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Malopolska’s State of Play 

 

 

 

WSTĘP 

Polityka uczenia się przez całe życie w polskich warunkach funkcjonuje w oparciu o krajowy 

dokument Perspektywa uczenia się przez całe życie – dokument o charakterze 

strategicznym przyjęty w 2013 r., a opracowany w celu zapewnienia spójności działań 

w obszarze uczenia się przez życie. Dokument ten łączy proces edukacji, kształcenia osób 

dorosłych oraz gromadzenia doświadczenia zawodowego w jeden proces uczenia na 

przestrzeni całego życia. Celem procesu jest ciągły rozwój kompetencji, utrzymanie 

aktywności zawodowej oraz posiadanie kompetencji, kwalifikacji adekwatnych do potrzeb 

pracodawców co umożliwia elastyczność w momentach kryzysu zawodowego. Dokument ten 

jest również podstawą do wielu systemowych zmian jakie w tym zakresie mają miejsce 

w Polsce: 

 wprowadzenie Krajowego Systemu Kwalifikacji opartego o Krajową Ramę Kwalifikacji 

oraz  Europejskie Ramy Kwalifikacji  

 uznanie człowieka jako centrum zainteresowania polityki, idea ta znajduje 

odzwierciedlenie w celu strategicznym, sformułowanym jako Dzieci i młodzież dobrze 

przygotowane do uczenia się przez całe życie oraz osoby dorosłe poszerzające 

i uzupełniające swoje kompetencje i kwalifikacje odpowiednio do stojących przed nimi 

wyzwań w życiu zawodowym, społecznym i osobistym. 

  skuteczność polityki powinna być mierzona wskaźnikami odnoszącymi się do osób. 

Jednocześnie akcentowana jest konieczność dostosowania kształcenia i szkolenia do 

indywidualnych potrzeb jako efekt uznania założenia o skoncentrowaniu działań na 

człowieku, a co za tym idzie – systemowo – niezbędne staje się przeorientowanie 

modeli finansowania zadań dotyczących kształcenia i szkolenia. Jako jeden ze 

strategicznych kierunków interwencji przyjęto  Upowszechnianie popytowych 

sposobów finansowania kształcenia i szkolenia osób dorosłych.  

 modernizacja Kształcenia zawodowego czyli kształcenie zawodowe jako pozytywny 

wybór dla młodzieży.   

Polityka uczenia przez całe życie (LLL) opiera się na całożyciowym rozwoju zatem na 

kształtowaniu nawyku do rozwoju od najmłodszych lat.  Etap edukacji dzieci i młodzieży 

w Polsce jest mocną stroną systemu. Raport „Ocena sytuacji na rynku pracy” (red. Maria 

Leńczuk, WUP Kraków) oraz raporty „Edukacja dzieci i młodzieży” (red. Katarzyna 

Antończak-Świder, WUP Kraków) , „Kształcenie dorosłych” (red. Magdalena Słocińska, WUP 

Kraków) pokazują następujący obraz sytuacji: 
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 coraz więcej dzieci ma możliwość uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych, także 

na obszarach, na których jeszcze kilka lat temu nie funkcjonowały ośrodki 

wychowania przedszkolnego. Jeszcze w 2008 r. w około połowie ze 182 

małopolskich gmin w edukacji przedszkolnej uczestniczyło mniej niż 40% dzieci w 

wieku 3-5 lat. Bieżące dane statystyk publicznych wskazują na znaczną poprawę 

sytuacji w tym zakresie. W 2013 r. było już tylko 12 gmin ze wskaźnikiem niższym niż 

40%. Obecnie w ok. 85% małopolskich gminach co najmniej połowa dzieci w wieku 3-

5 lat objęta jest edukacją przedszkolną, podczas gdy w 2008 r. w takiej sytuacji było 

niespełna 1/3 gmin. 

 edukacja stanowi główną aktywność młodzieży. 62% osób w Polsce w wieku 15-24 

lata poświęca swój czas tylko na naukę tj. o 7 p.p. więcej niż średnio w Unii 

Europejskiej.  

 niemal  wszyscy młodzi zdobywają wykształcenie co najmniej ponadgimnazjalne. W 

Polsce i Małopolsce zjawisko przedwczesnego kończenia edukacji występuje jedynie 

marginalnie. W 2014 r. jedynie 5,4% osób w wieku 18-24 lata skończyło naukę na 

etapie gimnazjum lub niższym. W Małopolsce sytuacja wygląda jeszcze korzystniej – 

tylko 3,3% osób przerwało naukę bez wykształcenia ponadgimnazjalnego. Co ważne 

wskaźnik utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat. Musi być on jednak stale 

monitorowany gdyż w wielu krajach Europy skala zjawiska przybrała niepokojący 

rozmiar. 

 absolwenci gimnazjów coraz chętniej kierują swoje kroki do techników, które z jednej 

strony umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach, z drugiej strony pozwalają 

zdobyć zawód, co ułatwia znalezienie zatrudnienia. Jeszcze w roku szkolnym 

2009/2010 grupa gimnazjalistów wybierających licea była o 15 p.p. większa niż 

wybierających technika. W roku szkolnym 2014/2015 obie grupy niemal się zrównały 

i różnica (na korzyść liceów) wynosi już tylko 4 p.p. Zainteresowanie nauką 

w zasadniczych szkołach zawodowych od kilku lat utrzymuje się na podobnym 

poziomie – ok. 18%. 

 na egzaminie gimnazjalnym małopolscy uczniowie również wypadli lepiej niż 

przeciętnie w kraju. Najmniej problemów sprawiła zdającym część humanistyczna 

ijęzyk angielski, najwięcej - matematyka i język angielski rozszerzony. I tutaj widać 

zróżnicowanie wyników ze względu na płeć oraz wielkość miejscowości, w której 

zlokalizowana jest szkoła. 

 kariera zawodowa absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych rozwija się 

w czasie. Patrząc na osoby, które skończyły szkołę w 2010 r. widać, że po roku od 

ukończenia szkoły osoby, które nie pracowały i nie uczyły się stanowiły 20%, po 

kolejnych trzech latach w tej samej grupie było już tylko 10% osób bez zajęcia. Po 

czterech latach, które minęły od ukończenia szkoły absolwenci byli skoncentrowani 

na pracy. Nawet absolwenci techników, którzy jeszcze byli w trakcie studiów 

zazwyczaj równocześnie podejmowali pracę. Grupa absolwentów poświęcających 

swój czas tylko na naukę zmalała do 9%. 

 większość uczniów, którzy w 2014 r. zdecydowali się przystąpić do egzaminu 

dojrzałości, zakończyła go sukcesem (73%). Wyższą zdawalność odnotowano tylko 

w województwie lubuskim (74%). Najlepsze wyniki małopolscy uczniowie osiągnęli 

zjęzyka angielskiego (69% możliwych do zdobycia punktów), a najsłabsze 

z matematyki na poziomie rozszerzonym (45%). 

Od 2007 roku realizacja polityki ukierunkowanej na wzrost uczenia się została znacząco 
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wsparta poprzez środki Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone w dużym 

stopniu na różne formy dokształcania osób dorosłych.  

Charakterystyczna jest także selektywność uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, 

prowadząca do pogłębiania się luki w korzystaniu z różnych form dokształcania między 

osobami w zależności od płci, wykształcenia, statusu na rynku pracy, wieku i miejsca 

zamieszkania. W rezultacie osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy najmniej 

uczestniczą w dokształcaniu, co obniża ich konkurencyjność na rynku pracy. Podobne 

tendencje obserwuje się w skali kraju, a w skali Europy w perspektywie kilku lat (2005–2010) 

widoczny jest nawet spadek wartości wskaźnika uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.  

 

Zatem zmiany w podejściu do uczenia są w największym stopniu konieczne  w stosunku do 

osób dorosłych. Jest to związane z niewystarczająco satysfakcjonującymi wynikami 

prowadzonych do tej pory działań w tym obszarze. Wskaźnik uczestnictwa w kształceniu 

ustawicznym w Małopolsce w skali ostatnich 10 lat utrzymywał się na podobnym poziomie – 

od 4,1 do 4,7%, nie przekraczając wzrostu nawet o 1 p.p. W latach 2012- 2014 sytuacja ta 

niemal nie uległa zmianie.  

 

 
 

Podczas trwania szczegółowych badań w tym zakresie w Polsce (Bilans Kapitału 

Intelektualnego, PARP) nadal utrzymują się niekorzystne tendencje w tym zakresie. Wg 

raportu „Kształcenie po szkole” (Konrad Turek, Barbara Worek, 2015) „w ciągu 12 miesięcy 

poprzedzających piątą turę badania (a więc przez niemal cały rok 2013 r.) 37% 

Polaków w wieku 18–59/64 lat podnosiło swoje kompetencje w formie kursów, 

szkoleń, samokształcenia lub edukacji formalnej (było to około 9,2 mln osób)”. Wśród 

nich: 

 20% (4,8 mln) Polaków uczestniczyło w kursach, szkoleniach, warsztatach, 

odczytach, seminariach, konferencjach, praktykach, stażach zawodowych lub 

studiach podyplomowych: 

o 6% (1,4 mln) uczestniczyło w obowiązkowych kursach BHP 

i przeciwpożarowych; 

o  14% (3,5 mln) podnosiło swoje kompetencje na nieobowiązkowych kursach 

i szkoleniach; 
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o 20% (5 mln) uczyło się samodzielnie (uczyli się czegoś nowego lub zdobywali 

doświadczenie, korzystając z pomocy członków rodziny, przyjaciół, 

współpracowników; książek, profesjonalnych magazynów; programów 

komputerowych i Internetu; programów emitowanych przez telewizję, radio; 

muzeów, wystaw, galerii i centrów nauki). Zaangażowanie w samokształcenie 

od pięciu lat systematycznie rośnie (z 10% w 2010 r.); 

o 14% (3,4 mln) badanych uczestniczyło w kształceniu formalnym (uczyło się 

w szkole średniej lub na uczelni). 

Zdecydowana większość Polaków (63%) w żaden sposób nie podnosiła swoich kompetencji 

w ubiegłym roku, nawet poprzez samokształcenie. 34% Polaków deklaruje, że nigdy nie 

uczestniczyło w kursach, szkoleniach, warsztatach, praktykach lub innych formach 

dokształcania. W grupie osób w wieku 25–59/64 lata 31% podnosiło swoje kompetencje 

w różnych formach, wliczając w to 14% uczestniczących w nieobowiązkowych kursach 

i szkoleniach. 

 

Ww raport podaje, że w strukturze osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym są 

osoby z wyższym wykształceniem i ta grupa osób posiada motywację niezależnie od wieku. 

Małopolska wśród 16 regionów Polski zajmuje drugie miejsce pod względem uczestnictwa 

w nieobowiązkowych kursach, szkoleniach i jest jednym z dwóch regionów gdzie odnotowuje 

się wzrost w tym zakresie. 

 

Projektowane zmiany systemowe muszą uwzględniać czynniki, które motywują osoby 

dorosłe do dalszego uczenia. Wyżej wymienione badania podają, że jest to głównie  chęć 

poprawy umiejętności potrzebnych w obecnej pracy (72% respondentów). Jest to również 

wymóg pracodawcy (31%), rozwój własnych zainteresowań (29%) oraz chęć zdobywania 

certyfikatu lub dyplomu (22%).  

 

Sama branża szkoleniowa definiuje bariery w rozwoju usług edukacyjno-szkoleniowych dla 

osób dorosłych. Zidentyfikowane bariery w rozwoju samej branży szkoleniowej (BKL, 2015) 

dotyczą niewystarczających wymagań jakościowych w usługach finansowanych z pieniędzy 

publicznych, spadek popytu na szkolenia, problemy z dostępem do wysoko wykwalifikowanej 

kadry trenerskiej. 

 

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy na poziomie unijnym „odnowiona europejska 

agenda w zakresie uczenia się dorosłych” przyjęta „Rezolucją Rady w sprawie odnowionej 

europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych (2011/C 372/01)” przyjmuje nowe 

podejście do realizacji polityki ukierunkowanej na wzrost uczestnictwa w kształceniu. 

Wskazuje na podejście oparte na efektach uczenia się, w którym centralne miejsce zajmuje 

uczący się, łącząc realizację tej strategii z koniecznością rozwijania wieloaspektowego 

modelu zarządzania. Postawienie w centrum uczącego akcentuje jego autonomię 

i odpowiedzialność. Jednocześnie podkreśla się konieczność zapewnienia większej 

dostępności szerokiej oferty wysokiej jakości szkoleń, efektywnych systemów doradztwa, 

a także elastyczności rozwiązań dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb szkoleniowych.     

 

Przyjęcie podmiotowej perspektywy w polityce uczenia się przez całe życie wiąże się ze 

zmianą strategii działania ukierunkowanej na jej realizację. Niesie za sobą konieczność 

większego zindywidualizowania proponowanej oferty wsparcia uwzględniającej w adekwatny 

sposób potrzeby i oczekiwania osób uczących się. Ma to istotne konsekwencje dla sposobu 
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interwencji ukierunkowanej na uczestnictwo w kształceniu poprzez odwrócenie dotychczas 

praktykowanego mechanizmu i przyjęcie podejścia opartego na popycie szkoleń.  

 

Drugim ważnym aspektem projektowanych zmian systemowych jest uznanie 

i uprawomocnienie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym. Jest to 

jeden z istotnych aspektów rozwoju polityki uczenia się przez całe życie promowanych przez 

Unię Europejską. Jest on powiązany z nowym podejściem do uczenia się, które 

skoncentrowane jest na efektach uczenia się. Zgodnie z tym modelem akcent położony jest 

na rezultaty podejmowanych działań edukacyjnych, przy czym wszystkie ścieżki prowadzące 

do ich osiągnięcia (kształcenie formalne, pozaformalne, uczenie się nieformalne) uznaje się 

za równoważne. W związku z tym projektowane w zgodności z tymi założeniami rozwiązania 

zakładają przemodelowanie funkcjonujących systemów nadawania kwalifikacji, tak aby 

efekty uczenia się stanowiły podstawowy sposób ich opisu, a opracowywane rozwiązania 

pozwalały na wykorzystanie przez jednostki kompetencji uzyskanych w wyniku 

wcześniejszego uczenia się. Pozwoli to na uelastycznienie ścieżek edukacyjnych, 

zwiększenie mobilności obywateli i większe dostosowania podaży i popytu na rynku pracy, 

a także wdrożenie zasad uczenia się przez całe życie. 

 

Kierunek ten został określony przez Komisję Europejską na poziomie strategicznym. 

W dokumencie strategia „Europa 2020” akcentuje się znaczenie podejmowania działań 

w tym zakresie. W projekcie przewodnim „Młodzież w drodze” w ramach priorytetu  

tematycznego „Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji” wśród 

zobowiązań Komisji wymienia się m.in. działania na rzecz oficjalnego uznania uczenia się 

nieformalnego i pozaformalnego, a państwa członkowskie obliguje się do utworzenia 

krajowej struktury kwalifikacji i lepszego powiązania efektów kształcenia z potrzebami rynku 

pracy. 

