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Wstęp 

Niniejszy raport powstał w ramach badania, które zostało zrealizowane w ramach projektu 

partnerskiego pt. „Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju Lubelszczyzny” realizowanego 

w ramach działania 9.3 PO KL, którego liderem było Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności 

Społecznej „Triada”, a partnerami Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych 

i Komunikacji Społecznej w Chełmie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie. 

Jakże wielu i jakże wiele mówi się ostatnio o potrzebie kształcenia się przez całe życie, 

wskazując jednocześnie na jego formy, metody oraz zakres tematyczny. W całym 

tym zamieszaniu wyraźnie marginalizowany jest cel kształcenia ustawicznego, a bez tego 

trudno oczekiwać efektywności podejmowanych działań. Samo kształcenie „dla kształcenia” 

jest z założenia błędnym podejściem przekreślającym, z jednej strony racjonalność 

wszelkiego rodzaju form kształcenia, z drugiej szanse jednostki na efektywne wykorzystanie 

zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Edukacja dorosłych najszybciej reaguje na zamiany 

zachodzące w jej otoczeniu, pełniąc funkcję społecznego barometru. W edukacji dorosłych 

skupiają się, jak w soczewce, problemy polityczne, społeczne i ekonomiczne państwa. 

Problemem w tym całym zamieszaniu jest m.in. błędne postrzeganie kształcenia 

ustawicznego oraz jego bezwład we współczesnym systemie edukacji. Badania realizowane 

w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju Lubelszczyzny” z założenia miało 

przynieść odpowiedź na nurtujące zespół projektowy pytania o pożądane strategiczne 

kierunki zmian w obszarze kształcenia ustawicznego dla poprawy jego jakości, a przede 

wszystkim realizacji zapisanych w dokumentach programowych celów. Tak jak podczas 

oceny wniosków aplikacyjnych oceniana jest racjonalność planowanych do poniesienia 

w ramach inicjatywy projektowej wydatków w układzie nakład-rezultat, tak również 

w przypadku podejmowania inicjatyw edukacyjnych w ramach kształcenia ustawicznego, 

niezależnie od formy, winno się go jednoznacznie określić. Kolejne etapy pracy zespołu 

badawczego okazały się być bardzo zaskakujące w kontekście otrzymywanych wyników, 

których opisowi poświęcony został niniejszy raport i do lektury którego serdecznie 

zachęcamy. 

W kształceniu ustawicznym chodzi przede wszystkim o zmniejszenie dystansu między 

zasobami umysłowymi wyniesionymi ze szkoły, które ulegają dezaktualizacji, a nowoczesną 

wiedzą i poziomem rozwoju technologii. Oznacza to, że celem nowego podejścia do oświaty 

jest spowodowanie, by jak najwięcej osób, a tym samym i społeczeństw uczestniczyło 

w procesach modernizacyjnych. Biorąc jednak pod uwagę np. sposób w jaki Klub Rzymski1 

                                                      

1
 Międzynarodowa organizacja typu think tank założona w 1968 roku, zrzeszająca naukowców, polityków i biznesmenów, 

zajmująca się badaniem i publikowaniem globalnych problemów świata, w tym również związanych z zagrożeniami 
środowiska. 
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traktuje ludzi, tj. przedmiotowo i wypowiada się o ludziach w tonie pogardy, należy postawić 

pytanie, kto tak naprawdę utracił kontakt z realnym światem, czy nie jest tak, 

że to „platońscy mędrcy”, w imię utopijnych zamierzeń próbują dopasować rzeczywisty świat 

do własnych wyobrażeń?2 Czy może jednak chodzi o coś zupełnie innego, co nie jest na dzień 

dzisiejszy dostrzegane przez „przeciętnego śmiertelnika? Jedyną właściwą drogą jest 

wychodzenie ludzkości naprzeciw wyzwaniom, które stawia rzeczywistość w którą 

wkomponowany został dynamiczny rozwój technologii informatycznych, aby zawczasu 

przygotować się do rozwiązania nieuchronnych kryzysów. W tej sytuacji jedyną strategią 

pozwalającą na rozwiązywanie problemu tzw. „luki ludzkiej”3 jest uczenie i wychowanie 

innowacyjne - antycypacyjne i uczestniczące, czyli przygotowujące do nieuchronnych zmian. 

Podejście to musi zastąpić tradycyjne wychowanie zachowawcze, którego celem jest 

podtrzymywanie istniejącego ładu i adaptowanie do niego jednostek4. 

Aktualna wiedza odgrywa fundamentalną rolę w życiu społeczno-gospodarczym, na rynku 

pracy i w życiu każdego człowieka. Bezsprzecznie procesowi kształcenia ustawicznego 

sprzyjają nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Kształcenie ustawiczne ma 

charakter interdyscyplinarny5 i nie można do niego podchodzić w oderwaniu 

od dokonujących się zmian w obszarze społecznym i gospodarczym. Jest to o tyle trudne, 

że to właśnie kształcenie ustawiczne nie dość, że powinno być podporządkowane 

dokonującym się zmianom w układzie społeczno-gospodarczym, to jeszcze winno 

je wyprzedzać. To jednak wymaga podejścia prognostycznego, a to niestety nie jest na dzień 

dzisiejszy realizowane. Incydentalne inicjatywy realizowane w obszarze kształcenia 

ustawicznego mają przede wszystkim wymiar działań zaradczych, a nie profilaktycznych. 

Biorąc jednak pod uwagę olbrzymią dynamikę zmian dokonujących się na całym świecie 

trudno doszukiwać się skutecznych rozwiązań w Polsce wobec niepokojącej diagnozy 

niewydolności systemu edukacji w całej Unii Europejskiej. Bardzo trudna sytuacja ludzi 

młodych, często absolwentów szkół wyższych nie znajdujących zatrudnienia w wątpliwość 

poddaje cały system kształcenia. Owszem, wszyscy winni w sposób permanentny 

podwyższać swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, czy jednak nie powinno być tak, 

że zdobyte kwalifikacje winny jak najszybciej znaleźć swoje odzwierciedlenie w pracy 

zawodowej? Sytuacja z jaką dziś się zmierzamy, to niemal nagminny brak przełożenia 

zdobytych kwalifikacji, niejednokrotnie podczas 9-cio letniego procesu kształcenia 

zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej i w szkole wyższej, na pracę zawodową. 

Owszem, biorąc pod uwagę wykładnię wpisującą się w kształcenie ustawiczne, każdy może 

                                                      

2
 Jaworski P., Bezdroża edukacji, nr 30 kwartalnika „Cywilizacja”, Instytut Edukacji Narodowej, www.ien.pl. 

3
 …czy to, co nazywamy postępem, nie jest zjawiskiem pospiesznym i rządzonym przypadkiem, że wprowadza zamieszanie 

wśród społeczeństw świata, które nie potrafią nadążyć za falami powodowanych przezeń zmian na lepsze lub gorsze …? 

4
 Jaworski P., Bezdroża edukacji, nr 30 kwartalnika „Cywilizacja”, Instytut Edukacji Narodowej, www.ien.pl. 

5
 Dąbrowska A., Mróz B., Zbierzchowska A., Edukacja konsumencka elementem kształcenia ustawicznego – projekt 

DOLCETA, www.e-mentor.edu.pl. 

http://www.ien.pl/
http://www.ien.pl/
http://www.e-mentor.edu.pl/
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się przekwalifikować, pytanie jednak, czy powinno to następować bezpośrednio 

po uzyskaniu nowych kwalifikacji. Sytuacja ta zaprzecza racjonalizacji ponoszonych nakładów 

na edukację. Czy jednak w tym przypadku chodzi o kształcenie ustawiczne, czy cały system 

kształcenia? Niestety, pytanie to nie było przedmiotem badań realizowanych w ramach 

projektu „Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju Lubelszczyzny”, ale zostało postawione 

podczas realizacji procesu badawczego. 

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania kadrze pedagogicznej Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Chełmie, która dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem 

pozwoliła na sformułowanie kluczowych dla niniejszego opracowania wniosków. 

 

W imieniu zespołu badawczego 

Dorota Jegorow - Kierownik badań 
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Metodologia badań 

Niniejszy raport powstał w oparciu o dostępne dane zastane oraz dane empiryczne 

pozyskane w ramach dwóch tur badania ankietowego skierowanego do nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach dla dorosłych na terenie Lubelszczyzny. W ramach dwóch 

kwestionariuszy ankiety obejmujących łącznie próbę badawczą o łącznej liczebności 800 

respondentów zgromadzono 653 efektywne kwestionariusze. 

Obok analizy opartej na zgromadzonym materiale empirycznym w ramach badania 

ankietowego dokonano przeglądu dostępnych opracowań z zakresu kształcenia 

ustawicznego zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym (desk research). Analizie 

poddano m.in. dokumenty programowe, podstawę prawną kształcenia ustawicznego, 

programy nauczania oraz raporty i ekspertyzy opracowane w ramach innych badań. 

