii oraz operatorzy pojazdów – ponad 90 000,•	

sprzedawcy – ponad 70 000.•	

Najwięcej pracowników poszukiwano w województwach171:

mazowieckie - ponad 180 000 pracowników, praktycznie w każdej kategorii zawodowej,•	

śląskie - ponad 110 000 pracowników, głównie specjalistów (prawie 35 000), robotników wykwalifi-•	

kowanych (ponad 20 000) oraz pracowników biurowych (prawie 17 000), 

małopolskie - ponad 90 000 pracowników, głównie specjalistów (ponad 30 000), sprzedawców  •	

i pracowników usług (ponad 20 000) oraz robotników wykwalifikowanych (ponad 15 000).

Z punktu widzenia poszukiwania nowych pracowników w poszczególnych sektorach, największe su-

maryczne zapotrzebowanie na pracowników zanotowano w usługach dla ludności: handlu, hotelarstwie  

i gastronomii. Firmy z tego sektora zgłosiły zapotrzebowanie na ponad 280 000 osób. Inne branże to bu-

170  Ibidem, s. 8.  Ibidem, s. 8.
171  Ibidem, s. 8.  Ibidem, s. 8.
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downictwo i transport, gdzie zapotrzebowanie na pracowników wyniosło ponad 260 000 osób. Najmniejsze 

zapotrzebowanie zanotowano w sektorze edukacyjnym, około 18 000 osób.

„Ogólnie można zatem powiedzieć, że wzrost zatrudnienia w Polsce odbywa się dzięki działalności 

handlowej, przedsięwzięciom w zakresie budownictwa oraz transportu”172.

W procesie rekrutacji pracodawcy stawiają różnorodne wymagania. Na podstawie badań pracodawców 

stwierdzono, że ogólnie największe znaczenie ma doświadczenie zawodowe (68% pracodawców), mierzo-

ne długością stażu pracy oraz poziom wykształcenia formalnego (63% pracodawców). Warto zwrócić uwa-

gę, że na stanowiska robotnicze preferowane było wykształcenie średnie, a na stanowiska specjalistów wy-

kształcenie wyższe. Małe firmy z reguły stawiają niższe wymagania odnośnie wykształcenia niż firmy duże. 

Powyższe kryteria inaczej wyglądały w ofertach składanych przez pracodawców, bo doświadczenie zawo-

dowe wskazano w aż 96% ofert, a poziom wykształcenia w 54% ofert. Jednakże kluczowym czynnikiem  

w rekrutacji są kompetencje zawodowe kandydatów, związane z wykonywanymi zadaniami przypisanymi 

do danego zawodu. 

Ważnym spostrzeżeniem jest, że zawód wyuczony ma nieco większe znaczenie tylko w przypadku zawo-

dów kierowniczych (50%) i specjalistycznych (65%). 

Pomimo relatywnie dużego bezrobocia wielu pracodawców, poszukujących nowych pracowników, ma 

z tym poważne problemy, na co wskazywało aż 75% badanych pracodawców. Największe problemy wystę-

pują w zawodach specjalistów i robotników wykwalifikowanych i pracowników usług, które są najczęściej 

poszukiwane. Jako główny powód problemów ze znalezieniem pracowników pracodawcy wskazali nie-

spełnianie przez kandydatów oczekiwań (75%). Dla stanowisk wymagających specjalistycznych kwalifikacji 

często nikt nie zgłaszał się do rekrutacji (30%), co potwierdza niedobór takich pracowników na rynku pracy.  

Z kolei przy poszukiwaniu pracowników do prac prostych 25% pracodawców stwierdziło, że kandydaci mieli 

zbyt duże wymagania finansowe.

Do głównych przyczyn niespełniania oczekiwań pracodawcy zaliczyli: brak odpowiednich kompetencji 

(42%), brak doświadczenia zawodowego, głównie w zawodach kierowniczych (25%) i brak motywacji do 

pracy (20%), co było charakterystyczne dla kandydatów do pracy biurowej i robotników do prac prostych. 

Mniejsze znaczenie miały certyfikaty czy uprawnienia potwierdzające formalne kwalifikacje. W przypadku 

niewystarczających kompetencji kandydatów, pracodawcy deklarowali gotowość do przeprowadzenia 

szkolenia mającego na celu ich uzupełnienie.

Ważną informacją dla stabilności rynku pracy są prognozy wzrostu liczby miejsc pracy. W opinii praco-

dawców podstawowymi czynnikami ograniczania wzrostu zatrudnienia są: zbyt wysokie koszty pozapłaco-

we pracy oraz podatki, jak również niestabilna sytuacja gospodarcza.

172  Ibidem, s. 9.  Ibidem, s. 9.
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Oferty pracy związane są zawsze z określonym stanowiskiem i połączonym z tym zawodem kandydata 

do pracy. Polska klasyfikacja zawodów zawiera ich 2 360, a więc bardzo trudne jest szczegółowe analizo-

wanie zapotrzebowania na miejsca pracy uwzględniając to kryterium. Często też pracodawcy chcą zatrud-

nić pracowników na stanowiska, gdzie wymagane są kwalifikacje wielozawodowe, np. monter instalacji 

budowlanych, od którego wymagane są często kompetencje związane z takimi zawodami, jak elektryk, 

glazurnik czy tynkarz173. Bez wątpienia posiadanie przez pracownika wielu kwalifikacji ułatwia znalezienie 

pracy.

Dokonując analizy procesu poszukiwania przez firmy pracowników, powinno się uwzględnić, czy pra-

cownicy są poszukiwani na nowo utworzone miejsca pracy, czy też mają być przyjęci na miejsce pracy 

za osobę, która odeszła z firmy, np. na świadczenia emerytalne. Zgłaszana przez organizacje liczba miejsc 

pracy nie jest bezpośrednim odzwierciedleniem jej rozwoju. 

W kontekście przeprowadzonych badań można sformułować pewne wnioski związane z problemem do-

pasowania i oceną działań szkoleniowych kierowanych do pracowników174. Obserwuje się niedopasowa-

nie pomiędzy potrzebami szkoleniowymi pracodawców a tematyką oferowanych i prowadzonych szkoleń. 

Znaczna część działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie szkoleń ma charakter wymuszony  

i dotyczy obowiązkowych szkoleń, takich jak: BHP czy ochrona przeciwpożarowa. Drugi rodzaj ak-

tywności to szkolenia wynikające z konieczności dopasowywania się do zmieniających się uwarunko-

wań pracy, głównie w zakresie księgowości, rachunkowości i prawa. Tymczasem zidentyfikowane luki 

kompetencyjne pracowników dotyczą głównie kompetencji zawodowych, kompetencji „miękkich”,  

a w tym gotowości do uczenia się, samodzielności, zarządzania czasem, związanych z relacjami pomiędzy 

pracownikiem a jego otoczeniem. 

Można stwierdzić, że wiele działań pracodawców, traktowanych przez nich jako inwestycje w pracow-

ników, w rzeczywistości nie są inwestycjami, bowiem ograniczają się do wypełniania określonych prawnie 

wymogów, które nie spowodują zmniejszenia deficytów kompetencyjnych, ani nie przełożą się na wzrost 

konkurencyjności organizacji. Przykładem może być dominująca wśród szkoleń tematyka prawnicza. Moż-

na zadać sobie pytanie, czy środki finansowe przeznaczane na tego typu szkolenia spowodują wzrost kon-

kurencyjności i efektywności funkcjonowania firmy, czy też jedynie pozwalają lepiej dostosowywać się do 

niestabilnego otoczenia. Są to więc działania, których celem jest adaptacja do zmieniającego się otoczenia 

prawnego, ale nie mają one charakteru innowacji. 

Ogólnie, w zdecydowanej większości badanych podmiotów brakuje przemyślanych, długo-

falowych strategii inwestycji w kadry, opartych na wizji rozwoju przedsiębiorstwa czy instytucji, 

173  Ibidem, s. 13.  Ibidem, s. 13.
174  S. Czarnik, M. Dobrzyńska, J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler. M. Kocór, A. Strzebońska, A. Szczucka, K. Turek, B. Worek,   S. Czarnik, M. Dobrzyńska, J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler. M. Kocór, A. Strzebońska, A. Szczucka, K. Turek, B. Worek, 
Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 171-172.
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uzupełnionych poprzez określenie zapotrzebowania kompetencyjnego, diagnozę kompetencji pracowni-

ków i określenie ścieżek ich rozwoju zawodowego.

Najważniejsze wnioski z funkcjonowania systemu edukacyjnego dorosłych można sformułować w nastę-

pujący sposób175:

Wśród dorosłych Polaków obserwuje się utrzymujący się bardzo niski poziom aktywności eduka-•	

cyjnej. 

Obserwuje się, po zakończeniu edukacji formalnej, zróżnicowany udział w dokształcaniu, prowadzą-•	

cy do zwiększenia dysproporcji kompetencyjnych między osobami o wyższych i niższych kwalifika-

cjach. Od lat nie zmieniają się w Polsce tendencje zależności udziału w kształceniu ustawicznym od 

poziomu wykształcenia, dokształca się ponad pięciokrotnie więcej osób z wykształceniem wyższym 

niż z wykształceniem zawodowym.

Brak jest działań upowszechniających aktywność edukacyjną w starszych grupach wiekowych,  •	

co zwiększa ryzyko dezaktualizacji kompetencji, a przez to sprzyja przedwczesnemu wychodzeniu  

z rynku pracy. Starsi pracownicy nie tylko rzadziej się dokształcają niż osoby młodsze, ale też znacz-

nie niżej oceniają swoje kompetencje ogólne, w tym zdolność do uczenia się. 

Pomimo wzrostu poziomu inwestycji pracodawców w rozwój pracowników, Polska znajduje się po-•	

niżej przeciętnego poziomu europejskiego. Jest to w dużej mierze wynikiem braku działań eduka-

cyjnych w małych firmach lub firmach, które nie wdrażają innowacyjnych rozwiązań. W opinii praco-

dawców kompetencje ich pracowników są oceniane jako wystarczająco dostosowane do wymogów 

ich stanowisk pracy. Charakter pracy nie zmienia się a brak nowych wyzwań rozwojowych powodu-

je, że nie dostrzega się potrzeby podnoszenia lub uzupełniania kwalifikacji.

Na styku sektora edukacji i rynku pracy występują niedostosowania między potrzebami •	

szkoleniowymi a ofertą edukacyjną. W dalszym ciągu znaczącą część potrzeb edukacyjnych  

firm można zaliczyć do kategorii obowiązkowych, czy pozwalających organizacjom dostosować się 

do wyzwań, wynikających z niestabilnego otoczenia (np. prawnego). 

Zbyt mało jest strategicznych działań w obszarze kształcenia ustawicznego, jak również zbyt •	

mało uwagi poświęca się jakości szkoleń. 

Konieczne jest zwiększenie rangi kształcenia pozaformalnego i nieformalnego oraz położenie •	

większego nacisku na uczenie się w miejscu pracy. Wzrost jakości kapitału ludzkiego osiągany jest  

w dużej mierze przez uczenie się w miejscu pracy, czy w różnych innych miejscach i sytuacjach,  

w których przebiega codzienne życie (potwierdza to przedstawiony w poprzednim punkcie przy-

kład firmy Microsoft). 

175  Ibidem, s. 13-14.  Ibidem, s. 13-14.
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Kształcenie ustawiczne dorosłych powinno być rozważane w kontekście procesów zachodzących na ryn-

ku pracy. Do głównych czynników, jakie wpływają na te procesy można zaliczyć m.in.: ogólną sytuację go-

spodarczą i demograficzną, poziom bezrobocia, segmentację rynku pracy (zróżnicowane umowy o pracę – 

w tym praca na podstawie umów cywilno-prawnych i samozatrudnienia), poziom aktywności ekonomicznej 

ludności, czy też poziom wykształcenia. Warto też podkreślić, że bardzo istotnym czynnikiem wpływającym 

na poziom bezrobocia jest dopasowanie oferty systemu edukacji do rzeczywistych potrzeb rynku pacy, ale 

też trzeba mieć świadomość, że jest to zadanie niezmiernie trudne ze względu na brak skutecznych metod 

prognozowania. Problem ten w części można rozwiązać poprzez propagowanie i praktyczne realizowanie 

idei uczenia się przez całe życie. Można dokonać porównania jak funkcjonują systemy uczenia się przez całe 

życie w różnych krajach europejskich, gdyż każdy kraj członkowski prowadzi własną politykę edukacyjną. 

Efektywność ich funkcjonowania jest w dużej mierze jest uzależniona od sposobów prowadzenia aktywnej 

polityki rynku pracy oraz środków finansowych, jakie na ten cel mogą być przeznaczone.

4.1. Polska na tle UE

Ludność Polski stanowi 7,6% ludności krajów UE 27, podczas gdy ludność Niemiec - 16,3%, Francji - 12,9%, 

wielkiej Brytanii - 12,4% czy Hiszpanii - 9,2%. Polska jest szóstym krajem w UE 27, co do liczby ludności.  

Na wykresie 4 przedstawiona jest struktura wielkości krajów europejskich. 

Wykres 4. Struktura wielkości krajów europejskich
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z 2010 r.).
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Wśród krajów średnich, o liczbie od 5 do 10 mln mieszkańców, są Finlandia, Dania i Szwecja, które mają 

wysoki wskaźnik PKB na mieszkańca i bardzo dobrze rozwinięty system uczenia się przez całe życie. Podobny 

wynik ma Holandia w grupie krajów o liczbie mieszkańców od 10 do 20 mln mieszkańców. W krajach tych,  

a szczególnie w Danii i Holandii, od wielu lat wdraża się system flexicurity, sprzyjający rozwijaniu uczenia 

się przez całe życie.

Struktura wiekowa społeczeństwa przedstawiona jest na wykresie 5. Przedstawiono tu dane w poszcze-

gólnych grupach wiekowych, w latach 2001, 2005 i 2010 dla poszczególnych grup wiekowych, w krajach 

UE 27 oraz w Polsce. Można tu zaobserwować zmiany, jakie w tych grupach zaszły w ciągu ostatnich 10 lat. 

W Polsce widać wyraźny spadek w grupie w wiekowej 0-14 lat o blisko 4 punkty procentowe i o 2,5 punktu 

procentowego w grupie wiekowej 15-24 lata. Największy wzrost obserwuje się w grupie wiekowej 50-64 

lata wynoszący 5,4 punktu procentowego. Dane dla 27 krajów UE wykazują mniejsza dynamikę zmian. 

Wykres 5. Struktura wiekowa społeczeństwa UE 27 i Polski
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2001, 2005 i 2010).
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Wykres 6. PKB na mieszkańca w krajach Unii Europejskiej (EUR)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2001, 2005 i 2010).

Produkt krajowy brutto (PKB) jest miarą aktywności gospodarczej. Jest on definiowany jako wartość 

wszystkich dóbr i usług wytworzonych, pomniejszonych o wartość towarów lub usług wykorzystywanych 

do ich wytworzenia. Wykres 6 przedstawia wartość PKB na mieszkańca wyrażoną w Euro, z lat 2001, 2005  

i 2010. Polska w 2010 roku zajmuje wśród krajów UE 27 czwarte miejsce od końca. W okresie ostatnich 10 lat 

w Polsce PKB na mieszkańca wzrósł o 40%, pomimo pewnego spadku w roku 2009. Polska, będąca dużym 

krajem, ma relatywnie niski poziom tego wskaźnika, co wpływa między innymi na to, że dostępne środki 

na aktywną politykę rynku pracy (w tym kształcenie ustawiczne) są w porównaniu z innymi krajami niskie. 

Bariera finansowa jest w Polsce jedną z głównych przyczyn niskiego udziału osób dorosłych w różnych 

formach kształcenia i szkoleń. 
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Wykres 7. Produktywność na zatrudnionego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2001 i 2010).

PKB na osobę zatrudnioną ma na celu przedstawienie ogólnego obrazu produktywności gospodarek 

narodowych. Wykres 7 przedstawia PKB na zatrudnionego odniesiony do średniej w UE 27. Podstawowe 

dane są wyrażone w Purchasing Power Standards (PPS), czyli wspólnej walucie, która eliminuje różnice  

w poziomach cen między krajami i pozwala na wiarygodne ilościowe porównania PKB między krajami. Za 

„osoby zatrudnione” uważa się pracujące w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umo-

wy o pracę176. Na wykresie 7 przedstawiono dane z lat 2001 i 2010. Co prawda, Polska w tym okresie zano-

towała wzrost wskaźnika o 10 punktów procentowych, jednakże nasz kraj zajmuje w tym rankingu jedno  

z ostatnich miejsc. 

176  Opis na podstawie informacji dołączonej do statystyk Eurostat.
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Stopa bezrobocia, dla populacji osób w wieku 15-64 lat (dane średnioroczne) dla lat 2001, 2005 i 2010 

przedstawiona jest na wykresie 8. Dane uszeregowane są rosnąco dla poziomu bezrobocia w roku 2010. 

Jest to charakterystyka funkcjonowania rynku pracy i sytuacji gospodarczej. Polska plasuje się w środku 

stawki krajów Europy. Od roku 2005 obserwuje się spadek stopy bezrobocia, z blisko 20% do około 10% 

w roku 2010. Wiele krajów odczuło kryzys lat 2008-2009, np. w Hiszpanii stopa bezrobocia wzrosła w roku 

2010 dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2001. Istotny wzrost bezrobocia zaobserwowano również w ta-

kich krajach, jak Irlandia, �otwa, Estonia. W Austrii i Holandii stopa bezrobocia w roku 2010 nie przekraczała 

5%. W Danii w latach 2001-2008 bezrobocie było na poziomie 4-5%, natomiast w latach 2009-2010 wzrosło 

do 6-7%. Tak więc w krajach prowadzących aktywną politykę rynku pracy, w oparciu o koncepcję flexicurity, 

skutki kryzysu okazały się mniej dotkliwe.

Wykres 8. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-64 lata
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2001, 2005 i 2010).
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Kolejny wykres przedstawia stopę zatrudnienia, populacji osób w wieku 15-64 lat, dla lat 2001, 2005  

i 2010. Dane uszeregowane są rosnąco dla zatrudnienia w roku 2010. Jest to charakterystyka aktywności 

zawodowej tej grupy. Polska zajmuje 8 miejsce od końca. W okresie 2005-2010 w Polsce wskaźnik wzrósł  

o 6,5 p.p., w Niemczech o 5,1, a w Austrii o 3,1 punktu procentowego. Spadki odnotowa-

no w Irlandii (7,6 p.p.), Litwie (4,8 p.p.), Hiszpanii (4,7 p.p.), Estonii (3,4 p.p.) i Danii (2,5 p.p.).  

W pozostałych krajach zmiany nie przekraczały 2,5 punktu procentowego. W przypadku Danii spadek za-

trudnienia nie jest zjawiskiem groźnym, ze względu na dobrze funkcjonujący system flexicurity, dający wy-

soki poziom bezpieczeństwa socjalnego i możliwość dostosowania kwalifikacji do zmian na rynku pracy.

Wykres 9. Stopa zatrudnienia wśród osób w wieku 15-64 lata
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2001, 2005 i 2010).
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Innym czynnikiem, istotnym z punktu widzenia funkcjonowania rynku pracy jest poziom aktywności 

zawodowej ludzi w wieku produkcyjnym (15-64 lata). Wykres 10 przedstawia dane z 27 krajów UE. Polska  

w roku 2010 miała wskaźnik aktywności zawodowej na poziomie 65,6%. W latach 2001-2009 mieściła się 

w przedziale 63,2-66,9%. Warto tu podkreślić, że relatywnie niska aktywność zawodowa wynika w części  

z tego, że w populacji młodzieży w wieku 19-24 lata aż 54% osób studiuje. Wskaźnik skolaryzacji w Polsce 

jest najwyższy w Europie. Jest to czynnik opóźniający wchodzenie na rynek pracy młodego pokolenia. Naj-

wyższy wskaźnik aktywności zawodowej, bliski 80% rejestrowany jest w krajach prowadzących aktywną 

politykę rynku pracy, takich jak: Dania, Szwecja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Austria czy Finlandia. 

Wykres 10. Aktywność zawodowa osób w wieku 15-64 lata
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2001 i 2010).
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Stopa wolnych miejsc pracy (Job Vacancy Rate – JVR), to wskaźnik w części, odzwierciedlający niezaspo-

kojony popyt na pracę, jak również potencjalne rozbieżności między oczekiwanymi umiejętnościami a ich 

dostępnością wśród tych, którzy poszukują pracy. Statystyki te dostarczają więc informacji na temat strony 

popytowej rynku pracy. Wolne miejsca pracy definiowane są jako płatne stanowiska pracy, które są nowo 

utworzone, niezajęte, lub bliskie zwolnienia; oraz dla których pracodawca podejmuje aktywne działania  

w celu znalezienia odpowiedniego kandydata spoza danego przedsiębiorstwa; oraz takie które pracodawca 

zamierza zagospodarować niezwłocznie lub w określonym czasie. Wolne stanowisko, które jest dostępne 

tylko dla wewnętrznych kandydatów nie jest traktowane jako „wolne miejsce pracy”. Roczne statystyki wol-

nych miejsc pracy wykorzystuje się do identyfikacji niedopasowania pomiędzy podażą a popytem pracy 

oraz do identyfikacji wąskich gardeł na rynku pracy. Statystyki te przedstawiane są w formie wskaźnika Job 

Vacancy Rate (JVR)177: 

Wykres 11 przedstawia wartości wskaźnika JVR dla krajów, które w latach 2008-2010 zarejestrowały takie 

statystyki. Wyższa wartość wskaźnika JVR wskazuje na większy niezaspokojony popyt na pracę oraz na więk-

sze niedopasowanie podaży do popytu na pracę.