W projekcie przewodnim „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” (priorytet 

„Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną”) wskazano na konieczność 

zapewnienia, zdobywania i uznawania kompetencji koniecznych do kontynuacji nauki 

i podjęcia pracy. Jest to kontynuacja linii polityki UE w obszarze uczenia się przez całe życie, 

która w 2008 r. ustanowiła europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

(„Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 

ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”). Rozwiązania te 

stanowią dążenie UE do zwiększenia mobilności swoich obywateli i większego dostosowania 

podaży i popytu na europejskim rynku pracy. Europejskie ramy kwalifikacji mają służyć 

przede wszystkim jako punkt odniesienia do porównywania poziomów kwalifikacji 

nadawanych w różnych systemach i w różnych krajach. Nadrzędną regułą dla systemu, 

którego podstawą są ERK jest zastosowanie podejścia opartego o efekty uczenia się i w tym 

duchu definiowanie i opisywanie kwalifikacji. 

 

Pomimo, iż wdrożenie Krajowych Ram kwalifikacji jest w Polsce realizowane na poziomie 

krajowym, region Małopolska od 2008 roku rozpoczął prace dotyczące spójnej polityki 

uczenia osób dorosłych. Prace rozpoczęły się od nawiązania współpracy różnych instytucji 

w obszarze LLL. Powstało Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, 

które obecnie liczy 150 instytucji działających w regionie w obszarze rynku pracy, edukacji 

i szkoleń. W oparciu o tę współpracę w latach 2012 – 2015 zostały przeprowadzone 

pilotażowe projekty służące wdrożeniu rozwiązań systemowych, tj. systemu podmiotowego 
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finansowania kształcenia oraz systemu uznawania i nadawania kwalifikacji. Są to dwie  

systemowe zmiany jakie należy wdrożyć w związku z realizacją w Polsce strategii „Europa 

2020”:  

 

Wszelkie działania w obszarze edukacji i rynku pracy wymagają koordynacji podaży usług 

edukacyjnych w zakresie kształcenia z aktualnym i prognozowanym popytem na zawody 

i specjalności ze strony pracodawców. Koordynując edukację i rynek pracy należy pamiętać, 

że tak samo ważna jest koordynacja bieżąca jak i koordynacja działań w dłuższej 

perspektywie (prognozowanie). Obecnie na poziomie województwa małopolskiego 

prowadzona jest koordynacja bieżąca, natomiast koordynacja perspektywiczna będzie 

prowadzona na poziomie krajowym. Przykłady działań podejmowanych w ramach 

koordynacji bieżącej i perspektywicznej przedstawiono na diagramie poniżej. 

 

W ramach projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn. 

„Małopolskie Obserwatorium Rynku pracy i Edukacji”1 co roku realizowane są badania 

„Barometr zawodów” z zakresu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych 

zarówno w Małopolsce jak i w każdym powiecie województwa małopolskiego.  

„Małopolskie Obserwatorium Rynku pracy i Edukacji” prowadzi także badania dotyczące 

zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców. Podczas badania 

weryfikowane są informacje dotyczące polityki zatrudnieniowej przedsiębiorstw, 

wykorzystywanych przez firmy metod rekrutacji, trudności napotykanych przy pozyskiwaniu 

nowych pracowników oraz przyczyn tych trudności, umiejętności posiadanych przez 

aktualnie zatrudnionych pracowników, polityki szkoleniowej firm.2 

Od 2010 roku w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Rynku pracy i Edukacji” 

prowadzone są także badania dotyczące losów absolwentów szkół zawodowych – 

„Zawodowy start”. Dzięki temu badaniu możliwa jest obserwacja jak kształtuje się kariera 

edukacyjno-zawodowa młodzieży kończącej naukę w małopolskich szkołach zawodowych. 

Wyniki tego badania brane są pod uwagę przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy przy 

opiniowaniu wniosków o otwarcie nowych kierunków kształcenia3.  

                                                           
1
Projekt Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji finansowany ze środków EFS w ramach Priorytetu VI PO KL 

Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 
2 Strona internetowa projektu „Małopolskie Obserwatorium Rynku pracy i Edukacji” – www.obserwatorium.malopolska.pl 
3 Art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)  
„Do zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy należy w szczególności (…) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach 
dotyczących kierunków kształcenia szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie” (art.22 ust.5 pkt 5 ww. ustawy). 
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 1 września 2012 roku, „Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem  
prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do 
zgodności z potrzebami rynku pracy.” 

monitoring zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych 

badanie i monitoring losów 
absolwentów szkół 

zapotrzebowanie na pracowników 

Koordynacja 
bieżąca 

- region 
prowadzenie stałych studiów nad 
perspektywiczną ewolucją 
zawodów i ich strukturą  

opracowanie perspektywicznej 
prognozy zapotrzebowania na 
kadry w przekrojach regionalnych 

Koordynacja 
perspektywi-

czna 

- kraj 
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Koordynacja bieżąca edukacji i rynku pracy w Małopolsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Małopolskiego Obserwatorium Rynku 

Pracy i Edukacji 

 

1. KRAJOWE RAMY DLA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – ELASTYCZNE ŚCIEŻKI 

I KOMPLEKSOWE SYSTEMY KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA  

Kwalifikacje w Polsce są obecnie nadawane w ramach systemu edukacji formalnej – 

w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, a także poza nimi, na rynku pracy – w różnych 

instytucjach i organizacjach. Nadawanie kwalifikacji poza systemem edukacji formalnej jest 

po części regulowane w odrębnych aktach prawnych, a częściowo jest nadzorowane przez 

organizacje branżowe, stowarzyszenia, instytucje szkoleniowe itp. Dokumenty 

poświadczające kompetencje, które nie mają umocowania w aktach prawnych, nie mają 

formalnego statusu kwalifikacji, jednak są honorowane przez pracodawców na podstawie 

opinii w branży oraz ich własnego rozpoznania. Od 2008 roku były podejmowane działania 

dotyczące wprowadzenia zmian w obowiązującym prawie regulującym funkcjonowanie 

systemu edukacji formalnej. Zmierzały one do większego ukierunkowania systemów 

nadawania kwalifikacji na modelu opartym o efekty uczenia się. Od 2008 r. programy 

nauczania obowiązujące w polskich szkołach są definiowane poprzez oczekiwane efekty 

uczenia się. Praktyka ta została wprowadzona „Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”4 (Dz. U. z 2009 

r. Nr 4, poz. 17). W 2011 r. Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) rozpoczęto także 

                                                           
4  Obecnie obowiązujące – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Dz. U. poz. 977).   

Barometr zawodów Zapotrzebowanie na 
pracowników 

Badanie losów absolwentów 
szkół zawodowych 
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modernizację szkolnictwa zawodowego, prowadzącą do oparcia systemu w większym 

stopniu na opisie efektów uczenia się. 

Dla szkolnictwa wyższego obowiązek formułowania programów kształcenia w oparciu 

o efekty kształcenia, określone w Krajowych Ramach Kwalifikacji, wprowadzono również 

w 2011 r. w oparciu o zapisy „Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw” (Dz. U. 2011 nr 84, poz. 

455, z późn. zm.).    

 

W celu realizacji zobowiązań międzynarodowych związanych z realizacją polityki LLL 

w Europie został opracowany na poziomie krajowym dodatkowy dokument strategiczny 

poświęcony w całości uczeniu się przez całe życie – „Perspektywa uczenia się przez całe 

życie”. Został on opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe 

życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji i przyjęty przez Radę Ministrów 10 września 2013 r. 

Dokument ten ma zapewnić spójność działań na rzecz uczenia się przez całe życie 

wskazanych w strategiach rozwoju, w tym działań na rzecz spójności krajowego systemu 

kwalifikacji, zarówno w kontekście systemu europejskiego, jak i krajowej specyfiki. Jest on 

spójny z założeniami zawartymi w „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030”, 

a także w „Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego” oraz „Strategii Rozwoju Kapitału 

Społecznego”. 

Dokument określa podstawowe kierunki polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, w tym 

działania na rzecz: 

 uczenia się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym), 

 uczenia się na wszystkich etapach życia, począwszy od najmłodszych lat do późnej 

starości, 

 identyfikacji, oceny i potwierdzania efektów uczenia się.  

Dwa cele operacyjne – Cel 2: Przejrzysty i spójny krajowy system kwalifikacji oraz Cel 5: 

Środowisko pracy i zaangażowania społecznego sprzyjające uczeniu się przez całe życie 

bezpośrednio odnoszą się do przyjęcia modelu opartego o efekty uczenia się. Cel 2 zakłada 

budowę krajowego systemu kwalifikacji opartego o dobrze zdefiniowane efekty uczenia się 

zapewniającego możliwość osiągnięcia każdego poziomu kwalifikacji różnymi ścieżkami. 

Zgodnie z celem 5 zostanie rozwinięty system walidacji nabytego wcześniej doświadczenia, 

co pozwoli docenić w większym stopniu środowisko pracy jako miejsce nabywania 

kompetencji. 

 

Prace nad opracowaniem Polskiej Ramy Kwalifikacji, stanowiącej podstawę modernizacji 

systemu kwalifikacji, rozpoczęto w 2008 r. Działanie te są realizowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów realizowanych  przez  Instytut 

Badań Edukacyjnych w ramach Poddziałania 3.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W wyniku realizacji projektów zostały przygotowane podstawowe założenia dotyczące 

kluczowych elementów składających się na Zintegrowany System Kwalifikacji, tj. 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, Polska Rama Kwalifikacji, system walidacji oraz system 

akumulowania i przenoszenia osiągnięć, system zapewniania jakości. Koncepcja wdrożenia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji wraz z informacją o stanie zaawansowania prac prowadzących do 

zintegrowania Krajowego Systemu Kwalifikacji zostały przedstawione w „Raporcie 

referencyjnym. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie 

do Europejskiej Ramy Kwalifikacji”. Raport został przyjęty w maju 2013 r. przez EQF 

Advisory Group działającej przy Komisji Europejskiej.  
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Zgodnie z przedstawionymi założeniami modernizacja Krajowego Systemu Kwalifikacji 

w Polsce będzie polegać na jego zintegrowaniu przez wdrożenie dwóch nowych 

instrumentów: 

− Polskiej Ramy Kwalifikacji odniesionej do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, 

− Zintegrowanego (krajowego) Rejestru Kwalifikacji. 

 

Zintegrowany rejestr będzie ewidencjonować kwalifikacje zarejestrowane, czyli spełniające 

odpowiednie warunki określone w przepisach ustanawiających jego funkcjonowanie. 

Kwalifikacje nadawane obecnie w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego zostaną 

wpisane do rejestru na mocy projektowanej ustawy, następnie będą do niego stopniowo 

włączane kwalifikacje regulowane przez inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

a także kwalifikacje „rynkowe”.  

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) składa się z 8 poziomów kwalifikacji. Każdy z poziomów 

opisany jest poprzez efekty uczenia się na danym poziomie. Efekty uczenia się określone są 

poprzez wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz odzwierciedlają ich przyrost 

i postęp wraz z kolejnym poziomem.  

 

Nadawanie kwalifikacji będzie odbywać się zgodnie z wypracowywanymi zasadami 

zapewniania jakości kwalifikacji. Zakłada się, że efekty uczenia się mogą być uzyskiwane 

w różnych kontekstach, czemu mają sprzyjać także praktyki przenoszenia i akumulowanie 

osiągnięć.  

Kamieniem milowym w realizacji uznawania kształcenia pozaformalnego i nieformalnego jest 

przyjęta „Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz niektórych innych ustaw”, na mocy której uczelnie otrzymują uprawnienia do 

potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów. W wyniku uznania 

efektów uczenia się uzyskanych w wyniku wcześniejszego uczenia się poza systemem 

szkolnictwa wyższego, student może mieć zaliczone max. 50% punktów ECTS przypisanych 

do danego programu kształcenia, określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.  

 

Obecnie prowadzone są prace legislacyjne prowadzące do zintegrowania krajowego 

systemu kwalifikacji. Projekt założeń „Projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji” 

został poddany społecznym konsultacjom. Projekt zakłada wprowadzenie systemowych 

rozwiązań w zakresie tworzenia i nadawania kwalifikacji poza szkolnictwem wyższym 

i oświatą oraz większą integrację wszystkich trzech podsystemów kwalifikacji.  

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji projektowane jest poprzez: 

 wprowadzenie do systemu prawnego Polskiej Ramy Kwalifikacji odniesionej do 

Europejskiej Ramy Kwalifikacji, 

 określenie standardu opisu kwalifikacji, 

 określenie zasad wprowadzania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

oraz kompetencji właściwych ministrów w tym zakresie, 

 wprowadzenie do systemu prawnego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz 

określenie zasad jego funkcjonowania, 

 określenie zasad uzyskiwania kwalifikacji (certyfikowania, walidowania) 

w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz kompetencji właściwych ministrów w tym 

zakresie, 

 wskazanie podmiotu koordynującego Zintegrowany System Kwalifikacji oraz 

określenie jego zadań.  

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie od 2016 r.  
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Realizacja polityki uczenia się przez całe życie jako ważny element całości realizowanej 

polityki została uwzględniona w projektowaniu nowej perspektywy finansowej 2014–2020. 

W dokumencie „Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa” 

wskazano na konieczność wdrażania narzędzi polityki uczenia się przez całe życie m.in. 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, systemu przenoszenia i akumulowania osiągnięć, 

walidacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, a także na rozwój jakościowej 

oceny wsparcia szkoleniowego. Obszar ten zawiera się w celu tematycznym 10. 

„Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie”. Jako cel szczegółowy wskazano „lepsze 

kompetencje kadr gospodarki”. Priorytetem w tym obszarze jest m.in. zwiększenie 

powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy poprzez 

wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji. Jest to również narzędzie kompatybilne 

i wspierające rozwiązania przewidziane w ramach celu tematycznego 8 „Promowanie 

trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, w ramach 

którego zakłada się  budowanie krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych 

z centralnym elementem, którym jest Rejestr Usług Rozwojowych (RUR).  

 

W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w II osi priorytetowej 

„Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” zaplanowane są 

działania o charakterze systemowym prowadzące do budowy krajowego systemu 

kwalifikacji. Jednym z celów szczegółowych Priorytetu inwestycyjnego 10.3 „Wyrównywanie 

dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym 

i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności 

i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym 

poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji” jest „Rozwój uczenia 

się przez całe życie poprzez budowę krajowego systemu kwalifikacji”. W wyniku jego 

realizacji oczekuje się następujących efektów:  

 funkcjonujący zintegrowany rejestr kwalifikacji jako główny komponent 

zmodernizowanego  systemu kwalifikacji, 

 funkcjonujący system zapewnienia dostępu i jakości usług rozwojowych dopasowany 

do potrzeb przedsiębiorstw i pracowników.  