Problemy badawcze będące podstawą konstrukcji niniejszego raportu: 

- brak koordynacji działań w obszarze kształcenia ustawicznego, 

- niska jakość zaplecza infrastrukturalnego szkół dla dorosłych w zakresie kształcenia 

ustawicznego ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego – 

rozmijającego się z aktualnymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce gospodarczej, 

tj. rozwiązania „odporne” na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, 

- brak profesjonalnego zaplecza kadrowego (niechęć nauczycieli do samokształcenia, 

nieświadomość potrzeby nie tylko podwyższania kwalifikacji, ale przede wszystkim 

kompetencji zawodowych)6, 

- brak współpracy organów prowadzących szkoły dla dorosłych z organami kontrolnymi 

oraz samymi zainteresowanymi szkołami przekładające się na nieefektywność 

kształcenia jako procesu, 

                                                      

6
 Biorąc pod uwagę wyniki badań zrealizowanych przez zespół badawczy w zakończonych już inicjatywach projektowych 

okazuje się, że stawiany w tym przypadku problem nie dotyczy wyłącznie szkół dla dorosłych, ale wszystkich szkół 
przygotowujących do zawodu, jak również edukacji pozaszkolnej, tj. realizowanej w postaci kursów i szkoleń. Z pewnością 
mamy tu do czynienia z pewną swoistą patologią systemu edukacji polegającą niejednokrotnie na sytuacji w której uczeń 
coraz częściej przewyższa swoimi umiejętnościami praktycznymi nauczyciela. Ma to szczególne znacznie w nowych 
rozwiązaniach systemowych/prawnych wynikających ze zmieniających się warunków regulowanych nie tylko na poziomie 
krajowym, ale również i unijnym. Nie można zatem uznać z pełną odpowiedzialnością, iż nauczyciel, który zdobył stosowne 
wykształcenie np. w zakresie prawa, czy administracji nie podwyższa swoich kompetencji zawodowych chociażby poprzez 
samokształcenie rzeczywiście posiada kwalifikacje uprawniające go do nauczania. Kolejnym istotnym wymiarem, nadal 
często niedostrzeganym w obszarze kształcenia zawodowego jest bardzo szybki postęp w obszarze nowych technologii 
determinujący rozwój społeczeństwa informacyjnego znamiennego dla gospodarki opartej na wiedzy. Niestety, pomimo 
formalnych wymogów związanych z awansem zawodowym nauczycieli nakładających warunek w postaci konieczności 
wykazania się umiejętnościami w zakresie zastosowania technologii informatycznych w pracy zawodowej nie rozwiązuje to 
ww. problemu z uwagi na wyraźnie incydentalny, wielokrotnie wyłącznie jednorazowy zwrot nauczycieli w kierunku nowych 
technologii. Poważnym problemem jest w tym przypadku brak myślenie perspektywicznego zarówno w kontekście 
rzeczywistej efektywności zawodowej nauczyciela oraz możliwości zaimplementowania przez uczniów/słuchaczy nabytej w 
drodze edukacji wiedzy w praktykę gospodarczą. 
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- bariery systemowe, 

- masowość kształcenia przekładająca się na drastyczne obniżenie jego jakości, 

- brak misji organizacji/podmiotów prowadzących kształcenie, a jedynie traktowanie 

usługi edukacyjnej w wymiarze „typowej” usługi komercyjnej, 

- chaos terminologiczny wokół kształcenia ustawicznego przekładający się z jednej 

strony na brak świadomości społecznej w przedmiotowym obszarze, a z drugiej 

strony będący wynikiem bezwiednego, a jednocześnie często błędnego przekazu 

informacyjnego realizowanego przez podmioty, organizacje nie posiadające 

odpowiedniego przygotowania merytorycznego. 
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1. Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie postindustrialnym 

Dynamika przemian społeczno-gospodarczych rodzi stałą konieczność doskonalenia, 

rozwijania kompetencji, a także coraz częściej rekwalifikacji, zmusza osoby dorosłe 

do podejmowania wysiłków edukacyjnych w różnych formach7. Obserwując globalną 

rzeczywistość łatwo można dostrzec, iż znaczna cześć społeczeństwa dostrzega konieczność 

całożyciowej edukacji. Ludzie poszukują coraz to atrakcyjniejszych i skuteczniejszych 

sposobów uczenia się oraz narzędzi, które umożliwią im efektywne adaptowanie 

się do permanentnych zmian zachodzących w ich otoczeniu, przede wszystkim w środowisku 

pracy, choć nie tylko, bo również w kulturze i rodzinie8.  

Kształcenie dorosłych, pełniące niegdyś rolę zastępczą o charakterze kompensacyjnym, 

staje się obecnie popularną formą aktywności edukacyjnej. Kształcenie ustawiczne staje się 

dziś, nie tylko celem, ale także podstawową formą realizacji nowoczesnej edukacji9. 

Za prekursora współczesnych poglądów o potrzebie stałego kształcenia uznaje się 

powszechnie J. A. Komeńskiego, którego idea: „Życie ludzkie nie ma innego celu, jak nauka" 

już w XIX w. zdobyła popularność. Wedle R. Wroczyńskiego jest to „(...) główny kierunek 

przeobrażeń współczesnych systemów oświatowych, ich orientacji na warunki cywilizacji 

zmiennej, cechującej się szybkim tempem rozwoju i przyśpieszonym rytmem przeobrażeń. 

Określając najogólniej jest to edukacja nadążająca za rozwojem i służąca potrzebom 

rozwoju". Kształceniu ustawicznemu przypisuje się rolę narzędzia wykorzystywanego 

w dokonujących się zmianach cywilizacyjnych. Wykształcenie i kompetencje stały 

się najważniejszymi wartościami współczesnej cywilizacji10. 

W gospodarce opartej na wiedzy niezbędni są dobrze przygotowani i innowacyjni 

pracownicy. Rozwijanie i aktualizowanie wiedzy okazuje się być koniecznością wynikającą 

przede wszystkim z niekończącego się procesu rozwoju technologii informatycznych, w tym 

technologii informacyjno-komunikacyjnych - stanowiących w gospodarce opartej na wiedzy 

najważniejszymi narzędziami pracy. Jednak tak w Europie, jak i Polsce istnieje ogromna 

                                                      

7
 Korzan D., W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej, e-mentor 2/2005, www.e-mentor.edu.pl. 

8
 Kida M., Neczaj-Świderska R., Interaktywna metoda kształcenia dorosłych, e-mentor 4/2007, www.e-mentor.edu.pl. 

9
 Półturzycki J., Andragogika jako dyscyplina akademicka, [w:] Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Andragogika jako 

przedmiot akademicki, A. Fabiś (red.), Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w 

Mysłowicach, Mysłowice-Zakopane 2004, s. 17. 

10
 Jaworski P., Edukacja ustawiczna. Jaki skarb w niej ukryto? Na podstawie Jaworski P., Bezdroża edukacji, nr 30 

kwartalnika „Cywilizacja”, Instytut Edukacji Narodowej, www.ien.pl. 

http://www.e-mentor.edu.pl/
http://www.e-mentor.edu.pl/
http://www.ien.pl/
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różnica pomiędzy zakresem potrzeb kształcenia całożyciowego, obejmującego wszystkie 

kategorie pracowników a ich gotowością do kształcenia ustawicznego11. 

Należy zwrócić uwagę na tempo rozwoju i udoskonaleń sprzętu oraz oprogramowania, 

niespotykane w przypadku innych narzędzi, jakie wymyślił człowiek. 

Korzystając z komputera, jednostka, jak i całe społeczeństwo, ma do czynienia z sytuacją 

konieczności nieustannego odświeżania i poszerzania swoich umiejętności oraz zdobywania 

nowych. Innowacyjność w skali globalnej oznacza bowiem, że żaden aktualny czy też 

potencjalny pracownik nie może ze swoimi kompetencjami stać w miejscu - w tym 

kontekście, bardziej niż w jakimkolwiek innym, szczególnej wagi nabiera powiedzenie: 

Kto stoi w miejscu, ten w istocie się cofa. Dotyczy to także najmłodszych osób, które właśnie 

kończą szkoły i wchodzą na rynek pracy. Nie jest to kwestia zapominania zdobywanych 

umiejętności, które nieużywane mogą zaniknąć, ale efekt rozwoju, sprawiający, że stare 

nawyki i umiejętności tracą znaczenie. Technologia rozwija się gwałtownie, w związku z czym 

osoba, która "poznała" ją w szkole, kilka lat po ukończeniu edukacji dysponuje wiedzą 

przestarzałą, nieadekwatną do nowych warunków. Rozwiązaniem tego problemu jest 

kształcenie ustawiczne, zwane całożyciowym. Jedną z jego form jest kształcenie 

incydentalne, realizujące się poprzez codzienne rozmowy czy przekazy medialne. Jednak jest 

ono mimowolne, nieplanowane i niespójne, a przez to niekompletne, choć niewątpliwie 

istotne dla codziennego funkcjonowania w społeczeństwie12. 