177  Labour market statistics - 2009 edition, Eurostat Pocketbooks, Publication Office of the European Union, Luxemburg 
2009, s. 59; European Vacancy Monitor, Issue no. 2/2011, March 2011, s. 24.
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Wykres 11. Stopa wolnych miejsc pracy (JVR)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2008-2010).

Statystyki wolnych miejsc pracy są wykorzystywane przez Komisję Europejską i Europejski Bank Central-

ny do analizy i monitorowania zmian na rynku pracy na poziomie krajowym i europejskim. Rozwój polityki 

w tej dziedzinie koncentruje się głównie na próbach doskonalenia rynku pracy poprzez lepsze dopasowa-

nie podaży do popytu, poprzez178: 

modernizację i wzmacnianie instytucji rynku pracy, a w szczególności służb zatrudnienia,•	

usuwanie przeszkód w mobilności pracowników w całej Europie,•	

lepsze przewidywanie zapotrzebowania na umiejętności, niedoborów i wąskich gardeł na rynku •	

pracy, 

zarządzanie migracją ekonomiczną, •	

poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw tak, aby zapewnić większe zdol-•	

ności przewidywania i dostosowywania się do zmian społeczno-gospodarczych.

178  Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/job_vacancies/main_tables
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Aktywność edukacyjna pracujących w dużym stopniu uzależniona jest od formy, w jakiej świadczona 

jest praca. Wspomniana wcześniej koncepcja flexicurity zakłada elastyczność zatrudniania (nietypowe formy 

zatrudniania) z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego, a jednym z filarów tej koncepcji 

jest praktyczne realizowanie idei uczenia się przez całe życie. Nietypowe formy zatrudnienia są poważną 

barierą osób pracujących w dostępie do kształcenia i szkoleń. Pracodawcy niechętnie inwestują w rozwój 

pracowników, którzy pracują na umowach terminowych, w niepełnym wymiarze czasu pracy lub za pośred-

nictwem agencji pracy tymczasowej. Jeszcze trudniejszą sytuację mają osoby świadczące pracę na zasadzie 

samozatrudnienia. Pracodawcy często stosują różne rodzaje umów na czas określony, oferujących niski sto-

pień ochrony i ograniczone możliwości zmiany na umowy o pracę na czas nieokreślony. Na takich warun-

kach pracują najczęściej kobiety i ludzie młodzi. Skutkiem tego jest segmentacja rynku pracy179. Umowy 

na czas nieokreślony, poza zapewnieniem pracownikowi większego bezpieczeństwa, zachęcają firmy do 

inwestowania w kapitał ludzki, poprzez różne formy kształcenia oraz wpływają na zwiększenie lojalności  

i wydajności pracowników. 

W krajach Unii Europejskiej (UE-27) udział osób pracujących na umowy terminowe w ostatnich latach 

oscyluje wokół 14% (wartość średnioroczna). Jednakże w poszczególnych krajach wartość tego wskaźnika 

jest bardzo zróżnicowana. Dla kilku przykładowych krajów jest to przedstawione na wykresie 12. Najwięk-

szy odsetek osób pracujących na podstawie umów na czas określony obserwuje się w Hiszpanii, Portugalii 

i Polsce. W Hiszpanii od roku 2007 obserwuje się stopniowy spadek liczby pracowników zatrudnianych na 

mniej korzystnych warunkach. W Portugalii wartość tego wskaźnika jest raczej stabilna. Natomiast w Polsce 

w badanym okresie (od roku 2001) obserwuje się silny wzrost, do roku 2007. Wskutek tego, że w Hiszpanii 

od 2006 do 2010 roku udział umów terminowych spadł o blisko 10 punktów procentowych, Polska ma  

w Europie najwyższą wartość tego wskaźnika. Jest również wiele krajów, takich jak Rumunia, Wielka Bryta-

nia, Dania czy Francja, gdzie wartość tego wskaźnika jest niższa lub bliska średniej UE-27. 

179  Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity…, op. cit., s. 6.
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Wykres 12. Udział zatrudnionych na umowy na czas określony 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2001-2010).

Taka zróżnicowana sytuacja wynika z tego, że każdy kraj członkowski prowadzi własną politykę rynku 

pracy. Jednakże na poziomie UE jest wyraźna sugestia, że prawo pracy powinno promować elastyczność 

połączoną z bezpieczeństwem zatrudnienia, jednakże wraz ze zmniejszaniem segmentacji rynku pracy. 

Docelowym modelem powinno być stałe zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, z pełniącą funkcję cen-

tralną umową o pracę180. 

Praca na część etatu jest w wielu krajach UE rozwiązaniem pozwalającym aktywizować osoby chcące 

godzić życie osobiste z obowiązkami zawodowymi. Dla wielu osób, szczególnie kobiet, jest to często szansa 

na utrzymanie aktywności zawodowej. W okresie 2001-2010 w Polsce liczba osób pracujących w niepełnym 

wymiarze godzin wahała się w przedziale 8,3-10,8%, podczas gdy w Holandii 42,2-48,9%.

180  Zielona Księga, Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku, Komisja Europejska, COM(2006) 
0708, s. 4-5.
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Wykres 13. Udział zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2001-2010).

Dobrym przykładem jest Holandia181. Przemiany społeczne, jakie nastąpiły w tym kraju w ostatnich de-

kadach, przyczyniły się do wysokiego poziomu zatrudnienia i największej wśród krajów europejskich popu-

larności pracy w niepełnym wymiarze. Do końca lat 70-tych, dominującym modelem rodziny w Holandii był 

model „jednego żywiciela”. Holandia notowała wówczas najniższy wśród państw OECD wskaźnik zatrudnie-

nia kobiet (poniżej 30 procent), przy niemal pełnym zatrudnieniu mężczyzn, co oznaczało, że wzrost uczest-

nictwa w rynku pracy kobiet był jedynym możliwym sposobem wzrostu podaży pracy. Praca w niepełnym 

wymiarze godzin umożliwiała kobietom godzenie zatrudnienia z obowiązkami domowymi. W efekcie, w la-

tach 1973-2000 wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w Holandii wzrósł z 29 do 60 procent. W warunkach 

polskich zatrudnienie na część etatu nie jest powszechne, tak jak w Holandii, głównie ze względów ekono-

micznych. Średnie wynagrodzenie w Polsce jest 4,5-krotnie niższe, a płaca minimalna 4-krotnie niższa niż w 

Holandii. Na wykresie 14 przedstawiona jest wysokość minimalnej płacy w wybranych krajach (najwyższe  

i najniższe) Europy w latach 2005-2010. W takich krajach, jak Austria, Cypr, Dania, Niemcy, Finlandia, Szwecja 

i Włochy, płace minimalne nie są regulowane na poziomie krajowym. W nowych krajach UE minimalna płaca 

waha się od 123 EUR w Bułgarii do 741 EUR w Słowenii. 

181  M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 53.
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Wykres 14. Minimalna płaca w wybranych krajach EU (EUR)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2005-2011).

Wykres 15 przedstawia udział w różnych formach uczenia się przez całe życie osób w wieku 25-64 lata,  

w Polsce i wybranych krajach UE, w których działalność edukacyjna jest najlepiej rozwinięta. Dane pocho-

dzą z okresu od 2001 do 2010 roku. Nasz kraj znajduje się na 19 miejscu wśród 27 krajów UE. 
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Wykres 15. Udział w kształceniu przez całe życie osób w wieku 25-64
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2001-2010).

Wskaźnik ten co prawda w Polsce minimalnie rośnie w ostatnich latach, jednakże w 2010 roku wynosił 

tylko 5,3%, natomiast w Danii, która jest liderem w Europie 32,8%. 

Tabela 1. Zestawienie podstawowych danych

Lp. Kraj Mieszkańcy

PKB/ 
mieszk.

[EUR]

Zatrud-
nienie

[%]

Aktyw-
ność

[%]

JVR

[%]

Określony

[%]

Niepełny

[%]

Kształcenie

[%]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
1 Dania 5 529 449 42 200 73,4 79,5 8,6 26,5 32,8
2 Szwecja 9 340 682 37 000 72,7 79,5 1,2 15,8 26,4 24,5
3 Finlandia 5 351 427 33 600 68,1 74,5 1,9 15,5 14,6 23,0
4 Wlk. Brytania 62 008 048 27 400 69,5 75,5 1,8 6,1 26,9 19,4
5 Holandia 16 574 989 35 600 74,7 78,2 1,5 18,5 48,9 16,5
6 Słowenia 2 046 976 17 600 66,2 71,5 0,6 17,3 11,4 16,2
7 Austria 8 375 290 33 900 71,7 75,1 1,9 9,3 25,2 13,7
8 Luksemburg 502 066 82 100 65,2 68,2 0,6 7,1 17,9 13,4
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Lp. Kraj Mieszkańcy

PKB/ 
mieszk.

[EUR]

Zatrud-
nienie

[%]

Aktyw-
ność

[%]

JVR

[%]

Określony

[%]

Niepełny

[%]

Kształcenie

[%]

9 Estonia 1 340 127 10 800 61,0 73,8 1,0 3,7 11,0 10,9
10 Hiszpania 45 989 016 23 100 58,6 73,4 1,2 24,9 13,3 10,8
11 Cypr 803 147 21 700 69,7 74,4 1,6 13,5 9,3 7,7
12 Niemcy 81 802 257 30 600 71,1 76,6 2,6 14,7 26,2 7,7
13 Czechy 10 506 813 13 800 65,0 70,2 0,8 8,9 5,9 7,5
14 Belgia 10 839 905 32 400 62,0 67,7 8,1 24,0 7,2
15 Irlandia 4 467 854 34 400 60,0 69,5 0,4 9,3 22,4 6,7
16 Włochy 60 340 328 25 600 56,9 62,2 12,8 15,0 6,2
17 Portugalia 10 637 713 16 200 65,6 74,0 0,5 23,0 11,6 5,8
18 Malta 414 372 15 000 56,0 60,2 5,7 12,4 5,7
19 Polska 38 167 329 9 300 59,3 65,6 0,6 27,3 8,3 5,3
20 Francja 64 716 310 29 800 64,0 70,6 0,4 15,1 17,8 5,0
21 �otwa 2 248 374 8 000 59,3 73,2 0,3 6,8 9,7 5,0
22 Litwa 3 329 039 8 300 57,8 70,5 0,6 2,4 8,1 4,0
23 Grecja 11 305 118 20 400 59,6 68,2 0,9 12,4 6,4 3,0
24 Słowacja 5 424 925 12 100 58,8 68,7 0,8 5,8 3,9 2,8
25 Węgry 10 014 324 9 800 55,4 62,4 1,2 9,7 5,8 2,8
26 Rumunia 21 462 186 5 700 58,8 63,6 0,6 1,1 11,0 1,3
27 Bułgaria 7 563 710 4 600 59,7 66,5 0,8 4,5 2,4 1,2
28 UE 27 501 101 774 24 500 64,2 71,0 1,5 14,0 19,2 9,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2009-2010).

Dane w tabeli ostały uszeregowane na podstawie wartości wskaźnika udziału w kształceniu ustawicznym 

osób w wieku 25-64 lata (kolumna 10). Stopa zatrudnienia i wskaźnik aktywności zawodowej (kolumny 5  

i 6) dotyczą ludności w wieku 15-64 lata. Kolumna 8 zawiera udział pracujących na podstawie umów na czas 

określony, natomiast w kolumnie 9 jest wskaźnik osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Kolumna 7 zawiera wartość wskaźnika Job Vacancy Rate (JVR). Nie dla wszystkich krajów wskaźnik ten jest 

liczony. 

Istnieje dodatnia korelacja między zmienną opisującą udział w kształceniu a zmiennymi PKB/ mieszkań-

ca, stopą zatrudnienia, wskaźnikiem aktywności zawodowej, wskaźnikiem JVR oraz udziałem osób pracują-

cych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dziesięć krajów ma wartość współczynnika udziału w kształceniu 

wyższą od średniej UE-27. 

4.2. Województwo mazowieckie na tle Polski

Województwo mazowieckie jest największym w Polsce, pod względem liczby mieszkańców. Zamiesz-

kuje w nim 5 242 911 osób (dane z 2010 roku), co stanowi 13,7% wszystkich mieszkańców kraju. Struktura 

wielkości województw w Polsce, ze względu na liczbę mieszkańców, przedstawiona jest na wykresie 16. 
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Wykres 16. Liczba ludności województw w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2010).

Podobnie jak w całej Europie, obserwuje się w Polsce zmianę struktury wiekowej społeczeństwa, co ilu-

struje wykres 17. Na wykresie przedstawiono procentową zmianę liczby ludności w trzech grupach wieko-

wych, wieku przedprodukcyjnym (0-14 lat), produkcyjnym (mężczyźni 15-64, kobiety 15-59 lat) i poproduk-

cyjnym. Średnia liczba ludności w Polsce w okresie 2001-2010 utrzymuje się na zbliżonym poziomie (średnia 

wynosi 38 172 659 a współczynnik zmienności 0,11%). Również w niewielkim stopniu zmienia się liczba 

osób w wieku produkcyjnym, natomiast istotne zmiany można zaobserwować w dwóch pozostałych gru-

pach. Województwo mazowieckie, ze wszystkich województw w Polsce, zachowuje w tym okresie najbar-

dziej stabilną strukturę wiekową. O 10% spadła liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, o 10% zwiększyła 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym a o 4% zwiększyła liczba osób w wieku produkcyjnym. 

Produkt krajowy brutto (PKB), jak wcześniej wspomniano, jest miarą aktywności gospodarczej. Woje-

wództwo mazowieckie znajduje się na pierwszym miejscu w kraju, co ilustruje wykres 18. Dane pochodzą  

z lat 2005-2008 (w bazie danych lokalnych GUS brak jest danych z lat późniejszych). W roku 2008, wojewódz-

two mazowieckie ma o 57% wyższą wartość tego wskaźnika niż średnia dla całego kraju. Warto zwrócić 

uwagę na to, że województwo śląskie, które ma o 1,6 punktu procentowego mniej mieszkańców ma jedynie 

o 8% wyższy PKB na mieszkańca od średniej krajowej. Można stwierdzić, że województwo mazowieckie jest 

bezwzględnym liderem, jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą. 
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Wykres 17. Zmiany w strukturze wiekowej (rok 2010 odniesiony do 2001) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2001-2010).
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Wykres 18. PKB na mieszkańca w województwach Polski
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2008).
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Wykres 19. Produktywność na zatrudnionego w województwach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2006-2008).
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Wykres 20. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005, 2008 i 2010).

Wykres 19 przedstawia produktywność na zatrudnionego, obliczoną jako odniesienie PKB na mieszkańca 

w danym województwie, do wartości dla Polski traktowanej jako 100% (analogicznie jak dla wykresu 7). 

Dane pochodzą z lat 2006-2008 i uszeregowane są rosnąco według roku 2008. Województwo mazowieckie 

jest w tym przypadku bezwzględnym liderem, osiągając wartość wskaźnika na poziomie 160%.

Natomiast wykres 20 przedstawia stopę bezrobocia rejestrowanego w wybranych latach 2001, 2005  

i 2010. Na tle innych województw w roku 2010, mazowieckie charakteryzuje się wskaźnikiem niższym od 

10% i jednym z najniższych w latach pozostałych oraz niższym od średniej krajowej. Duży wpływ na taką 

sytuację ma miasto stołeczne Warszawa. W poszczególnych podregionach województwa obserwuje się jed-

nakże bardzo duże zróżnicowanie skali bezrobocia. W stosunku do roku 2005 stopa bezrobocia spadła we 

wszystkich województwach. Natomiast w roku 2010 wzrosła w stosunku do roku 2008.

Wykres 21 przedstawia wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym w poszczególnych wojewódz-

twach (dla lat 2001, 2005 i 2010). Województwo mazowieckie ma najwyższy wskaźnik w Polsce. Podkreślić 

jednak trzeba, że w różnych podregionach województwa poziom zatrudnienia jest bardzo zróżnicowany.
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Wykres 21. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym w województwach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2001, 2005 i 2010).

Wykres 22 przedstawia wskaźnik aktywności osób w wieku produkcyjnym z lat 2001, 2005 i 2010. Dane 

uszeregowane są rosnąco na podstawie wartości wskaźnika z roku 2010. W województwie mazowieckim 

aktywność zawodowa jest o blisko 4 punkty procentowe wyższa od średniej krajowej i o 7,5 punktu pro-

centowego wyższa od najgorszych w rankingu województw warmińsko-mazurskiego i zachodniopomor-

skiego. 

Wykres 23 przedstawia stopę wolnych miejsc pracy (Job Vacancy Rate – JVR) dla poszczególnych woje-

wództw. Jak wcześniej wspomniano (wykres 11) jest to wskaźnik w części odzwierciedlający niezaspoko-

jony popyt na pracę, jak również potencjalne rozbieżności między oczekiwanymi umiejętnościami a ich 

dostępnością wśród tych, którzy poszukują pracy. 
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Wykres 22. Wskaźnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2001, 2005 i 2010).
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Wykres 23. Stopa wolnych miejsc pracy (JVR) dla województw
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane z lat 2008-2010).

Wykres 24 przedstawia udział poszczególnych województw w produkcji globalnej Polski (w cenach bie-

żących) w latach 2005-2008. Województwo mazowieckie ma dominujący udział, utrzymujący się w bada-

nym okresie na poziomie 22%, około 10-krotnie wyższy od czterech województw znajdujących się najniżej 

w rankingu: podlaskiego, lubuskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. 
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Wykres 24. Udział województw w produkcji globalnej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2008).

Struktura pracujących w poszczególnych sektorach przedstawiona jest na wykresie 25. Dla roku 2010 

przedstawiono udziały pracujących w trzech sektorach: rolnictwa, przemysłu i usług. Województwa uszere-

gowane są według rosnącego udziału pracujących w usługach. W Polsce w roku 2010 w usługach pracowało 

57%, w przemyśle 30% a w rolnictwie 13%, podczas gdy w roku 2005 odpowiednio 53%, 30% i 17%, a w roku 

2001 odpowiednio 51%, 31% i 19%. 
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Wykres 25. Udział pracujących w sektorach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2010).

Wykres 26 jest uzupełnieniem dla poprzedniego, przedstawiając relację między liczbą osób pracujących 

a liczbą osób zatrudnionych w latach 2005-2008. Liczba pracujących to liczba osób wykonujących pracę 

przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. 

Natomiast do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy182. Wykres przed-

stawia udział zatrudnionych w liczbie osób pracujących w poszczególnych województwach. Dane są usze-

regowane rosnąco względem wskaźnika z roku 2008. Województwo mazowieckie znajduje się w rankingu 

na przedostatniej pozycji (w 2008 roku 71,5%). Niska wartość tego wskaźnika może być wyjaśniona m.in. 

dużą liczbą osób pracujących na zasadzie prowadzenia działalności gospodarczej (samozatrudnienie). Jest 

to z jednej strony przejaw przedsiębiorczości a z drugiej silny czynnik powodujący segmentację rynku pra-

cy – osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mają zabezpieczeń wynikających z kodeksu pracy. 

Taka forma świadczenia pracy nie sprzyja również aktywności edukacyjnej. 

182 Defi nicje zaczerpnięte z dokumentu RG-1, Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospo- Definicje zaczerpnięte z dokumentu RG-1, Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospo-
darki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem, GUS.



109

Wykres 26. Udział zatrudnionych w liczbie pracujących
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2008).

Kolejne dwa wykresy przedstawiają majątek trwały oraz nakłady inwestycyjne na środki trwałe. Wykres 

27 przedstawia wartość środków trwałych brutto na jednego mieszkańca. Wykres 28 nakłady inwestycyjne 

w przedsiębiorstwach na jednego mieszkańca. Wartość środków trwałych na jednego mieszkańca, pośred-

nio przedstawia jakość infrastruktury produkcyjnej. Województwo mazowieckie ma wartość tego wskaźni-

ka większą o 85% od średniej krajowej i blisko 60% wyższą od województw śląskiego i dolnośląskiego, które 

w rankingu zajmują drugie i trzecie miejsce. Dwa ostatnie województwa lubelskie i warmińsko-mazurskie 

mają wartość tego wskaźnika odpowiednio 3,6 i 3,2 razy niższą.



110

Wykres 27. Wartość środków trwałych na jednego mieszkańca
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2009).

Wskaźnik przedstawiony na wykresie 28 charakteryzuje inwestycje w środki trwałe przeliczone na jed-

nego mieszkańca. Województwo mazowieckie, będące liderem, ma wartość tego wskaźnika o 66% wyższą 

niż średnia krajowa i porównywalną z województwem pomorskim, zajmującym w rankingu drugą pozycję. 

W stosunku do najsłabszego województwa podlaskiego, mazowieckie ma wartość tego wskaźnika 3,7 razy 

wyższą. Wskaźnik ten pośrednio związany jest z inwestowaniem w nowe stanowiska pracy. 