Wskaźnik przewidziany dla ww. celu to: 

 odsetek osób (16-65 lat), które deklarują znajomość Polskiej Ramy Kwalifikacji 

i systemu kwalifikacji – wzrost o 30 p. p.  

Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach PI 10.3 wymienia się:  

 rozwój krajowego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji m.in. poprzez wdrożenie 

Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, w tym 

włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego 

do ZRK, 

 promocja systemu kwalifikacji opartego o Polską Ramę Kwalifikacji wśród 

przedsiębiorców i osób uczących się,  

 działania wspierające rozwój instytucji walidujących kompetencje uzyskane w ramach 

edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się,  

 działania wspierające rozwój instytucji zewnętrznego zapewniania jakości dla 

kwalifikacji, spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, wpisywanych do ZRK, 

 współpraca z sektorowymi radami ds. kompetencji i umiejętności stanowiącymi 
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element aktywizacji przedsiębiorców na rzecz rozwoju zmodernizowanego systemu 

kwalifikacji, w tym budowania sektorowych ram kwalifikacji zgodnych z PRK,  

 prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.  

 

Na poziomie województwa odniesienie do realizacji polityki uczenia się przez całe życie 

zawarte jest w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020. 

W obszarze 1 „Gospodarka wiedzy i aktywności” zakłada się kształtowanie kultury uczenia 

się przez całe życie. Do kluczowych w tym obszarze działań zalicza się Działanie 1.1.5 

„Wdrożenie systemu formalnego uznawania oraz potwierdzania kluczowych kompetencji 

i umiejętności nabytych nieformalnie, w tym powiązanie kształcenia dorosłych z europejskimi 

standardami nabywania kwalifikacji”. W projekcie Programu Strategicznego Kapitał 

Intelektualny i Rynek Pracy zwiększenie elastyczności w zakresie możliwości dokształcania 

się postrzegane jest jako szansa rozwoju dla województwa, a potwierdzanie i uznawanie 

kwalifikacji uzyskanych droga pozaformalną jest wykazywane jako jedno z podstawowych 

działań ukierunkowanych na realizację idei uczenia się przez całe życie. W ramach 

Priorytetu 4 „Rozwój mechanizmów uczenia się przez cale życie” przewidziano Działanie 4.1 

„Program wsparcia na rzecz uczenia się przez całe życie”, którego celem jest poprawa 

jakości szkoleń oferowanych dla Małopolan oraz zwiększenie motywacji osób dorosłych oraz 

pracodawców do uczenia się w każdym wieku. Wśród głównych efektów wymienia się 

uruchomienie regionalnych centrów potwierdzania kwalifikacji w szkołach wyższych. Jednym 

z planowanych zadań projektowanego Centrum Zapewniania Jakości jest prowadzenie 

regionalnego systemu zapewniania jakości usług m.in. w ramach programu rozwoju 

Uniwersyteckich Centrów Uznawania Kwalifikacji (UCUK) na uczelniach wyższych poprzez 

udzielanie grantów na utworzenie lub rozwój takich jednostek.  

 

W ramach działań finansowanych z EFS na poziomie regionu w projekcie Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach celu 

tematycznego 10. „Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie” 

przewidziano Priorytet inwestycyjny 10.3 „Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe 

życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 

poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie 

elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie 

nabytych kompetencji”. Dla zapewnienia realizacji tych założeń w projekcie Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO na lata 2014–2020 w ramach Działania 10.3 „Rozwój 

kształcenia ustawicznego” przewidziano działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji, w tym 

skierowane do osób powracających z emigracji. Działanie to planuje się realizować zarówno 

w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym.  

 

Województwo Małopolskie angażuje się w działania prowadzące do modernizacji krajowego 

systemu kwalifikacji. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jako partner Instytutu Badań 

Edukacyjnych zrealizował ze środków EFS projekt pilotażowy „Budowa krajowego systemu 

kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania 

informacyjna dotycząca jego funkcjonowania”. W Małopolsce testowano procedury 

dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, tworzono rozwiązania 

w zakresie  realizacji procesu walidacji  i wytycznych do tego procesu, testowano wytyczne 

w zakresie zapewniania jakości systemu oraz konsultowano testowe rozwiązania 

z Małopolskim Partnerstwem na rzecz Kształcenia Ustawicznego, promowano  idee LLL.  

 



12 
 

 

Poza tym: 

 prowadzono współpracę z przedsiębiorcami i instytucjami szkoleniowymi i MPKU 

w zakresie zgłaszania projektów i pomysłów na kwalifikacje rynkowe, 

 przetestowano procedury dotyczące Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji dotyczące 

zgłaszania kwalifikacji, opisu kwalifikacji, oceny kwalifikacji, wpisu do rejestru, 

dokonywania zmian w rejestrze, 

 opisano 13 kwalifikacji rynkowych, według standardu opisu kwalifikacji poza 

systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, 

 dokonano wpisu 5  kwalifikacji do testowego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, 

 testowano rozwiązania w zakresie zapewniania jakości procesu walidacji, w tym 

tworzenia Instytucji Zewnętrznego Zapewniania Jakości, operacjonalizacji zasad 

zapewniania jakości, prowadzenia ewaluacji zewnętrznej w Instytucjach 

Certyfikujących/walidujących, 

 przeprowadzono 5 pilotaży procesu walidacji  (dla kwalifikacji trener zarządzania, 

operator obrabiarek CNC, zarządzanie nieruchomościami, kierowanie małymi 

zespołami w usługach porządkowych),  do procesu podeszło 36 osób, 

 przygotowano konspekt warsztatu dotyczącego wytycznych dla identyfikacji 

i dokumentowania efektów uczenia się oraz bilansu kompetencji,  

 opracowano i testowano metodę bilansu kompetencji, 

 przeprowadzono seminaria dla doradców zawodowych, instytucji, firm prowadzących 

pilotaż walidacji,  

 prowadzono serwis pociagdokariery.pl (promocja LLL, Małopolski Dzień Uczenia, 

Edukacyjna Gmina Małopolski, Małopolska Otwarta na Wiedze). 

Przeprowadzony w Małopolsce pilotaż został opisany i podsumowany w  publikacjach 

"Małopolski pilotaż elementów zintegrowanego systemu kwalifikacji - suplement" oraz 

„Małopolski pilotaż elementów zintegrowanego systemu kwalifikacji” opracowanych przez 

Zespół projektu “Developing the National Qualifications System – pilot implementation of the 

National Qualifications System and its promotional campaign”" Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Krakowie. Zawarto w nich szereg rekomendacji dotyczących rozwiązań w zakresie 

ustanawiania i nadawania kwalifikacji poza szkolnictwem wyższym i oświatą. W 

wypracowanie rekomendacji zaangażowani byli przedstawiciele Małopolskiego Partnerstwa 

na rzecz Kształcenia Ustawicznego. 

Przeprowadzone badania wśród ekspertów z Małopolski pokazują, że system kwalifikacji da 

praktyczny efekt dla pracodawców. Według większości respondentów pracodawcy uznają 

obecnie kompetencje nabywane poza systemem formalnym głównie podczas rekrutacji. 

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, a także złożoności struktur zajmujących się 

zasobami ludzkimi (human resources - HR), pracodawcy weryfikują kompetencje podczas 

rozmowy lub poprzez specjalistyczne metody oceny kompetencji (np. assessment center) 

a także podczas sprawdzenia wykonywania konkretnych zadań w pracy.  

Kompetencje pracowników potwierdzone 

odpowiednimi dokumentami mają znaczenie dla 

pracodawców w sytuacji, gdy wymagane są 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania danych 

zadań lub jest to konieczne ze względu na 

Certyfikat jest istotny wtedy, jeżeli jest 
wysoko oceniany przez związki 
pracodawców, ma swoją markę i jest 
potwierdzeniem wysokich 
umiejętności, a system 
egzaminowania opierająca się na 
normach polskich lub europejskich.   
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Myślę, że dla części pracodawców 
jest to ważne [posiadanie 
uprawnień, certyfikatów], 
natomiast dla większości liczą się 
jednak praktyczne umiejętności. 

spełnienie odpowiednich regulacji prawnych. Liczą się także dokumenty o uznanej randze i 

renomie w danej branży lub sektorze.  

Wprowadzenie systemu walidacji kwalifikacji oceniane jest przez ekspertów, jako dobre 

rozwiązanie, szczególnie dla osób z doświadczeniem zawodowym, a nieposiadających 

odpowiednich dokumentów potwierdzających ich kompetencje. Walidacja może być też 

istotna dla osób bez zatrudnienia oraz osób, które posiadają określone kompetencje, ale nie 

mają doświadczenia w danej dziedzinie – dzięki potwierdzeniu kwalifikacji mogą zwiększyć 

się ich szanse na zatrudnienie. Wskazywano także, że jest to dobre rozwiązanie dla 

pracodawców, bo pozwoli poznać możliwości zatrudnianej osoby bez ponoszenia wysokich 

nakładów.  

Dla sprawnego funkcjonowania systemu walidacji 

konieczne jest stworzenie odpowiednich rozwiązań 

systemowych, które będą budziły zaufanie zarówno 

pracodawców jak i osób, które będą chciały 

potwierdzić kwalifikacje. Zwrócono też uwagę, że 

wprowadzenie systemu walidacji pozwoli 

pracodawcom (działom HR) zaoszczędzić czas, 

który dotychczas poświęcali na sprawdzenie 

faktycznych kwalifikacji kandydata na pracownika. 

W związku z wprowadzeniem systemu walidacji pojawiły się również obawy związane z : 

 kosztochłonnością takiego systemu,  

 określeniem, kto faktycznie będzie ponosił koszty potwierdzenia kwalifikacji,  

 zaufaniem pracodawców do całego procesu,  

 niewystarczającym przygotowaniem instytucji do przeprowadzania walidacji, 

wiarygodnością potwierdzeń kwalifikacji („obawa, że będzie można kupić dokument, 

że dokument nie będzie potwierdzał kompetencji”). 

 

Wartość kwalifikacji potwierdzają jednak również mieszkańcy Małopolski. Z doświadczeń 

respondentów wynika, że pracodawcy obecnie uznają kompetencje nabywane poprzez 

uczenie się poza systemem edukacji formalnej. Liczą się dla nich przede wszystkim wiedza 

i umiejętności pracowników. W tym kontekście respondenci podkreślają zwłaszcza 

znaczenie umiejętności praktycznych zdobytych poprzez doświadczenie. Niemniej jednak 

wymaga to od pracodawców zweryfikowania kompetencji potencjalnych pracowników.  

Jednak co do oceny znaczenia dokumentów 

poświadczających kompetencje pracownika 

mieszkańcy nie mieli jednolitego stanowiska. Ich 

doświadczenia wskazywały na różnorodność postaw 

i praktyk pracodawców. Część z nich podkreślała, że 

kursy zakończone certyfikatami liczą się na rynku 

pracy. Dla niektórych fakt, że po zakończeniu kursu będą mogli otrzymać certyfikat, był 

ważnym argumentem dla rozpoczęcia nauki. W wielu wypowiedziach pojawiało się, że 

certyfikaty są dla pracodawców znaczące, ale nie zawsze są niezbędne i nie wszystkie 

dokumenty są tak samo honorowane. Waga certyfikatów jest uzależniona od branży. Są 

branże, w których posiadanie certyfikatów jest niezbędne do wykonywania zadań 

(…) jego faktyczna funkcjonalność 
będzie zależała od zaufania do tego 
systemu, budowanego przede 
wszystkim na bazie doświadczenia. 
Na sytuację osób poszukujących pracy 
wpłynie to też jedynie wówczas, gdy 
zaufanie do systemu będzie wysokie. 
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Jeżeli miałabym do wyboru 
pracownika, który ma tylko kurs, 
albo ma tylko doświadczenie, to 
wybrałabym tego, który ma tylko 
doświadczenie, bo zawsze może 
uzupełnić wiedzę.  

Corela uczyłem się sam, metodą prób 
i błędów – na rozmowie 
[kwalifikacyjnej] miałem wykonać 
mały projekt i pracodawca wiedział czy 
faktycznie znam ten program. 

Posiadając takie certyfikaty (…) 
skupiają się tylko na tych 
dziedzinach, których one się tyczą, 
ale to nie są problemy, które się 
rozwiązuje w pracy.  

Pytanie, czy pracodawca chce daną 
osobę sprawdzić, jeśli widzi certyfikat 
to ma pewność, że ta osoba jakąś 
wiedzę posiada, a jeśli ktoś nie ma 
„papierka”, to faktycznie pracodawca 
musi ją sprawdzić, dać jej szansę na 
wykazanie się,.  

zawodowych (jak np. bezpieczeństwo). Certyfikaty mają znaczenie dla pracodawcy, o ile 

dotyczą konkretnych, ważnych dla nich kompetencji (np. certyfikaty językowe w korporacji 

międzynarodowej). Niektórzy respondenci wskazywali także, że certyfikaty są często ważne 

jako wymóg w postępowaniach przetargowych różnych instytucji publicznych (np. 

ministerstw) czy dużych firm (np. banków).  

Certyfikat jest ważnym kryterium, jeśli pracownik 

jest nieznany w instytucji lub środowisku. Dlatego 

zwłaszcza na etapie rekrutacji posiadanie 

certyfikatów może stanowić o przewadze 

konkurencyjnej kandydata. Jeden z respondentów 

biorących udział w rekrutacjach stwierdził, że 

posiadanie certyfikatu uznanego w danej branży 

przez kandydata upraszcza rekrutację – przebieg 

rozmowy rekrutacyjnej jest inny, bo omawia się 

tematy bardziej zaawansowane, a znajomość podstawowych jest uznana za oczywistą. 

Jeden z respondentów wskazywał, że nawet certyfikaty, które w danym momencie nie są 

aktualne, mają charakter informacyjny, bo pokazują przebieg ścieżki edukacyjnej danej 

osoby. Większość badanych podkreślała wyraźnie, że z ich doświadczenia wynika, że brak 

certyfikatów nie jest dyskwalifikujący, gdyż 

deklarowane przez kandydata umiejętności mogą być 

zweryfikowane. Odbywa się to głównie poprzez analizę 

życiorysu, rozmowę i zadawanie odpowiednich pytań 

lub poprzez zlecenie konkretnego zadania do 

wykonania, a czasem przez uzupełniające dodatkowe 

pytania. Ponadto pomocne w takich sytuacjach mogą być dokumenty wydane przez 

poprzedniego pracodawcę, tj. jasno określony zakres obowiązków, jaki dana osoba 

wykonywała oraz referencje.  