                                                      

11
 Jeran A., Kształcenie ustawiczne - demograficzna konieczność [w:] www.e-mentor.edu.pl. 

12
 Ibidem. 

http://www.e-mentor.edu.pl/
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1.1. W poszukiwaniu swoistości kształcenia ustawicznego 

Koncepcja kształcenia ustawicznego przewija się przez wiele dokumentów oświatowych, 

zarówno krajowych, jak i unijnych. W dokumentach tych kładzie się nacisk na konieczność 

uczenia się przez całe życie w ramach nowego społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej 

wiedzy. Odpowiedzią na sygnały płynące z poziomu Unii Europejskiej była przyjęta w 2003 

roku Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010. W dokumencie tym 

nakreślone zostały strategiczne cele rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce oraz szereg 

działań priorytetowych z nim związanych13. W niniejszym dokumencie znalazł się zapis: 

„W miarę wchodzenia do Unii Europejskiej Polska nie może nie zauważyć wagi dostępności 

odpowiedniego, spełniającego oczekiwania obywateli systemu usług kształcenia 

ustawicznego, celem zapewnienia absolwentom szkół oraz dorosłym potrzebującym 

przeszkolenia lub doskonalenia wiedzy i umiejętności dostępu do informacji, poprawienia 

swoich możliwości innowacyjnych oraz pozyskania szerokiej wiedzy i umiejętności 

koniecznych do zatrudnienia w takich miejscach pracy, które wymagają odpowiedniego 

poziomu wiedzy”14. Dość skomplikowane zdanie zarówno pod kątem składni, jak i treści. 

Trudno jest jednoznacznie odczytać, co tak naprawdę autor miał na myśli. 

„Ponadto wysokokwalifikowana i wyszkolona kadra jest czynnikiem poprawiającym 

wydajność pracy i podnoszącym konkurencyjność, tworząc w ten sposób odpowiednie 

podstawy dla innowacji. Dlatego też tworzeniu polityki oraz wdrożeniu programu, który 

spełniałby potrzeby w zakresie kształcenia się poszczególnych społeczeństw opartych 

na wiedzy należy nadać najwyższy priorytet. Polityka dotycząca realizacji koncepcji uczenia 

się przez całe życie winna nie tylko spełniać potrzeby młodych ludzi kształcących 

się w szkołach, ale również dorosłych, którzy muszą doskonalić swoje umiejętności 

i przeszkalać się na różnych etapach swojego życia”15. Kolejne dość ciekawe stwierdzenie 

z którego tak właściwie niewiele wynika, a w gruncie rzeczy wprowadza chaos w zakresie 

jednoznacznej interpretacji pojęcia jakim jest kształcenie ustawiczne. 

Nowa polityka edukacyjna ma mieć swoje źródło w zmianach związanych z szybkim tempem 

rozwoju technologicznego, przeobrażeniami na rynku pracy i ogólną globalizacją gospodarki. 

W istocie nowa polityka edukacyjna jest pochodną zmiany koncepcji nauki16. Czy jednak 

to podejście zostało w pełni przemyślane, czy być może jest to wykładnia bezwiednie 

powielana przez decydentów państw członkowskich UE? „Olbrzymi postęp cywilizacyjny, 

                                                      

13
 Zalewski D., Ideologizacja kształcenia ustawicznego, 09/04/2010 [w:] http://blogmedia24.pl. 

14
 Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003, s. 

23 [w:] www.men.gov.pl.  

15
 Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003, s. 

23 [w:] www.men.gov.pl.  

16
 Zalewski D., Ideologizacja kształcenia ustawicznego, 09/04/2010 [w:] http://blogmedia24.pl. 

http://blogmedia24.pl/
http://www.men.gov.pl/
http://www.men.gov.pl/
http://blogmedia24.pl/
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konsumowanie owoców rewolucji naukowej i technicznej, wzrost wydajności pracy, 

ograniczenie i minimalizacja wysiłku fizycznego pracowników fizycznych”17 to wręcz 

dramatyczne dla wielu aktywnych zawodowo aktorów rynku pracy. Postępująca szybko 

dehumanizacja wielu tradycyjnych zawodów poprzez gwałtowne wprowadzenie 

ultratechnologii rozmija się często z dostępną na rynku ofertą szkoleniową. Najgorsze jest 

jednak to, iż to co jest obecnie przedmiotem licznych badań i analiz już ponad dwadzieścia 

lat temu zostało przetestowane w Stanach Zjednoczonych. Niestety, pomimo jednoznacznie 

zidentyfikowanych problemów związanych z przechodzeniem ze społeczeństwa 

przemysłowego do postindustrialnego, a wraz z tym zmieniającą się polityką edukacyjną – 

niekoniecznie dobrze radzącą sobie z zastaną rzeczywistością, UE dość wiernie odwzorowuje 

wzorce, które niestety, ale już dawno okazały być się ułomne. 

Kształcenie ustawiczne powinno wykluczać wszelkie bariery i selekcje, opierając 

się na zasadzie konieczności rozwoju i doskonalenia, wykorzystując wszelkie dostępne środki. 

Zatem nie każda działalność edukacyjna jest ustawiczną, zwłaszcza gdy jest prowadzona 

w izolacji, nie uwzględniając dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych, bez perspektyw. 

Kształcenie ustawiczne nie może być rozpatrywane jako idea, teza czy teoria oświatowa. 

Założenia permanentnej edukacji muszą być realizowane w praktyce, w działaniu. 

Muszą uwzględniać aktualne potrzeby i możliwości społeczne, a także tradycje, 

doświadczenia edukacyjne i wykształcenie. Od 1989 roku zaczął „topnieć” oświatowy 

monopol państwa. Pojawiły się nowe wyzwania dla edukacji dorosłych, związane 

ze zmianami w ustawodawstwie i na rynku pracy, także rodzące się demokratyczne 

społeczeństwo miało znaczny wpływ na rozwój oświaty dorosłych. Zaczęły pojawiać 

się placówki prywatne, szkoły, ośrodki kursowe, a także prywatne uczelnie wyższe. 

Współczesna edukacja dorosłych prowadzi do konkurencji wśród usługodawców 

edukacyjnych oraz komercjalizacji procesów kształcenia dorosłych. Oferty szkół, 

uczelni przyciągają potencjalnych uczestników swoim bogactwem oraz różnorodnością 

i nowoczesnością form kształcenia. Edukacja dorosłych stanowi jednak wspólne dobro 

powszechne dla uczestników grup społecznych, zakładów, organizacji, towarzystw oraz 

państwa18. 

Kształcenie ustawiczne polega na ciągłym dokształcaniu się przez całe życie w różnych 

formach. Dotychczas dominowało nauczanie formalne19, które było podstawą obecnego 

systemu szkolnego (powolny progres ucznia od przedszkola do uniwersytetu). 

                                                      

17
 Naisbitt J., Megatrendy, Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s.9. 

18
 Korzan D., W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej, e-mentor 2/2005, www.e-mentor.edu.pl. 

19
 Kształcenie formalne - system kształcenia oparty na stałych pod względem czasu i treści nauki formach (klasy, stopnie, 

szkoły, programy i podręczniki), prowadzący od nauczania początkowego do uniwersytetu i włączający - obok kursów 

wykształcenia ogólnego - wiele programów specjalnych oraz instytucji stacjonarnego kształcenia technicznego i 

zawodowego (W. Okoń: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa, 1992r.). 

http://www.e-mentor.edu.pl/
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Teraz na „arenę dziejową” dość agresywnie wchodzi kształcenie nieformalne20, 

funkcjonujące poza systemem edukacji. Do niego należą różne formy kursów, szkoleń 

i doszkoleń. W ramach uczenia się przez całe życie wspomina się jeszcze o tzw. kształceniu 

incydentalnym21, czyli dokonywanym w ramach spontanicznej działalności człowieka22. 

Jednak niezależnie od zastosowanej definicji, to przede wszystkim od jednostki zależy 

skuteczność podjętego kształcenia. Rolę szanowanego niegdyś nauczyciela – mentora 

zastępuje dziś trener. Sama zmiana powszechnie używanego nazewnictwa powoduje pewne 

zawirowania na rynku edukacyjnym. Czynni pedagodzy uczęszczają masowo na „szkolenia 

trenerskie” z nadzieją, że dzięki temu będą mogli skorzystać z intratnych dziś posad 

w ramach projektów szkoleniowych. Wśród pozostałych pedagogów rodzi się z kolei 

niepokój, czy ich przygotowanie pedagogiczne jest już dziś niewystarczające do pełnienia roli 

zawodowej. To również obraz współczesnego kształcenia ustawicznego, ale od strony jego 

czynnych kreatorów, równie zagubionych w systemie, jak osoby o najniższych kwalifikacjach 

zawodowych. Wracając do terminu trener – jego wydźwięk jest znacznie mniej nobilitujący, 

niż po prostu nauczyciel, szczególnie dla ludzi w wieku średnim oraz osób starszych. 

Samo znacznie pojęcia trener sprowadza się funkcji technicznej, nadzorcy czuwającego nad 

wykonywaniem powtarzalnych z góry określonych czynności. Problem polega jednak na tym, 

że społeczeństwo polskie bezwiednie adaptuje wprowadzane pojęcia, w tym przypadku 

niejako nowy zawód, nie zastanawiając się nad jego rzeczywistym znaczeniem. 