Wykres 28. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe na jednego mieszkańca 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2009).
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W Polsce w roku 2010 w systemie REGON zarejestrowanych było 3 909 802 podmiotów gospodarczych, 

z czego blisko 95% zatrudniających 0-9 osób, około 4% zatrudniających 10-49 osób, a podmioty zatrudnia-

jące powyżej 1 000 stanowiły 0,02%. Taka struktura w zasadzie bez większych zmian utrzymywała się przez 

ostatnie 10 lat. Ilustruje to wykres 29, gdzie przedstawione są udziały mikroprzedsiębiorstw w całym kraju 

i kilku wybranych województwach, w których zanotowano największy i najmniejszy udział (różnice są nie-

wielkie rzędu 2 p.p.).

Wykres 29. Udział podmiotów gospodarczych zatrudniających 0-9 osób
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Wykres 30 przedstawia wskaźnik określający liczbę podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców  

z trzech wybranych lat (2002, 2006 i 2010). Dane uszeregowane rosnąco według wartości z 2010 roku. 

Wskaźnik ten pośrednio odzwierciedla możliwości zatrudnienia.
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Wykres 30. Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2002, 2006 i 2010).

Bardzo istotnym zagadnieniem jest dynamika zmian w liczbie podmiotów gospodarczych funkcjonują-

cych na rynku. Obserwuje się tworzenie wielu firm, jak również kończenie ich działalności. W roku 2010 za-

rejestrowano w Polsce 402 005 nowych podmiotów gospodarczych, z czego 398 083 (99% wszystkich) było  

w sektorze prywatnym. Podkreślić trzeba, że w tym było aż 349 578 zarejestrowanych osób fizycznych pro-

wadzących działalność gospodarczą (87,8% podmiotów zarejestrowany w sektorze prywatnym). Tak więc 

jest to dominujący sposób prowadzenia działalności gospodarczej. W tym samym 2010 roku wyrejestro-

wano w kraju łącznie 237 693 podmioty gospodarcze z czego 235 825 (99,2%) funkcjonujących w sektorze 

prywatnym. W tej liczbie było 224 961 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (95,4% wy-

pisanych firm sektora prywatnego). Na wykresie 31 przedstawiono różnicę między nowo zarejestrowanymi 

podmiotami a wypisanymi, w wybranych latach, dla najliczniejszej grupy podmiotów, czyli osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. W okresie 2003-2010 jedynie w latach 2006 i 2009 liczba podmio-

tów wyrejestrowanych przewyższała liczbę nowo zarejestrowanych odpowiednio -5 240 i -22 792. 
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Wykres 31. Różnica między nowo zarejestrowanymi a wypisanymi z rejestru podmiotami
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2006, 2009 i 2010).

Największą liczbę wyrejestrowań zaobserwowano w roku 2009 w województwach łódzkim, kujawsko-

pomorskim i mazowieckim. Natomiast w roku 2010 we wszystkich województwach zanotowano większą 

liczbę nowo zarejestrowanych niż wypisanych z rejestru podmiotów. W województwie mazowieckim saldo 

wynosiło 23 175, co stanowi 18,6% salda krajowego. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby 

fizyczne jest obarczone największym ryzykiem w przypadku sytuacji kryzysowych.

Ważnym czynnikiem sprzyjającym aktywności zawodowej jest poziom wykształcenia. Wyższy poziom 

wykształcenia zwiększa adaptacyjność pracowników do zmieniających się warunków na rynku pracy, uła-

twiając utrzymanie bądź znalezienie nowej pracy. Wykres 32 przedstawia udziały osób w wieku 15-64 lata, 

z różnym poziomem wykształcenia dla roku 2010. Dane uszeregowane są według udziału osób z wyższym 

wykształceniem. W województwie mazowieckim udział ten wynosi 27,6%, podczas gdy w województwie 

kujawsko-pomorskim 14,9%. Jednakże w większości województw dominujące jest wykształcenie zawodo-

we, którego udział mieści się w przedziale 20-31,6%, przy średniej krajowej 26,7%. Drugą co do istotności 

grupą są osoby z wykształceniem średnim ogólnym, dla której udział mieści się w przedziale 21,8-27%. 
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Wykres 32. Udział ludności w wieku 15-64 lata według poziomu wykształcenia
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2010).

Kolejne dwa wykresy pokazują dynamikę zmian w poziomie wykształcenia w skali całego kraju oraz  

w województwie mazowieckim, w okresie 2005-2010. 
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Wykres 33. Poziom wykształcenia ludności w wieku 15-64 lata (w Polsce)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2010).

W całym kraju obserwuje się w tym okresie wyraźne pozytywne zmiany w poziomie wykształcenia,  

co ilustruje wykres 33. Udział osób z wyższym wykształceniem wzrósł o 5,9 punktu procentowego, nato-

miast udział osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym zmalał o 3,9 punktu procentowego. Wykres 

34 ilustruje zmiany w województwie mazowieckim. Obserwuje się dynamiczny wzrost osób z wyższym wy-

kształceniem, zmiana w badanym okresie o 7,9 punktu procentowego. W przypadku osób z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym obserwuje się spadek o 3,6 punktu procentowego a dla osób z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym spadek o 3,5 punktu procentowego.

Wykres 34. Poziom wykształcenia ludności w wieku 15-64 lata (w woj. mazowieckim)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2010).
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Wykres 35. Udział w kształceniu ustawicznym osób w wieku 25-64 lata 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2008-2010).

Wykres 35 przedstawia udział osób w wieku 25-64 w dowolnych formach kształcenia ustawicznego (dane 

średnioroczne). Udział w kształceniu ustawicznym w Polsce jest zdecydowanie niższy niż w wielu krajach 

UE (co przedstawiono na wykresie 15). Polska ma bardzo niski wskaźnik – w roku 2010 wynosił 5,3%. W 

roku 2010 jedynie pięć województw miało wskaźnik większy od średniego w kraju. Najgorsza sytuacja jest 

w województwie podkarpackim. Jednakże pozytywne jest, że w zdecydowanej większości województw 

wskaźnik w roku 2010 był wyższy niż w latach poprzednich. 

Kolejny wykres przedstawia, jak kształtował się udział w kształceniu ustawicznym w latach 2005-2010  

w Polsce, województwie mazowieckim (najwyższy wskaźnik) oraz podkarpackim (najniższy wskaźnik). 
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Wykres 36. Udział w kształceniu ustawicznym osób w wybranych województwach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2010).

4.3. Charakterystyka województwa mazowieckiego

Województwo mazowieckie podzielone jest na sześć podregionów (wg klasyfikacji NUTS 3), w których są 

42 powiaty, z czego pięć powiatów miejskich. Struktura wielkości podregionów przedstawiona jest na wy-

kresie 37. Podregion miasta stołecznego Warszawa zamieszkuje 32,8% mieszkańców województwa. 64,6% 

wszystkich osób zamieszkuje w miastach. W okresie ostatnich 6 lat (2005-2010) nie zaobserwowano istot-

nych zmian w liczbie ludności w poszczególnych podregionach (współczynnik zmienności waha się od 0,2% 

w podregionie ostrołęcko-siedleckim do 1,94% w warszawskim zachodnim). 

Wykres 37. Wielkość podregionów ze względu na liczbę mieszkańców
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2010).
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Na wykresie 38 zostały przedstawione zmiany w liczbie ludności w latach 2005-2010, dla wybranych 

powiatów z podregionu zachodniego warszawskiego. W przypadku powiatu piaseczyńskiego w bada-

nym okresie liczba ludności wzrosła o 11,1%, w grodziskim o 6,8% i w zachodnim warszawskim o 6,1%.  

W podregionach: ciechanowsko-płockim, ostrołęcko-siedleckim i radomskim, w okresie 2005-2010 liczba 

ludności spadła odpowiednio o 0,6%, 0,7% i 0,9%, a w podregionie miasta Warszawa, w tym samym okresie 

zanotowano wzrost liczby ludności o 1,3% (są to podregiony, w których zostały przeprowadzone badania 

instytucji edukacyjnych, bezrobotnych i innych interesariuszy procesu kształcenia ustawicznego). 

Wykres 38. Zmiany liczby ludności w latach 2005-2010 dla wybranych powiatów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2010).
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Wykres 39. Zmiany liczby ludności w grupach wiekowych w odniesieniu do roku 2001
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2001-2010).

W województwie mazowieckim, podobnie jak w całej Europie obserwuje się istotne zmiany w strukturze 

wiekowej społeczeństwa. Wykres 39 przedstawia zmiany w okresie 2001-2010, w trzech grupach wieko-

wych: przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Na wykresie przedstawiono zmiany w odnie-

sieniu do roku 2001. Wartości bezwzględne, liczone na rok 2010 w stosunku do roku 2001, to spadek liczby 

osób w wieku przedprodukcyjnym o 93 117 osób, wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym o 126 818 

osób (co jest skutkiem wchodzenia na rynek pracy wyżu demograficznego z lat 80.) oraz zwiększenie liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym o 87 529 osób. W roku 2010 było w całym województwie 3 512 461 osób  

w wieku produkcyjnym. 
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Wykres 40. Udział ludności w wieku produkcyjnym w latach 2005-2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2010).

Wykres 41. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w latach 2005-2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2010).
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Wykres 40 przedstawia zmiany udziału ludności w wieku produkcyjnym w okresie 2005-2010. W całym 

województwie udział ten nie zmienia się w istotny sposób, podobnie jak w podregionach warszawskim 

wschodnim i zachodnim. Natomiast w podregionie miasta stołecznego Warszawa w badanym okresie 

udział osób w wieku produkcyjnym obniżył się o 1,7 punktu procentowego. W podregionach ostrołęcko-

siedleckim wzrósł o 1,9 punktu procentowego, w radomskim o 1,5 punktu procentowego a w ciechanow-

sko-siedleckim o 1 punkt procentowy. 

Uzupełnieniem informacji o strukturze wiekowej ludności jest wykres 41 przedstawiający udział lud-

ności w wieku przedprodukcyjnym. Podregion miasta stołecznego Warszawa ma udział rzędu 15% (4,5-9 

punktów procentowych niższy niż w pozostałych podregionach), niezmieniający się w sposób istotny  

w badanym okresie. We wszystkich pozostałych podregionach obserwuje się spadek udziału ludności  

w wieku przedprodukcyjnym (1-2,5 punktu procentowego). Udział ludności w wieku poprodukcyjnym nie 

wykazuje istotnych zmian (zmiany na poziomie 0,01 punktu procentowego).

Wielkość poszczególnych powiatów jest zróżnicowana, aż 9 z nich ma mniej niż 50 000 mieszkań-

ców, co przedstawia wykres 42, z czego najmniejszy łosicki ma niespełna 32 000 mieszkańców. Powyżej 

150 000 mieszkańców ma 5 powiatów, z czego dwa miejskie, Radom (222 496) i miasto stołeczne Warszawa 

(1 720 398). Szczegółowe wybrane dane charakteryzujące poszczególne powiaty znajdują się w tabeli 2. 

Wykres 42. Wielkość powiatów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2010).
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Wykres 43. PKB na mieszkańca w podregionach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2001-2008).

Wykres 43 przedstawia wartość PKB na mieszkańca w podregionach województwa mazowieckiego. Dla 

porównania przedstawiono również dane dla całego województwa i kraju. Województwo mazowieckie 

ma wartość PKB na mieszkańca 57% wyższą niż średnia krajowa, natomiast podregion miasta stołecznego  

Warszawy blisko trzykrotnie wyższą. Pozostałe podregiony województwa mają wartość tego wskaźnika na 

poziomie średniej krajowej (ciechanowsko-płocki) lub poniżej, jak np. warszawski wschodni mający wartość 

wskaźnika niższą o około 19% (w roku 2008). Świadczy to dużym zróżnicowaniu aktywności gospodarczej 

w poszczególnych podregionach.

Wykres 44 przedstawia produktywność na zatrudnionego, obliczoną jako odniesienie PKB na mieszkańca 

w danym podregionie do wartości dla województwa traktowanej jako 100%. Dane pochodzą z lat 2001-

2008. Podregion miasta stołecznego Warszawy jest w tym przypadku bezwzględnym liderem, osiągając 

wartość wskaźnika na poziomie 190%. Pozostałe podregiony wykazują się zbliżonym poziomem produk-

tywności rzędu 45-75%. Wskaźnik ten pozwala na uzyskanie ogólnego obrazu produktywności gospodarek 

poszczególnych regionów. Jak widać dysproporcje między podregionem miasta Warszawa a pozostałymi 

są ogromne.
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Wykres 44. Produktywność na zatrudnionego w podregionach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2001-2008).

Wykres 45. Stopa bezrobocia rejestrowanego w podregionach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2010).

Wykres 45 przedstawia stopę bezrobocia rejestrowanego w podregionach województwa mazowieckie-

go. Wskaźnik dla województwa mazowieckiego w latach 2007-2010 jest poniżej 10%, pomimo obserwowa-

nego wzrostu od roku 2008. W podregionie miasto Warszawa wskaźnik ten w badanym okresie mieści się  

w przedziale 1,9-5,6% i jest blisko trzykrotnie niższy niż w całym województwie. Z pozostałych jedynie pod-
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region warszawski zachodni ma stopę bezrobocia niższą od średniej województwa. Zdecydowanie najgor-

szą sytuację obserwuje się w podregionie radomskim, gdzie stopa bezrobocia w badanym okresie mieści się 

w przedziale 20-27,7% i jest około 2,5 krotnie wyższa niż w województwie. 

Wykres 46 przedstawia liczbę powiatów o stopie bezrobocia mieszczącej się w określonych przedzia-

łach (dane z roku 2010). Jedynie 10 powiatów ma stopę bezrobocia niższą od 10%, a 8 niższą od średniej  

w województwie. Powyżej 15% stopę bezrobocia zarejestrowano w 18 powiatach. Stopę bezrobocia powy-

żej 20% zarejestrowano w pięciu powiatach: żuromińskim 21,4%, mieście Radom 22,5%, przysuskim 24.8%, 

radomskim 29,6% oraz szydłowieckim 35,1%. Szczegółowe dane o stopie bezrobocia w powiatach znajdują 

się w tabeli 2. 

Wykres 46. Liczba powiatów o określonej stopie bezrobocia w roku 2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2010).

Kolejne trzy wykresy przedstawiają stopę bezrobocia w poszczególnych powiatach w latach 2005-2010 

w trzech wybranych podregionach. 
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Wykres 47. Stopa bezrobocia w powiatach podregionu radomskiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2010).

Wykres 48. Stopa bezrobocia w powiatach podregionu ciechanowsko-płockiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2010).

Dwa podregiony o najgorszej sytuacji, to radomski i ciechanowsko-płocki. W roku 2010 w podregionie 

radomskim najgorsza sytuacja była w powiecie szydłowieckim, gdzie stopa bezrobocia wynosiła 35,1% oraz 

w powiecie miasto Radom – 29,6%. W powiatach lipskim i białobrzeskim (najlepszych w tym podregionie) 

stopa bezrobocia wynosiła odpowiednio 14% i 14,4%. W roku 2010 w podregionie ciechanowsko-płockim 

w powiecie żuromińskim stopa bezrobocia wynosiła 21,4%. W pozostałych powiatach mieściła się w prze-

dziale od 10,9% w powiecie miasto Płock do 19,6% w powiecie gostynińskim. Różnice w poziomie bezro-

bocia są zdecydowanie mniejsze niż w podregionie radomskim. Podregion warszawski zachodni ma stopę 
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bezrobocia w przedziale 5,8-13,4% i po podregionie miasto Warszawa plasuje się na drugiej pozycji wśród 

podregionów województwa mazowieckiego. 

Wykres 49. Stopa bezrobocia w powiatach podregionu warszawskiego zachodniego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2010).

Kolejny wykres przedstawia strukturę bezrobocia w roku 2010 w zależności od wykształcenia. W pod-

regionach ciechanowsko-płockim i radomskim udział bezrobotnych z wykształceniem poniżej średniego 

wynosi 60%. Natomiast w podregionie miasto Warszawa zarejestrowano aż 23,6% bezrobotnych posiadają-

cych wyższe wykształcenie. Jest to odzwierciedleniem struktury wykształcenia społeczeństwa w tych pod-

regionach. Nie należy też zapominać, że stopa bezrobocia w podregionie miasto Warszawa wynosiła 3,4% 

a w radomskim 23,2%. 

Wykres 50. Struktura bezrobocia w zależności od wykształcenia
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2010).
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Wykres 51. Struktura bezrobocia w zależności od wykształcenia w podregionie ciechanowsko-płockim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2010).

Wykres 52. Struktura bezrobocia w zależności od wykształcenia w podregionie radomskim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2010).

Wykresy 51 i 52 przedstawiają dane z tych podregionów, gdzie jest najwyższe bezrobocie wśród słabo 

wykształconych mieszkańców.
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Wykres 53 przedstawia udział długotrwale bezrobotnych (powyżej 24 miesięcy) w latach 2005-2010  

w ogólnej liczbie bezrobotnych w poszczególnych podregionach. W badanym okresie liczba długotrwale 

bezrobotnych maleje we wszystkich podregionach i w roku 2010 najniższą wartość zarejestrowano w pod-

regionie miasta Warszawy (7,5%) a najwyższą w podregionie radomskim (21%).

Wykres 53. Udział bezrobotnych powyżej 24 miesięcy w ogólnej liczbie bezrobotnych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2010).

Wykres 54. Struktura pracujących według sektorów w województwie mazowieckim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2001-2010).

Wykres 54 przedstawia strukturę pracujących według sektorów (PKD 2004) w latach 2001-2010 w wo-

jewództwie mazowieckim. Obserwuje się wyraźny spadek pracujących w rolnictwie i systematyczne 

zwiększanie się udziału pracujących w usługach, co jest ogólną tendencją we współczesnej gospodarce 
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na całym świecie. W roku 2010 w stosunku do całego kraju liczba pracujących w usługach jest o 9 p.p. wyższa  

a w przemyśle o 8 p.p. niższa. Odzwierciedla to strukturę gospodarki województwa mazowieckiego.

Wykres 55 obrazuje strukturę pracujących w podregionach w poszczególnych sektorach dla roku 2009. 

W opisie zastosowano umowne nazwy sektorów, które odpowiadają klasyfikacji PKD 2007:

Rolnictwo – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,•	

Przemysł – przemysł i budownictwo,•	

Handel – handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa;  •	

zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja,

Finanse – działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości,•	

Usługi – pozostałe usługi.•	

Wykres 55. Pracujący wg sektorów ekonomicznych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2009).

W całym województwie w rolnictwie pracuje 18,2%, w przemyśle 19,6%, w handlu 24,3%, w finansach 

6,9% i w usługach 31,0%. W podregionach ostrołęcko-siedleckim (47,6%), radomskim (40,5%) i ciechanow-

sko-płockim 35,8%) zdecydowanie dominującym sektorem jest rolnictwo. W podregionie miasta stołecz-

nego Warszawy dominuje sektor usług (39,7%) oraz handel (32,9%). W regionie warszawskim wschodnim 

dominuje przemysł (29,7%) oraz rolnictwo (25,0%) i usługi (25,2%). W regionie warszawskim zachodnim 
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dominuje handel (29,1%) i na mniej więcej równym poziomie przemysł (25,4%), usługi (22,4%) i rolnictwo 

(20,0%). 

Dla dwóch podregionów o najwyższej stopie bezrobocia struktura pracujących w poszczególnych sek-

torach w roku 2009 przedstawiona jest na dwóch kolejnych wykresach. Połowa powiatów podregionu cie-

chanowsko-płockiego: płocki, płoński, sierpecki i żuromiński są typowo rolniczymi – około 60% pracujących 

w rolnictwie. Powiaty miasto Płock i mławski mają najlepiej rozwiniętą działalność przemysłową – liczba 

pracujących w tym sektorze wynosi odpowiednio 41,3% i 33,7%. We wszystkich powiatach sektor finanso-

wy ma marginalne znaczenie – 0,8-3,2% pracujących. W usługach pracuje od 15,5% w powiecie płockim do 

33,2% w powiecie miasto Płock. 

Wykres 56. Pracujący wg sektorów ekonomicznych w podregionie ciechanowsko-płockim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2009).
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Wykres 57. Pracujący wg sektorów ekonomicznych w podregionie radomskim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2009).

W podregionie radomskim również dominującym sektorem jest rolnictwo. W powiatach białobrzeskim, 

lipskim, przysuskim i zwoleńskim udział pracujących w tym sektorze przekracza 67% (od 67,2% do 72,5%). 

Słabo rozwinięty jest przemysł, jedynie w powiatach kozienickim i miasto Radom udział pracujących w tym 

sektorze wynosi około 30%. Powiat miasto Radom ma strukturę pracujących odmienną od pozostałych,  

ze względu na swój miejski charakter. Stąd 23,4% pracujących w handlu (w pozostałych powiatach 3-7%) 

oraz w 40% pracujących w usługach (w pozostałych powiatach 15-28%). 

Struktura wartości brutto środków trwałych ze względu na sektor, w poszczególnych podregionach, zi-

lustrowana jest na kolejnych wykresach. �ączna wartość środków trwałych w województwie mazowiec-

kim w roku 2009 wynosiła 331 925,3 mln PLN. Wartość środków trwałych jest pośrednią charakterystyką 

potencjału produkcyjnego oraz kierunków, w jakich rozwija się gospodarka w podregionie. Na wykresach 

przedstawiono udziały poszczególnych podregionów w wartości środków trwałych całego województwa  

w poszczególnych sektorach. 