Identyfikowanym problemem w tym kontekście jest rozpoznawalność i wiarygodność 

certyfikatów i dokumentów poświadczających kompetencje. Istotne jest to, przez kogo 

wystawiany jest dokument. Dla pracodawców ważne są dokumenty wystawiane przez 

instytucje renomowane (np. uczelnie) lub stricte certyfikaty uznane w danej branży (np. 

certyfikaty międzynarodowe). Z perspektywy respondentów należy odróżnić wewnętrzne 

dokumenty wydawane przez firmy i instytucje szkolące od dokumentów uniwersalnych, 

zrozumiałych dla szerszego środowiska, innych instytucji i osób. W tym kontekście pojawia 

się problem opisu zaświadczeń wskazujących na odbycie kursów – nie zawsze jasno jest 

w nich zdefiniowane, co było przedmiotem kursu, przez co nie są one przejrzyste 

informacyjnie dla innych odbiorów, a tym samym ich użyteczność jest niższa.  

Mieszkańcy wyraźnie podkreślali, że dla pracodawców 

liczą się przede wszystkim umiejętności praktyczne, 

które nabywa się głównie poprzez doświadczenie 

zawodowe. Część osób udzielających wywiadu to 

także pracodawcy lub kadra uczestnicząca 

wrekrutacjach z ramienia pracodawcy. Wskazywali oni, 

że optymalnie jest, gdy kandydat ma doświadczenie 

praktyczne w branży, a jednocześnie ma też 
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dokumenty poświadczające wiedzę i umiejętności. Jednak kluczowe jest, czy kandydat ma 

umiejętności praktyczne, a posiadanie certyfikatów jest kwestią drugorzędną. Jeden z 

respondentów wskazał, że certyfikaty nie są z jego perspektywy ważne, gdyż certyfikat 

dotyczy innych kompetencji niż wymagane w praktycznym wykonywaniu zadań w pracy. 

Jedna z respondentek wskazywała, że certyfikat nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z 

pracodawcą, podczas którego weryfikowane są także inne kompetencje, jak np. umiejętność 

autoprezentacji.  

Wyzwaniem jest zatem jakość procesu nadawania kwalifikacji. Część badanych jest zdania, 

że certyfikaty i inne dokumenty poświadczające kompetencje nie są obecnie dla 

pracodawców ważne. Uzależnione jest to częściowo od branży oraz oczekiwań dotyczących 

poziomu zaawansowania szkoleń i kursów. Jedna osoba wskazywała, że w jej branży 

certyfikaty liczyły się kiedyś, a obecnie postęp technologiczny jest tak szybki, że firmy 

szkoleniowe oferujące kursy stacjonarne są zbyt opóźnione w stosunku do aktualnych 

trendów na rynku. Z tej perspektywy posiadanie certyfikatów nie jest wystarczające, bo nie 

udowadnia aktualnej wiedzy. Z doświadczeń jednej z respondentek wynika, że pracodawcy 

mimo posiadanych certyfikatów weryfikują kompetencje pracowników, natomiast dokument 

może być ważny na etapie wyboru CV w procesie rekrutacji.  

Wyraźny jest zatem pogląd, że certyfikaty nie determinują sytuacji danej osoby na rynku 

pracy, lecz niewątpliwie ją wzmacniają. Znaczenie certyfikatów zależy od branży, rodzaju 

kompetencji, jakie potwierdza, a także rozpoznawalności i wiarygodności samych 

dokumentów.  

Wdrożenie spójnego systemu kwalifikacji jest zatem dla Polski i regionu Małopolski jeszcze 

wyzwaniem.  
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2. UCZESTNICY  KSZTAŁCENIA  USTAWICZNEGO:  ZWRACAJĄCY SIĘ  KU 

SYSTEMOM  KSZTAŁCENIA  SKONCENTROWANYCH  NA  UCZĄCYM  SIĘ  

  

Polityka LLL to spójne współdziałanie następujących aktorów : 

 

 

 

 

W centrum działań i obszaru wsparcia jest wiec uczący się, który w tym względzie musi mieć 

motywację i odpowiednie warunki do realizacji celów rozwojowych. Czym dla osoby uczącej 

się jest ten proces – proces uczenia się? Kilka odpowiedzi pojawiających się w badaniach 

pokazuje graf : 

 

Uczący 
się 

Administracja 
(SYSTEM, 

DOFINANSOWA
NIE) 

PRACODAWCY 

INSTYTUCJE 
UCZĄCE, 

WALIDUJĄCE 

TRENERZY 
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 Uczenie się przez całe życie to dla mnie 
takie ciągły proces doświadczania, 
ciekawości i dowiadywania się czegoś 
nowego, wykorzystywania swoich 
wcześniejszych doświadczeń, 
spotykania nowych ludzi. 

 

Ciągłe zdobywanie wiedzy po to, żeby 
na rynku się utrzymać, podążać za 
tendencjami, wynajdować swoje nisze 
i w tym kierunku cały czas się uczyć.  

 Naturalny proces przypisany do 
każdego człowieka, nie ma ludzi, którzy 
wiedzą wszystko i już wszystkiego się 
nauczyli – uczymy się codziennie, 
nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 

 Konieczność podnoszenia kwalifikacji, 
kompetencji, doskonalenia umiejętności, a także 
dostosowywania się  do zmian powoduje, że 
uczymy się  przez całe życie. To uczenie się odnosi 
się także do codziennego życia, bo przecież 
codziennie się czegoś nowego.  

 

Większość osób utożsamia uczenie się przez całe 

życie z rozwojem. Poznawanie i doświadczanie 

nowych rzeczy, podejmowanie nowych wyzwań to 

konsekwencje i możliwości, jakie daje uczenie się. 

To brak stagnacji i rutyny. Ważna w tym 

kontekście jest postawa – aby móc się uczyć, 

trzeba być otwartym na nowość, na zmianę, jaka 

może się dokonać.  

Część respondentów podkreślała, że jest to 

naturalny proces, w którym wszyscy 

uczestniczymy, jest bowiem powiązany z cyklem 

życia. Uczenie się to po prostu życie.  

Niektórzy wyraźnie wiążą uczenie się przez całe 

życie z aktywnością zawodową, uznając je za 

konieczność w kontekście dokonujących się zmian 

na rynku pracy, pozwalającą na budowanie i 

zdobywanie przewagi konkurencyjnej. 

Wyraźne jest myślenie przyszłościowe, 

refleksja nad tym, co się może zmienić 

i wydarzyć, a w związku z tym, jakie 

działania warto podjąć. Część osób 

UCZENIE 
SIĘ PRZEZ 

CAŁE ŻYCIE 

rozwój 

doświadcza- 
nie czegoś 

nowego 

otwartość na 
nowość, na 

zmianę 

konieczność 
w kontekście 

zmian na 
rynku pracy 

naturalny 
proces, życie 

brak rutyny, 
niezatrzymy-

wanie się 

myślenie 
przyszłościo-

we 

sposób na 
życie, 

aktywność, 
energia 
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Dobrze by było, żeby w danym 
temacie były rankingi firm, 
żeby firmy były certyfikowane, 
bo to świadczy o ich jakości. 

Zawsze, kiedy szukałem jakiejś 
oferty, to raczej miałem 
problem z ich nadmiarem niż 
niedoborem. 
 

Bez tej nauki to 
będę 
mróweczką.  
 

To jest dla mnie sposób na 
życie. Nie ma innej możliwości, 
żeby się rozwijać. Nie ma 
rozwoju bez nauki.  

wskazywała, że uczenie się pozwala zachować aktywność i energię, jest to sposób na życie.  

Rozumienie uczenia się w większości przypadków jest szerokie 

i uwzględniające kontekst współczesnego świata i zachodzących 

w nim zmian. Należy jednak mieć na uwadze, że osoby biorące udział 

w badaniu to osoby aktywne edukacyjnie, świadome 

siebie i zdające sobie sprawę z konieczności uczenia się. 

Istotny jest z ich perspektywy kontekst rynku pracy 

i możliwości oraz szans funkcjonowania na nim. 

Większość odpowiedzi wskazuje, że uczenie się wiąże 

się dla respondentów z jakością ich życia, a nawet stanowi jego filozofię. 

 

Jaka jest rola instytucji uczących: 

Osoby uczące się uczestniczące w badaniu były zgodne co 

do tego, że na rynku dostępna jest bardzo rozbudowana 

oferta szkoleniowa. Bogactwo oferty występuje szczególnie 

w dużych ośrodkach miejskich. Dlatego osoby mieszkające 

w małych miejscowościach, aby z niej skorzystać, muszą 

być mobilne. Innym problemem, który często hamuje aspiracje edukacyjne badanych, są 

wysokie koszty szkoleń specjalistycznych (jako kosztowne wskazywane były m.in. szkolenia 

komputerowe, menadżerskie).  Szkolenia finansowane ze środków publicznych, choć jest ich 

sporo na rynku, mają restrykcyjne kryteria dostępu. Osobom niespełniającym tych kryteriów 

(np. wieku, statusu na rynku pracy itp.), trudno się jest na nie dostać – zdaniem części 

respondentów jest to oferta skierowana do wąskich grup. 

Wielu badanych wskazywało również na problem jakości 

szkoleń i możliwości jej weryfikacji. W kontekście ogromnej 

liczby ofert kształcenia dostępnej na rynku rośnie 

znaczenie narzędzi służących do wybierania tych form, 

które są najbardziej wartościowe. Jedna z respondentek 

zauważyła potrzebę rankingowania instytucji szkoleniowych według obiektywnych i ważnych 

kryteriów świadczących o wysokiej jakości ich oferty. 

Wszyscy badani byli również zgodni co do innej kwestii: szkolenia powinny współgrać 

z potrzebami rynku pracy. Nie każdy z poszukujących możliwości szkolenia jest na tyle 

świadomy, by samodzielnie weryfikować użyteczność konkretnej wiedzy, dlatego 

dostrzegano tutaj potrzebę zaangażowania pracodawców jako ekspertów. Powinni być oni 

zaangażowani w tworzenie programów kształcenia zgodnie z własnymi potrzebami. Można 

by wówczas oferować więcej zajęć typu praktycznego, które są najwyżej cenione przez 

osoby uczące się. Pracodawcy powinni być również bardziej aktywni jako podmioty szkolące 

– oferować wewnętrzne szkolenia swoim pracownikom, po to, by kształcić specjalistów 

w konkretnej branży. Takich szkoleń, wedle doświadczenia badanych, jest za mało.  

Ponadto dla wzmocnienia jakości oferty edukacyjnej wartościowe byłoby partnerstwo wielu 

instytucji z branży edukacyjnej, administracji publicznej, biznesu i trzeciego sektora. Są to 

instytucje, które mogłyby łączyć wiedzę na temat popytu na kompetencje ze strony rynku 
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Raczej zawsze udawało mi się 
znaleźć to, czego szukałam głównie 
w Internecie, ale słucham też 
poleceń moich znajomych i to mi 
pozwala budować sobie taką bazę 
wiedzy – czego warto się podjąć.  

Miałam problem z wyborem 
dobrego szkolenia – jest dużo 
różnych instytucji, ale nie 
wiadomo, jakiej jakości oferują 
szkolenia. Dlatego zbierałam 
opinie od znajomych, co polecają. 

Być może pracodawcy powinni 
bardziej zaangażować się w 
kreowanie oferty, jak i informowanie 
o niej – szczególnie działy HR. 

Myślę, że partnerstwa różnych instytucji powinny być jak 
najbardziej zaangażowane w takie działania, 
szczególnie, że sama zauważyłam, że takie działania 
dają lepsze efekty. 

oraz podaży tych kompetencji (np. znając poziom wiedzy absolwentów), a tym samym 

odpowiadać za pomocą oferty edukacyjnej na niedobory kompetencyjne. 

Przy ocenie oferty edukacyjnej dostępnej na rynku 

respondenci odnosili się również do innych czynników 

związanych z jej jakością. Wyraźnie zaznaczano, że 

bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej kadry, 

tzn. prowadzenie szkoleń przez wysoko 

wyspecjalizowane instytucje i trenerów. W tym sensie 

szkolenia zewnętrzne mogą być szkoleniami lepszej 

jakości niż wewnętrzne u pracodawcy, które często prowadzą osoby bez odpowiedniego 

przygotowania trenerskiego. Pojawił się również głos, że osobom wysoko wykwalifikowanym 

trudniej jest znaleźć szkolenie dla siebie, pogłębiające wiedzę, a nie dostarczające wiedzy 

podstawowej. Znajomość języka obcego może natomiast pozwolić na skorzystanie 

z dodatkowej oferty instytucji zagranicznych dostępnej w Internecie. 

Zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji na temat oferty edukacyjnej 

jest Internet. Jest on postrzegany jako ogólnodostępne i bardzo zasobne źródło. Uczący się 

korzystają nie tylko z wyszukiwarek internetowych i stron instytucji szkolących, ale również 

z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook lub z forów dyskusyjnych. Korzystanie 

z sieci ma jednak swoje wady. Brakuje, zdaniem respondentów, narzędzi do weryfikacji 

jakości oferty dostępnej w Internecie. Jedna z respondentek wskazała na przykład, że 

chętnie skorzystałaby z serwisu porównującego ofertę szkoleniową w interesujących ją 

dziedzinach, jednak dotychczas się z takim serwisem nie spotkała. Inny respondent z kolei 

wskazywał na możliwość korzystania z bezpłatnych próbek kursów lub szkoleń online, które 

umożliwiają wgląd w treść szkolenia i wstępną ocenę jego jakości. Jedna z respondentek 

zwróciła również uwagę na inny problem związany z korzystaniem z Internetu. Dla niektórych 

osób może być to źródło trudno dostępne i w związku z tym ograniczanie się tylko do tego 

źródła przez firmy szkoleniowe jest wykluczające. Chodzi tu szczególnie o te osoby, które 

biegle się nim nie posługują (np. osoby starsze). 

Drugą najbardziej popularną formą zasięgania 

informacji na temat możliwości kształcenia było 

pytanie znajomych lub rodziny o rekomendacje. To 

pozwala lepiej zweryfikować jakość oferty 

szkoleniowej. Poza tym część respondentów 

przyznała, że dowiadywała się o kursach i szkoleniach 

w miejscu pracy lub nauki (ulotki, plakat, ewentualnie 

skierowanie na szkolenie przez pracodawcę). 

Na pytanie o to, kto powinien być 

zaangażowany w informowanie 

o możliwościach kształcenia, 

badani znów podkreślali to, że 

ważne jest, by propozycje kształcenia nie wychodziły tylko od firm szkoleniowych, których 

oferta nie zawsze dostosowana jest do realnych potrzeb rynku.  

W proces informowania powinny być zaangażowane 

inne instytucje np. szkoły różnego szczebla, 
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Jak chcę się czegoś nauczyć, to 
szukam, gdzie mogę się nauczyć, 
co mi to da, jak mogę się nauczyć, 
kto organizuje szkolenia i kto 
prowadzi. Bo jeżeli już mam za to 
zapłacić, to chcę wiedzieć. 
 

Dla mnie jest bardzo ważne czy 
później wykorzystam w pracy to 
czego się nauczyłam – nie chcę 
żeby to był stracony czas [ czas 
uczestnictwa w kursie]. 