Nacisk na kształcenie ustawiczne prowadzi do zmiany znaczenia tradycyjnej funkcji szkoły, 

jako instytucji. Skoro nie przygotowuje ona już do życia, co wynika m.in. z zapisów zawartych 

w Strategii Kształcenia Ustawicznego do roku 2010, to w efekcie musi być marginalizowana. 

I tu dochodzimy do swoistego absurdu. W różnorodnych dokumentach unijnych pisze się 

o potrzebie przeobrażenia szkół w „ośrodki uczące się” lub w „wielofunkcyjne ośrodki 

edukacyjne”. Jeśli zatem szkoła zamierza przetrwać, będzie musiała ewaluować w stronę 

ośrodków kursorycznych, ewentualnie stanie się „instytucją uczącą, jak się uczyć”. Jej rola 

ograniczy się przede wszystkim do nauki obsługi komputerów, ewentualnie będzie skupiać 

się wokół kompetencji kluczowych. Konieczność uczenia się przez całe życie oczywiście 

nie podlega żadnej dyskusji. Każdy człowiek powinien nieustannie zdobywać wiedzę, 

dążyć do poznania prawdy - ta myśl nie jest żadnym odkryciem współczesnych 

technokratów. Jednak w ich wykonaniu pomysł ten wpisuje się w pooświeceniową teorię 

nauczania, która w pierwszym rzędzie kładzie nacisk na potrzebę zdobywania określonych 

                                                      

20
 Kształcenie nieformalne - świadoma i zorganizowana działalność kształcąco - wychowująca prowadzona poza 

ustanowionym formalnym systemem szkolnym, umożliwiająca określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów 

kształcenia (W. Okoń: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa, 1992r.). 

21
 Kształcenie incydentalne - trwający przez całe życie nie zorganizowany i niesystematyczny proces nabywania przez 

każdego człowieka wiadomości, sprawności, przekonań i postaw na podstawie codziennego doświadczenia oraz wpływów 

wychowawczych otoczenia (W. Okoń: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa, 1992r.). 

22
 Zalewski D., Ideologizacja kształcenia ustawicznego, 09/04/2010 [w:] http://blogmedia24.pl. 

http://blogmedia24.pl/
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umiejętności technicznych, bagatelizując kształcenie ogólne23 A to przede wszystkim solidne 

podstawy zdobyte podczas edukacji ogólnej dają możliwość dalszego rozwoju jednostki. 

Rok 2010, w którym opublikowane zostało sprawozdanie z wykonania Strategii Lizbońskiej 

niestety nie okazał być się łaskawy dla oceny europejskiej edukacji. Postępy w realizacji 

celów Strategii Lizbońskiej na polu edukacji są różne w poszczególnych państwach 

członkowskich. Na poziomie UE nie ma jednak zasadniczego postępu, który przybliżałby 

do realizacji edukacyjnych celów Strategii. Różnice między poszczególnymi państwami 

są znaczne. Na razie UE jako całość osiągnęła jedynie cel dotyczący zwiększenia liczby 

absolwentów kierunków technicznych. Pozostałe cele nie tylko nie zostały jeszcze osiągnięte, 

lecz coraz mniejsze są szanse, by stało się to do 2010 r.24. Co więcej szereg opracowań 

wskazuje wyłącznie na przyrost w wymiarze ilościowym, często abstrahującym 

od pożądanego wymiaru jakościowego. 

Pedagogika klasyczna od wieków podkreślała konieczność wszechstronnego kształcenia 

jednostki. Wynika to z racjonalnego spostrzeżenia, iż w pierwszej kolejności człowiek 

powinien nabyć pewną ogólną ogładę, kulturę, nauczyć się czytać, pisać, logicznie myśleć, 

zapoznać z pewnym kanonem wiedzy podstawowej, nauczyć się panować nad sobą, 

wypracować odpowiednie normy moralne i etyczne, a dopiero w drugiej kolejności 

zdobywać praktyczną wiedzę i umiejętności25. 

Niestety, współczesne koncepcje kształcenia ustawicznego stały się kontynuacją swoistej 

technologizacji nauki w pogoni za budowaniem „raju na ziemi”. Gdyby bowiem priorytety 

odnośnie nauczania na pierwszych etapach edukacji kładły nacisk na realizację „starego” 

ideału kształcenia ogólnego, wówczas późniejsze dokształcanie zawodowe byłoby 

uzasadnione. Niestety, wg realizowanej dziś strategii UE, na podstawowych etapach edukacji 

kładzie się głównie nacisk co najwyżej na czytanie, pisanie, liczenie, a tradycyjne zdobywanie 

wiedzy jest o tyle potrzebne, o ile przydaje się w praktycznym życiu. Można, a właściwie 

należy zadać sobie pytanie: „Do czego zatem może przydać się znajomość „Pana Tadeusza”?” 

Z pewnością w ramach obowiązującej koncepcji nauczania, znajomość ta nie będzie miała 

żadnego zastosowania w gospodarce opartej na wiedzy. W tym kontekście literatura, 

czy historia są naukami „martwymi”, które za sprawą siły odśrodkowej będą wyrzucane poza 

system. W efekcie zadanie szkoły będzie sprowadzało się do nauki: jak się uczyć, 

gdzie zdobywać wiedzę itp., marginalizując wiedzę mądrościową, będącą wynikiem 

przemyśleń pokoleń i doświadczenia historycznego26. W gospodarce, w której przede 

wszystkim dostęp do unikatowej informacji stał się kluczem do sukcesu w wymiarze 

                                                      

23
 Ibidem. 

24
 Kaczor M., Raport z wykonania Strategii Lizbońskiej za rok 2008, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 

2009, s.63. 

25
 Zalewski D., Ideologizacja kształcenia ustawicznego, 09/04/2010 [w:] http://blogmedia24.pl. 

26
 Ibidem. 

http://blogmedia24.pl/
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ekonomicznym. Współczesna gospodarka, o której mówiąc, mówi się jednocześnie 

o społeczeństwie informacyjnym, gospodarce opartej na wiedzy, globalizacji, metropolizacji 

gospodarki, infrastruktulizacji rozwoju, głębokim inwentercjonizmie instytucjonalnym 

globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, prawie międzynarodowym i krajowym, jako 

podstawowym instrumencie interwencjonizmu oraz o informacji, jako instrumencie 

sterowania i determinancie rozwoju27 jest zupełnie inna, niż obraz wyłaniający się nadal 

z licznych przekazów społecznych, medialnych, a co gorsza postaw prezentowanych przez 

przedstawicieli edukacji, a w tym organów prowadzących. Z drugiej jednak strony 

nie powinno to do końca dziwić, skoro jest to obraz zgodny z tym, wyłaniającym 

się z obowiązujących podręczników akademickich, które są fundamentem wiedzy szerokiego 

spektrum elity intelektualnej Lubelszczyzny, która zdaje się nie dostrzegać dynamicznie 

zachodzących zmian w ich otoczeniu. Cóż jednak robić, gdy dostęp do dobra traktowanego 

coraz częściej jako dobro podstawowe jakim jest Internet, nadal na Lubelszczyźnie jest 

dobrem luksusowym28? 

Wyróżnianych jest pięć podstawowych elementów tworzących kształcenie ustawiczne: 

- edukacyjna aktywność dorosłych w procesie kształcenia i wychowania, 

- istota organizowania aktywności edukacyjnej dorosłych, 

- cele aktywności edukacyjnej dorosłych, 

- profesjonalny zakres działalności i akademicka dyscyplina zajmująca się teoretycznie 

kształceniem dorosłych, 

- specyficzny teren działania środowiskowego i socjalnego29. 

1.2. Chaos terminologiczny wokół kształcenia ustawicznego 

Kształcenie ustawiczne na dzień dzisiejszy nie doczekało się niestety ujednolicenia 

terminologicznego, pomimo zdawałoby się dużej jego wagi dla społeczeństwa i gospodarki. 

„Kształcenie ustawiczne” często utożsamiane z terminami takimi, jak: „kształcenie/edukacja 

dorosłych”, „kształcenie/edukacja ciągłe/a”, „kształcenie/uczenie się przez całe życie”, 

„kształcenie/edukacja permanentne/a”, „kształcenie/edukacja nieustające/a”, 

niewyczerpującymi całego spektrum stosowanych określeń obok zróżnicowanej płaszczyzny 

                                                      

27
 Oleński J. [Uniwersytet Warszawski, Główny Urząd Statystyczny], Podstawy informacyjne ewaluacji i interwencji, V 

Konferencja Ewaluacyjna Ewaluacja – narzędzie podnoszenia jakości wydatkowania środków publicznych, Warszawa, 23 

października 2009. 

28
 Jegorow D., Odmienność regionalna skuteczności wykorzystania środków polityki spójności na przykładzie Lubelszczyzny. 

Rekomendacje do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Chełm 2009, s. 33. 