Wartość brutto środków trwałych w poszczególnych sektorach dla całego województwa wynosi:  

dla Rolnictwa 0,24%, dla Przemysłu 34,06%, dla Handlu 41,98%, dla Finansów 14,98 i dla Usług 8,73%. Biorąc 

pod uwagę opisy sektorów wg PKD 2007, środki trwałe są alokowane głównie w działalności o charakterze 

usługowym, która w województwie mazowieckim jest dominująca (wykres 54).
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Wykres 58 przedstawia udziały podregionów w ogólnej wartości środków trwałych. Ponad trzy czwarte 

znajduje się w podregionie miasto Warszawa. Najsłabszą infrastrukturę mają podregiony ostrołęcko-sie-

dlecki, radomski i warszawski wschodni – na poziomie 4%. Jest to po części uzasadnione wielkością podre-

gionów i strukturą gospodarki. 

Wykres 58. Udział podregionów – wartość brutto środków trwałych ogółem 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2009).

Wykresy 59 i 60 przedstawiają udziały podregionów w sektorach Rolnictwo i Przemysł. Dla Rolnictwa 

w podregionie miasto Warszawa udział wynosi 2,2%, a w pozostałych mieści się w przedziale od 8,6%  

w podregionie radomskim do 32,8% w podregionie warszawskim zachodnim. Dla Przemysłu zdecydowanie 

dominujący jest podregion miasta Warszawa z udziałem 35,3%. W pozostałych podregionach udział mieści 

się w przedziale od 7,5 w podregionie radomskim do 23,1 w podregionie warszawskim zachodnim. 

W pozostałych trzech sektorach podregion miasta Warszawa ma dominujący udział w Handlu – 88%, 

Finansach – 86 i Usługach – 79%. Podregion warszawski zachodni w sektorze Usług ma udział 9,2%  

a w sektorze Handel 6,6%. Pozostałe podregiony w sektorach Handlu, Finansów i Usług mają udział na po-

ziomie 1-4%. 
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Wykres 59. Udział podregionów – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2009).

Wykres 60. Udział podregionów – przemysł i budownictwo 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2009).
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Kolejne dwa wykresy przedstawiają majątek trwały oraz nakłady inwestycyjne na środki trwałe w przeli-

czeniu na jednego mieszkańca dla podregionów. W roku 2009 średnia wartość majątku trwałego na miesz-

kańca wynosiła 63 561 PLN. Wykres 61 przedstawia relację wartości tego wskaźnika w poszczególnych pod-

regionach do wartości średniej województwa. Wartość środków trwałych na jednego mieszkańca pośrednio 

przedstawia wielkość infrastruktury produkcyjnej. Liderem jest podregion miasta Warszawa mający wartość 

blisko dwukrotnie wyższą niż średnia województwa. Natomiast podregiony ostrołęcko-siedlecki, radomski 

i warszawski wschodni mają ten wskaźnik na poziomie około 30% wartości średniej województwa. Podre-

gion ciechanowsko-płocki ma wskaźnik na poziomie 65% średniej województwa (ma na to wpływ petro-

chemia). 

Wykres 61. Wartość środków trwałych na jednego mieszkańca w podregionach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2009).

Wykres 62 w podobny sposób jak wykres poprzedni, przedstawia relacje nakładów inwestycyjnych  

w przedsiębiorstwach na mieszkańca w podregionach, odniesione do średniej województwa. Podregion 

miasta Warszawa ma wskaźnik dwukrotnie wyższy od średniej województwa, podregion radomski ma war-

tość wskaźnika równą jednej czwartej średniej, ostrołęcko-siedlecki jedną trzecią. Pozostałe 0,5-0,8 wartości 

średniej. Ten wskaźnik pośrednio przedstawia inwestycje w infrastrukturę produkcyjną, co przekłada się na 

poprawę lub tworzenie nowych miejsc pracy.
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Wykres 62. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe na mieszkańca w podregionach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z 2009 r.).

W roku 2010 w województwie mazowieckim było zarejestrowane w systemie REGON 681 012 podmio-

tów gospodarczych, z czego 95,24% zatrudniających 0-9 osób, 3,84% zatrudniających 10-49 i 0,75% za-

trudniających 50-249. Większe podmioty zatrudniające powyżej 250 osób stanowiły mniej niż 0,2%. Taka 

struktura w zasadzie bez większych zmian utrzymywała się w ostatnich latach, co ilustruje wykres 63, gdzie 

przedstawione są udziały mikroprzedsiębiorstw w łącznej liczbie zarejestrowanych podmiotów w całym 

województwie mazowieckim i podregionach. Taka struktura podmiotów gospodarczych nie odbiega od 

struktury w całym kraju.
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Wykres 63. Udział mikro przedsiębiorstw w łącznej liczbie zarejestrowanych podmiotów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2005-2010).

W roku 2010 w województwie mazowieckim było zarejestrowanych 1 146 podmiotów zatrudniających 

250 i więcej osób. W latach 2005-2009 ich liczba wynosiła odpowiednio: 1 078, 1 078, 1 087, 1 113, 1 146. Wy-

kres 64 przedstawia strukturę rozmieszczenia dużych przedsiębiorstw w poszczególnych podregionach. Jak 

widać duże podmioty gospodarcze zlokalizowane są głównie w podregionie miasto Warszawa. Pozostałe 

podregiony mają ich od 45 (podregion ostrołęcko-siedlecki) do 97 (podregion warszawski zachodni).

Wykres 64. Struktura rozmieszczenia dużych przedsiębiorstw w podregionach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2010).
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W roku 2010 w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego od 94,1% (powiat ostrołęc-

ki) do 99,1% (powiat pruszkowski) podmiotów należało do sektora prywatnego. Warte podkreślenia jest,  

że w grupie podmiotów sektora prywatnego zdecydowana większość to osoby fizyczne prowadzące dzia-

łalność gospodarczą (łącznie w województwie zarejestrowano 486 952 takie podmioty). Wykres 65 przed-

stawia udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w łącznej liczbie zarejestrowanych 

podmiotów w podregionach w roku 2010. Najmniejszy udział 63,6% zarejestrowano w podregionie miasto 

Warszawa. We wszystkich pozostałych podregionach udział ten jest na poziomie 80-81% za wyjątkiem pod-

regionu warszawskiego zachodniego, gdzie jest nieznacznie niższy - 76,5%.

Wykres 65. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2010).

W roku 2010 w województwie mazowieckim było 2 405 tys. osób pracujących (dane średnioroczne).  

W firmach zatrudniających poniżej 10 osób pracuje około 730 tys. osób, z czego około 65% to osoby fizycz-

ne prowadzące działalność gospodarczą. Tak więc około 20% z wszystkich osób pracujących, pracuje w ra-

mach własnej działalności gospodarczej. Taka struktura nie sprzyja udziałowi w kształceniu ustawicznym. 

Bardzo ważne dla rynku pracy są zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych. Powstaje wiele nowych 

firm, ale równie wiele firm kończy działalność. W roku 2010 zarejestrowano w województwie mazowieckim 

66 405 nowych podmiotów gospodarczych, z czego 66 185 (99,7% wszystkich) w sektorze prywatnym. 
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Podkreślić trzeba, że w tym było aż 54 761 zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą (82,7% podmiotów zarejestrowanych w sektorze prywatnym). Tak więc jest to dominujący 

sposób prowadzenia działalności gospodarczej. W tym samym 2010 roku wyrejestrowano w województwie 

mazowieckim łącznie 33 516 podmiotów gospodarczych z czego 33 385 (99,6%) funkcjonujących w sekto-

rze prywatnym. W tej liczbie było 31 586 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (94,6% 

wyrejestrowanych firm sektora prywatnego). Na wykresie 66 przedstawiono różnicę między nowo zareje-

strowanymi podmiotami a wyrejestrowanymi w wybranych latach, dla najliczniejszej grupy, osób fizycz-

nych prowadzących działalność gospodarczą. W okresie 2005-2010 jedynie w roku 2009 zanotowano we 

wszystkich podregionach ujemną wartość salda w przedziale -276 (podregion ciechanowsko-płocki) -2 137 

(podregion warszawski wschodni). W roku 2006 ujemną wartość salda zanotowano w trzech podregionach: 

ostrołęcko-siedleckim, warszawskim wschodnim i zachodnim. W okresie 2005-2010 w całym województwie 

mazowieckim zarejestrowano 244 985 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą a wyreje-

strowano 191 337 tego typu podmiotów, tak więc saldo było dodatnie (53 648 podmiotów). Są jednakże po-

wiaty, w których w badanym okresie zanotowano saldo ujemne. W powiatach przysuskim i szydłowieckim,  

z podregionu radomskiego, zanotowano zmniejszenie liczby podmiotów odpowiednio o 46 i 43, w powie-

cie miasto Radom o 172 oraz w powiecie nowodworskim o 64.

Wykres 66. Różnica między nowo zarejestrowanymi a wypisanymi z rejestru podmiotami
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z lat 2006, 2009 i 2010).
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Tabela 2 zawiera wybrane dane charakteryzujące podregiony i powiaty. Pod względem liczby ludności 

poszczególne podregiony i powiaty są bardzo zróżnicowane. W kolumnie 4 przedstawiony jest udział osób 

w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten w poszczególnych powiatach waha się od 60,3% do 67,5%. Najniższe 

wartości zanotowano w powiatach łosickim i przysuskim. W kolumnie 5 podano wartości stopy bezrobo-

cia rejestrowanego. Zróżnicowanie między poszczególnymi podregionami jest bardzo wysokie, od 3,4% 

w podregionie miasta Warszawa do 23,2% w podregionie radomskim. Najwyższą wartość tego wskaźnika 

35,1% zanotowano w powiecie szydłowieckim. W kolumnie 6 przedstawiony jest udział długotrwale bezro-

botnych (powyżej 24 miesięcy) w łącznej liczbie bezrobotnych. Najwyższa wartość tego wskaźnika 28,5% 

została zarejestrowana w powiecie przysuskim a najniższa 3,5% w powiecie grodziskim. Najwyższe trwałe 

bezrobocie 21% obserwuje się w podregionie radomskim. Kolejne cztery kolumny zawierają dane charak-

teryzujące sytuację gospodarczą. Kolumna 7 to udział podmiotów gospodarczych o liczbie zatrudnionych 

poniżej 10 osób. W kolumnie 8 przedstawiona jest liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospo-

darczą. Kolumna 9 to wartość środków trwałych na mieszkańca, którą można interpretować, jako miernik 

wartości infrastruktury, co pośrednio odwzorowuje potencjał miejsc pracy. Ostatnia 10 kolumna to nakłady 

na środki trwałe na mieszkańca, które mogą być interpretowane, jako miernik poziomu inwestycji w nowe 

miejsca pracy. W większości powiatów, w których wartość tego wskaźnika jest niska obserwuje się wysoką 

wartość stopy bezrobocia.

Tabela 2. Ogólna charakterystyka podregionów i powiatów

Lp. Podregion/ powiat Ludność

Wiek 
prod.

[%]

Bezrobocie 
[%]

Bezrobocie 
(>24)[%]

Pod-
mioty 

(0-9) [%]

Działal-
ność 

gospo-
darcza

Środki 
trwałe/ 
mieszk. 

[PLN]

Środki/ 
nakłady 

[PLN]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

R-25 ciechanowsko-płocki 622 621 63,4 15,6 14,3 94,3 36 324 41 430 2 895
1 ciechanowski 89 970 64,6 14,7 8,8 95,5 5 452 26 969 1 732
2 gostyniński 46 572 63,4 19,6 11,0 94,6 2 737 16 221 1 270
3 mławski 72 645 62,3 13,5 12,2 94,5 4 010 19 764 1 061
4 płocki 108 033 62,9 19,2 9,2 93,9 5 076 13 029 983`
5 płoński 87 054 62,8 16,3 19,4 95,0 4 844 11 278 1 160
6 sierpecki 52 786 62,2 19,4 18,7 93,1 2 482 12 103 1 344
7 żuromiński 39 500 61,0 21,4 24,3 96,2 2 278 4 352 496
8 m. Płock 126 061 65,4 10,9 15,1 93,1 9 445 142 330 9 597
R-26 ostrołęcko-siedlecki 746 934 62,5 14,4 16,6 95,5 46 177 17 833 1 677

9 łosicki 31 937 60,3 11,6 13,4 94,6 1 693 6 705 1 053
10 makowski 45 924 61,3 19,1 27,6 95,8 2 886 6 601 650
11 ostrołęcki 84 761 61,7 17,3 14,4 95,4 3 571 5 635 709
12 ostrowski 74 365 61,5 15,2 22,2 96,3 5 032 19 644 867
13 przasnyski 52 252 61,6 15,3 13,0 95,3 2 769 16 914 806
14 pułtuski 50 946 63,2 19,8 16,5 96,2 3 298 6 495 855
15 siedlecki 80 701 61,0 10,5 8,7 94,9 4 097 6 259 1 080
16 sokołowski 55 463 60,8 9,6 8,8 94,9 2 987 17 559 1 916
17 węgrowski 66 932 61,5 15,0 26,6 94,5 3 620 7 773 665
18 wyszkowski 72 551 63,0 16,4 10,1 96,1 5 016 20 522 1 732
19 m. Ostrołęka 53 710 67,5 15,5 20,2 96,1 4 668 74 266 6 755
20 m. Siedlce 77 392 65,9 10,1 11,1 94,9 6 540 28 008 3 260

R-27 radomski 620 142 63,5 23,2 21,0 95,3 42 088 18 816 1 347
21 białobrzeski 33 706 61,3 14,4 16,4 94,8 1 988 6 001 451
22 kozienicki 61 079 63,7 17,0 20,0 94,5 3 271 70 206 5 318
23 lipski 35 784 62,1 14,0 10,8 95,3 2 182 5 285 365
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Lp. Podregion/ powiat Ludność

Wiek 
prod.

[%]

Bezrobocie 
[%]

Bezrobocie 
(>24)[%]

Pod-
mioty 

(0-9) [%]

Działal-
ność 

gospo-
darcza

Środki 
trwałe/ 
mieszk. 

[PLN]

Środki/ 
nakłady 

[PLN]

24 przysuski 42 737 60,5 24,8 28,5 94,8 2 208 8 640 467
25 radomski 147 793 63,6 29,6 21,3 94,8 8 234 4 867 409
26 szydłowiecki 39 806 63,0 35,1 25,1 95,5 2 277 4 359 192
27 zwoleński 36 741 62,0 18,9 15,3 94,7 1 644 6 623 335
28 m. Radom 222 496 64,8 22,5 20,4 95,7 20 284 24 598 1 712

R-28 m. Warszawa 1 720 398 63,9 3,4 7,5 95,0 219 132 132 879 10 534
29 m. st. Warszawa 1 720 398 63,9 3,4 7,5 95,0 219 132 132 879 10 534
R-29 warszawski wschodni 772 860 63,8 11,1 11,2 95,8 65 660 17 029 2 597

30 garwoliński 107 061 61,7 11,9 21,0 94,8 5 813 14 700 1 524
31 legionowski 105 520 65,7 11,1 9,7 97,0 11 766 16 324 4 100
32 miński 145 327 63,2 9,1 4,0 95,4 10 407 15 179 1 783
33 nowodworski 76 855 64,8 12,2 10,6 94,9 5 502 22 816 7 668
34 otwocki 120 774 63,2 8,4 7,4 95,2 11 525 19 893 2 252
35 wołomiński 217 323 64,3 13,4 11,4 96,1 20 647 16 106 1 333
R-30 warszawski zachodni 759 956 64,1 7,8 10,9 95,7 77 571 53 577 4 220

36 grodziski 83 268 63,5 6,7 3,5 95,8 8 914 26 735 1 712
37 grójecki 97 161 63,1 7,6 13,8 95,7 6 712 38 876 3 048
38 piaseczyński 161 160 64,7 7,6 9,4 95,8 17 341 126 865 6 036
39 pruszkowski 151 832 64,0 6,6 13,4 95,9 19 326 39 429 6 530
40 sochaczewski 84 110 64,1 9,9 8,9 95,5 6 805 24 999 1 881
41 warszawski zachodni 106 794 65,1 5,8 11,5 95,2 11 459 41 432 4 275
42 żyrardowski 75 631 63,6 13,4 12,7 96,3 7 014 25 615 2 620

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z 2010 r.) 5.1. Podstawowe dane o szkołach dla 
dorosłych. 
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ROZDZIAŁ 5  RYNEK EDUKACYJNY 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO A RYNEK PRACY
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5.1.  Podstawowe dane o szkołach dla dorosłych

Dane statystyczne dotyczące szkół dla dorosłych, wykorzystane w tej analizie, pochodzą z trzech źró-

deł. Podstawą są statystki znajdujące się w Banku Danych Lokalnych GUS183, zawierające podstawowe in-

formacje o rodzajach szkół, ich liczbie oraz liczbie oddziałów, uczniów i absolwentów. Wykorzystano dane  

z lat 2005-2009 (brak danych z roku 2010). Szczegółowe dane dotyczące szkół i prowadzonych w nich kie-

runków kształcenia pochodzą, z wydawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, informatora 

dotyczącego kształcenia ustawicznego dorosłych z lat 2010 i 2011184. Trzecie źródło informacji ogólnych 

o szkołach, to baza danych z roku 2011, dostępna w formie arkusza kalkulacyjnego na stronie Kuratorium 

w Warszawie185. 

Podkreślić trzeba, że statystyki te, chociaż dotyczą tego samego obszaru, nie są spójne. Brak jest też istot-

nej informacji dotyczącej tego, czy szkoła znajdująca się w ewidencji jest aktywna i czy kierunki znajdujące 

się w ofercie faktycznie są uruchomione. Wątpliwości te potwierdziły badania prowadzone w ramach tego 

projektu, gdy okazało się, że wylosowane z bazy kuratorium szkoły nie prowadzą działalności. 

Wykres 67. Liczba szkół wszystkich typów w podregionach, w latach 2005-2009

40

60

80

100

120

140

160

180

2005 2006 2007 2008 2009

Podregion ciechanowsko-
płocki
Podregion ostrołęcko-
siedlecki
Podregion radomski

Podregion m. Warszawa

Podregion warszawski 
wschodni
Podregion warszawski 
zachodni

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

183  www.stat.gov.pl/bdl (dostęp czerwiec-lipiec 2011).
184  Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej, Warszawa 2011 (oraz wydanie z 2010 r.) dostępne pod adresem http://wup.mazowsze.pl/new/?phtm-
l=371724503 (dostęp czerwiec-lipiec 2011).
185   http://www.kuratorium.waw.pl/pl/site/324/wykaz-szkół-i-placówek.html (dostęp czerwiec-lipiec 2011).
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Przedmiotem analizy były szkoły ponadgimnazjalne i policealne, realizujące kształcenie ustawiczne 

dorosłych w systemie szkolnym. Uwzględniono następujące typy szkół: licea ogólnokształcące (LO), licea 

uzupełniające (LU), licea profilowane (LP), szkoły policealne (PO), technika (T), technika uzupełniające (TU) 

oraz ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe (Z). Bezwzględna liczba szkół wszystkich typów w 

podregionach województwa przedstawiona jest na wykresie 67.

Największa liczba szkół jest w podregionie miasta stołecznego Warszawa. Podregiony warszawski 

wschodni i zachodni mają najmniejszą liczbę szkół. Kolejny wykres 68 przedstawia liczbę szkół na 10 000 

mieszkańców. Największa wartość tego wskaźnika (1,6-2,4 w roku 2009) zanotowano w podregionach cie-

chanowsko-płockim, ostrołęcko-siedleckim i radomskim. W pozostałych podregionach wartość wskaźnika 

mieści się w przedziale 0,7-1). 

Wykres 68. Liczba szkół na 10 000 mieszkańców w latach 2005-2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Uzupełnieniem tej informacji jest liczba oddziałów szkolnych we wszystkich typach szkół przedstawiona 

na wykresie 69. Widać wyraźnie, że szkoły w podregionie miasta stołecznego Warszawa są istotnie większe 

niż w pozostałych podregionach; mają średnio około dwukrotnie większą liczbę oddziałów. 
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Wykres 69. Liczba oddziałów w szkołach w latach 2005-2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Podregion miasta stołecznego Warszawy ma zdecydowanie największą bazę edukacyjną, chociaż liczba 

szkół na 10 000 mieszkańców plasuje ten podregion w środku stawki. Jest to uzasadnione wielkością tego 

podregionu. Wykres 70 przedstawia średnią liczbę oddziałów w analizowanych szkołach. Podregion miasta 

stołecznego Warszawa ma zdecydowanie większe placówki edukacyjne. Pozostałe podregiony mają śred-

nio po trzy oddziały. Biorąc pod uwagę 2-3 letni cykl kształcenia, można stwierdzić, że każda ze szkół może 

prowadzić średnio jeden kierunek lub profil. Trzeba brać tu pod uwagę, że szkoły dla dorosłych, chociaż są 

w statystykach przedstawiane jako jednostki niezależne, najczęściej wchodzą w skład większych struktur, 

np. zespołów lub centrów. Byłoby nieracjonalne utrzymywanie tak dużej liczby szkół mających tak niewiele 

oddziałów. 

Wykres 70. Średnia liczba oddziałów w szkołach w latach 2005-2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Wykres 71 przedstawia strukturę typów szkół w poszczególnych podregionach. Uwzględniono tu te typy 

szkół, których udział w sumarycznej liczbie szkół przekracza 6%. We wszystkich podregionach licea profilo-

wane mają udział nie przekraczający 3,6%, technika 5,5% a zasadnicze szkoły zawodowe 2,8%. 