 Prowadzący powinni jednak 
być wymagający – oczekiwać 
czegoś, żeby ten efekt 
kształcenia był. 

Dla mnie jeżeli ktoś nie zajmuje się 
jakimś tematem, a przebywa na 
szkoleniu, to on jeszcze nie w pełni 
z tego korzysta, bo jeszcze nie wie, 
jakie pytania zadać i on nie ma 
problemów, żeby móc zadać jakieś 
pytanie, żeby swój problem 
rozwiązać. 

Publiczne Służby Zatrudnienia i inne instytucje administracji publicznej, doradcy zawodowi, 

instytucje badawcze, które badają potrzeby szkoleniowe, organizacje pozarządowe 

wspierające osoby dorosłe na rynku pracy, instytucje kultury i wreszcie pracodawcy. Ze 

strony medialnej natomiast nie tylko internet, ale również radio, prasa (szczególnie pisma 

branżowe) i telewizja (również lokalna). 

Ważne jest również, żeby oferta była bardzo dokładnie 

opisana. Opisanie celu, programu, harmonogramu 

oraz osób szkolących umożliwia dobór oferty 

adekwatnie do potrzeb oraz poziomu wiedzy 

uczestnika. Źle dobrana grupa szkoleniowa może być 

przyczyną niepowodzenia procesu szkoleniowego. 

Przekaz dotyczący możliwości kształcenia powinien 

być spójny, tak jak i sposób informowania o kursach i szkoleniach.  Wartościowe byłoby np. 

stworzenie ogólnopolskiego portalu internetowego, zbierającego dostępną na rynku ofertę 

w jednym miejscu i porządkującego ją tematycznie. Dotychczasowe strony internetowe, które 

miały pełnić taką funkcję nie posiadały pełnej informacji.  

Respondenci byli zgodni co do tego, że w procesie uczenia 

się efekty kształcenia są kluczowe. Efekty kształcenia są 

zależne od jakości kształcenia, tym samym ich jakość 

zależy w dużej od osoby prowadzącej proces, przede 

wszystkim od jej profesjonalizmu. W tym kontekście ważne 

jest nie tylko przygotowanie merytoryczne 

prowadzącego – kompetencje z zakresu, w jakim 

prowadzone jest kształcenie, ale także umiejętność 

przekazywania wiedzy i kształcenia umiejętności, 

a także czynniki pozamerytoryczne, które jednak 

istotnie wpływają na efekty uczenia się, jak osobowość, 

autorytet, sposób komunikacji z uczącymi. Sam prowadzący powinien być ukierunkowany na 

skuteczne osiąganie celów edukacyjnych i aby zarówno poprzez dobór treści i metod, jak 

i swoją postawę wpływał na osiągnięcie rezultatów szkolenia.  

W samym procesie duże znaczenie ma przygotowanie kształcenia, przede wszystkim 

dostosowanie do potrzeb klienta. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma gruntowna 

diagnoza potrzeb szkoleniowych. Jedna z respondentek wskazywała na konieczność 

refleksyjnego podejścia do tego etapu – jest to bowiem 

działanie, o którym bardzo dużo się mówi na rynku 

szkoleniowym, jednak nie zawsze proces ten jest 

wystarczająco dobrze przeprowadzany. W opisie oferty 

szkoleniowej konieczne jest podanie szczegółowej 

informacji o celach, programie, korzyściach 

i konkretnych prowadzących. Tylko szczegółowa 

informacja da obraz, czy dana oferta jest adekwatna 

do potrzeb. Ważne dla osiągania efektów uczenia się 

jest również nastawienie osoby uczącej się. Dotyczy to zarówno chęci do uczenia się, ale 

także świadomości, czego chcę się nauczyć. Refleksja nad efektami uczenia powinna być 

obecna przed podjęciem nauki. Podejmując aktywność edukacyjną, trzeba wiedzieć, czego 
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Chciałam podszkolić język 
angielski, by w momencie 
poszukiwania pracy znać chociaż 
jeden język obcy. 

Angażuje się w nowe inicjatywy, 
w  związku z tym to wymaga ode 
mnie nauczenia się innych rzeczy. 

 

 Kursy uczą głównie, jak używać 
narzędzi, część kursów uczy, jak 
rozwiązywać problemy, natomiast 
tak, to jest jak w życiu – człowiek 
uczy się „na żywca”. 

chce się nauczyć. Kilku respondentów wskazało, że decydują się na kształcenie dopiero 

w sytuacji, gdy podejmują jakąś nową aktywność zawodową lub osobistą. Zetknięcie 

z nowym tematem w praktyce daje dopiero pogląd, o co można zapytać. Respondenci duży 

nacisk kładli na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy i umiejętności. Większość jest 

zdania, że dopiero zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy pozwala na faktyczne 

kształtowanie i wyćwiczenie umiejętności. Umiejętności powinny być sprawdzone w różnych 

sytuacjach, dopiero na tej podstawie można mówić o efektywności uczenia się. W tym 

kontekście pojawia się postulat angażowania praktyków w proces kształcenia – pozwala to 

bazować na przetestowanych i sprawdzonych rozwiązaniach. Umożliwia więc uniknięcie 

niepotrzebnych błędów. Niektórzy wskazywali na odroczone wykorzystanie efektów 

szkolenia ze względu na pojawiające się sytuacje w późniejszym czasie.  

Część osób podkreślała znaczenie kompetencji uniwersalnych, możliwych do wykorzystana 

w wielu aspektach życia zawodowego i prywatnego. 

Dla innych efekty uczenia się postrzegane są przede 

wszystkim przez pryzmat życia zawodowego. Wysoko 

cenione dla nich są przede wszystkim kompetencje 

przetestowane w praktyce. Niektórzy podkreślali, że nic 

nie jest w stanie zastąpić doświadczenia zawodowego 

jako sposobu na uzyskiwanie kompetencji, gdyż tylko 

skonfrontowanie się z realnymi problemami podczas wykonywania zadania pozwala 

sprawdzić, jak dana osoba sobie z nimi radzi. Ważna w tym kontekście jest także analiza 

własnego doświadczenia z wcześniejszych zadań czy stanowisk i wyciąganie wniosków z 

popełnianych błędów oraz korzystanie z dobrych praktyk.  

W kontekście poszukiwania ofert edukacyjnych i szkoleniowych zapewniających wysokiej 

jakości efekty uczenia, warto zwracać uwagę na renomę firm oferujących kształcenie. 

Zbudowanie zaufania do marki wymaga profesjonalnego podejścia, co zwiększa szansę na 

szkolenie wysokiej jakości. 

Pytanie o motywację do nauki to w kontekście analizy problematyki uczenia się przez całe 

życie jedno z kluczowych pytań. Uczestnicy badania to osoby aktywne, biorące udział 

w różnych formach edukacyjnych i szkoleniowych. Powody, dla których respondenci 

decydują się na naukę, są różnorodne. Wynika to nie tylko z osobistych uwarunkowań 

i preferencji, ale także z wielości rodzajów aktywności.  

Na pierwszy plan wysuwa się podejście utylitarne, 

a kryterium użyteczności wiedzy w pracy lub innej 

działalności przedstawiane jest jako podstawowe. 

Respondenci podkreślali możliwość wykorzystania 

wiedzy w praktyce przede wszystkim na gruncie 

zawodowym. Wskazywano na potrzebę uzupełnienia kompetencji ze względu na 

identyfikowane przez siebie deficyty wiedzy czy umiejętności, jak też konieczność 

rozszerzenia lub dostosowania swoich kompetencji do potrzeb rynku pracy  

Często nauka związana była z podejmowaniem nowych 

aktywności, wymagających nieznanej dotąd wiedzy czy 

umiejętności. Nowe zadanie, zlecenie, nowa funkcja – to 
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Nikt nie rodzi się genialnym 
albo niewiele osób rodzi się 
genialnych, tylko trzeba zacząć 
[się uczyć]. 

[Lubię się uczyć,] bo się nie 
nudzę dzięki temu. Nauka jest 
skutkiem ubocznym tego, że 
robię ciągle nowe rzeczy.  

Studia podyplomowe chciałem 
zrobić, żeby mieć papier, to 
mogło być przydatne przy 
szukaniu pracy. 

Zawsze samodzielnie 
podejmowałam decyzję, co mi 
jest potrzebne, z czego chcę 
skorzystać.  
 

sytuacje bezpośrednio przyczyniające się do rozpoczęcia 

kształcenia.  Były to zarówno sytuacje narzucone z 

zewnątrz, w których respondenci zostali postawieni, jak i 

działania przewidziane i zaplanowane przez nich samych. 

Niektórzy wskazywali, że istotne było dla nich uzyskanie 

konkretnych uprawnień potwierdzonych odpowiednim dokumentem.   

Bardzo ważnym czynnikiem motywującym do nauki jest chęć rozwoju własnego. Nastawienie 

prorozwojowe pojawia się prawie we wszystkich wypowiedziach. Osoby aktywnie uczące się 

to osoby lubiące się uczyć, dla których rozwój osobisty jest wartością. 

Jeden z badanych powiedział, że w jego przypadku 

motywacją do uczenia się jest uczenie się, bo 

zdobywanie wiedzy powoduje chęć jej zgłębienia. 

Potwierdza to tez inna respondentka, dla której 

możliwość rozwijania umiejętności posługiwania się 

językiem angielskim była argumentem dla zapisania się na kurs prowadzony w tym języku.  

Respondenci wskazywali, że podejmują naukę ze względu na ciekawość danego tematu, 

chęć zgłębiania nowych obszarów, ale również wielość możliwości, jakie tworzą się dzięki 

nauce, jak podróżowanie, poznawanie świata, rożnych kultur, rozumienie innych. Proces 

uczenia się stwarza okazję do aktywności, poznawania nowych ludzi, innych perspektyw, 

spędzenia czasu w grupie, co samo w sobie jest jednym z argumentów do podjęcia uczenia. 

Powodem może być także potrzeba realizacji celu, satysfakcja z jego osiągnięcia, czasem 

nawet obiecana sobie gratyfikacja. Zdarzają się także przyczyny ambicjonalne.  

Dość powszechne jest także uczenie się spontanicznie, bez założonego planu, czasem 

nawet wymuszone przez sytuację zewnętrzną.   

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że respondenci 

widzą w zdobywaniu wiedzy i umiejętności poszerzanie 

możliwości działania zarówno w przestrzeni zawodowej, 

jak i osobistej. W zależności od sposobu postrzegania 

uczenia i własnych preferencji edukacyjnych jedni 

definiują to jako przyczynę podejmowania aktywności edukacyjnej, inni jako skutek 

realizowania nieznanych dotąd wyzwań. Bez względu jednak na to, jak jest to definiowane 

w przypadku konkretnej osoby wyraźna jest świadomość i potrzeba konieczności 

podejmowania takiej aktywności.   

Decyzje edukacyjne podejmowane były przez 

respondentów przede wszystkim samodzielnie lub 

z uwzględnieniem opinii autorytetów, osób ze środowiska 

zawodowego i kręgu prywatnych znajomych. 

W mniejszym stopniu udział mieli doradcy zawodowi czy 

specjaliści ds. rozwoju zawodowego. Rozpoczęcie kształcenia podyktowane było także 

czynnikami zewnętrznymi, jak np. zmiana przepisów prawnych, wymagania pracodawcy lub 

organizacji, której jest się członkiem.  
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Robiłam też kursy międzynarodowe 
np. „Młodzież w działaniu” – 
uważam, że jest to bardzo fajna 
i ciekawa forma uczenia się 
nieformalnego. 
 

Spotkałam świetnych wykładowców 
na uczelni i oni pokazywali mi bardzo 
praktyczne przełożenie wiedzy na 
funkcjonowanie w organizacjach. 
 

Brałem udział w ogromnej ilości 
kursów i szkoleń, które były 
związane z moja pracą – 
praktycznie ciągle muszę się 
doszkalać. 

Czasami słuchałam, co mówią 
moje koleżanki i co polecają, na 
ten ostatni kurs też namówiła 
mnie przyjaciółka.  

Decyzje osób samodzielnie wybierających swoje ścieżki 

edukacyjne wynikały głównie z wewnętrznych potrzeb, 

zainteresowań i preferencji, a opierały się na analizie 

oferty oraz obserwacji otoczenia – co może być 

przydatne na rynku pracy.  

Duży wpływ na kształtowanie ścieżek edukacyjnych 

miały osoby, które dla respondentów były 

autorytetami. Były to głównie osoby ze środowiska 

edukacyjnego oraz rodzinnego. Respondenci 

wskazywali na polecenia wykładowców uczelni, 

sugestie czy wzorce osób z najbliższej rodziny, a także rekomendacje przyjaciół, znajomych.  

Najczęstszą formą uczenia się jest podejmowanie różnego rodzaju kursów oraz szkoleń 

organizowanych przez instytucje spoza formalnego systemu kształcenia (np. 

wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, organizacje typu NGO itp.). Kursy takie miały dwojaką 

formę: komercyjną (odpłatną) lub były finansowe ze 

środków publicznych specjalnie pozyskanych na ten 

cel. Zdarzały się wśród nich projekty szkoleniowe 

o charakterze międzynarodowym. Nie wszystkie 

natomiast były certyfikowane. Respondenci 

podejmowali aktywność szkoleniową z własnej 

inicjatywy, kierując się różnymi motywacjami.  

Drugą, bardzo popularną wśród respondentów formą 

uzyskiwania wiedzy, były kursy oferowane przez 

pracodawcę i rozwijające umiejętności zawodowe, 

a więc ściśle związane z wykonywaną pracą. Wielu 

respondentów zwracało również uwagę na uczenie się 

w praktyce, poprzez działanie. Na przykład nabywanie 

nowych umiejętności następowało poprzez wykonywanie nowych zadań w pracy, 

analizowanie wcześniej prowadzonych działań, wyciąganie wniosków i analizowanie błędów. 

Osoby uczące się poszukiwały informacji także samodzielnie – w internecie (blogi, fora 

dyskusyjne, kursy online) lub w książkach. Celem takiej aktywności było jednak najczęściej 

uzupełnienie wiedzy niż nauka od podstaw. Inne wybierały naukę w parze, np. 

z korepetytorem. 

Kilka badanych osób wskazało na ważny aspekt procesu uczenia się – interakcję z innymi. 

Nabywanie nowej wiedzy odbywać się bowiem może przez wymianę zdań i doświadczeń 

w grupie, poprzez obserwację innych (przykładem mogą być lekcje pokazowe dla nauczycieli 

w szkołach prowadzone przez doświadczonych praktyków), a czasem nawet poprzez 

nauczanie innych. 