29
 Korzan D., W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej, e-mentor 2/2005, www.e-mentor.edu.pl. 

http://www.e-mentor.edu.pl/
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terminologicznej charakteryzuje się wyraźnie zróżnicowaną płaszczyzną realizowanych 

inicjatyw. 

Podejście teoretyczne wskazuje, iż kształcenie ustawiczne jest dwojako przedstawiane. 

Ujęcie węższe odnosi się do dokształcania i doskonalenia zawodowego młodzieży pracującej 

i osób dorosłych, ujęcie szersze, spopularyzowane głównie za sprawą UNESCO - Organizacji 

Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organization) za edukację ustawiczną uznaje nie tylko kształcenie 

zawodowe dorosłych, ale również jak najszerzej pojęte kształcenie ogólne. 

Pełnię konsekwencji z punktu widzenia osobowego tak rozumianej edukacji wyjaśnia 

prof. J. Półturzycki. Stwierdza on, że ,,[...] kształcenie ustawiczne, zgodnie z zasadą 

permanencji w oświacie dorosłych, obejmuje całe dorosłe życie człowieka, w tym także okres 

emerytalny i przedemerytalny". Oznacza ono również ,,[...] integrację wszelkich oddziaływań 

wychowawczych, formalnych i nieformalnych, kształcenia programowego i samokształcenia. 

Tak więc rodzina, praca zawodowa, [...] uczestnictwo w kulturze stają się elementami 

kształcenia ustawicznego"30. 

1.2.1. Kształcenie ustawiczne – od definicji do definicji 

Literatura pedagogiczna31 wyraźnie precyzuje ogół wskazanych wyżej pojęć używanych 

zamiennie w obszarze kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych. Zarówno same 

terminy, jak i pojęcie dorosłości są w różnych kulturach oraz krajach inaczej rozumiane 

i przypisuje się im różne znaczenia. 

„Oświata dorosłych” to działalność mająca na celu zapewnienie młodzieży w wieku 

poszkolnym i dorosłym możliwości zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych, 

uzupełniania i poszerzania kwalifikacji, wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności (...) 

wg Leksykonu tematycznego PWN Pedagogika. Ma ona do spełnienia dwie zasadnicze 

funkcje: kompensacyjną, polegającą na upowszechnianiu wymaganego wykształcenia wśród 

tych, którzy nie uzyskali go w odpowiednim wieku  oraz właściwą, polegającą na rozszerzeniu 

posiadanego wykształcenia32. 

Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 ujmuje pojęcie kształcenia 

ustawicznego jako „koncepcji uczenia się obejmującej rozwój indywidualny i rozwój cech 

społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach – w systemie formalnym 

tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia 

                                                      

30
 Jaworski P., Edukacja ustawiczna. Jaki skarb w niej ukryto? Na podstawie Jaworski P., Bezdroża edukacji, nr  30 

kwartalnika „Cywilizacja”, Instytut Edukacji Narodowej, www.ien.pl. 

31
 Ściślej: andragogiczna. 

32
 Korzan D., W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej, e-mentor 2/2005, www.e-mentor.edu.pl za Milerski B., Śliwerski 

B. (red.), Leksykon tematyczny PWN Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 142. 

http://www.ien.pl/
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dorosłych oraz w ramach kształcenia nieformalnego, a więc w domu, 

pracy i w społeczności”33. 

„Edukacja permanentna” definiowana jest jako stałe odnawianie i doskonalenie kwalifikacji 

ogólnych i zawodowych; współczesny model edukacji, zgodnie z którym kształcenie 

nie ogranicza się do okresu nauki w szkole, lecz trwa w różnych formach, przez całe życie34. 

„Edukację dorosłych" definiuje się z kolei jako system działań edukacyjnych w różnych 

formach i zakresach wobec osób dorosłych w różnym wieku, legitymujących się różnym 

wykształceniem i pochodzących z różnych środowisk. Treść edukacji stanowią różne 

dziedziny wiedzy kultury i aktywności człowieka, w formach szkolnych i akademickich, 

pozaszkolnych oraz samokształceniowych. Edukacja dorosłych stanowi część edukacji 

permanentnej i realizuje jej cele we właściwych dla dorosłych formach aktywności 

intelektualnej35. 

Polskie akty prawne definiują kształcenie ustawiczne jako36: 

- „kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy 

ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez 

osoby, które spełniły obowiązek szkolny” (Ustawa o systemie oświaty 

z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 

- „kształcenie w szkołach dla dorosłych , a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy 

ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, 

poszukujących pracy, pracowników i pracodawców” (Ustawa o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2008 r. 

Nr 69 poz.415 z późn. zm.). 

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury w „Rekomendacji 

w Sprawie Rozwoju Edukacji Dorosłych” UNESCO ( Nairobi, 1976) edukacja dorosłych 

to: „cały kompleks organizowanych procesów oświatowych, formalnych i innych, 

niezależnie od treści, poziomu i metod kontynuujących lub uzupełniających kształcenie 

w szkołach, uczelniach i uniwersytetach, a także naukę praktyczną, dzięki czemu osoby, 

uznawane jako dorosłe przez społeczeństwo, do którego należą, rozwijają swoje zdolności, 

wzbogacają wiedzę, udoskonalają swoje techniczne i zawodowe kwalifikacje lub zdobywają 

nowy zawód, zmieniają swoje postawy i zachowania w zakresie wszechstronnego 

                                                      

33
 www.wup.lublin.pl. 

34
 Korzan D., W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej, e-mentor 2/2005, www.e-mentor.edu.pl za Milerski B., Śliwerski 

B. (red.), Leksykon tematyczny PWN Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 55. 

35
 Korzan D., W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej, e-mentor 2/2005, www.e-mentor.edu.pl za Półturzycki J., 

Przemiany i perspektywy edukacji dorosłych, "Edukacja Dorosłych", nr 1, 1993, s. 19. 

36
 www.wup.lublin.pl. 
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kształtowania osobowości oraz uczestnictwa w zrównoważonym i niezależnym społecznym 

i kulturalnym rozwoju”37. 

W Rezolucji Rady Unii Europejskiej z 27 czerwca 2002 r. „Urzeczywistnienie koncepcji uczenia 

się przez całe życie” (Lifelong Learning ), Komunikat Komisji Europejskiej pojawia się zapis, 

że: „pojęcie lifelong learning powinno dotyczyć uczenia się od fazy przedszkolnej do późnej 

emerytalnej, włączając w to całe spektrum uczenia się formalnego: w szkołach i innych 

placówkach systemu edukacji, pozaformalnego: w instytucjach poza systemem edukacji, 

i nieformalnego-naturalnego. Ponadto, powinno się ono odnosić do wszelkiej, trwającej całe 

życie aktywności uczenia się, mającej na celu rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności 

w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej oraz zorientowanej na zatrudnienie. 

Zasadniczym odniesieniem w tym względzie powinna być osoba jako podmiot uczenie się, 

co podkreślać ma znaczenie prawdziwej równości szans jakości w procesie uczenia się38. 

„Kształcenie ustawiczne” wg literatury andragogicznej jest ideą zakładającą kształcenie 

i wychowanie człowieka przez całe życie. W innym ujęciu jest to potrzeba i cecha 

charakteryzująca współczesnego człowieka, warunkująca rozwój jego zdolności, 

śledząca zmiany w społeczeństwie i świecie, a także wszechstronny rozwój osobowości 

w ciągu całego życia. Przyjmuje się także, że kształcenie ustawiczne tożsame w tym ujęciu 

edukacji permanentnej oznacza kształcenie, którego celem jest podtrzymanie lub ciągłe 

rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych39. Podstawową zasadą kształcenia 

ustawicznego jest zachowanie ciągłości i systematyczności procesu uczenia się. Właśnie 

ta ciągłość jest gwarantem stałego rozwoju, chroniąc jednocześnie przed dezaktualizacją 

zdobytej wcześniej wiedzy40. 

Europejskie memorandum w sprawie kształcenia ustawicznego definiuje „uczenie się przez 

całe życie” jako: [...] wszelkie formy aktywności związane z uczeniem się, podejmowane 

w ciągu życia, mające na celu zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji, z perspektywy 

życia osobistego, obywatelskiego, społecznego i zawodowego6. Istotą kształcenia 

ustawicznego jest więc zdobywanie wielu różnych umiejętności, które mają w efekcie 

znaczenie dla funkcjonowania jednostki przez jej całe życie - we wszystkich jego obszarach41. 

Ustawiczność w edukacji oznacza integrację wszelkich oddziaływań wychowawczych, 

formalnych i nieformalnych, kształcenia programowego i samokształcenia. 

                                                      

37
 Ibidem. 

38
 Ibidem.  

39
 Korzan D., W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej, e-mentor 2/2005, www.e-mentor.edu.pl za Petit R., Dictionnaire 

de la langue français. Paris 1990, za: E. Dragosz-Zabłocka, R. Piwowarski, Edukacja dorosłych w latach 1990-1994, Instytut 

Badań Edukacyjnych, Warszawa 1996, s. 4-5. 