Wykres 71. Struktura typów szkół w województwie mazowieckim w roku 2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2009).

Dominującym typem szkół we wszystkich podregionach są szkoły policealne, za wyjątkiem podregio-

nu warszawskiego wschodniego, gdzie dominują licea ogólnokształcące i uzupełniające. Najniższy udział 

we wszystkich podregionach mają technika uzupełniające. We wszystkich analizowanych szkołach woje-

wództwa mazowieckiego, w roku 2009 uczyło się 60 196 uczniów. Wykres 72 przedstawia udział uczniów 

wszystkich typów szkół, w liczbie mieszkańców w wieku 25-64 lata. Wyraźne są dwie grupy podregionów 

- w warszawskim wschodnim i zachodnim obserwuje się blisko o połowę niższą aktywność edukacyjną niż 

w pozostałych.
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Wykres 72. Udział uczniów  w łącznej liczbie mieszkańców 25-64 lata (2005- 2009)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Wykres 73 przedstawia udział uczniów w poszczególnych typach szkół. Uwzględniono tu te typy szkół, 

których udział w sumarycznej liczbie uczniów w podregionie przekracza 3,5%. We wszystkich podregionach 

licea profilowane mają udział w liczbie uczniów nie przekraczający 3,3%, technika 2,9% i zasadnicze szkoły 

zawodowe 1,7%. Za wyjątkiem podregionu warszawskiego wschodniego (26%), udział uczniów szkół poli-

cealnych jest rzędu 37-53%.

Wykres 73. Udział uczniów w poszczególnych typach szkół w roku 2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2009).
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W roku 2009 w województwie mazowieckim szkoły wszystkich typów opuściło 15 172 absolwentów. 

Udziały absolwentów z poszczególnych typów szkół były bardzo zróżnicowane. Uwzględniono tu te typy 

szkół, których udział absolwentów w sumarycznej ich liczbie, w podregionie przekracza 2,5%. We wszyst-

kich podregionach udział absolwentów w liceach profilowanych wynosił 1,9%, w technikach 2,3% i zasad-

niczych szkołach zawodowych 1,9%. Udział absolwentów w pozostałych typach szkół przedstawiony jest na 

wykresie 74. Dominują absolwenci szkół policealnych, za wyjątkiem podregionu warszawskiego wschod-

niego (21%) i mają udział rzędu 33-52% w sumarycznej liczbie absolwentów. 

Wykres 74. Udział absolwentów w poszczególnych typach szkół w roku 2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (dane z roku 2009).

Jak już wspomniano, na podstawie liczby oddziałów zanotowanych w statystykach Banku Danych  

Lokalnych GUS (BDL), każda ze szkół może prowadzić średnio jeden kierunek lub profil kształcenia. Nato-

miast oferta edukacyjna szkół województwa mazowieckiego jest znacznie szersza. Na podstawie danych 

publikowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy186 została przeprowadzona analiza oferowanych kierunków 

i profili kształcenia w różnego typu szkołach. Tabela 3 zawiera zestawienie liczby kierunków i profili ofero-

wanych przez szkoły, w podziale na publiczne (P) i niepubliczne (N). W kolumnach tabeli oznaczonych [3] 

do [11] podana jest liczba szkół w poszczególnych podregionach (R25-R30), oferujących określoną liczbę 

kierunków. Ostatni wiersz zawiera sumę liczby szkół, a ostatnia kolumna sumaryczną liczbę oferowanych 

kierunków.

186   Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej, Warszawa 2011dostępne pod adresem http://wup.mazowsze.pl/new/?phtml=371724503 (dostęp 
czerwiec-lipiec 2011).
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�ącznie, w roku 2011, oferta w województwie mazowieckim obejmowała 1 639 kierunków i profi-

li kształcenia, z czego 73% znajduje się w ofercie szkół niepublicznych. Brak jest informacji o tym, które  

z kierunków są aktywnie realizowane. Ponieważ w BDL nie ma informacji o liczbie oddziałów po roku 2009,  

przyjęto do porównania średnią liczbę oddziałów z lat 2005-2009, która w województwie mazowieckim 

wynosi około 2 500. Przy założeniu 2-3 letniego cyklu kształcenia może być więc prowadzonych około 

800-1200 kierunków. Liczba szkół w roku 2009187 wynosiła 691, w roku 2010188 wynosiła 765, natomiast  

w informatorze WUP w Warszawie z roku 2011189 uwzględniono 672 szkoły. Żadne ze wspomnianych źródeł 

nie podaje informacji o tym, czy szkoły podane w zestawieniach prowadzą aktywną działalność eduka-

cyjną. Najbardziej wiarygodne są informacje z BDL, gdyż poza liczbą szkół podana jest również liczba od-

działów oraz liczba uczniów, jednakże są do dane zagregowane na poziomie województwa, podregionów  

i powiatów. Na podstawie tych dostępnych danych można dokonać jedynie oszacowania, że potencjalnie 

może być prowadzona połowa kierunków znajdujących się w ofercie edukacyjnej szkół województwa ma-

zowieckiego.

Tabela 3. Liczba kierunków w ofercie szkół

Podregion Rodzaj
Liczba kierunków oferowanych przez szkoły

∑ kierunki
1 2 3 4 5 6-10 11-15 16-20 > 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

R 25
P 17 7 1 1 2 2 77
N 90 10 4 6 5 6 3 2 1 331
∑ 107 17 4 7 6 8 5 2 1 408

R 26
P 47 7 4 1 1 3 1 2 149
N 50 3 2 1 6 4 161
∑ 97 10 6 1 1 9 5 2 310

R 27
P 17 6 2 4 62
N 38 5 3 2 1 71
∑ 55 11 5 2 5 133

R 28
P 31 11 3 1 66
N 55 25 7 1 1 7 5 2 3 371
∑ 86 36 10 2 1 7 5 2 3 437

R 29
P 11 1 2 1 1 1 44
N 37 1 1 4 2 3 3 146
∑ 48 2 1 6 3 4 1 3 190

R 30
P 22 2 2 1 2 48
N 40 6 3 2 2 2 1 113
∑ 66 8 5 3 2 4 1 161

∑ podre-
giony

P 145 34 11 6 3 12 4 2 446
N 310 50 20 16 10 25 12 8 4 1 193
∑ 455 84 31 22 13 37 16 10 4 1 639

Źródło: opracowanie własne na podstawie Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warsza-
wie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2011.

68% wszystkich szkół ma w ofercie jeden kierunek, 13% dwa, 5% trzy kierunki. Wykres 72 przedstawia 

rozkład liczby kierunków oferowanych przez szkoły (dla szkół mających więcej niż jeden kierunek). Blisko 

187   Wg Bank Danych Lokalnych GUS.
188   Wg Kuratorium Warszawa.
189   Edukacja ustawiczna…, op. cit.    Edukacja ustawiczna…, op. cit. 
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jedna trzecia z nich (67 szkół) ma w ofercie ponad 5 kierunków, a 4 szkoły (niepubliczne) mają w ofercie 

ponad 20 kierunków (22, 25, 30 i 42 kierunki). Dużą liczbę kierunków oferują głównie szkoły niepubliczne, 

powyżej 10 kierunków znajduje się w ofercie 23 szkół niepublicznych i 6 publicznych.

Rekordowa oferta 42 kierunków pochodzi z niepublicznego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Płoc-

ku (roczna szkoła, bez uprawnień szkoły publicznej, z sieci szkół Futura Edukacja sp. z o.o.190). Dodatkowo 

ta sama firma w Policealnej Szkole dla Dorosłych oferuje 17 kierunków kształcenia. Na podstawie BDL (dane  

z 2009 roku) w powiecie płockim i mieście Płocku było 61 szkół z 214 oddziałami, kształcących 4 380 uczniów. 

WUP (dane z 2011 roku) podaje liczbę 76 szkół mających w ofercie łącznie 274 kierunki i profile kształcenia, 

jednakże bez informacji o tym, które są prowadzone. Bez względu na przesuniecie czasowe i niezgodność 

danych odnośnie liczby szkół, można stwierdzić, że dwie wymienione szkoły mają około 20% całej oferty 

edukacyjnej powiatu i miasta Płocka. Podobna sytuacja występuje również w innych podregionach.

Wykres 75. Rozkład liczby kierunków w ofercie szkół
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych, Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2011.

Brak informacji o rzeczywiście prowadzonych kierunkach kształcenia, jest poważnym ograniczeniem  

w prowadzeniu oceny zgodności systemu edukacyjnego z potrzebami rynku pracy. Można jednakże prze-

prowadzić szacunkową analizę oferowanych kierunków kształcenia w kontekście zapotrzebowania na okre-

ślone kwalifikacje. 

190  Firma Futura Edukacja & Przyszłość ma oddziały w kilku miastach Polski, oferuje około 50 kierunków kształcenia 
adres: www.futura.edu.pl.



150

Wykres 76. Struktura liczby oferowanych kierunków w typach szkół
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2011.

Wykres 76 przedstawia liczbę oferowanych kierunków i profili w różnych typach szkół województwa 

mazowieckiego. Licea ogólnokształcące, uzupełniające i profilowane oferują łącznie 256 profili, co stanowi 

około 16% całej oferty. Najwięcej kierunków oferują szkoły policealne, 1 019 co stanowi 62,7% całej oferty. 

Technika mają marginalne znaczenie w ofercie edukacyjnej, jedynie 46 kierunków, co stanowi 2,8% oferty 

województwa. Pozostałe, to oferta techników uzupełniających i szkół zawodowych, które mają około 19% 

udział w sumarycznej liczbie kierunków województwa. 

Dalsza analiza dotyczy szkół, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem zawodu, a więc pominięte zo-

stały licea, również profilowane. Przeanalizowana oferta edukacyjna wszystkich szkół, łącznie z liceami, za-

wiera ponad 1 600 kierunków, z czego oczywiście wiele się powtarza (od 1 do 97 razy). Oferta szkół woje-

wództwa mazowieckiego obejmuje 522 kierunki, które można przypisać do określonych zawodów. 

Tabela 4. Najczęściej oferowane kierunki kształcenia

Lp. Liczba szkół Kod 2010 Kod 2007 Nazwa kierunku/ zawód
1 97 351203 312102 Technik informatyk
2 72 334306 343101 Technik administracji
3 61 431103 412102 Technik rachunkowości
4 60 325509 315202 Technik BHP
5 60 514105 514102 Technik usług fryzjerskich
6 55 522305 341501 Technik handlowiec
7 54 331403 341902 Technik ekonomista
8 53 311504 311502 Technik mechanik
9 50 514207 514103 Technik usług kosmetycznych

10 46 314207 321208 Technik rolnik
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Lp. Liczba szkół Kod 2010 Kod 2007 Nazwa kierunku/ zawód
11 39 311204 311204 Technik budownictwa
12 37 422402 341404 Technik hotelarstwa
13 35 333906 342901 Technik organizacji reklamy
14 34 422103 341401 Technik obsługi turystycznej
15 32 333107 342205 Technik logistyk
16 31 541315 515902 Technik ochrony fizycznej osób i mienia
17 30 411004 419101 Technik prac biurowych
18 24 314202 321202 Technik architektury krajobrazu
19 22 311303 311302 Technik elektryk
20 20 512001 512201 Kucharz
21 19 325511 311209 Technik ochrony środowiska
22 18 341203 346102 Opiekun w domu pomocy społecznej
23 16 341204 346103 Opiekunka środowiskowa
24 16 325402 322401 Technik masażysta
25 16 343403 341403 Technik organizacji usług gastronomicznych
26 15 331402 341903 Technik agrobiznesu
27 15 333108 342204 Technik spedytor
28 15 322002 321402 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
29 11 514208 514108 Wizażystka/ stylistka
30 10 532102 513290 Opiekun medyczny
31 10 325905 513102 Opiekunka dziecięca
32 10 314205 321206 Technik ogrodnik
33 10 311513 311590 Technik pojazdów mechanicznych
34 9 341201 346101 Asystent osoby niepełnosprawnej
35 9 311209 311210 Technik urządzeń sanitarnych
36 8 216601 311801 Grafik komputerowy
37 8 314403 321390 Technik technologii żywności
38 7 343203 347101 Florysta
39 7 513101 512302 Kelner
40 7 321301 322601 Technik farmaceutyczny
41 6 343202 347105 Dekorator wnętrz
42 6 343104 313106 Fototechnik
43 6 412001 411101 Sekretarka
44 6 311104 311104 Technik geodeta
45 6 324002 322503 Technik weterynarii
46 5 325601 322905 Ratownik medyczny
47 5 441403 348102 Technik archiwista
48 5 311206 311206 Technik drogownictwa
49 5 311408 311401 Technik elektronik
50 5 343303 348201 Technik informacji naukowej
51 5 311512 311503 Technik mechanizacji rolnictwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2011.

Nazwy kierunków, jakie są prowadzone, nie zawsze są zgodne z obowiązującą klasyfikacją zawodów.  

Na potrzeby analizy dokonano pewnych korekt nazw kierunków (zgodnie klasyfikacją zawodów), co po-

zwoliło zagregować dane. Przykładem mogą być, znajdujące się w ofercie, takie kierunki jak: „wizażysta”, „wi-

zażystka”, „wizaż i stylizacja”, które zostały ujednolicone, jako wizażystka/ stylistka. Inny przykład to kierunki 

„opiekun w domu pomocy społecznej” i „opiekun w domu opieki społecznej” (ta pierwsza nazwa jest zgod-

na z klasyfikacją zawodów). Ponieważ, jak wspomniano, poszczególne kierunki powtarzają się w wielu szko-

łach, kierunki zostały pogrupowane. Na tej podstawie można stwierdzić, że w województwie mazowieckim 

w ramach realizowanych kierunków kształcenia istnieje możliwość uzyskania 155 zawodów. 63 z nich jest 

realizowanych w pojedynczych szkołach, a 41 w nie więcej niż czterech szkołach. Pozostałe 51 kierunków  

i liczba szkół, w których są oferowane, są przedstawione w tabeli 4. Uszeregowane są one malejąco według 

liczby ofert. 



152

W tabeli przedstawione jest zestawienie kierunków realizowanych w szkołach, powiązane z możliwym 

do uzyskania zawodem. Przedstawione są również kody zawodów zgodne z klasyfikacją zawodów i specjal-

ności obowiązującą do lipca 2010 (Kod 2007) oraz z nową klasyfikacją obowiązującą od lipca 2010191 (Kod 

2010). Zmiany w klasyfikacji dotyczą nie tylko kodów, ale również wprowadzono pewne zmiany do nazw 

zawodów, np. znajdujący się w tabeli na pozycji 36 zawód „grafik komputerowy”, w nowej klasyfikacji został 

rozbity na dwa: „grafik komputerowy DTP” i „grafik komputerowy multimediów”. Zmiany te jednakże nie 

mają większego wspływu na wyniki przeprowadzanych analiz, jedyna trudność z tym związana polega na 

problemach z wyszukiwaniem danych w dostępnych materiałach. 

5.2. Charakterystyka lokalnego rynku pracy

5.2.1. Analiza na poziomie kraju

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy192 nakłada na samorządy województwa opra-

cowywanie analiz rynku pracy. Do zakresu tych analiz wchodzi monitorowanie zawodów deficytowych  

i nadwyżkowych. Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracował ujedno-

licone zalecenia metodyczne prowadzenia monitoringu. Raporty dotyczące zawodów deficytowych i nad-

wyżkowych są opracowywane i publikowane w cyklu półrocznym (za I półrocze i za cały rok) na poziomie 

powiatów, województw i kraju. 

W analizach podawane są liczby bezwzględne, jak również wskaźniki nadwyżki/ deficytu oraz 

wskaźniki intensywności nadwyżki/ deficytu. Analizy prowadzone są w oparciu o obowiązują-

cą klasyfikację zawodów i specjalności. Tak jak wcześniej wspomniano, od lipca 2010 obowiązu-

je nowa klasyfikacja, co powoduje trudności z porównywaniem danych z poprzednich okresów.  

Zwraca się uwagę, że nie ma jednoznacznego klucza przejścia pomiędzy nową i poprzednią klasyfikacją,  

co jest przyczyną braku porównywalności danych193. 

191  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku…, op. cit.
192  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 69 z 2008 r.)
193  Zawody deficytowe i nadwyżkowe w II półroczu 2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament 
Rynku Pracy, Warszawa, czerwiec 2011  r., s. 4.
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Zawody nadwyżkowe to te, dla których na rynku pracy jest niższe zapotrzebowanie niż liczba poszu-

kujących pracy. Zawód deficytowy to taki, na który na rynku pracy jest wyższe zapotrzebowanie niż liczba 

poszukujących pracy w tym zawodzie. Deficyt/ nadwyżkę oblicza się na podstawie zależności194:

                                                                                                                                                                                                     

gdzie:

      - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w I tym okresie (I półrocza lub całego roku),

       - liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w I tym okresie (I półrocza lub całego roku).

Do obliczenia wskaźnika intensywności nadwyżki/ deficytu w zawodzie k wykorzystuje się zależność195:

gdzie:

      - liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w I tym okresie (I półrocza lub całego roku),

      - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w I tym okresie (I półrocza lub całego roku).

Przyjęto, że zawody o wskaźniku:

   < 0,9  - to zawody nadwyżkowe,

          - to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy),

     - to zawody deficytowe.

W raportach o zawodach deficytowych i nadwyżkowych podaje się wartości z badanego okresu oraz 

odniesienie do okresu poprzedniego. Brak jest analiz w dłuższym okresie czasu, co pozwoliłoby dostrzec 

jakieś trendy. Tak więc informacja ta ma charakter retrospektywny i praktycznie nie może być wykorzystana 

do prowadzenia polityki edukacyjnej. 

Poniżej podane są przykładowe wyniki monitorowania rynku pracy na poziomie krajowym, z lat 2007-

2010196. Jedną z gromadzonych statystyk jest napływ do bezrobocia. W latach 2007-2010 napływ do 

bezrobocia wynosił odpowiednio: 2 491 242, 2 476 583, 3 083 757, 3 041 964. Najbardziej ogólne anali-

zy prowadzone są na poziomie 10 wielkich grup zawodowych. Na wykresie 77 przedstawiono strukturę 

bezrobotnych rejestrowanych w poszczególnych grupach zawodowych, dla kolejnych okresów przygo-

towywania raportów o zawodach deficytowych i nadwyżkowych. Uwzględniono udziały poszczególnych 

grup zawodowych, których wartość w badanym okresie jest wyższa od 5%. W II półroczu roku 2010 „Przed-

stawiciele władz publicznych wyżsi urzędnicy i kierownicy” mieli udział 0,4%, „Pracownicy biurowi” 3,8%,  

194   Ibidem, s. 11.
195   Ibidem, s. 14.
196  Wykorzystano raporty „Zawody defi cytowe i nadwyżkowe w..”, opracowane przez Departament Rynku Pracy Mini-  Wykorzystano raporty „Zawody deficytowe i nadwyżkowe w..”, opracowane przez Departament Rynku Pracy Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej, w roku 2007, I kwartale 2008, w roku 2008, I kwartale 2009, w roku 2009 oraz w I i II 
kwartale 2010. W roku 2010 nie było rocznego zestawienia ze względu na zmianę klasyfikacji zawodów i specjalności.



154

„Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” 1,6%, „Operatorzy maszyn i urządzeń” 4,2% i „Siły zbrojne” 0,1%. Należy 

podkreślić, że przez cały badany okres udział osób bez zawodu utrzymuje się na poziomie 22-25%. Jest to 

grupa mająca największy udział, co możne być sugestią do zintensyfikowania działań związanych z kształ-

ceniem tej grupy.

Wykres 77. Napływ do bezrobocia w wybranych wielkich grupach zawodowych w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów „Zawody deficytowe i nadwyżkowe” z lat 2007-2010 opracowywanych 
przez Departament Rynku Pracy MPiPS.

Drugą grupą co do liczebności są  „Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”, dla której od roku 2009 ob-

serwuje się spadek udziału. Pomimo tego, że dominującym sektorem jest sektor usługowy od roku 2009 

obserwuje się wzrost bezrobocia w grupie „Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy”. Trudno jest określić 

przyczyny takiej sytuacji, ale jedną z potencjalnych przyczyn może być „nadprodukcja” absolwentów. Grupą 

wykazującą najkorzystniejszy trend są „Technicy i inny średni personel”, dla której w badanym okresie obser-

wuje się systematyczny spadek udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych (około 4 p.p.). W grupie „Specjaliści”  

w badanym okresie poziom wskaźnika nie ulega większym zmianom. 