Mniej popularne były takie formy nauki jak: studia podyplomowe, staże, uczestnictwo 

w konferencjach. Jeden z respondentów wskazał na uczenie się za pośrednictwem gier 

komputerowych (np. rozwój języka obcego, wyobraźni). Różnorodność form zdobywania 

wiedzy jest ogromna, a stosowane techniki uczenia się zależą od inwencji osób uczących 

się. Nawet spędzanie wolnego czasu może mieć walor edukacyjny. 
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Duże znaczenie ma to, w jaki sposób się uczymy. 
Szczerze mówiąc nie podejrzewam, że nie 
nauczyłbym się Corela na kursie tak dobrze, jak 
nauczyłem się go sam; nauczyłem się go lepiej, 
bo dochodziłem do rozwiązań metodą prób i 
błędów (…). Angielskiego na przykład 
nauczyłbym się pewnie lepiej na kursie – kiedy 
masz kontakt z innymi osobami. 
 

Motywuje mnie obecność innych 
uczestników (….) Obecność innych 
działa na mnie mobilizująco. 
 

Cieszę się,  ze uczę się czegoś 
nowego, co mogę wykorzystać 
w rożnych dziedzinach życia, 
niekoniecznie zawodowo. 
 

Osoby aktywne szkoleniowo są świadome własnych potrzeb edukacyjnych, wiedzą, czego 

oczekują w procesie nauki. Bardzo często w swoich wypowiedziach kładą nacisk na 

powiązanie w procesie uczenia się wiedzy teoretycznej z praktyczną. Wiedza przetestowana 

w praktyce jest bowiem łatwiejsza do przyswojenia. Dopiero skonfrontowanie z praktyką 

uwidacznia różne aspekty danego tematu, pojawiają się problemy, rodzą się pytania. 

Praktyczne zastosowanie zapewnia zatem zdobycie wiedzy bardziej gruntownej, bo 

przetestowanej. Jest to także wiedza użyteczna, potrzebna do  wykonywania bieżących 

zadań, a więc motywacja do jej zdobywania jest większa. Ponadto w procesie uczenia się 

ważne jest nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także umiejętności. Pod tym względem praktyka 

jest formą zdecydowanie skuteczniejszą, pozwalającą na faktyczne ich zdobycie. Dlatego 

wysoko oceniane są szkolenia, które polegają na realizacji konkretnych zadań przez ucznia, 

pozwalających przetestować zdobywaną wiedzę i umiejętności. Część osób podkreślała, że 

preferowaną dla nich formą uczenia się jest praktyka, nawet bez podbudowy teoretycznej. 

Samodzielne przejście przez procesy, szukanie rozwiązań i uczenie się na własnych błędach 

daje im poczucie rzeczywistego opanowania tematu.   

Wysoko cenione przez badanych jest 

również uczenie się w grupie. Niektórych 

rzeczy, zdaniem respondentów, nie da się 

wręcz nauczyć samodzielnie, bez interakcji 

z innymi. Wymiana doświadczeń 

powoduje, że nie popełnia się tych samych 

błędów, które wcześniej popełniali inni. 

Ponadto wymiana perspektyw i opinii 

zapewnia szerszy ogląd danego tematu.  

Dodatkowo obecność innych uczących się może 

działać mobilizująco i zachęcać do nauki. Inną zaletą 

nauki w zorganizowanej formie jest jej regularność, 

która wymusza terminowość. Jest to szczególnie 

przydatne dla osób, które nie mają wystarczająco dużo motywacji do systematycznej nauki. 

Oprócz wskazywania na formy grupowe, część respondentów preferowała te z nich, które 

kończą się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę lub uprawnienia. 

Niektórzy wskazywali również, że preferują formy krótkie, przynoszące szybkie efekty. 

W kontekście kursów online pojawił się natomiast argument dotyczący elastyczności – każdy 

może w tym przypadku wybrać treści oraz termin i czas poświęcony na naukę. Nie każdy 

z respondentów był jednak entuzjastą samodzielnej nauki. Były osoby, które przyznały, że 

aby była ona efektywna, muszą na nią poświęcić więcej czasu niż na uczestnictwo 

w szkoleniu. Ponadto pojawił się głos, że wartościowe jest łączenie form kształcenia 

formalnego i nieformalnego – wtedy możliwe jest osiągnięcie najlepszych efektów. 

Wiedza zdobywana przez respondentów w procesie 

formalnego i pozaformalnego kształcenia jest później 

najczęściej wykorzystywana w pracy zawodowej. Jednak 

wielu respondentów przyznało, że wykorzystuje zdobyte 

umiejętności także w działalności pozazawodowej 

(w ramach różnych organizacji, klubów zainteresowań itp.), w życiu codziennym (np. 
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podróżując) albo rozwijając swoje pasje. Ważne jest również zastosowanie wiedzy 

w procesie uczenia innych, a więc przekazywanie jej dalej. Zdaniem części respondentów 

najbardziej użyteczna wiedza to taka, którą można wykorzystać w wielu różnych 

dziedzinach.  

 

Jaka jest rola administracji: 

Administracja odpowiedzialna jest w systemie za stwarzanie warunków do rozwoju uczenia 

się oraz w konsekwencji za zapewnienie odpowiednich kwalifikacji na rynku pracy. Ma ją 

w tym wesprzeć podmiotowy system finansowania usług, który z założenia przenosi 

odpowiedzialność za wybór usługi na osoby uczące, ale jest jednocześnie systemem 

dającym warunki do dofinansowania rozwoju kompetencji i kwalifikacji. Spięty w przyszłości 

zKrajowym Systemem Kwalifikacji da możliwości uznania nie tylko efektów procesu uczenia 

się w instytucjach edukacyjno-szkoleniowych, ale również potwierdzania kompetencji 

zdobytych w pracy. 

 

Podmiotowy sposób finansowania został zastosowany w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego, który jako nowy instrument polityki rynku pracy został wprowadzony na 

mocy „Ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

iinstytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw” (Dz. U. 2014 poz. 598). Przeznaczony 

jest na kształcenie ustawiczne osób pracujących. Podmiotowość podejścia przejawia się 

w tym, że stroną aktywną w tym procesie jest pracodawca, który wnioskuje o przyznanie 

środków z KFS na sfinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników w kształceniu 

ustawicznym. Środki z tego źródła można przeznaczyć na kształcenie ustawiczne 

pracowników i pracodawcy, na które składają się:  

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku 

z ubieganiem się o środki z KFS, 

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego 

zgodą,  

c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie 

umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,  

d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy 

zawodowej po ukończonym kształceniu,  

e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 

kształceniem. 

Katalog oferowanych usług, w tym przede wszystkim określenie potrzeb pracodawcy, 

pozwala na zindywidualizowanie i dobranie adekwatnej oferty.   

 

Udział w projektowaniu i wdrażaniu zmian opartych o założenia podmiotowości wsparcia 

szkoleniowego widoczny jest w skali regionu.   

 

Podmiotowy sposób dystrybucji środków jako sposób na większe zindywidualizowanie 

szkoleń do potrzeb klientów został wskazany w Programie Strategicznym Kapitał 

Intelektualny i Rynek Pracy. Wskazuje się tam: „Należy rozważyć zmianę systemu 

finansowania na podmiotowy, który zagwarantuje większy wpływ uczestnika lub 

zamawiającego szkolenie na jego formę, zawartość, przebieg – tzw. bon szkoleniowy”. 

W związku z tym w ramach Działania 4.1 „Program wsparcia na rzecz uczenia się przez całe 
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życie” jako jeden z głównych efektów wymienia się system podmiotowego finansowania 

szkoleń – bonów szkoleniowych/kont edukacyjnych dla różnych grup odbiorców. Jednym 

z zadań utworzonego Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce planowana 

jest obsługa podmiotowego finansowania usług (bony szkoleniowe, konta edukacyjne) dla 

różnych grup odbiorców, obejmująca:  

a) wprowadzenie bonu szkoleniowego jako podmiotowego instrumentu finansowania 

kształcenia dla przedsiębiorców (pilotaż), 

b) wprowadzenie systemu bonów szkoleniowych/kont edukacyjnych dla osób 

indywidualnych (pilotaż), 

c) wdrożenie i administrowanie systemem bonów szkoleniowych dla wszystkich grup 

(MŚP, osoby indywidualne) 2015-2020 obejmujące: wybór operatora i nadzór nad 

umową z operatorem, monitoring i kontrola systemu, nadzór nad przepływem 

finansowym środków publicznych w systemie bonów. 

Plan zakłada realizację w latach 2012–15 pilotażu „Podmiotowe Finansowanie Kształcenia”, 

a w latach 2015 – 2020 wdrożenie efektów wypracowanych w ramach pilotaży.  

 

Projekt „Podmiotowe Finansowanie Kształcenia” zrealizowany został przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z instytucją FOREM z Belgii. Był to projekt 

innowacyjny, prowadzony w ramach EFS w latach 2012-2015. Celem projektu było 

wdrożenie systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla rozwoju kapitału 

intelektualnego MŚP w Małopolsce. Założeniem podmiotowego finansowania było 

uruchomienie mechanizmu dystrybucji środków publicznych w formie bonu przeznaczonych 

na podnoszenie kwalifikacji wśród kadr MŚP i zapewnienie możliwości wykorzystania bonu 

wśród zweryfikowanych pod względem jakości firm szkoleniowych.  

System podmiotowego finansowania kształcenia w Małopolsce, zakładał ograniczenie 

przekazywania środków publicznych wyłącznie do instytucji szkoleniowych, spełniających 

wymagany przez system poziom. Sposobem na zapewnienie jakości usług szkoleniowych 

był proces weryfikacji instytucji szkoleniowych pod kątem spełniania Małopolskich 

Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Narzędzie zostało wypracowane podczas 

konsultacji społecznych, w których uczestniczyli przedstawiciele firm szkoleniowych, szkół 

zawodowych, uczelni wyższych, pracodawców i administracji. Weryfikacja instytucji 

szkoleniowych prowadzona była przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w 

Małopolsce funkcjonujące w WUP w Krakowie. (150 firm szkoleniowych zostało poddanych 

audytowi przez niezależnych audytorów jakości). Tylko firmy, które otrzymały znak jakości na 

bazie pozytywnego wyniku audytu, mogły być wpisane do bazy zweryfikowanych pod 

względem spełniania MSUES instytucji szkoleniowych, która stanowiła pierwszy element 

systemu podmiotowego finansowania kształcenia. Opracowany w Małopolsce standard usług 

edukacyjno-szkoleniowych spełnia najwyższe wymagania jakościowe. 

Drugim elementem był mechanizm dystrybucji środków publicznych za pomocą bonów 

szkoleniowych. Wsparcie kierowane było bezpośrednio do przedsiębiorcy, który decydował 

o wyborze usługi edukacyjno-szkoleniowej, co było podstawą podmiotowego podejścia. 

Jednocześnie zastosowanie ww. mechanizmu zapewniało maksymalne w ramach przepisów 

prawa uproszczenie procedur. W wyniku przetargu został wybrany operator bonów 

szkoleniowych. Po wybraniu odpowiedniej dla siebie oferty szkoleniowej przedsiębiorca 

zgłaszał się do jednej z wybranych z bazy instytucji szkoleniowej, która otrzymywała od 

operatora właściwą liczbę bonów. Zgodnie z założeniem przedsiębiorca partycypował 
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w ponoszeniu kosztów na szkolenie.  

Trzecim elementem systemu była metoda wsparcia MŚP w zakresie rozwoju kapitału 

intelektualnego, zakładającą udział konsultantów ds. bonów szkoleniowych. Zaplanowano,, 

że rekrutację przedsiębiorstw do systemu będą prowadzić wyspecjalizowani konsultanci ds. 

bonów szkoleniowych, których zadaniem będzie wyjaśnienie zasad funkcjonowania systemu, 

pomoc w wypełnieniu formalności związanych z pomocą publiczną, rozliczeniem bonów 

i w zależności od potrzeb wsparcie w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych firmy 

i jej pracowników. Zidentyfikowane potrzeby były brane pod uwagę przy projektowaniu oferty 

szkoleniowej. 

Tak opracowany model ukierunkowany jest na zindywidualizowanie wsparcia i dostosowanie 

go do potrzeb i perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa, a także uproszczenie 

stosowanych procedur. System został bardzo pozytywnie oceniony w ewaluacji końcowej 

przez zewnętrznego eksperta i jest rekomendowany do wdrożenia w perspektywie do 2020 

roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wsparcia usługami 

rozwojowymi przedsiębiorców przez osoby indywidualne.  

Przedstawiciele Komisji Europejskiej uczestniczący w obradach Komitetu Monitorującego 

podkreślili konieczność stosowanie podmiotowego podejścia w finansowaniu usług 

edukacyjno-rozwojowych ze środków publicznych. Testowane rozwiązanie w Małopolsce 

spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród innych regionów Polski. Województwo 

Łódzkie podjęło decyzję o zastosowaniu systemu stworzonego i przetestowanego w 

Małopolsce do finansowego wsparcia szkoleń przedsiębiorców przy użyciu bonów 

szkoleniowych. Jednocześnie przedstawiciele Komisji Europejskiej pokreślili konieczność 

wykorzystania standardu zapewniającego jakość proponowanych usług w ramach RUR 

 jakim są Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.  

 

Zdaniem respondentów:  

 

Respondenci wskazywali, że dostosowanie 

szkoleń do potrzeb klientów w większym stopniu 

realizowane jest dla szkoleń zamkniętych, „szytych 

na miarę” niż w przypadku szkoleń otwartych. 

Istotne jest właściwe zdiagnozowanie potrzeb 

przed szkoleniom – jest to coraz częstsza praktyka 

wśród instytucji szkoleniowych/ edukacyjnych. 

Bardziej świadome instytucje edukacyjne czy firmy szkoleniowe, o dosyć dobrej renomie 

i silnej pozycji na rynku szkoleniowym, analizują rynek i reagują na jego potrzeby, są 

ukierunkowane na innowacje – badają trendy. Badają losy swoich uczniów/klientów i „nie 

boją się ocen”. 

Problemy związane z niedostosowaniem szkoleń do potrzeb klientów wynikają zarówno 

z niewystarczającej analizy potrzeb firm i ich pracowników, jak i ze zróżnicowanych potrzeb. 

Z drugiej strony klient nie zawsze jest zainteresowany przeprowadzeniem diagnozy, choć 

jest zainteresowany szkoleniem. Może to wynikać z braku myślenia perspektywicznego 

i braku świadomości, że to ma bezpośrednie przełożenie na efekt szkolenia.  

Bezpośrednie dostosowanie działań 
do potrzeb klientów jest łatwiejsze 
w szkoleniach wewnętrznych, 
realizowanych dla jednorodnych grup, 
w tzw. szkoleniach szytych na miarę, 
trudniejsze w przypadku grup o 
zróżnicowanych oczekiwaniach i 
różnym poziomie kompetencji.  
 