40
 Korzan D., W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej, e-mentor 2/2005, www.e-mentor.edu.pl za Lengrand P. (red.), 

Areas of Learning Basie of Lifelong Education, UNESCO Institute for Education and Pergamon Press, Oxford 1986. 

41
 Jeran A., Kształcenie ustawiczne - demograficzna konieczność [w:] www.e-mentor.edu.pl 
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Kształcenie ustawiczne przez naukę, pracę, współdziałanie społeczne i uczestnictwo 

w kulturze doskonali ludzi dorosłych, rozszerza jednocześnie działalność oświatową, 

wprowadzając ją do wszystkich dziedzin aktywności intelektualnej, kulturalnej i społecznej 

człowieka42. 

1.2.2. Idea kształcenia ustawicznego 

Idea kształcenia ustawicznego nakreślona w podręcznikach akademickich, a idea kształcenia 

ustawicznego realizowana w obecnie w Polsce, to wyraźny rozdźwięk na poziomie celów, 

działań i rezultatów. Trudno się jednak temu dziwić skoro żaden dokument tak naprawdę 

nie precyzuje, czym tak naprawdę właściwie jest kształcenie ustawiczne. Nie można 

jednoznacznie wskazać, które formy kształcenia/dokształcania wpisują się w kształcenie 

ustawiczne. Jeden wyłaniający się z polskiej praktyki nurt to kształcenie ustawiczne 

utożsamiane z potrzebą kształcenia przez całe życie – w dużym uproszczeniu od narodzin 

do śmierci niezależnie od formy, nurt drugi to kształcenie osób dorosłych w formach 

szkolnych obejmujących szkołę ponadgimnazjalną, tj. liceum, technikum lub zasadniczą 

szkołę zawodową dla dorosłych wpisujący się w inicjatywy projektowe realizowane 

w ramach działania 9.3 PO KL. W tym przypadku należy jednak wyraźnie zaznaczyć, 

że możliwy do realizowania zakres inicjatyw projektowych w poszczególnych regionach kraju 

istotnie różni się pod siebie, czego podłożem jest niewątpliwie brak wiedzy lub niepełna 

wiedza osób odpowiedzialnych za realizację działania 9.3 PO KL. Przykładem jest chociażby 

projekt realizowany w Toruniu, gdzie wsparciem objęta została szkoła policealna, 

gdy tymczasem Instytucja Pośrednicząca w Lublinie odpowiedzialna za wdrażanie działania 

9.3 PO KL w swojej wykładni wykluczyła możliwość finansowania inicjatyw projektowych 

obejmujących szkoły policealne w ramach przedmiotowego spornego działania. Co więcej, 

przykład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu opisany został jako wzorcowy 

w publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej43. To jednak nie koniec kontrowersyjnej 

płaszczyzny wpisującej się w nurt drugi. W ramach działania 9.3 PO KL wsparcie kierowane 

jest również do Centrów Kształcenia Praktycznego (CKP). Z kolei CKP w zakresie swoich zadań 

mają m.in.: organizowanie praktycznej nauki zawodu, co zwłaszcza wpisuje się w kształcenie 

zawodowe obejmujące przede wszystkim szkoły młodzieżowe; przeprowadzenie na zlecenie 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe, co również realizowane jest przez CKU oraz wybrane szkoły zawodowe; 

realizowanie innych zadań edukacyjnych tj. organizowanie doskonalenia nauczycieli, kursów, 

egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia, co wpisuje się 

w ww. definicje kształcenia ustawicznego, lecz pozostaje w jednoznacznej sprzeczności 

z grupą docelową do której kierowane jest wsparcie w ramach działania 9.3 PO KL. 
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 Korzan D., W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej, e-mentor 2/2005, www.e-mentor.edu.pl. 
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 Wolińska I., Fundusze unijne dla oświaty: kształcenie dorosłych, Fundacja Fundusz Współpracy na zlecenie MEN, 

Warszawa 2009, s. 17. 
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Trzeci nurt kształcenia ustawicznego, to podejście w którym dokształcanie realizowane jest 

przez osoby dorosłe w dowolnej formie (wszechstronna koncepcja, która obejmuje formalne 

i nieformalne uczenie się rozciągnięte na przestrzeni całego życia jednostki i umożliwiające 

jej osiągnięcie najpełniejszego rozwoju w życiu osobistym, społecznym i zawodowym; 

koncepcja obejmująca zespół perspektyw, sposobów i środków edukacyjnych, dzięki którym 

każdy może bardziej rozwijać swoje zdolności i aspiracje na przestrzeni całego życia; 

to całożyciowy system w tym sensie, że obejmuje on wszystkie formy uczenia się w ciągu 

życia. Odbywa się ono poprzez uczestnictwo w: szkoleniach, kursach zawodowych 

lub hobbystycznych, studiach podyplomowych, wyjazdach studyjnych, konferencjach, 

seminariach, poprzez czytanie czasopism edukacyjnych, oglądanie lub słuchanie audycji 

edukacyjnych.) często skierowane do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych realizowane 

przez urzędy pracy. Czwarta koncepcja kształcenia ustawicznego ukierunkowana jest 

na nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych w ramach sformalizowanej ścieżki 

edukacyjnej, tj. stopniowe systematyczne zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych 

podczas edukacji w szkole podstawowej, ponadgimnazjalnej, wyższej, a podczas pracy 

zawodowej podwyższanie kompetencji zawodowych/dostosowywanie do wymogów 

gospodarki odbywające się w ramach samokształcenia wspieranego kształceniem 

incydentalnym w formie szkoleń kompetencyjnych. 

Ogół powyższych podejść, z jednej strony jakże odmiennych, a z drugiej strony jakże 

przeplatających się zarówno w formach wsparcia, jak i uczestnikach kształcenia wskazuje 

na swoisty nieład kształcenia ustawicznego wymagający jak najszybszego uporządkowania, 

tak by osoby realizujące inicjatywy z obszaru kształcenia ustawicznego były w pełni 

świadome stojących przed nimi wyzwań, a uczestnicy kształcenia ustawicznego dostrzegali 

korzyści z podejmowanego kształcenia. 

1.3. Geneza kształcenia ustawicznego 

W przeszłości nie zawsze rozumiano kształcenie ustawiczne zgodnie z ww. definicjami, 

choć idea ta ma bogatą historię. Wśród prekursorów wymienia się Solona, Konfucjusza, 

Sokratesa, Platona – myślicieli starożytności interesujących się filozofią, pedagogiką, etyką. 

Wszyscy oni podkreślali potrzebę autokreacji człowieka przez całe życie wskazując – 

jak to określił Seneka – że „na naukę nigdy nie jest za późno”. 

W czasach nowożytnych wyjątkowo dojrzały wyraz znalazła ta idea w poglądach Jana Amosa 

Komeńskiego, który ukazał rozwój człowieka jako proces obejmujący całe życie, 

uwarunkowany prawami przyrody, społeczeństwa i kultury – „tota vita schola est” (całe życie 

jest szkołą). Jego poglądy podzielali Jan Jakub Rousseau i Jan Antoni Condorcet. W Polsce 

potrzebę kształcenia ustawicznego propagowali Szymon Marycjusz z Pilzna, Andrzej Frycz 

Modrzewski i niektórzy twórcy Komisji Edukacji Narodowej. 
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Początków współczesnej koncepcji kształcenia ustawicznego należy się doszukiwać w XIX 

wieku, kiedy to nastąpił ogromny wzrost odkryć technicznych, ale jej ewolucja, aż do lat 60 – 

tych XX stulecia, związana była głównie z kształceniem dorosłych oraz umasowieniem 

szkolnictwa. Przełomowym okresem dla rozwoju i nowoczesnego rozumienia kształcenia 

ustawicznego były lata 60 – te XX wieku, kiedy to na Międzynarodowej Konferencji Oświaty 

Dorosłych, a później przez UNESCO zaczęto upowszechniać pogląd, że oświata dorosłych 

powinna być jedynie integralną częścią edukacji ustawicznej traktowanej jako całość, 

system obejmujący całe życie człowieka. Taką właśnie koncepcję przedstawił w 1965 roku 

Paul Lengrand, zauważając, że w warunkach zmiennej cywilizacji należy przygotować 

człowieka do stałego podnoszenia zasobu wiadomości i umiejętności oraz ustawicznego 

formowania własnej osobowości. Za kolebkę edukacji dorosłych w Europie uważa się Wielką 

Brytanię. 

Wśród kluczowych dat istotnych dla rozwoju kształcenia ustawicznego należy wskazać: 

- 1851: praca J. W. Hudsona o historii edukacji dorosłych. 

- 1921: powołanie Instytutu Edukacji Ustawicznej i Dorosłych. 

- 1967: konferencja zorganizowana w Cambridge, która stała się punktem wyjścia 

do stworzenia nowoczesnej koncepcji kształcenia ustawicznego. Stworzono wówczas 

postulat nowej orientacji wychowania w związku z gwałtownym przyspieszeniem 

rozwoju cywilizacyjnego. 