Kolejne informacje dotyczące rynku pracy to ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. W tabeli 

5 zestawione są zawody nadwyżkowe z podaniem wskaźnika nadwyżki z lat 2008-2010. W raportach poda-

wany jest ranking 30 zawodów o największej nadwyżce. W tabeli, jako punkt wyjścia przyjęto rok 2008, we-

dług którego uszeregowane są zawody. Ze względu na zmiany w klasyfikacji zawodów, tam gdzie nastąpiła 

zmiana, w kolumnie „Nazwa zawodu” podano dwie nazwy. Uwzględniono 26 zawodów z roku 2008, które 

najczęściej powtarzały się w badanym okresie, czyli rok 2008, I półrocze 2009, rok 2009 oraz I i II półrocze 

2010. Dodany został 27 zawód „Robotnik budowlany”, którego nie było na liście z roku 2008, a który w kolej-

nych latach znalazł się w trzydziestu zawodach o najwyższej nadwyżce.
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Tabela 5. Zawody nadwyżkowe 

Lp. Nazwa zawodu 2008 I półr. 2009 2009 I półr. 2010 II półr. 2010

1 Sprzedawca 63 121 45 105 108 593 51 674 76 117
2 Asystent ekonomiczny/ Technik ekonomista 62 401 31 431 67 853 28 636 34 819
3 Technik mechanik 41 416 27 281 55 122 22 757 22 543
4 Ślusarz 39 778 33 508 67 806 28 948 29 692
5 Krawiec 33 727 20 357 41 582 17 968 19 853
6 Ekonomista 27 098 14 289 32 475 13 616 16 143
7 Kucharz 23 301 13 531 30 649 12 851 17 273
8 Mechanik samochodów osobowych 22 313 14 140 27 030 11 759 11 396
9 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 19 722 10 385 23 073 9 793 12 352

10 Murarz 19 528 18 457 38 895 17 909 18 608
11 Technik rolnik 17 173 8 832 19 019 7 739 9 267
12 Pedagog 16 555 7 972 20 158 8 347 12 337
13 Technik budownictwa 16 480 10 071 20 483 9 084 8 820
14 Handlowiec/ technik handlowiec 15 448 8 732 18 323 7 595 9 366
15 Piekarz 15 064 9 859 20 886 9 634 11 045
16 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 13 081 10 308 21 451 8 944 11 197
17 Cukiernik 13 043 7 471 16 360 7 505 9 571
18 Kucharz małej gastronomii 12 924 7 892 19 575 8 285 13 311
19 Specjalista administracji publicznej 12 215 6 131 14 929 6 584 8 977
20 Tokarz/ Tokarz w metalu 12 211 10 266 20 536 8 625 8 450
21 Stolarz 10 879 10 317 20 733 9 736 10 321
22 Technik elektronik 10 427 7 153 14 689 6 045 5 570
23 Fryzjer 10 086 13 404 5 818 10 781
24 Technik elektryk 9 077 6 579 13 124 5 320
25 Szwaczka 9 033 10 919 20 680 8 642 9 350
26 Mechanik pojazdów samochodowych 8 808 8 705 20 162 8 649 12 306
27 Robotnik budowlany 9 087 20 145 11 085 10 266

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów „Zawody deficytowe i nadwyżkowe” z lat 2007-2010 opracowywanych 
przez Departament Rynku Pracy MPiPS.

Na 30 zawodów, z rankingów z trzech lat powtarzało się, praktycznie w każdym okresie badania 26 z nich. 

Uzupełnieniem do danych zawartych w tabeli jest informacja z II półrocza 2010 roku, gdzie na liście znala-

zły się, wcześniej niewystępujące zawody: „Technik informatyk” 7 614, „Kelner” 6 611 i „Technik hotelarstwa” 

5 617. 

Na liście najbardziej nadwyżkowych zawodów w większości znajdują się tzw. zawody szkolne, czyli  

w napływie do bezrobocia jest duży udział absolwentów. Warto też podkreślić, że lista zawodów nadwyżko-

wych, w przeważającej części zawiera zawody wymagające przynajmniej średniego wykształcenia.
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Tabela 6. Zawody deficytowe 

Lp. Nazwa zawodu 2008 I półr. 2009 2009 I półr. 2010
II półr. 
2010

1 Robotnik gospodarczy -77 852 -53 939 -73 149 -65 982 -21 387
2 Pracownik biurowy/ Technik prac biurowych -53 634 -29 560 -44 672 -29 540 -9 209
3 Telemarketer -4 289 -2 139 -4 146 -3 902 -3 524
4 Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) -3 028 -1 813 -3 390 -2 333 -1 809
5 Opiekunka dziecięca -2 984 -1 410 -3 382 -2 141 -1 403
6 Sekretarka -3 256 -1 438 -2 171 -1 957 -919
7 Operator koparek i zwałowarek/ Operator koparki -2 262 -728 -1 340 -1 193 -1 524
8 Brukarz -2 688 -774 -1 030 -847 -1 153

9 Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i 
opiekuńczych -1 917 -816 -1 405 -813 -515

10 Kierowca ciągnika siodłowego -2 130 -553 -984 -650 -1 078
11 Pracownik administracyjny -18 570 -10 968 -15 590 -11 319
12 Pomoc kuchenna -5 517 -2 162 -2 028 -1 764
13 Bibliotekarz -2 095 -1 210 -1 946 -1 139
14 Agent ubezpieczeniowy -1 258 -2 469 -1 276 -1 027
15 Pokojowa (w hotelu) -2 095 -1 067 -854 -827
16 Pracownik kancelaryjny -618 -1 088 -1 042 -1 893
17 Tynkarz -2 420 -628 -609
18 Doradca inwestycyjny -772 -1 802 -861
19 Konserwator budynków -863 -1 299 -1 040
20 Opiekun w domu pomocy społecznej -976 -1 208 -853
21 Nauczyciel przedszkola/ Asystent nauczyciela -1 557 -589 -811
22 Archiwista -543 -923 -904
23 Opiekunka środowiskowa -750 -932 -663
24 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni -671 -874 -749
25 Pozostali kucharze -988 -547 -611
26 Animator kultury -541 -721 -582

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów „Zawody deficytowe i nadwyżkowe” z lat 2007-2010 opracowywanych 
przez Departament Rynku Pracy MPiPS.

W podobny sposób zostały przeanalizowane zawody deficytowe. Również ze względu na zmiany w kla-

syfikacji zawodów w kolumnie „Nazwa zawodu” zostały podane dwie nazwy, tam gdzie w II półroczu 2010 

nastąpiła zmiana. W rankingu zawodów deficytowych obserwuje się znacznie większe zróżnicowanie niż  

w przypadku zawodów nadwyżkowych. Dla pięciu okresów, na liście 30 najbardziej deficytowych zawodów 

jedynie 10 zawodów powtórzyło się we wszystkich okresach, 6 zawodów powtórzyło się cztery razy, 10 za-

wodów trzy razy, 11 zawodów dwa razy a 23 zawody wystąpiły w różnych okresach jednokrotnie. W tabeli 6 

zestawione są dane dla 26 zawodów, które powtórzyły się przynajmniej trzy razy. Dane uszeregowane są we-

dług częstotliwości pojawiania się zawodów na liście 30 najbardziej deficytowych a następnie na podstawie 

bezwzględnej wielkości deficytu. Na liście 23 zawodów, które jednokrotnie pojawiły się w rankingach znaj-

dują się w zdecydowanej większości zawody związane ze stanowiskami robotniczymi lub pomocni-

czymi, niewymagającymi wysokich kwalifikacji. Przykładami mogą być (pojawiające się głównie w roku 

2008) różne kategorie spawaczy, pracownicy związani z budownictwem, kierowcy samochodów ciężarowych  

i autobusów. Dużą grupę stanowią zawody klasyfikowane, jako pozostali pracownicy (np. przy pracach pro-

stych, czy określani, jako gdzie indziej niesklasyfikowani). Również dość dużą grupą w II półroczu 2010 roku 

byli pracownicy ochrony fizycznej czy ochrony mienia i osób. Również w tym samym okresie po raz pierw-

szy na liście pojawił się zawód opiekuna osoby starszej.
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W odróżnieniu od rankingu zawodów nadwyżkowych, w zawodach deficytowych sporadycznie wy-

stępują zawody szkolne na poziomie szkoły średniej lub policealnej. Przedstawione w tabelach 5 i 6 

dane pozwalają na wyciągniecie pewnych wniosków. Zaobserwowane trendy w najbardziej nadwyżkowych 

zawodach pozwalają na określenie kierunków kształcenia, które powinny być ograniczane, gdyż jest 

duże prawdopodobieństwo, że absolwenci nie znajdą miejsca pracy. Natomiast duże zróżnicowanie w za-

wodach deficytowych i relatywnie niska liczba zawodów szkolnych, nie pozwala na stwierdzenie, które 

kierunki powinny być rozwijane. Poza tym na liście zawodów deficytowych dominują zawody, które nie 

wymagają wykształcenia średniego czy policealnego.

Drugim wskaźnikiem, wykorzystywanym w monitorowaniu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 

jest wskaźnik intensywności nadwyżki/ deficytu, obliczany według zależności [3]. Wskaźnik ten ma 

jednakże poważny mankament, z punktu widzenia wykorzystania do określania dopasowania systemu 

edukacyjnego do potrzeb rynku pracy. Przykład, który to ilustruje, przedstawiony jest w tabeli 7. Jest tu lista 

30 najbardziej deficytowych zawodów stworzona na podstawie poziomu deficytu (bezwzględna wartość 

różnicy liczby zarejestrowanych bezrobotnych i liczby ofert pracy, które napłynęły w tym okresie, liczona 

wg zależności [2]) oraz lista 30 najbardziej deficytowych zawodów utworzona na podstawie wskaźnika in-

tensywności deficytu (zależność [3]). Jedynie cztery zawody znajdują się na obu listach, jednakże na bardzo 

różnych pozycjach.

Kolumny 2 i 3 przedstawiają ranking zawodów deficytowych na podstawie wskaźnika deficytu (W-1),  

a w kolumnach 4-6 ranking na podstawie wskaźnika intensywności deficytu (W-2). Dla tego drugiego ran-

kingu przedstawiono również wartość wskaźnika W-1. Podstawowym mankamentem wskaźnika inten-

sywności jest nieuwzględnienie skali opisywanego zjawiska. Dla 16 zawodów wartość bezwzględnej 

różnicy między liczbą ofert i liczbą bezrobotnych jest mniejsza od 100. Należy pamiętać, że są to statystyki 

dla całego kraju. Wyciąganie wniosków z takiego rankingu w zakresie kształtowania oferty edukacyjnej jest 

mocno problematyczne. Przykładami najlepiej to ilustrującymi są pozycje 3 i 4 rankingu. „Technik zabez-

pieczeń przeciwkorozyjnych” zajmujący 3 pozycję, to jedna zarejestrowana osoba bezrobotna i zgłoszone  

w tym samym czasie 23 oferty pracy. „Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni” zajmujący 4 pozycję, to 4 bezro-

botnych i pojawienie się w tym samym okresie 70 ofert pracy. 
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Tabela 7. Zawody deficytowe w II półroczu 2010

Lp. Nazwa zawodu W-1 Nazwa zawodu W-2 W-1

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Robotnik gospodarczy -21 387 Doradca emerytalny 50,0 -49
2 Technik prac biurowych -9 209 Urzędnik podatkowy 29,1 -197
3 Pozostali pracownicy obsługi biurowej -3 703 Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 23,0 -22
4 Telemarketer -3 524 Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni 17,5 -66
5 Pracownik ochrony fizycznej bez licencji -2 194 Pracownik (doradca) do spraw pożyczek 16,7 -47
6 Pracownik kancelaryjny -1 893 Patroszacz ryb 16,3 -46
7 Przedstawiciel handlowy -1 809 Operator przenośników taśmowych 14,5 -81

8 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, 
hotelowe i podobne -1 559 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych 14,2 -79

9 Opiekunka dziecięca -1 403 Asystent nauczyciela przedszkola 13,9 -811
10 Cieśla -1 206 Opiekunka dzieci w drodze do szkoły 13,5 -412
11 Brukarz -1 153 Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych 13,0 -12
12 Kierowca ciągnika siodłowego -1 078 Spawacz metodą MIG 13,0 -431

13 Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie 
indziej niesklasyfikowani -1 052 Pracownik kancelaryjny 11,8 -1 893

14 Kierowca samochodu ciężarowego -1 036 Monter bram 11,0 -40
15 Agent ubezpieczeniowy -1 027 Pracownik agencji pracy tymczasowej 11,0 -40
16 Pozostali spawacze i pokrewni -1 021 Pracownik ochrony fizycznej I st. 10,9 -2 194
17 Sekretarka -919 Demonstrator wyrobów 10,9 -89

18 Operator koparko-ładowarki -901 Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane 
i pokrewni 10,7 -164

19 Zbrojarz -841 Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych 10,2 -101
20 Asystent nauczyciela przedszkola -811 Pomocnik biblioteczny 9,9 -124
21 Przetwórca ryb -717 Szpachlarz 9,7 -104
22 Pracownik ochrony fizycznej I st. -712 Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej 9,1 -114
23 Spawacz metodą MAG -709 Kierowca ciągnika siodłowego 8,9 -1 087
24 Doradca klienta -696 Wychowawca małego dziecka 8,6 -99
25 Operator koparki -623 Ekspozytor towarów (merchandiser) 8,6 -312
26 Pozostali kucharze -611 Czyściciel dywanów 8,0 -7

27 Tynkarz -609 Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki 
długoterminowej 8,0 -7

28 Opiekun osoby starszej -606 Technik archiwista 7,8 -75
29 Glazurnik -601 Monter ociepleń budynków 7,4 -225

30 Wychowawca w placówkach oświatow., wychow. 
i opiekuńczych -515 Operator aplikacji komputerowych 7,3 -44

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Zawody deficytowe i nadwyżkowe w II półroczu 2010 roku”, Departament Rynku 
Pracy MPiPS, Warszawa 2011.

Tabela 8. Zawody nadwyżkowe w II półroczu 2010

Lp. Nazwa zawodu W-1 W-1 W-2 W-1

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Sprzedawca 76 117 Technik agrobiznesu 0,0007 3 024
2 Technik ekonomista 34 819 Filolog –  filologia polska 0,0019 2 143
3 Ślusarz 29 692 Teolog 0,0019 513
4 Technik mechanik 22 543 Filolog – filologia obcojęzyczna 0,0024 3 373
5 Krawiec 19 853 Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych 0,0024 416
6 Murarz 18 608 Politolog 0,0026 4 631
7 Kucharz 17 273 Technik włókiennik 0,0029 691
8 Ekonomista 16 143 Matematyk 0,0029 1 028
9 Kucharz małej gastronomii 13 311 Inżynier leśnictwa 0,003 334

10 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 12 352 Geograf 0,0031 966
11 Pedagog 12 337 Technik mechanizacji rolnictwa 0,0045 2 216
12 Mechanik pojazdów samochodowych 12 306 Technik rolnik 0,0047 9 267
13 Mechanik samochodów osobowych 11 396 Technik mechanik okrętowy 0,0052 193
14 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 11 197 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0,0054 12 352

15 Piekarz 11 045 Specjalista do spraw stosunków 
międzynarodowych 0,0055 547

16 Fryzjer 10 781 Technik technologii żywności – cukrownictwo 0,0057 346
17 Stolarz 10 321 Konduktor 0,0061 328
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Lp. Nazwa zawodu W-1 W-1 W-2 W-1

18 Robotnik budowlany 10 226 Kulturoznawca 0,0064 927
19 Cukiernik 9 571 Pozostali technicy technologii żywności 0,0064 118
20 Technik handlowiec 9 366 Technik ogrodnik 0,0067 2 654
21 Szwaczka 9 350 Zegarmistrz 0,0069 144

22 Technik rolnik 9 267 Technik technologii żywności – przetwórstwo 
owoc.-warzywne 0,0069 430

23 Specjalista administracji publicznej 8 977 Historyk 0,0074 1 473
24 Technik budownictwa 8 820 Technik hodowca zwierząt 0,0075 665
25 Tokarz w metalu 8 450 Technik hotelarstwa 0,0076 5 617
26 Technik informatyk 7 614 Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 0,0076 5 329
27 Kelner 6 611 Technik organizacji usług gastronomicznych 0,0077 2 441
28 Technik hotelarstwa 5 617 Socjolog 0,0082 3 278

29 Technik elektronik 5 570 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na 
własne potrzeby 0,0086 2 080

30 Specjalista do spraw marketingu i handlu  5 545 Monter rurociągów okrętowych 0,0088 226

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Zawody deficytowe i nadwyżkowe w II półroczu 2010 roku”, Departament Rynku
Pracy MPiPS, Warszawa 2011.

Tabela 8 w podobny sposób przedstawia porównanie rankingów zawodów nadwyżkowych liczonych 

wg dwóch wcześniej wspomnianych wskaźników. Jedynie trzy zawody znajdują się na obu listach. Dla 14 

zawodów z listy obliczanej na podstawie wskaźnika intensywności nadwyżki, wartość liczby bezrobotnych 

jest mniejsza od 1000, a liczba ofert dla 25 zawodów nie przekracza 20. Na tej liście znajduje się 11 zawodów 

szkolnych, z czego 9 na poziomie średnim lub policealnym.

W raportach szczegółowych o zawodach deficytowych i nadwyżkowych (obejmujących wszystkie zawo-

dy z klasyfikacji zawodów i specjalności) podaje się również tzw. zawody maksymalnie deficytowe (dla któ-

rych nie zanotowano bezrobotnych) i maksymalnie nadwyżkowe (dla których nie zanotowano ofert pracy), 

które nie są umieszczane w omawianych wcześniej rankingach. W II półroczu 2010 roku były 364 zawody 

maksymalnie nadwyżkowe. Maksymalna liczba 724 bezrobotnych została zarejestrowana dla zawodu „Filo-

zof”. �ącznie w zawodach maksymalnie nadwyżkowych było zarejestrowanych 6 571 osób bezrobotnych. 

W przypadku maksymalnie deficytowych zarejestrowano 73 zawody, a największa liczba 11 ofert była zgło-

szona dla zawodu „Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia”. �ączna liczba ofert dla wszystkich 

zawodów maksymalnie nadwyżkowych wynosiła 198. Dodatkowo są 24 zawody, dla których nie było zare-

jestrowanych bezrobotnych ani ofert pracy. 

Wskaźniki intensywności nadwyżki/ deficytu, z punktu widzenia dopasowania podaży kwalifi-

kacji do popytu, mają bardzo ograniczoną przydatność. Wysoka wartość w przypadku deficytu może 

dotyczyć zawodu, dla którego w skali kraju ma to marginalne znaczenie, rzędu kilkudziesięciu osób. Lep-

sze jest operowanie bezwzględnymi wartościami liczby zarejestrowanych bezrobotnych i zgłoszonej liczby 

ofert. Deficytowy zawód „Robotnik gospodarczy”, który ma wskaźnik W-1 równy 21 387 i pierwszą pozycję 

na liście rankingowej budowanej na podstawie zależności [2], nie znajduje się w ogóle na liście rankingowej 

budowanej na podstawie zależności [3]. 
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5.2.2. Analiza w województwie mazowieckim

Analizami rynku pracy na poziomie województwa zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy, który w podob-

nym do MPiPS układzie publikuje raporty na temat rankingów zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 

Poniżej podane są przykładowe wyniki monitorowania rynku pracy na poziomie województwa (z lat 

2005-2010)197. Jedną z gromadzonych statystyk jest liczba bezrobotnych. Najbardziej ogólne analizy pro-

wadzone są na poziomie 10 wielkich grup zawodowych. Na wykresie 78 przedstawiono strukturę bezro-

botnych rejestrowanych w poszczególnych grupach zawodowych (dla lat 2005-2010). Zarejestrowana  

w kolejnych latach liczba bezrobotnych wyniosła odpowiednio: 332 525, 285 612, 219 924, 178 028, 224 480, 

238 341. Uwzględniono udziały poszczególnych grup zawodowych, których wartość w badanym okresie 

była wyższa od 5%. W roku 2010 „Przedstawiciele władz publicznych wyżsi urzędnicy i kierownicy” mie-

li udział 0,83%, „Pracownicy biurowi” 5,06%, „Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” 1,85%, „Operatorzy ma-

szyn i urządzeń” 4,76% i „Siły zbrojne” 0,07%. W badanym okresie obserwuje się stały wzrost udziału osób 

bez zawodu, który rośnie od 15,5% w roku 2005 do 19,1% w roku 2010. Zaobserwowany udział tej gru-

py jest niewiele niższy od wartości dla całego kraju, która w II kwartale 2010 wynosiła 22%. Jest to druga,  

co do wielkości grupa bezrobotnych w województwie mazowieckim. Do tej grupy powinno być skierowane 

szczególne wsparcie intensyfikujące działania związane z kształceniem.

Wykres 78. Napływ do bezrobocia w wybranych wielkich grupach zawodowych w województwie mazowieckim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie 
mazowieckim” z lat 2005-2010 opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

197  Wykorzystano raporty „Ranking zawodów defi cytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w …”,   Wykorzystano raporty „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w …”, 
opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, w latach 2005-2010.
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Największą co do liczebności grupą są „Robotnicy przemysłowi i specjaliści”, dla której w badanym okre-

sie obserwuje się spadek udziału (niewielki wzrost w roku 2009). Pomimo tego, że dominującym sektorem 

jest sektor usługowy, od roku 2009, podobnie jak w całym kraju, obserwuje się wzrost bezrobocia w grupie 

„Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy”. Grupa „Specjaliści”, w badanym okresie zanotowała wzrost bez-

robocia o około 3 p.p. Najkorzystniejszy trend zanotowano w grupie „Pracownicy przy pracach prostych”, 

dla której w badanym okresie poziom wskaźnika zmniejszył się o około 4 p.p. 