28 
 

Zastosowanie bonów szkoleniowych 
to bardzo dobre rozwiązanie, 
umożliwia firmom dobór szkoleń 
odpowiadających im potrzebom. 
Ważną kwestią jest zapewnienie 
jakości szkoleń dostępnych w ofercie 
oraz zminimalizowanie uciążliwości 
proceduralnych, związanych 
z korzystaniem z tego typu bonów. 
Nieodłącznym elementem takiego 
systemu powinno być doradztwo, 
ułatwiające przedsiębiorstwom 
i klientom dobór szkoleń i wsparcia 
adekwatnego do ich potrzeb. 
 

Wśród respondentów pojawiły się głosy, że problemem jest też niska świadomość w zakresie 

konieczności uczenia się przez całe życie („Klienci nie chcą się szkolić”). Nastąpiło też 

pogorszenie jakości rynku szkoleniowego ze względu na stosunkowo łatwą dostępność 

funduszy unijnych – pojawiały się szkolenia o niskiej jakości, gdyż ze względu na nadpodaż 

usług w stosunku do popytu wystąpił deficyt doświadczonych trenerów – angażowano więc 

do prowadzenia szkoleń/kursów osoby z niewystarczającymi kompetencjami.  

Eksperci wskazywali też, że instytucje/firmy szkoleniowe zdają sobie sprawę z różnorodnych 

oczekiwań klientów wynikających z różnic 

pokoleniowych – „młodzi ludzie nie tyle szukają 

wiedzy, co informacji”.  Z tego między innymi 

względu w instytucjach szkoleniowych pojawia się 

duża presja na czas, na optymalizację kosztów 

i działań – train more for less. 

Dla zwiększenia uczestnictwa w kształceniu 

akcentuje się z jednej strony konieczność większej 

współpracy międzyinstytucjonalnej oraz 

intensywniejszej promocji (z wykorzystaniem np. 

mediów społecznościowych), z drugiej zaś potrzebę 

lepszego rozpoznania potrzeb zarówno po stronie 

klientów, jak i wzmocnienia prowadzonych działań w 

tym zakresie ze strony instytucji szkoleniowych.  

Wskazywano też na konieczność usystematyzowania informacji o dostępnych szkoleniach 

(np. jeden portal poświęcony temu zagadnieniu, aktualizowany na bieżąco). Istotne jest 

także rozbudzanie potrzeby ciągłego doskonalenia się/uczenia się już od najmłodszych lat – 

wskazywanie, że w latach późniejszych zaowocuje to lepsza pracą, pozycją na rynku pracy. 

W odniesieniu do nowych instrumentów wpływających na indywidualizację usług 

szkoleniowych respondenci wskazali, że wprowadzenie bonów szkoleniowych jest bardzo 

dobrym rozwiązaniem, pozwalającym na bardziej świadomy dobór szkoleń odpowiednich do 

potrzeb. Niezbędne jest jednak włączenie do tego systemu doradztwa w zakresie diagnozy 

potrzeb, a także zapewnienie wysokiej jakości szkoleń.  

 

3. SIECI  I  PARTNERSTWA  NA  RZECZ  UCZENIA  SIĘ  PRZEZ  CAŁE  ŻYCIE:  JAK 

DZIAŁAJĄ,  CO  ROBIĄ,  PODZIAŁ  KOMPETENCJI 

Eliminowanie barier pomiędzy sektorami i podmiotami: 

 

Zgodnie z definicją5 „partnerstwo to dobrowolny związek dwu lub więcej osób, którego celem 

jest prowadzenie przedsięwzięcia oraz dzielenie jego zysków lub strat”. Definicja ta jest 

zwięzła i słuszna szczególnie ze względu na to, że wskazuje wprost na związek osób – 

nawet jeśli partnerstwo zawiązują instytucje/podmioty to faktyczna współpraca odbywa się 

na poziomie osób i to od nich w dużej mierze zależy jak będzie się ona kształtowała. 

Partnerstwo to także wspólna i wzajemna odpowiedzialność za całość zadania, to wymiana 

                                                           
5 The Encyclopedia Britannica, strona internetowa: www.britannica.com 
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doświadczeń, to korzyści dla każdej ze stron, które niekoniecznie dla tych stron muszą 

oznaczać to samo, to połączenie sił i wysiłku dla osiągnięcia zarówno wspólnego celu jak 

i celów każdego z partnerów.  

 

Umocowanie w aktach normatywnych międzysektorowego partnerstwa na rzecz 

całożyciowego uczenia się: 

W aktach normatywnych, zarówno na szczeblu Unii Europejskiej jak i w kraju, zasada 

partnerstwa wskazywana jest jako jedna z kluczowych, bowiem dzięki niej zwiększa się 

partycypacja zarówno obywateli jak i instytucji niepublicznych w życiu publicznym. 

Także w obszarze kształcenia się przez całe życie partnerstwo odgrywa ogromną rolę. 

W dokumencie „Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram 

Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia” („ET 2020”)6 wprost wskazano, 

że należy korzystać z „partnerskiego uczenia się i dzielenia najlepszymi wzorcami, w tym 

rozpowszechniania wyników”. Ponadto wskazane jest, by podczas realizacji inicjatyw 

w dziedzinie kształcenia i szkolenia dążyć do współpracy międzysektorowej. Jak również 

Rada wskazuje, że „potrzebna jest sprawna współpraca (…) nie tylko między stosownymi 

instytucjami UE, lecz także ze wszystkimi stosownymi zainteresowanymi stronami, które 

mogą mieć swój duży udział w wypracowywaniu polityki, jej wdrażaniu i ocenianiu.” 

Podkreślono także, że w odniesieniu do celu strategicznego „ET 2020” Zwiększanie 

innowacyjności i kreatywności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach 

kształcenia i szkolenia powinna być rozwijana współpraca między organizatorami kształcenia 

i szkolenia a światem biznesu, instytucjami badawczymi, podmiotami z sektora kultury 

i sektorami kreatywnymi. 

Rola partnerstw nawiązywanych w obszarze kształcenia przez całe życie podkreślana jest 

także w Rezolucji Rady w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się 

dorosłych (2011/C 372/01)7. W dokumencie tym wskazano, że do 2020 roku należy zmierzać 

do podniesienia statusu sektora jako takiego, oraz między innymi do promowania roli 

partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego w artykułowaniu potrzeb 

szkoleniowych i rozwijaniu możliwości uczenia się dorosłych, a także optymalizowaniu 

udziału władz centralnych, regionalnych i lokalnych. Aby stworzyć silny sektor uczenia się 

dorosłych, należy skupić się na zintensyfikowaniu współpracy i partnerstwa między 

wszystkimi zainteresowanymi podmiotami istotnymi dla uczenia się dorosłych, zwłaszcza 

władzami publicznymi, różnymi usługodawcami w zakresie kształcenia dorosłych, partnerami 

społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie na szczeblu 

regionalnym i lokalnym w kontekście tworzenia „regionów uczących się” oraz lokalnych 

ośrodków edukacyjnych. 

W 2013 roku w Polsce przyjęto dokument „Perspektywa uczenia się przez całe życie”8 co 

wiązało się m.in. z przygotowaniami Polski do perspektywy finansowej UE na lata 2014-

2020, gdyż jednym z warunków wstępnych zapewnienia ze strony UE pomocy w zakresie 

edukacji było istnienie kompleksowych i spójnych ram polityki na rzecz uczenia się przez 

całe życie. Podstawą krajowej polityki w zakresie całożyciowego uczenia się jest między 

innymi podporządkowanie działań interesowi osób uczących się w różnych sytuacjach 

                                                           
6 Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 
2020”), strona internetowa: www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_pl.htm 
7 Rezolucja Rady w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych (2011/C 372/01), strona internetowa: 
www.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32011G1220%2801%29 
8 Perspektywa uczenia się przez całe życie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 września 2013 r. Strona internetowa: 
www.men.gov.pl/index.php/uczenie-sie-przez-cale-zycie/770-perspektywa-uczenia-sie-przez-cale-zycie 
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i w różnym wieku z podkreśleniem potrzeby spójności działań wielu instytucji, resortów 

i partnerów. 

Schodząc na poziom regionalny należy odnieść się do Strategii Województwa Małopolskiego 

na lata 2011-20209 gdzie wskazano, że warunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki 

regionalnej jest współpraca i partnerstwo instytucji z różnych sektorów. Podkreślano również, 

że jedną z form realizacji Strategii będzie  zorganizowanie platformy współpracy z partnerami 

działającymi na rzecz rozwoju województwa, „pełniącej rolę regionalnego forum 

terytorialnego, służącego wsparciu strategicznej dyskusji oraz działań prorozwojowych 

w regionie”. Tym samym w Strategii stworzono ramy dla rozwoju różnego rodzaju partnerstw 

we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego regionu. 

 

Dobra praktyka regionalnego partnerstwa i współodpowiedzialności w obszarze 

uczenia się przez całe życie – Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia 

Ustawicznego: 

 

Regionalnym przykładem partnerstwa zawiązanego w obszarze całożyciowego uczenia się 

jest  Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU). Inicjatywa ta jest 

wyrazem położenia większego nacisku w polityce regionalnej Małopolski na kwestie 

związane z popularyzacją idei uczenia się przez całe życie, a w dalszej perspektywie 

uczynienia z niej priorytetu rozwojowego dla regionu.10  

MPKU czynnie działa od 2008 r., skupia 150 instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń, 

współpracujących na rzecz rozwoju uczenia się przez całe życie w regionie. Partnerzy są 

zaangażowani w tworzenie systemowych rozwiązań z zakresu kształcenia ustawicznego, 

takich jak zapewnianie jakości szkoleń, czy podmiotowe finansowanie kształcenia11. 

Działania MPKU koordynowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – inicjatora 

partnerstwa. 

W ramach MPKU powstały Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – 

innowacyjne narzędzie zapewniające zachowanie wysokiej jakości szkoleń. W pracach nad 

standardami czynny udział brała większość partnerów, chcąc w ten sposób ułatwić 

mieszkańcom Małopolski dokonanie wyboru najbardziej wartościowych form dokształcania 

się spośród wielu ofert dostępnych na rynku usług edukacyjno-szkoleniowych. 

W ramach Partnerstwa określane są także priorytetowe kierunki działań w obszarze uczenia 

się przez całe życie m.in. poprzez cykliczne spotkania partnerskie, w tym warsztaty 

planistyczne oraz coroczną konferencję „Małopolska otwarta na wiedzę”.12 

Od 2009 roku w ramach Partnerstwa realizowany jest Program „Edukacyjna Gmina 

Małopolski”, który obejmuje: konkurs „Edukacyjna Gmina Małopolski”, promujący działania 

gmin na rzecz całożyciowego kształcenia się mieszkańców, konkurs rysunkowy dla uczniów 

klas 1-3 szkół podstawowych, konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych.   

W 2010 roku został uruchomiony portal internetowy „Małopolski pociąg do kariery” –

 regionalny serwis o uczeniu się przez całe życie, zawierający informacje 

o instytucjach uczących z całego regionu, a także o dostępnej w regionie ofercie edukacyjno-

                                                           
9
 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na  lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone  możliwości”, przyjęta przez 

Sejmik 26 września 2011 r., strona internetowa: www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Aktualizacja 
10

 Strona internetowa projektu „Uczenie się przez całe życie” – www.wup-krakow.pl/projekty-wup/projekty-zakonczone/uczenie-sie-przez-

cale-zycie 
11 Strona internetowa projektu „Uczenie się przez całe życie” – www.wup-krakow.pl/projekty-wup/projekty-zakonczone/uczenie-sie-przez-
cale-zycie 
12 Ibidem. 

http://www.pociagdokariery.pl/Strony/mainpage.aspx
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szkoleniowej i możliwościach korzystania z usług doradztwa edukacyjno-zawodowego 

w planowaniu kariery zawodowej. 

Od 2011 roku partnerzy MPKU angażują się w organizację corocznej imprezy „Małopolski 

Dzień Uczenia się”, którego celem jest promowanie wśród mieszkańców regionu idei ciągłej 

edukacji i postawy otwartej na rozwój. Podczas „Małopolskiego Dnia Uczenia się” 

mieszkańcy regionu mogą korzystać bezpłatnie z różnych form kształcenia, m.in.: 

warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów, przygotowanych dla nich przez instytucje rynku 

pracy, edukacji i szkoleń.13 

 

 

Główne inicjatywy regionalne realizowane w ramach Małopolskiego Partnerstwa na 

rzecz Kształcenia Ustawicznego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 

 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. 

Nieograniczone  możliwości” oraz projekt Programu Strategicznego „Kapitał Intelektualny 

i Rynek Pracy”14 postawiały przed Małopolskim Partnerstwem na rzecz Kształcenia 

Ustawicznego nowe zadania. Zostały one sformułowane w „Planie działania dla 

Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego w obszarze uczenia się 

przez całe życie w perspektywie 2020 roku”15. Główne kierunki działań MPKU do 2020 to 

przede wszystkim16: 

 włączenie się w program zbudowania mechanizmów potwierdzania i uznawania 

kwalifikacji uzyskanych drogą pozaformalną i nieformalną, 

                                                           
13

 Strona internetowa projektu „Uczenie się przez całe życie” – www.wup-krakow.pl/projekty-wup/projekty-zakonczone/uczenie-sie-przez-

cale-zycie 
14

 Projekt Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy 2020, strona internetowa: 

www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Programystrategiczne 
15 Plan działań Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego z perspektywą do 2020 roku, strona internetowa: 
www.pociagdokariery.pl/ArticleDocs/1047/Plan_dzialania.pdf 
16 Ibidem. 

„Małopolska otwarta na wiedzę” 
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 włączenie się w opracowanie koncepcji funkcjonowania systemu poradnictwa 

całożyciowego w Małopolsce, 

 włączenie się w działania upowszechniające system podmiotowego finansowana 

szkoleń, 

 program rozwoju postaw uczenia się przez całe życie, 

 włączenie środowiska MŚP w realizację zadań MPKU. 

Program na rzecz wzmacniania potencjału Partnerstwa i jego wpływu na kształt polityk 

publicznych w obszarze uczenia się przez całe życie do 2020 r. 

Źródło: Plan działań Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego 

z perspektywą do 2020 roku 

 

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego w ciągu 7 lat swojej działalności 

zdobyło silną markę, która jest rozpoznawalna w innych województwach dzięki 

wypracowanym rozwiązaniom i realizowanym inicjatywom17. Partnerstwo daje poczucie 

prestiżu podmiotom w nim zrzeszonym, bowiem dzięki niemu mogą czynnie uczestniczyć 

zarówno w kreowaniu polityki uczenia się przez całe życie i promowaniu tej idei w regionie 

i kraju. 