- 1970: książka francuskiego autora P. Langranda – „Wprowadzenie do edukacji 

permanentnej”, która nie tylko stała się fundamentem pod francuski system edukacji 

ustawicznej, ale spopularyzowała zagadnienie w świecie. Wkrótce z inicjatywy 

UNESCO rozpoczęto szerokie badania międzynarodowe nad „całościową koncepcją 

edukacji permanentnej”. 

- 1971: UNESCO powołała Międzynarodową Komisję do spraw Rozwoju Edukacji dla 

zbadania aktualnego stanu oświaty i wychowania na świecie oraz w celu opracowania 

założeń ich przyszłego rozwoju. Rezultatem badań był raport Edgara pt. „Uczyć się, 

aby być”. Przedstawiał on stan oświaty w latach 60. oraz warunki jej rozwoju 

i upowszechniania. Wskazano trzy podstawowe zasady warunkujące dalszy rozwój 

edukacji: zasadę demokratyczności (powszechności) edukacji; zasadę ustawiczności 

kształcenia; zasadę elastyczności programowej, strukturalnej i metodycznej. 

Szczególny nacisk położono na problem permanentnej edukacji i wdrażanie 

społeczeństwa do samokształcenia. 

- 1974: międzynarodowe sympozjum poświęcone edukacji ustawicznej. 

- 1976: podczas XIX Konferencji Generalnej UNESCO w Nairobi przyjęto Rekomendację 

w sprawie Rozwoju Edukacji Dorosłych. Zdefiniowano tam edukację dorosłych jako 
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kompleks procesów oświatowych, formalnych i nieformalnych „kontynuujących lub 

uzupełniających kształcenie w szkołach, uczelniach i uniwersytetach, a także naukę 

praktyczną, dzięki czemu osoby, uznawane jako dorosłe przez społeczeństwo, do 

którego należą, rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają swoje 

techniczne i zawodowe kwalifikacje lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje 

postawy i zachowania w zakresie wszechstronnego kształtowania osobowości oraz 

uczestnictwa w zrównoważonym i niezależnym społecznym i kulturalnym rozwoju”. 

- 1979: raport wypracowany w kręgu Klubu Rzymskiego pt. „Uczyć się - bez granic. 

Wprowadzono tam pojęcie „ludzkiej luki”, które trafnie oddaje ideę edukacji 

ustawicznej – pojęcie to zostało sprowadzone do tego, czy to, co nazywamy 

postępem, nie jest zjawiskiem pospiesznym i rządzonym przypadkiem, że wprowadza 

zamieszanie wśród społeczeństw świata, które nie potrafią nadążyć za falami 

powodowanych przezeń zmian na lepsze lub gorsze. Za takim postawieniem tego 

problemu kryje się myśl, iż niezależnie od daleko posuniętego zaawansowania 

w innych dziedzinach, żyjący współcześnie ludzie nie są jeszcze w stanie w pełni 

zrozumieć znaczenia i następstw tego, co czynią. Nie potrafią zrozumieć 

powodowanych przez samych siebie zmian w środowisku naturalnym i we własnym 

położeniu, coraz bardziej oddalają się od realnego świata. Tak właśnie powstaje „luka 

ludzka”, której niestety tak wielu nadal nie dostrzega. Luka ta jest już dzisiaj rozległa i 

pełna niebezpieczeństw, a mimo to jej dalsze powiększanie się jest niemal nie do 

uniknięcia44. 

                                                      

44
 Jaworski P., Bezdroża edukacji, nr 30 kwartalnika „Cywilizacja”, Instytut Edukacji Narodowej, www.ien.pl. 

http://www.ien.pl/


25 | S t r o n a  

2. Samokształcenie w kształceniu  

2.1. Samokształcenie jako podstawa kształcenia ustawicznego 

Samokształcenie jako kluczowym procesem w kształceniu ustawicznym i powinno być 

podstawą kształcenia przez całe życie. Jednak żeby mogło ono funkcjonować w niniejszy 

sposób, należy najpierw jednoznacznie określić jego istotą oraz cel, metody pracy oraz 

oczekiwane rezultaty45. 

Dla kształcenia przez całe życie umiejętność samokształcenia jest szczególnie przydatna. 

Jest jednym z głównych filarów w edukacji dorosłych, ale równie dobrze może ona stanowić 

podstawę nauki na wcześniejszych etapach życia. Samokształcenie nie jest wyłącznie 

indywidualnym procesem, posiada także wymiar społeczny – z jednej strony korzysta 

z pomocy nauczycieli instytucji oświatowych, z drugiej przygotowuje do pełnienia 

w społeczeństwie różnych ról i zadań. Wybór drogi samokształceniowej jest funkcją „gry”, 

jaką od dziecka toczy jednostka z dostępnym jej systemem oświatowym, 

systemem społecznym, własną antycypacją przyszłej i możliwej rzeczywistości, z samym sobą 

– poszukiwaniem samowiedzy, ustalaniem adekwatnej samooceny, uświadamianiem własne 

tożsamości, własnych ideałów i planów życia46. Szczególną rolę w tym zakresie 

ma do odegrania edukacja, która powinna przyczynić się do ukształtowania postawy 

autoedukacyjnej - społecznie dojrzałej, biorącej odpowiedzialność za swój rozwój. 

Samokształcenia nie można jednak traktować jako jedynej możliwości organizacyjnej 

dla uczenia się przez całe życie. Ma ono swoje zalety, ale też i wady. Jednakże można 

realizować je na różnych poziomach zaawansowania i pozostać na tym poziomie, który 

najbardziej nam odpowiada, bądź też piąć się w górę naszych możliwości47. 

2.2. Samokształcenie – definicja  

Wychodząc od definicji – samokształcenie należy rozumieć jako proces uczenia 

się prowadzony świadomie, z możliwością wykorzystania różnych form pomocy innych osób 

lub instytucji. Jest to proces samodzielnie prowadzonego uczenia się, którego cele, treść, 

formy, źródła i metody dobiera i ustala osoba ucząca się.48 W niniejszej definicji należy 

zwrócić szczególną uwagę na świadomość dotyczącą uczenia się, na poczucie tego, 

że uczymy się dla siebie samych. Dopiero w dalszej części podkreśla się, że osoba 

                                                      

45
 Frąckowiak A., Ustawiczne samokształcenie, www.e-mentor.edu.pl. 

46
 www.pedagogika.umk.pl za Jankowski D., Autoedukacja.., s. 91 i nast. 

47
 Materiały do zajęć [w:] www.pedagogika.umk.pl. 

48
 Frąckowiak A., Ustawiczne samokształcenie, www.e-mentor.edu.pl za Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. 

Novum, Płock 2002, s. 209-210. 

http://www.e-mentor.edu.pl/
http://www.pedagogika.umk.pl/
http://www.pedagogika.umk.pl/
http://www.e-mentor.edu.pl/
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podejmująca osobistą odpowiedzialność za wszystkie wymienione elementy dydaktyczne 

to już „wytrawny gracz” - osoba posiadająca umiejętność samokształcenia w tak wysokim 

stopniu, że wie dokładnie co, jak i gdzie zdobyć i jakie czynności przeprowadzić, by osiągnąć 

postawione samodzielnie cele. Jest to umiejętność o wysokim stopniu zaawansowania, 

do której zdobycia powinniśmy dążyć. Samokształcenie jest umiejętnością, której można 

się nauczyć i którą można doskonalić49. Samokształcenie jest zarówno procesem 

oświatowym, jak i stylem życia, który charakteryzuje aktywne poznawanie świata i siebie, 

doskonalenie własnej osobowości we wszystkich dziedzinach kształcenia i wychowania, 

nie tylko umysłowej, ale także społeczno-moralnej, estetycznej i fizyczno-zdrowotnej50. 

Nadrzędnym wobec samokształcenia pojęciem jest samo edukacja. W jego zakres wchodzą 

dwa procesy: 

- Samowychowanie ma doprowadzić do przyswojenia sobie hierarchii wartości, 

wypracowania wartościowych poglądów, przekonań, postaw, ukształtowania 

charakteru moralnego, wysokiego stopnia kultury estetycznej oraz sprawności 

fizycznej; 

- samokształcenie poznanie rzeczywistości, rozwój sfery intelektualnej, zdobycie 

operatywnej wiedzy, wyrobienie określonych umiejętności51. 

W rzeczywistości oba procesy nakładają się na siebie, co sprawia, że najczęściej rozpatruje 

się je łącznie, tradycyjnie pod pojęciem samokształcenia lub aktualnie także pod pojęciem 

autoedukacji. Literatura przedmiotu wskazuje na cztery grupy głównych potrzeb kierujących 

dążeniami samokształceniowymi. Są to: 

- potrzeby poznania świata, 

- potrzeby sprawnego działania, 

- potrzeby poznania siebie, 

- potrzeby własnego rozwoju52. 