Bardziej szczegółowa analiza rynku pracy w województwie mazowieckim, w kontekście kształce-

nia została przeprowadzona dla lat 2006-2010. W tabeli 4 przedstawiono najczęściej realizowane kie-

runki kształcenia ustawicznego w szkołach dla dorosłych i dla tych kierunków przedstawione zostaną 

podstawowe dane dotyczące bezrobocia i ofert pracy w danym okresie, takie jak liczba bezrobotnych  

a w tym liczba absolwentów i osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy); napływ do bezro-

bocia a w tym liczba absolwentów oraz liczba ofert pracy zgłoszonych w danym okresie. W analizie wy-

korzystano dane publikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w raportach „Ranking zawo-

dów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim”198. Raporty te są publikowane 

dla I półrocza każdego roku oraz podsumowujące, dla całego roku. Wykorzystano załączniki do raportu:  

T-II/W-1 „Bezrobotni wg zawodów w województwie mazowieckim”; T-II/W2 „Napływ bezrobotnych wg za-

wodów w województwie mazowieckim”; T-II/W-3 „Oferty pracy wg zawodów w województwie mazowiec-

kim”. 

W badanym okresie udział w bezrobociu, osób mających zawody znajdujące się na liście, wynosił 14-

16%. W tabeli 9 przedstawione są podstawowe sumaryczne dane, dla 51 zawodów. Bezrobocie (stan na 

koniec roku) przedstawione w wartościach bezwzględnych oraz udziały w tej liczbie absolwentów i osób 

długotrwale bezrobotnych, powyżej 12 miesięcy. W badanym okresie, w ogólnej liczbie bezrobotnych ab-

solwenci średnio stanowią 6% a długotrwale bezrobotni 30%. Wiersz 4 – Napływ, to liczba osób zarejestro-

wanych w danym roku. Kolejny wiersz przedstawia udział absolwentów, który w badanym okresie wynosi 

średnio 15%. Ostatni wiersz zawiera liczbę ofert, jakie w napłynęły w danym roku. 

Tabela 9. Podstawowe dane dla 51 zawodów

Lp. Kategoria
Rok

2006 2007 2008 2009 2010
1 Bezrobocie 45 205 34 786 27 369 34 291 33 919
2 Udział absolwentów 5,7% 4,2% 5,6% 6,8% 7,4%
3 Udział > 12 36,5% 36,2% 29,6% 22,4% 27,1%
4 Napływ 51 762 45 554 41 106 51 159 24 393
5 Udział absolwentów 18,6% 14,8% 13,9% 13,4% 15,1%
6 Oferty 20 888 23 797 23 403 21 139 7 155

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie 
mazowieckim” z lat 2006-2010 opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

198  Ranking zawodów defi cytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w …, Wojewódzki Urząd Pracy   Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w …, Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie, 2006-2010.
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Na podstawie danych w tabeli można stwierdzić, że 51 rozważanych łącznie zawodów, generuje znaczne 

bezrobocie długookresowe, można te zawody potraktować jako nadwyżkowe oraz jest tam relatywnie duży 

udział absolwentów. Brak jest danych o strukturze absolwentów, zarówno o ich liczbie, jak i typie ukończo-

nej szkoły (czy jest to szkoła dla pracujących, czy też jest to młodzież kończąca szkoły w normalnym trybie), 

co utrudnia wyciągnięcie wniosków, co do dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. Pewnym 

rozwiązaniem tego problemu jest przyjęcie, na podstawie tabeli 4, liczby szkół realizujących poszczególne 

kierunki kształcenia. Ten wskaźnik pośrednio może być miernikiem liczby uczniów i absolwentów. 

W tabeli 10 przedstawione są, dla każdego zawodu z listy wartości wskaźnika deficytu/ nadwyżki wyli-

czonych na podstawie zależności [2], udział zawodu w napływie do bezrobocia (51 zawodów stanowi 100%) 

oraz napływ absolwentów do bezrobocia (w liczbach bezwzględnych). Ze względu na niekompletność da-

nych, rok 2006 został w analizie pominięty. Zawody deficytowe zostały w tabeli zaznaczone kolorem żółtym. 

Przedstawione dane wskazują, że zdecydowana większość zawodów jest nadwyżkowa. W roku 2007 i 2008 

11 zawodów było deficytowych, w roku 2009 - 9 zawodów, a w roku 2010 - 6 zawodów. Skala deficytu jest bar-

dzo zróżnicowana. Najbardziej deficytowymi są zawody „Technik prac biurowych” (wskaźnik deficytu od 888  

w roku 2010 do 4 588 w roku 2008) i „Technik administracji” (wskaźnik deficytu od 76 w roku 2010 do 2 617  

w roku 2007). Deficyt dla tych zawodów utrzymuje się w całym badanym okresie (istotne zmniejszenie  

w roku 2010).

Tabela 10. Dane dotyczące zawodów 

Lp. Liczba 
szkół Kod 2010 Kod 2007 Nazwa kierunku/ zawód

2007

W-1 Udział Liczba 
absolw.

1 97 351203 312102 Technik informatyk 633 1,69% 161
2 72 334306 343101 Technik administracji -2 617 3,88% 191
3 61 431103 412102 Technik rachunkowości 234 0,76% 25
4 60 325509 315202 Technik BHP 56 0,19% 26
5 60 514105 514102 Technik usług fryzjerskich 1 352 4,42% 362
6 55 522305 341501 Technik handlowiec 1 843 5,60% 614
7 54 331403 341902 Technik ekonomista 6 065 14,00% 985
8 53 311504 311502 Technik mechanik 5 087 11,39% 656
9 50 514207 514103 Technik usług kosmetycznych 240 1,03% 145

10 46 314207 321208 Technik rolnik 1 497 3,30% 135
11 39 311204 311204 Technik budownictwa 1 760 4,23% 220
12 37 422402 341404 Technik hotelarstwa 284 0,63% 166
13 35 333906 342901 Technik organizacji reklamy 26 0,08% 6
14 34 422103 341401 Technik obsługi turystycznej 172 0,39% 62
15 32 333107 342205 Technik logistyk 25 0,07% 2
16 31 541315 515902 Technik ochrony fizycznej osób i mienia -917 4,47% 62
17 30 411004 419101 Technik prac biurowych -3 855 12,83% 486
18 24 314202 321202 Technik architektury krajobrazu 63 0,14% 43
19 22 311303 311302 Technik elektryk 1 214 3,10% 206
20 20 512001 512201 Kucharz 1 926 6,48% 171
21 19 325511 311209 Technik ochrony środowiska 508 1,12% 137
22 18 341203 346102 Opiekun w domu pomocy społecznej -174 0,44% 40
23 16 341204 346103 Opiekunka środowiskowa -186 0,14% 9
24 16 325402 322401 Technik masażysta 174 0,51% 149
25 16 343403 341403 Technik organizacji usług gastronom. 239 0,53% 132
26 15 331402 341903 Technik agrobiznesu 513 1,13% 158
27 15 333108 342204 Technik spedytor 7 0,18%
28 15 322002 321402 Technik żywienia i gospodarstwa dom. 1 945 4,28% 596
29 11 514208 514108 Wizażystka/ stylistka 21 0,06% 12
30 10 532102 513290 Opiekun medyczny -6 0,01%
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Lp. Liczba 
szkół Kod 2010 Kod 2007 Nazwa kierunku/ zawód

2007

W-1 Udział Liczba 
absolw.

31 10 325905 513102 Opiekunka dziecięca -42 0,60% 32
32 10 314205 321206 Technik ogrodnik 626 1,39% 43
33 10 311513 311590 Technik pojazdów mechanicznych 178 0,41% 1
34 9 341201 346101 Asystent osoby niepełnosprawnej -9 0,07% 11
35 9 311209 311210 Technik urządzeń sanitarnych 151 0,36% 20
36 8 216601 311801 Grafik komputerowy 95 0,39% 30
37 8 314403 321390 Technik technologii żywności 327 0,73% 26
38 7 343203 347101 Florysta -29 0,01%
39 7 513101 512302 Kelner 665 2,93% 96
40 7 321301 322601 Technik farmaceutyczny 72 0,31% 75
41 6 343202 347105 Dekorator wnętrz 14 0,04% 2
42 6 343104 313106 Fototechnik 45 0,10% 14
43 6 412001 411101 Sekretarka -107 1,23% 18
44 6 311104 311104 Technik geodeta 102 0,35% 33
45 6 324002 322503 Technik weterynarii 29 0,07% 4
46 5 325601 322905 Ratownik medyczny 66 0,19% 45
47 5 441403 348102 Technik archiwista -1 0,02% 4
48 5 311206 311206 Technik drogownictwa 69 0,18% 23
49 5 311408 311401 Technik elektronik 1 043 2,81% 252
50 5 343303 348201 Technik informacji naukowej 19 0,04% 2
51 5 311512 311503 Technik mechanizacji rolnictwa 315 0,69% 47

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie 
mazowieckim” z lat 2007-2010 opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Tabela 10. Dane dotyczące zawodów cd.

Lp. Kod 2010
2008 2009 2010

W-1 Udział Liczba 
absolw. W-1 Udział Liczba 

absolw. W-1 Udział Liczba 
absolw.

1 351203 673 1,93% 146 1 030 2,29% 311 618 2,82% 213
2 334306 -2 423 3,94% 192 -1 707 3,86% 179 -76 3,70% 88
3 431103 159 0,74% 20 163 0,62% 17 45 0,21% 3
4 325509 15 0,13% 7 66 0,18% 17 35 0,18% 13
5 514105 1 270 4,81% 391 1 454 4,49% 458 1 246 6,61% 473
6 522305 1 654 5,76% 372 2 005 5,59% 405 950 5,26% 165
7 331403 5 175 13,09% 783 6 305 12,56% 912 3 138 12,97% 435
8 311504 4 437 11,05% 539 5 868 11,57% 746 2 655 10,88% 357
9 514207 188 1,21% 131 326 1,28% 148 218 1,53% 63

10 314207 1 345 3,28% 106 1 495 2,93% 142 741 3,04% 67
11 311204 1 541 4,12% 195 1 873 3,83% 222 878 3,69% 154
12 422402 453 1,12% 200 706 1,38% 307 457 1,88% 174
13 333906 31 0,09% 3 74 0,16% 7 14 0,06% 3
14 422103 160 0,42% 33 211 0,43% 48 97 0,42% 13
15 333107 13 0,05% 7 74 0,19% 42 75 0,32% 23
16 541315 -732 4,28% 47 1005 4,11% 44 247 1,02% 15
17 411004 -4 588 11,83% 259 -3 240 12,06% 278 -888 10,89% 134
18 314202 98 0,24% 64 145 0,29% 79 108 0,45% 61
19 311303 1 016 2,75% 141 1 476 3,16% 200 641 2,83% 78
20 512001 1 485 6,78% 113 2 345 6,66% 151 1 286 7,07% 77
21 325511 477 1,17% 139 582 1,15% 146 286 1,17% 53
22 341203 -167 0,39% 23 -29 0,38% 17 -6 0,35% 3
23 341204 -98 0,18% 6 -14 0,19% 2 1 0,16% 1
24 325402 192 0,73% 169 240 0,74% 160 169 0,86% 49
25 343403 199 0,63% 127 273 0,67% 125 224 0,92% 88
26 331402 503 1,22% 146 665 1,30% 213 376 1,54% 109
27 333108 -4 0,20% 4 39 0,23% 7 46 0,35% 27
28 322002 1 924 4,70% 574 2 201 4,31% 599 1 126 4,66% 246
29 514208 9 0,08% 6 24 0,09% 11 21 0,16% 3
30 532102 1 0,02% 2 -1 0,02% 1 -1 0,01% 2
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Lp. Kod 2010
2008 2009 2010

W-1 Udział Liczba 
absolw. W-1 Udział Liczba 

absolw. W-1 Udział Liczba 
absolw.

31 325905 -296 0,65% 28 -162 0,55% 17 9 0,70% 14
32 314205 524 1,31% 45 593 1,17% 43 331 1,36% 28
33 311513 144 0,37% 2 159 0,33% 5 15 0,06% 6
34 341201 -72 0,04% 2 -109 0,04% 7 -22 0,03% 1
35 311209 126 0,34% 11 172 0,37% 26 80 0,38% 19
36 216601 115 0,45% 19 228 0,59% 31 105 0,59% 18
37 314403 246 0,62% 22 303 0,61% 30 81 0,33% 29
38 343203 -57 0,03% 1 -59 0,04% -18 0,05%
39 513101 408 2,79% 126 798 3,15% 139 777 4,02% 88
40 321301 90 0,36% 75 106 0,33% 77 84 0,50% 54
41 343202 17 0,08% 4 22 0,06% 8 10 0,07% 2
42 343104 33 0,08% 10 53 0,10% 5 44 0,18% 14
43 412001 -44 1,45% 28 156 1,43% 36 141 1,84% 26
44 311104 91 0,41% 52 137 0,38% 54 71 0,43% 28
45 324002 28 0,09% 7 37 0,09% 8 12 0,07% 3
46 325601 57 0,21% 44 111 0,26% 52 50 0,23% 19
47 441403 -36 0,02% 2 -20 0,01% 2 0 0,02%
48 311206 74 0,19% 8 75 0,17% 17 49 0,23% 22
49 311408 963 2,87% 232 1 413 2,90% 251 522 2,21% 95
50 343303 15 0,04% 6 9 0,03% 1 3 0,01%
51 311512 271 0,66% 34 344 0,67% 42 167 0,68% 35

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie  
mazowieckim” z lat 2006-2010 opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

„Technik ochrony fizycznej i mienia” był zawodem deficytowym w latach 2007-2008, w kolejnych  

obserwuje się nadwyżkę 247 w roku 2010 i 1 005 w roku 2009. Dla pozostałych zawodów skala deficytu jest 

znacznie niższa i ma w czasie tendencję do przechodzenia w nadwyżkę. 

Z zawodów nadwyżkowych dominują „Technik ekonomista” (wskaźnik nadwyżki od 3 138 w roku 2010 

do 6 305 w roku 2009) i „Technik mechanik” (wskaźnik nadwyżki od 2 655 w roku 2010 do 5 868 w roku 

2009). W latach 2007-2010 zawodów ze wskaźnikiem nadwyżki powyżej 500 było odpowiednio 15, 12, 17  

i 12, a w tym z wartością powyżej 1 000 było odpowiednio 10, 9, 12 i 5. Są to zawody, które należą do najczę-

ściej znajdujących się w ofercie szkół (odpowiednio w 54 i 53 szkołach). 
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6.1. Opinia instytucji rynku pracy

Metodyka monitorowania rynku pracy stosowana przez polskie instytucje rynku pracy bazuje na wskaź-

nikach intensywności deficytu/ nadwyżki. Jak podkreślono w poprzednim rozdziale ten sposób nie daje 

wystarczających informacji do tego, jak kształtować ofertę edukacyjną, żeby uzyskać na rynku pracy do-

pasowanie systemów edukacyjnych do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Potrzeby te dynamicznie zmie-

niają się, co jest bez wątpienia dodatkowym utrudnieniem prowadzenia tego typu analiz. Na poziomie 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dokonuje się agregacji danych spływających z instytucji regional-

nych. Departament Rynku Pracy publikuje raporty o zawodach deficytowych i nadwyżkowych. Przykłady  

z komentarzem przedstawione są we wcześniejszej części opracowania. Warto jednakże przytoczyć rów-

nież opinie samego MPiPS. 

W podsumowaniu raportów199 można znaleźć pewne wnioski, na różnym poziomie szczegółowości. 

Duża część podsumowania zawiera próbę oceny dynamiki zmian w bezrobociu, w różnych grupach. 

Jednakże ogranicza się to do odniesienia do roku poprzedniego, co praktycznie uniemożliwia zidenty-

fikowanie jakichkolwiek trwałych trendów. 

Podkreśla się, że „znaczna część ofert pracy nie jest zgłaszana do urzędów pracy, ale brak jest  

szacunków, jakiej części ofert pracy to dotyczy”, na co wpływa coraz większa rola Internetu w poszukiwa-

niu pracowników. W związku z tym informacja o ofertach jest niepełna a tym samym wskaźniki deficy-

tu i nadwyżki oraz wskaźniki intensywności są obarczone błędem, którego wartość nie jest możliwa 

do zidentyfikowania. Są w Polsce prowadzone badania200, uwzględniające zarówno opinie pracodaw-

ców, jak i oferty pracy publikowane w mediach. Wydaje się, że systematyczne prowadzenie takich badań  

w połączeniu ze statystkami rynku pracy dałoby pełniejszy obraz sytuacji i w większym stopniu pozwoliłoby 

na dopasowanie oferty edukacyjnej. 

Określanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych może budzić pewne wątpliwości, gdyż w zależ-

ności od tego, czy stosuje się wskaźniki deficytu i nadwyżki, czy stosuje się wskaźnik intensywno-

ści deficytu/ nadwyżki, uzyskuje się bardzo różne wyniki. Wskaźnik intensywności powoduje utratę 

skali (bezwzględnej liczby bezrobotnych), co zostało wcześniej przedstawione. W II półroczu 2010 roku 

stosując pierwszy sposób podejścia do najbardziej deficytowych zaliczono zawody: robotnika gospodar-

czego, technika prac biurowych, pozostałych pracowników obsługi biurowej i telemarketera. Natomiast 

stosując wskaźnik intensywności najbardziej deficytowymi zawodami są: doradca emerytalny, urzędnik 

podatkowy, technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Wydaje się, że brak jest też informacji o tym ile 

w danym zawodzie jest osób pracujących. Przykładem ilustrującym ten problem może być stwierdzenie  

199  Zawody deficytowe i nadwyżkowe w I półroczu 2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament 
Rynku Pracy, Warszawa, listopad 2010 r., s. 39-42, oraz analogiczny raport dla II półrocza 2010 r., s. 36-39.
200  M. Kocór, A. Strzebońska…, op. cit.
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w II półroczu 2010 roku, że zdecydowanie najczęściej powtarzającym się zawodem deficytowym w więk-

szości województw był zawód „asystenta nauczyciela przedszkola”. Jest to zawód nowy, który pojawił się 

w klasyfikacji zawodów i specjalności w lipcu 2010 roku (nie jest to zawód szkolny). Jako uzasadnienie 

pojawienia się tego zawodu na liście 15 najbardziej deficytowych zawodów w 10 województwach, poda-

no możliwość subsydiowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego. Natomiast skala tego zjawiska, w porównaniu z innymi zawodami ma w kraju marginalne 

znaczenie. W skali całego kraju zarejestrowano 63 bezrobotnych w tym zawodzie, przy napływie 874 ofert 

pracy. Wskaźnik intensywności deficytu miał wysoką wartość 13,87. Na tej podstawie sformułowano wnio-

sek  „W świetle rozwoju polityki prorodzinnej może to stanowić istotne wskazanie dla urzędów pracy, w jakim 

kierunku szkolić bezrobotnych”. Ten przypadek ilustruje słabość obecnych sposobów oceny deficytów kwa-

lifikacji w kontekście ustalania kierunków kształcenia. Podobna sytuacja jest możliwa do zaobserwowania  

w przypadku zawodów nadwyżkowych.

W zasadzie wszystkie wnioski mają charakter retrospektywny, brak jest jakichkolwiek elementów pro-

gnostycznych. Jednym z wniosków, powtarzających się w każdym raporcie od roku 2008 jest: „Monitoring 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych bazujący głównie na danych statystycznych bezrobocia rejestrowane-

go nie oddaje w pełni rzeczywistych relacji w zakresie popytu i podaży na regionalnym rynku pracy i sta-

nowić może przede wszystkim podstawę do planowania kierunków szkoleń bezrobotnych zgodnie z zapotrze-

bowaniem zgłaszanym przez pracodawców na lokalnych rynkach pracy”. Tak więc ten sposób monitorowania 

rynku pracy w kontekście kształcenia i szkoleń jest niewystarczający. 

W podobny sposób formułowane są wnioski w raportach wojewódzkich201, których podstawowym  

celem jest podejmowanie skutecznych działań zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia oraz pro-

mocji zatrudnienia poprzez wprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Wdro-

żenie monitoringu ma zapewnić systematyczną obserwację rynku pracy w zakresie kształtowania popytu 

i podaży pracy oraz pozwolić na określenie odpowiednich kierunków kształcenia zawodowego i szkolenia 

bezrobotnych. Analiza liczby osób bezrobotnych, z uwzględnieniem posiadanego zawodu, ma wska-

zać istniejące zagrożenia i pojawianie się tendencji na rynku pracy. 

W raporcie z I półrocza 2010 dla województwa mazowieckiego, podkreśla się wcześniej sygnalizowany 

problem niepełnej informacji o ofertach pracy, poza ogłoszeniami w mediach, zwraca się uwagę na firmy 

zajmujące się doradztwem i pośrednictwem pracy. Ważnym z punktu widzenia wnioskiem jest to, że jednym 

z problemów w znalezieniu pracy jest brak odpowiednich kwalifikacji, niedopasowanie do nowoczesnych 

technologii, brak kompetencji i trudności w dostosowywaniu się do zmian. 

201  „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w I półroczu 2010, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Warszawie, 2010, oraz „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim 
w roku 2010, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2011. 
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Stwierdza się również, że istnieje problem dezaktualizacji kwalifikacji (zbyt mało osób bierze udział w kształ-

ceniu ustawicznym). Podkreślono również problem, że na niektóre stanowiska, gdzie są oferty pracy, nie 

można znaleźć kandydatów. 