 

Zdanie ekspertów: 

 

Większość ekspertów stwierdziła, że polityka 

dotycząca uczenia się przez całe życie ze względu 

na swój wieloaspektowy wymiar powinna być 

realizowana na poziomie międzysektorowym, we 

                                                           
17 Raport ewaluacyjny zawierający ocenę użyteczności i funkcjonowania Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego i 
rekomendacje na przyszłość, Kraków, 2013 

(…) chodzi o adaptację, im więcej 
mamy punktów widzenia, to możemy 
projektować rozwiązania 
uwzględniające różne problemy, 
niuanse. Projektowanie z 
wyprzedzeniem czasowym (wiąże się 
to z dłuższym życiem, pozostawaniem 
na rynku pracy, koniecznością 
uwzględnienia także zdrowotnych 
uwarunkowań).   
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współpracy międzyinstytucjonalnej. Argumentowane było to między innymi faktem, że 

partnerstwa mają większy potencjał do oddziaływania na kształtowanie i realizację polityk. 

Ponadto poprzez zróżnicowanie środowisk, a co za tym idzie perspektyw, pozwalają na 

bardziej twórcze i adekwatne kreowanie nowych rozwiązań. Współpraca i współdziałanie 

wzmacniają adaptacyjność przyjętych rozwiązań, gdyż uwzględnione są różne punkty 

widzenia, zmienne. 

Dla wzmocnienia współpracy zasadne byłoby pokazanie korzyści wynikających ze 

współpracy, uzgodnienie wspólnych celów (mierzalne, z widocznymi efektami jak np. 

standard), z którym partnerzy mogą się identyfikować, a także integrowanie środowisk 

poprzez udział w różnych warsztatach i szkoleniach oraz podejmowanie wspólnych działań 

(najlepiej w ramach sekcji tematycznych). Bardzo ważne jest także promowanie spójnej idei 

uczenia się przez całe życie – to wpływa na lepszą komunikację zarówno wewnątrz 

partnerstw jak i usprawnia komunikację z otoczeniem. 

Eksperci podkreślali także wagę dobrej koordynacji 

polityki uczenia się przez całe życie 

i upowszechnianie informacji związanych z różnymi 

branżami – przynosi zarówno korzyści finansowe 

jak i merytoryczne (podniesienie jakości 

świadczonych usług, specjalizacja). Ponadto łatwo 

dostępna wiedza o tym, co dzieje się na rynku w 

ramach różnych branż i sektorów pozwoliłaby na łatwiejszy przepływ specjalistów 

i odpowiednie ich przygotowanie kompetencyjne. 

Główne bariery w zakresie prowadzenia spójnej polityki uczenia się przez całe życie oraz 

współpracy międzyinstytucjonalnej, które zostały zidentyfikowane przez ekspertów można 

rozwiązać tylko poprzez współprace partnerską. Ta z może być zakłócona różnymi 

czynnikami wpływającymi na jej harmonijny przebieg. Poniżej kilka z nich:  

 różnorodność celów, zasad i norm określających funkcjonowanie różnego typu 
instytucji, 

 brak zaangażowania w realizację wspólnych działań, 

 brak zaufania, 

 brak chęci do dialogu, 

 natłok bieżących spraw przesłaniających działania długofalowe, 

 wykonywanie takich samych lub zbliżonych zadań, powielania działań (np. 
badania). 

 

Polityka regionalna i działania w zakresie wzmocnienia powiązań edukacji z rynkiem 

pracy jako spójna propozycja dla mieszkańców w każdym wieku: 

 

Polityka Województwa Małopolskiego koncentrując się na podnoszeniu jakości kształcenia 

i powiązaniu edukacji z rynkiem pracy daje temu wyraz m.in. w założeniach Strategii 

Województwa Małopolskiego 2011-202018 czy Programie Strategicznym Kapitał Intelektualny 

                                                           
18 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na  lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone  możliwości”, przyjęta przez 
Sejmik 26 września 2011 r. strona internetowa: www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Aktualizacja 

Dobre skoordynowanie polityki rodzi 
korzyść finansową - powoduje, że nie 
wchodzimy sobie w kompetencje 
różnych instytucji, wpływa na 
efektywne wykorzystanie środków, 
bardziej komplementarne działania. 
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i Rynek Pracy 2020 (projekt), gdzie wskazano kluczowe działania w zakresie kształcenia 

w regionie. 

 

Przykłady działań Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania edukacji i rynku 

pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Województwa Małopolskiego 2011-2020 

i projektu Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy 

 

W dużej mierze działania podejmowane w Małopolsce w obszarze edukacji finansowane są 

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ze względu na to, że w latach 2007-2013 jak i w 

obecnym okresie programowania działania z zakresu modernizacji szkolnictwa wyższego 

finansowane były na poziomie kraju, w regionach skupiono się na podnoszeniu jakości 

wczesnej edukacji jak również na edukacji podstawowej, gimnazjalnej i średniej (w tym 

zawodowej). Ze względu na specyfikę kształcenia najbardziej kosztochłonna jest 

modernizacja kształcenia zawodowego.  
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Kierunki podejmowanych w regionie działań służących rozwojowi kształcenia zawodowego  

wraz ze wskazaniem kluczowych aktorów tych zmian przedstawiono na poniższym 

schemacie19. 

Źródło: Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy – przypadek 

Małopolski, Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy 

w Krakowie, 2013 

 

W Programie Strategicznym Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy 2020 przedstawiono 

konkretne przedsięwzięcia z zakresu wzmocnienia powiązań edukacji i rynku pracy, które już 

są, lub wkrótce będą realizowane. 

W ramach kształcenia zawodowego w Małopolsce kontynuowane będą działania 

realizowane dotychczas w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego 

w Małopolsce”20. W projekcie tym przewidziano kompleksowe wsparcie szkolnictwa 

zawodowego w regionie, zakładające równoczesne wsparcie uczniów, jak również kadry 

pedagogicznej szkół zawodowych. Głównym celem projektu było wzmocnienie kształcenia 

zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku 

pracy, poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego, szczególnie wśród 

młodzieży oraz rodziców.21 

Projekt Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy 2020 przewiduje 

realizację przedsięwzięcia, które jest kontynuacją i rozbudowaniem dotychczas 

realizowanego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Celem tego 

przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Małopolsce poprzez 

                                                           
19 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy – przypadek Małopolski, Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy 
i Edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2013 
20 Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
21 Strona internetowa projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” - www.zawodowamalopolska.pl 
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uruchomienie sieci Centrów Kompetencji Zawodowych zapewniających najwyższe standardy 

praktycznej nauki zawodu. Założono, że poszczególne Centra będą zlokalizowane 

w powiatach i będą branżowo wyspecjalizowane zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnych 

rynków pracy. Funkcjonowanie Centrów umożliwi wyposażenie przyszłych kadr wkwalifikacje 

 i kompetencje zawodowe, uwzględniające aspiracje edukacyjne i zawodowe, rozwój 

naukowy i technologiczny. Centra będą działały w oparciu o jednolite standardy 

przygotowane na poziomie regionalnym, zapewniające wysoką jakość oferowanych usług.22 

Niezwykle istotną kwestią jest odpowiednie poradnictwo zawodowe świadczone dla uczniów, 

dzięki któremu mogą oni dokonać odpowiednich wyborów edukacyjnych  zawodowych. 

W województwie małopolskim realizowany jest obecnie projekt „Festiwal Zawodów”23, 

obejmujący dwa etapy. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie zajęć z doradztwa 

zawodowego w wybranych gimnazjach z terenu Małopolski a drugim Targi Edukacyjne, 

podczas których gimnazjaliści mogą zapoznać się z poszczególnymi zawodami24.   

 

Wsparcie doradcze dla uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych - Festiwal 

Zawodów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o projekcie „Festiwal Zawodów” 

 

W projekcie Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy 2020 przewidziano 

kontynuację działań z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów ostatnich klas szkół 

gimnazjalnych. Główne cele oraz założenia przedsięwzięcia koncentrują się na 

kompleksowym wsparciu uczniów szkół gimnazjalnych poprzez skierowanie do nich oferty 

zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego mającego w konsekwencji podnieść zdolność 

gimnazjalistów do wyboru ścieżki kształcenia oraz planowania rozwoju zawodowego 

zgodnego z predyspozycjami i potrzebami rynku pracy. 

Kolejnym przedsięwzięciem z zakresu całożyciowego poradnictwa zawodowego, które 

zostało przewidziane w Programie Strategicznym Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy 2020 

jest „Kierunek Kariera” – połączenie usług doradztwa zawodowego i szkoleń dla osób 

indywidualnych dystrybuowanych w prosty sposób poprzez bony szkoleniowe. Projekt ten do 

                                                           
22 Projekt Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy 2020, strona internetowa: 
www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Programystrategiczne 
23 Festiwal Zawodów - projekt Województwa Małopolskiego, realizowany w latach 2013-2015 
24 Strona internetowa: www.malopolska.pl/Obywatel/Edukacja/FestiwalZawodowwMalopolsce 

Doradztwo zawodowe: 

- uczniowie ostatnich klas gimnazjów, 

- zajęcia indywidualne i grupowe, 

- poszerzenie wiedzy o samym sobie,  

- zdobycie wiedzy o rynku edukacji i pracy  

- wypracowanie umiejętności 
podejmowania decyzji 

Targi edukacyjne: 

- impreza cykliczna, 

- prezentacje zawodów na żywo, 

- zwieńczenie działań z zakresu doradztwa 
zawodowego, 

- prezentacje przedsiębiorców 
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2023 roku obejmie 46 500 dorosłych mieszkańców usługami poradnictwa całożyciowego, 

a 25 000 dorosłych mieszkańców skorzysta ze szkoleń uzyskując certyfikat. Jednym 

z głównych celów tego działania jest podmiotowe finansowanie usług oraz zapewnienie 

Małopolanom zindywidualizowanego wsparcia, dostępu do informacji o rynku pracy oraz 

usług związanych z planowaniem rozwoju zawodowego. W ramach realizacji 

przedsięwzięcia założono między innymi współpracę ze szkołami wyższymi w zakresie 

wsparcia  studentów, absolwentów, doktorantów w wejściu na rynek pracy.  
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REKOMENDACJE  NA  RZECZ ROZWOJU  WDRAŻANIA POLITYK  KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO 

Ogólne rekomendacje zawiązane z uczeniem się przez całe życie: 

 Ważne jest działanie na rzecz zwiększenia zaangażowanie pracodawców w realizację 

polityki LLL w zakresie: 

a) rozwoju ścieżek kariery i  doradztwa kariery  w przedsiębiorstwie, 

b) przygotowania oferty edukacyjnej i identyfikacji luk kompetencyjnych, 

c) prowadzenia szkoleń (branżowych, o jak najbardziej praktycznym charakterze); 

istotne jest również wzmocnienie świadomości konieczności rozwoju kompetencji 

pracowników oraz podejmowania działań w tym zakresie, 

d) potwierdzania kompetencji – poprzez włączenie w sam proces np. poprzez określanie 

wymagań kompetencyjnych i tworzenie sektorowych ram w danych branżach oraz na 

poziomie kształtowania świadomości, czym jest proces walidacji i budowanie 

zaufania do procesu, 

e) współpracy na poziomie branży/sektora i na poziomie strategicznym w zakresie 

kształtowania polityki uczenia się przez całe życie. 

 

 Upowszechnianie rozwiązań związanych z uczeniem się przez całe życie wśród osób 

uczących się – jak najszerszych pod względem różnorodności odbiorców 

i dostosowanych do potrzeb. 

 Konieczne jest tworzenie rozwiązań związanych ze standaryzacją procesu walidacji, 

nabytych drogą pozaformalną i nieformalną z wykorzystaniem potencjału i zasobów 

instytucji szkoleniowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorców oraz samych 

zainteresowanych  potwierdzaniem kompetencji. 

 Konieczne jest wzmacnianie sieci współpracy instytucji na rzecz informacji i doradztwa 

o możliwościach związanych z potwierdzaniem kompetencji i zdobywaniem kwalifikacji, 

propagowanie bilansu kompetencji jako narzędzia motywującego do rozwoju kariery. 

 Konieczne jest wsparcie instytucji, kadry w nabywaniu kompetencji w zakresie 

prowadzenia procesu walidacji opartego o identyfikację, dokumentowanie, weryfikację 

i certyfikację. 

 Pojawiły się głosy, że brak jest prognozowania długofalowego, a pracodawcy nie są 

w stanie przewidzieć w dłuższej perspektywie rozwoju sytuacji na rynku i jej wpływu na 

przedsiębiorstwa, w tym ich politykę zatrudnieniową. Z tego względu, że trudno jest 

prognozować długofalowo, nacisk powinien być położony na rozwój kompetencji 

uniwersalnych, które można wykorzystać w jak największej liczbie branż, rozwijać 

adaptacyjność pracowników. Nie umniejsza to wagi szkoleń i kompetencji 

specjalistycznych wynikających z bieżącego zapotrzebowania w poszczególnych 

branżach. 

 Jakość determinuje efekty uczenia się. Istnieje konieczność standaryzacji, certyfikacji 

usług szkoleniowych tak, by oferta edukacyjna była jak najwyższej jakości. Z drugiej 

strony uczenie się powinno być mocno powiązane z praktyką – uzyskanie danych 

uprawnień, certyfikatu powinno oznaczać faktyczne potwierdzenie kompetencji. 
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Uzyskanie odpowiedniego dokumentu kończącego daną formę aktywności edukacyjnej 

powinno oznaczać, że efekty uczenia się zostały sprawdzone np. przez testy, egzaminy 

itp. 

 Konieczne jest dalsze budowanie świadomości i wiedzy kadr związanych z rynkiem 

pracy i rynkiem edukacyjnym (doradców zawodowych, instytucji szkoleniowych, 

trenerów, wykładowców i nauczycieli itp.), jak również wzmacnianie ich 

odpowiedzialności za kształtowanie postaw proedukacyjnych. Równie ważne jest 

promowanie idei uczenia się przez całe życie wśród dorosłych oraz dzieci i młodzieży. 

 Skuteczność realizacji działań ukierunkowanych na uczenie się przez całe życie jest 

wyższa jeśli te działania prowadzone będą w partnerstwie instytucji/ podmiotów 

z różnych sektorów (administracja, biznes, NGO’s). Należy też wprost wskazywać na 

bariery utrudniające tę współpracę i szukać efektywnych rozwiązań ich eliminacji. 

 Szanse powodzenia mają szczególnie małe partnerstwa, zrzeszające instytucje, które 

widzą w tym wspólną korzyść, „mówią” zbliżonym językiem. 

 Istotne jest nie tylko uczenie się osób, ale też uczenie się instytucji.  Instytucje, 

szczególnie komercyjne profesjonalizują się np. poprzez prowadzenie badań potrzeb 

szkoleniowych i ewaluację szkoleń. Działania takie powinny być upowszechniane jako 

standard, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest doskonalenie się instytucji i podnoszenie 

jakości oferty.  

 W związku z tym, że informacja o ofercie edukacyjnej i szkoleniowej jest obecnie bardzo 

rozporoszona, warto byłoby zgromadzić ją w jednym miejscu, usystematyzować 

i uczynić łatwiej dostępną np. poprzez centralną bazę szkoleń, portal informacyjny 

instytucji szkoleniowych itp. 
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