Ważnym stwierdzeniem jest, że stosowane w monitoringu wskaźniki wymagają bardzo ostroż-

nej interpretacji. Ich analiza nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, które z zawodów są naprawdę 

deficytowe czy nadwyżkowe. Innym problemem są jednostkowe oferty wolnych miejsc pracy, gdyż na 

podstawie takiej informacji trudno jednoznacznie określić, czy są to zawody deficytowe i czy będzie na 

nie zapotrzebowanie w przyszłości. Prowadzone analizy bazują tylko na dostępnej sprawozdawczości 

i wyliczonych w systemie SYRIUSZ wskaźnikach, co nie odzwierciedla rzeczywistych problemów rynku 

pracy i skali bezrobocia. Podkreśla się, że właściwa interpretacja wskaźników statystycznych wymaga 

wprowadzenie jednolitych zasad dodatkowej analizy oraz przyjęcie dodatkowych kryteriów. Jedną  

z propozycji jest określanie deficytu czy nadwyżki zawodów na podstawie grupy elementarnej, co pozwoli-

łoby na wyeliminowanie zawodów z kodem kończącym się liczbą 90 (tzw. Pozostali).

Można więc stwierdzić, że w opinii instytucji rynku pracy, stosowane przez nie narzędzia monitoro-

wania nie spełniają swojej roli. W celach wprowadzania monitoringu stwierdza się, że wyniki powinny 

pozwolić na określenie odpowiednich kierunków kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobot-

nych. W raportach brak jest wytycznych dla systemu edukacji. Efektywność monitorowania powinna być 

mierzona stopniem dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb wynikających z rynku pracy, czyli na ile 

wprowadzane do systemu kształcenia i szkoleń zmiany wpływają na zmniejszenie bezrobocia. Jednakże na 

podstawie raportów o zawodach deficytowych i nadwyżkowych nic nie można powiedzieć na temat 

tego, jak wyniki monitoringu przekładają się na doskonalenie systemu edukacyjnego.

6.2. Opinia NIK na temat kształcenia osób dorosłych

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której celem było dokonanie oceny organizacji, jakości 

i efektów kształcenia zawodowego osób dorosłych w systemie oświaty publicznej, jak również doskonale-

nia i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, w kontekście potrzeb ryn-

ku pracy202. Kontrolą objęto 40 publicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego. Kontrola 

dotyczyła organizacji kształcenia zawodowego dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, (a w tym 

m.in.: wprowadzanie zawodów do kształcenia oraz warunki i jakość nauczania), uwzględniania w działalno-

ści edukacyjnej potrzeb rynku pracy oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

202  Informacja o wynikach kontroli kształcenia osób dorosłych na tle potrzeb rynku pracy, Najwyższa Izba Kontroli, 
Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009.
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NIK negatywnie oceniła powiązanie kształcenia zawodowego dorosłych z potrzebami rynku pra-

cy. Struktura zawodów oferowanych w szkołach dla dorosłych jest niedostosowana do potrzeb rynku 

pracy. Z bardziej szczegółowych danych podano, że w roku 2007/08 ponad połowa uczniów szkół zawo-

dowych dla dorosłych kształciła się w zawodach, w których rejestrowano najwięcej bezrobotnych 

absolwentów, a ok. 1/3 zawodów znajdujących się w ofercie szkół zaliczana była do nadwyżkowych. 

Zdaniem NIK skutkuje to koniecznością przekwalifikowywania bezpośrednio po ukończeniu szkoły lub po-

dejmowaniem pracy w innym zawodzie, bez posiadania wymaganych kwalifikacji. NIK to zjawisko określił, 

jako systemową niegospodarność w kształceniu dorosłych.

Efektywność kształcenia zawodowego dorosłych określono jako niską, gdyż ponad połowa absol-

wentów szkół dla dorosłych nie uzyskuje dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.  

W przypadku kształcenia pozaszkolnego dorosłych dominują formy doskonalące, które nie kończą się certy-

fikowaniem kwalifikacji zawodowych, co wpływa na ograniczenie mobilności absolwentów na rynku pracy  

i świadczy o tym, że jakość kształcenia w tej formie jest niska.

Dostrzeżono również, że dyrektorzy szkół wprowadzają nowe zawody do kształcenia bez uzyskania 

wymaganych opinii powiatowej rady zatrudnienia i kuratora oświaty. Z punktu widzenia organizacji 

procesu edukacyjnego stwierdzono nieprzestrzeganie obowiązującej organizacji nauczania oraz warunków 

przyjmowania do szkoły.

W syntezie wyników kontroli przedstawiono szereg wniosków, które zasługują na uwagę203:

Struktura kształcenia zawodowego nie jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. W grupie •	

20 zawodów o największej liczbie bezrobotnych absolwentów w roku 2007/08, kształciło się  

w kraju 53,5% słuchaczy szkół dla dorosłych (szkoły działające w ramach centrów kształcenia 

ustawicznego). Kształcenie w zawodach nadwyżkowych, miało miejsce w 88,6% jednostek, w któ-

rych funkcjonowały szkoły zawodowe dla dorosłych. Zawody, które stale zaliczane były do nadwyż-

kowych w badanym okresie stanowiły 35,6% ogólnej liczby zawodów, w których prowadzono kształ-

cenie. 

Dyrektorzy szkół wprowadzali do nowe zawody nie mając dostatecznych danych o perspek-•	

tywicznych potrzebach rynku pracy. Właściwe instytucje (np. kuratorzy i instytucje rynku pracy) 

nie przekazywały dyrektorom prognozowanego zapotrzebowania na określone kwalifikacje, co po-

zwoliłoby na przygotowanie nowych zawodów do kształcenia. Podstawową informacją dla dyrek-

torów szkół o potrzebach rynku pracy były raporty z monitoringu zawodów nadwyżkowych 

i deficytowych, które zdaniem NIK nie stanowią pełnej analizy rynku pracy (co zresztą potwier-

dzają same urzędy pracy) i przedstawiają stan z przeszłego okresu. 

Skuteczność systemu kształcenia, w aspekcie zgodności kwalifikacji zawodowych absolwentów  •	

z oczekiwaniami pracodawców, jest niezadowalająca. Znaczna część absolwentów trafia na rynek 

203  Ibidem, s. 4-6.
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pracy bez uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ze względu na uzyskanie 

wykształcenia w zawodach nadwyżkowych, część absolwentów podejmuje pracę w innych zawo-

dach niż wyuczony. „W opinii pracodawców szkoły zawodowe nie zapewniają przygotowania 

pełnowartościowych kadr poszukiwanych na rynku pracy, głównie ze względu na niezadowala-

jące wykształcenie umiejętności praktycznych”.

Niska jakość kształcenia zawodowego wynika w dużej mierze z niewłaściwych warunków i organi-•	

zacji procesu kształcenia. Wymienia się takie czynniki, jak: nieprawidłowości w rekrutacji – przyjmo-

wanie do technikum uzupełniającego i jednorocznej szkoły policealnej osób niemających odpo-

wiedniego przygotowania z niższego etapu edukacji, nierealizowanie obowiązującego standardu 

kształcenia, zwalnianie słuchaczy z odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych bez udokumen-

towanego uzasadnienia, prowadzenie zajęć w grupach o liczebności większej niż dopuszczalna, 

brak wyposażenia dydaktycznego wymaganego przez podstawy programowe, realizacja praktyk 

zawodowych w pracowniach szkolnych a nie w przedsiębiorstwach, zatrudnianie do nauczania 

przedmiotów zawodowych nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji.

Raport z kontroli przedstawia też rekomendacje204:

Aby zharmonizować kształcenie zawodowe w systemie szkolnym z rzeczywistymi potrzebami •	

rynku pracy „niezbędne jest prognozowanie tych potrzeb w wymiarze lokalnym i regionalnym  

z wyprzedzeniem co najmniej czteroletnim, odpowiednim dla cyklu kształcenia w technikum”. 

Szkoły policealne powinny oferować strukturę edukacji, dostosowaną do prognoz i reagować na 

zmieniające się potrzeby lokalnych rynków pracy. 

Dla skutecznego powiązania kształcenia szkolnego z rynkiem pracy •	 powinien być wyznaczony 

organ koordynujący realizację zadań w tym zakresie, należących do różnych działów administracji 

rządowej oraz do samorządu terytorialnego.

Aby upowszechniać udział osób dorosłych w kształceniu ustawicznym konieczne jest wspieranie •	

rozwoju kształcenia na odległość oraz zapewnienie w szkołach publicznych wysokiej jakości szkoleń 

zawodowych. Aby zapewnić jakość działań w zakresie uzyskiwania i zmiany kwalifikacji zawodo-

wych w formach pozaszkolnych, konieczna jest certyfikacja nabywanych kwalifikacji zawodowych.

W ocenie NIK, stwierdzone niedostosowanie struktury kształcenia do potrzeb lokalnych rynków pracy 

nie leży w sferze odpowiedzialności dyrektorów szkół, gdyż nie mają wystarczających informacji do 

podejmowania efektywnych działań. Kształcenie w systemie szkolnym daje efekty po kilkuletnim okre-

sie nauki i stąd kształtowanie struktury oferty edukacyjnej wymaga prognozowania potrzeb rynku pracy.  

Podkreśla się dużą rolę szkół policealnych w dostosowaniu podaży kwalifikacji zgodnych z popytem 

na rynku pracy, ze względu na ogólnie krótki cykl kształcenia. Niedostosowana oferta edukacyjna po-

woduje nadmiarowe kształcenie w niektórych zawodach przy jednoczesnym deficycie w innych zawodach, 

co należy uznać za działanie nieefektywne. 

204   Ibidem, s. 10-11.
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Stwierdzony brak powiązania systemu edukacji z publicznymi służbami zatrudnienia wynika  

w dużej mierze z tego, że instytucje rynku pracy nie mają właściwych instrumentów dostosowują-

cych strukturę kształcenia szkolnego do potrzeb rynku pracy, gdyż wykracza to poza ich kompetencje.  

Ich oddziaływanie na strukturę kształcenia zawodowego ogranicza się jedynie do opiniowania wniosków 

dyrektorów szkół w sprawie wprowadzenia nowych zawodów do kształcenia oraz prowadzenia monito-

ringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, co z kolei ma szereg mankamentów, o których była mowa 

wcześniej205.

Właściwymi działaniami, które mogą przyczynić się do harmonizowania kształcenia zawodowego  

w szkołach z potrzebami rynku pracy jest, w opinii NIK, wprowadzanie do klasyfikacji zawodów szeroko-

profilowych, „co pozwala szkołom na wprowadzanie w ramach takich zawodów, w ostatnim okresie 

nauki, specjalizacji zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy”. 

205  Ibidem, s. 21.  Ibidem, s. 21.
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Realizacja idei uczenia się przez całe życie jest koniecznością we współczesnej gospodarce opartej na 

wiedzy. Praktycznie wszystkie dokumenty na poziomie UE czy krajowym podkreślają istotność kształcenia, 

nadając mu wymiar strategiczny. Nie trzeba nikogo przekonywać, że istnieje związek między poziomem 

kwalifikacji pracowników a tempem rozwoju gospodarczego. Lepsze wykształcenie zwiększa szanse pra-

cowników na rynku pracy, zwiększając zdolność do adaptacji w burzliwie zmieniającym się otoczeniu. Nie 

można dziś utożsamiać kształcenia z jakimś jednym etapem życia, gdyż ciągłe podnoszenie kompetencji, 

również w wieku dorosłym, jest koniecznością. Kształcenie ustawiczne pracowników powinno być trakto-

wane, jako inwestycja w ludzi, która pozwala organizacjom efektywnie wykorzystywać najbardziej produk-

tywny kapitał, jakim jest wiedza. Dobrze funkcjonujący system kształcenia ustawicznego, jest jednym z naj-

istotniejszych elementów współczesnego, elastycznego rynku pracy. W strategii Europa 2020 rekomenduje 

się kształtowanie rynków pracy bazując na wykorzystaniu modelu flexicurity, w którym kształcenie usta-

wiczne jest jednym z głównych filarów, ułatwiających prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy, ułatwia-

jąc społeczeństwu dostosowywanie się do zmieniających warunków. 

Współczesne systemy edukacyjne, nie tylko w Polsce, wymagają przemodelowania. Oczekuje się, że tra-

dycyjne systemy edukacyjne zostaną przekształcone w struktury bardziej elastyczne i otwarte na zmiany. 

Sprzyjać temu będą wdrażane Europejskie Ramy Kwalifikacji. Oferta edukacyjna musi być dostosowana do 

potrzeb rynku pracy. Podkreśla się konieczność położenia większego nacisku na kształtowanie praktycz-

nych umiejętności. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy jest przedsięwzięciem wielo-

aspektowym i złożonym. Zwraca się uwagę na podejmowanie bardziej efektywnych działań dotyczących 

przewidywania i monitorowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności. Dopasowanie podaży 

kwalifikacji do potrzeb rynku pracy jest w dalszym ciągu poważnym i nierozwiązanym problemem. Stwier-

dza się, że prognozy nigdy nie odzwierciedlą przyszłości, co nie oznacza, że tego typu działania nie powinny 

być prowadzone. Rynek pracy podlegający ciągłym i znaczącym przeobrażeniom, formułuje coraz to nowe 

wymagania stawiane pracownikom, do których spełnienia konieczne jest rozwijanie umiejętności nowego 

typu. W Polsce brak jest systemowych rozwiązań, które zachęcałyby pracowników do uzupełniania swoich 

kwalifikacji a formalny system edukacji nie jest w dostatecznym stopniu otwarty na potrzeby osób do-

rosłych. Efektywne kształcenie, spełniające wymagania pracodawców, wymaga zbudowania partnerstwa 

przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy, a przede wszystkim włą-

czenia partnerów społecznych do planowania potrzeb w zakresie kształcenia. Rozwój sprawnego systemu 

edukacji ustawicznej wymaga też przeprowadzenia diagnozy aktualnego jej stanu. Diagnoza taka powinna 

zwierać ocenę strony podażowej (aktualna oferta edukacyjna), jak również strony popytowej w zakresie do-

stosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Analizy tego typu są utrudnione, między innymi 

z powodu niedostatecznej jakości danych o systemach edukacyjnych i rynku pracy. Wymagane są szczegó-

łowe i wiarygodne dane, „dobrze przetworzone”, żeby były użyteczne dla użytkownika końcowego. 

Podkreśla się, że nie jest możliwe opracowanie precyzyjnego algorytmu planowania zapotrzebowania 

na siłę roboczą. Raczej mówi się o projekcji, określaniu oczekiwań prognozowaniu, wczesnej identyfikacji 

zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności. Do podstawowych słabości systemów monitorowania ryn-

ku pracy i systemów edukacyjnych zalicza się brak rozwiązań systemowych, co powoduje, że wiele działań 
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prowadzonych jest równolegle, przez różne instytucje. Nie ma właściwych przepływów informacji między 

instytucjami rynku pracy a instytucjami prowadzącymi kształcenie i szkolenia. Informacje są często niewy-

starczające i niepełne. CEDEFOP zwraca uwagę na obserwowany brak porównywalności danych. Na po-

ziomie europejskim są czynione starania o ujednolicenie statystyk zbieranych w poszczególnych krajach 

członkowskich. Konieczne jest holistyczne podejście z aktywnym wykorzystaniem różnych źródeł danych 

oraz łączenie badań jakościowych i ilościowych. 

W warunkach polskich stwierdza się, że polityka państwa w obszarze dostosowywania polityki edukacyj-

nej do rzeczywistych potrzeb rynku pracy nie jest poprawnie zdefiniowana. Szkoły wprost nie odpowiadają 

za wyniki absolwentów na rynku pracy, natomiast system edukacji jako całość jak najbardziej jest za nie 

współodpowiedzialny. Brak jest powiązania systemu finansowania z efektami pracy szkół, czyli przekłada-

nia się uzyskanych przez absolwentów kwalifikacji na zatrudnienie. Instytucje edukacyjne charakteryzują 

się dość dużą bezwładnością w dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb, co wynika z długich cy-

kli kształcenia w szkolnictwie formalnym (3-4 lata). Stąd podkreśla się konieczność wprowadzenia zmian 

do sposobów tworzenia programów kształcenia. Powinny być preferowane tzw. krótkie cykle kształcenia 

(np. w szkołach pomaturalnych na podbudowie wykształcenia ogólnego). Preferowaną formą powinny 

być programy modułowe, zapewniające większą elastyczność oraz odchodzenie od wąsko specjalizowa-

nych programów na korzyść programów multidyscyplinarnych. Zmniejsza się znaczenie pojęcia zawodu, 

na korzyść zbioru kwalifikacji przypisanych określonym zadaniom lub pełnionej funkcji. W Polsce system 

szkolnictwa postrzegany jest często, jako miejsca pracy dla nauczycieli, a nie jako instytucje zaspokajające 

ważne potrzeby społeczne. Jakość funkcjonowania systemów edukacji zawodowej wymaga jego integracji 

ze środowiskiem gospodarczym, jak również oddziaływania na nauczycieli, aby uaktualniali programy zajęć, 

materiały edukacyjne i doskonalili swoje kwalifikacje.

Problematyka dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pacy wymaga stworzenia wiarygod-

nej bazy danych. Stwierdza się, że brak jest powiązania danych edukacyjnych z danymi o rynku pracy, co 

praktycznie uniemożliwia prognozowanie strony podażowej i popytowej rynku pracy. Całemu systemowi 

zbierania danych o rynku pracy i edukacji brakuje koordynacji. Niewystarczający jest też udział pracodaw-

ców, który powinien być już na etapie planowania i organizacji programów edukacyjnych, gdyż tu właśnie 

ma miejsce początek niedopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb miejsc pracy. Pra-

codawcy zwracają uwagę na inną słabość polskiego systemu kształcenia zawodowego, a mianowicie to, 

że absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe otrzymuje świadectwo jej ukończenia, które jest 

dokumentem określającym poziom wykształcenia, lecz nie potwierdza ono kwalifikacji zawodowych. 

Analiza rynku pracy i systemu edukacji ustawicznej dorosłych w województwie mazowieckim potwier-

dza wszystkie wcześniej przedstawione problemy. Podstawową trudnością w prowadzeniu analiz jest 

brak wiarygodnych danych i dotyczy to zarówno rynku pracy, jak i edukacji. Jednym przykładem są dane 

o działalności edukacyjnej, które są zbierane niezależnie przez trzy instytucje i można stwierdzić w nich 

braki i niespójności, uniemożliwiające prowadzenie analiz ilościowych. Innym przykładem są publikowane  

w cyklu półrocznym rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Stosowanie dwóch prostych wskaź-
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ników prowadzi do zupełnie odmiennych wniosków. Wskaźniki te, a szczególnie wskaźnik intensywności 

deficytu/ nadwyżki zostały negatywnie ocenione zarówno przez instytucje, które je obliczają, jak i przez 

Najwyższą Izbę Kontroli, co można znaleźć w raportach wykorzystanych w tym opracowaniu (poniżej cytaty 

z tych raportów). 

„Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych bazujący głównie na danych statystycznych bezrobo-

cia rejestrowanego nie oddaje w pełni rzeczywistych relacji w zakresie popytu i podaży na regionalnym rynku 

pracy”. 

„Stosowane w monitoringu wskaźniki wymagają bardzo ostrożnej interpretacji. Ich analiza nie pozwala jed-

noznacznie stwierdzić, które z zawodów są naprawdę deficytowe, czy nadwyżkowe”. 

„Prowadzone analizy bazują tylko na dostępnej sprawozdawczości i wyliczonych wskaźnikach, co nie od-

zwierciedla rzeczywistych problemów rynku pracy i skali bezrobocia”. 

„Stwierdzony brak powiązania systemu edukacji z publicznymi służbami zatrudnienia wynika w dużej mie-

rze z tego, że instytucje rynku pracy nie mają właściwych instrumentów dostosowujących strukturę kształcenia 

szkolnego do potrzeb rynku pracy”.

Jako przyczyny słabości stosowanych narzędzi wymienia się m.in. to, że „znaczna część ofert pracy nie jest 

zgłaszana do urzędów pracy, ale brak jest szacunków, jakiej części ofert pracy to dotyczy”, na co wpływa coraz 

większa rola Internetu w poszukiwaniu pracowników. W związku z tym informacja o ofertach jest niepełna, 

a tym samym wskaźniki deficytu i nadwyżki oraz wskaźniki intensywności są obarczone błędem, którego 

wartość nie jest możliwa do zidentyfikowania. Podstawowym mankamentem wskaźnika intensywności jest 

nieuwzględnienie skali opisywanego zjawiska i stąd na liście zawodów deficytowych (na pozycji 3 najbar-

dziej deficytowych zawodów w kraju) pojawił się „Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych”, a dotyczy 

to jednej zarejestrowanej osoby bezrobotnej i zgłoszonych w tym samym czasie 23 ofert pracy. Tak więc 

wskaźniki intensywności nadwyżki/ deficytu, z punktu widzenia dopasowania podaży kwalifikacji do popy-

tu, mają bardzo ograniczoną przydatność. Lepsze są wskaźniki deficytu/ nadwyżki, jednakże powinny być 

uzupełnione o liczbę osób pracujących w danym zawodzie, tak jak jest to liczone we wskaźniku Job Vacancy 

Rate (JVR), który przez polskie instytucje rynku pracy nie jest wykorzystywany.

Na podstawie raportów o zawodach deficytowych i nadwyżkowych nic nie można powiedzieć na temat 

tego, jak wyniki monitoringu przekładają się na doskonalenie systemu edukacyjnego. To utrwala istniejącą 

ofertę edukacyjną. W roku 2007/08 ponad połowa uczniów szkół zawodowych dla dorosłych kształciła się w 

zawodach, w których rejestrowano najwięcej bezrobotnych absolwentów, a ok. 1/3 zawodów znajdujących 

się w ofercie szkół zaliczana była do nadwyżkowych. NIK określił to, jako systemową niegospodarność.
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