Na tej podstawie, wzbogaconej można przedstawić różne znaczenia samokształcenia: 

- działalność edukacyjna skierowana na zdobycie wiedzy (głównie przez czytelnictwo), 

- zastępowanie nauki szkolnej lub uniwersyteckiej (zadania wyrównawcze), 

- metakognitywne strategie uczenia się (metody i techniki uczenia się), 

                                                      

49
 Frąckowiak A., Ustawiczne samokształcenie, www.e-mentor.edu.pl. 

50
 www.pedagogika.umk.pl za Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991, s. 318. 

51
 www.pedagogika.umk.pl za Matulka Z., Samowychowanie, taż Samokształcenie, w: Wujek T. (red.), Wprowadzenie do 

pedagogiki dorosłych, Warszawa 1992. 

52
 www.pedagogika.umk.pl za Suchodolski B., Problemy upowszechniania nauki w epoce współczesnej, [w:] Konserwatorium 

Oświatowe, Warszawa 1963.  

http://www.e-mentor.edu.pl/
http://www.pedagogika.umk.pl/
http://www.pedagogika.umk.pl/
http://www.pedagogika.umk.pl/
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- nieformalna/ spontaniczna edukacja, 

- sytuacyjne uczenie się (egzystencjalne problemy, które pojawiają się niezależnie 

od podjętego tematu), 

- uczenie się przy wsparciu multimediów (głównie komputera), 

- uczenie rozwijające kompetencje zawodowe (zakłady pracy jako uczące się 

organizacje), 

- twórcza postawa uczonych, wynalazców, artystów. 

Żadne z tych ujęć nie wyczerpuje pełnej istoty i bogactwa samokształcenia. Katalog ten jest 

otwarty, a zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze funkcjonowania jednostki 

– człowieka determinują rozbudowę niniejszego katalogu. 

Proces samokształcenia rzadko występuje w postaci czystej, najczęściej jest skorelowany 

z innymi procesami oświatowymi, do których należy m.in.: kształcenie programowe, 

wychowanie w środowisku i udział w różnych formach działalności pozaszkolnej. 

Uwzględniając różne zewnętrzne uwarunkowania samokształcenia można wyróżnić 

następujące jego rodzaje: 

Samokształcenie wspomagane bądź kierowane: przyjmuje formę poradnictwa, konsultacji, 

a niekiedy fragmentarycznego kierownictwa bezpośredniego (np. kształcenie 

korespondencyjne, a dziś jakże popularne e-kształcenia, czyli kształcenie za pośrednictwem 

internetu wykorzystujące elektroniczne platformy edukacyjne). 

Samokształcenie kierowane pośrednio: występuje głównie ze strony autorów, twórców 

i redaktorów źródeł informacji, z których korzystają osoby uprawiające samokształcenie; 

do źródeł tych należą podręczniki, przewodniki metodyczne, programy i pakiety 

multimedialne oraz różnego rodzaju materiały pomocnicze (np. rysunki, wykresy, tablice). 

W tym przypadku bardzo ważnym elementem, choć często dziś niedostrzeganym jest 

weryfikacja poprawności treści edukacyjnych, tj. ich wiarygodność pozbawiona 

manipulacyjnego charakteru. Niestety dynamiczny rozwój edukacji w Polsce, szczególnie 

w odniesieniu do szkolnictwa wyższego wprowadził chaos w tym obszarze połączony 

z niekontrolowanym przekazem treści edukacyjnych bazujących często 

na niezweryfikowanych w wymiarze merytorycznym informacji. 

Samokształcenie samoistne/właściwe: osoby uczące się samodzielne czerpią wiedzę 

ze źródeł naukowych, materiałów i komunikatów nie przeznaczonych do samokształcenia, 

a także bezpośrednio z obserwacji otaczającej rzeczywistości; wymaga to dużej dojrzałości 

intelektualnej, umiejętności wnikliwej obserwacji, właściwej interpretacji wyników, 

umiejętności systematyzowania i strukturyzowania uzyskanych danych. Z drugiej jednak 

strony należy podkreślić olbrzymie niebezpieczeństwo wynikające z podejmowania tej formy 

samokształcenia przez osoby nie posiadające odpowiednich podstaw teoretycznych 

do przeprowadzania analizy danych. Niebezpieczeństwo należy rozpatrywać z poziomu 

niepełnego, tj. wybiórczego postrzegania analizowanego zjawiska wiążącego się 
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z pomijaniem kluczowych faktów, stosowania błędnych metod badawczych z założenia nie 

pozwalających na obiektywizację artykułowanych sądów. 

Wszystkie wymienione wyżej procesy mogą występować w różnych kombinacjach i układach 

np.: równolegle, mogą się wzajemnie zaburzać, mogą być komplementarne, poprzedzające, 

następcze53. I to właśnie od tych kombinacji i układów zależy powodzenie samokształcenia. 

Nie można bowiem mówić o skutecznym samokształceniu, gdy bez solidnych podstaw 

teoretycznych, zdobytych, czy to w kształceniu formalnym, czy pozaformalnym, analiza 

rzeczywistości oparta będzie wyłącznie na indywidualnych doświadczeniach jednostki 

z założenia przekładających się na subiektywne postrzeganie faktów, zamiast pożądaną 

pełną ich obiektywizację. 

2.3. Geneza samokształcenia 

Samokształcenie ma długie i bogate tradycje w  praktyce i teorii edukacyjnej. 

Znanymi samoukami byli m.in.: Tomasz Edison - w szkole uczył się 3 miesiące, Maksym Gorki 

- uczył się w szkole 5 miesięcy, podobnie Michał Faraday, Robert Owen. Inni zdobyte 

w szkole wykształcenie kontynuowali samodzielnie, by dojść do znaczących osiągnięć: 

J.J. Rousseau, L. Tołstoj, S. W. Reymont. Z ich biografii odtworzyć można nie tylko dzieje 

samodzielnego rozwoju, ale także prawidłowości tego procesu, jego formy i metody, 

uwarunkowania i kierunki doskonalenia54. Niemniej jednak, nie ma możliwości sprawdzenia 

jak potoczyłyby się losów ww. osób, gdyby ich edukacja została podporządkowana 

usystematyzowanym zasadom edukacji formalnej. 

Jednym z mitów na temat samokształcenia, który niestety, ale z założenia ogranicza wiele 

zdolnych jednostek w rozwijaniu swoich umiejętności i poszerzaniu wiedzy jest przekonanie 

o jego dychotomicznym charakterze. Dość powszechne jest przekonanie, iż albo ktoś potrafi 

uczyć się samodzielnie, albo nie. Niestety, przekonanie to pokutuje zarówno wśród 

nauczycieli, jak i uczniów. Jednak samokształcenie to umiejętność, jak każda inna. 

Wyróżnia ją niezwykle wysoki stopień złożoności, wymagający od uczniów dużego wysiłku 

i determinacji w jej opanowaniu oraz stosowaniu. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy 

może ją opanować. Nie ma więc osób zupełnie niezdolnych do samokształcenia. Inną kwestią 

jest jednak zróżnicowanie opanowania tejże umiejętności. 

Sukces samokształcenia jest złożony i zależy od wielu czynników55: 

- uczący się potrzebują autorytetu, który udzieli im wskazówek co robić, jak i kiedy, 
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 www.pedagogika.umk.pl za Jankowski D., Autoedukacja wyzwaniem współczesności, Toruń 1999, s. 91. 
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 www.pedagogika.umk.pl za Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991, s. 319-323. 
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 Materiały do zajęć [w:] www.pedagogika.umk.pl. 
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- nauczający musi najpierw ustanowić swój autorytet i pozyskać zaufanie uczniów. 

Nauczyciel winien być ekspertem, którego mistrzostwo w danej dziedzinie musi być 

prawdziwe. Zależni od nauczyciela uczniowie czują się najlepiej w dobrze 

zorganizowanym środowisku uczenia się, gdzie stosowane jest rygorystyczne 

podejście do przedmiotu, a nauczanie ma jasną strukturę, jasno określone cele 

i odpowiednie sposoby ich osiągania. Nauczyciel niczym mistrz musi nauczyć 

specyficznych, precyzyjnie zdefiniowanych umiejętności, musi ustanowić określone 

standardy i cele - które uczniowie osiągną po ustalonym czasie nauki i prowadzić ich, 

by je osiągnęli. W tym stadium ma swoje zastosowanie wiele metod i technik 

behawioralnych. Niezależnie od tego nauczyciel musi starać się przygotować 

uczących się do przejścia na wyższy poziom samokształcenia, 

- uczący się, o ile proces nauczania realizowany jest w sposób prawidłowy winni 

wykazywać zainteresowanie nauką, odpowiadać na techniki motywacyjne, 

chętnie wykonywać powierzone im zadania i, a właściwie przede wszystkim widzieć 

cel swojej pracy. Praktyka szkolna zespołu badawczego pokazuje, iż dużym 

problemem współczesnej edukacji jest niedostrzeganie celu edukacji nie po stronie 

osób nauczanych, ale nauczających, 

- nauczający winien wnosić entuzjazm i motywację, przekonywać, wyjaśniać i stosować 

podejście dyrektywne, ale dające wysokie wsparcie uczącym się, 

- uczniowie winni chętnie dać się prowadzić, jeśli tylko rozumieją wykładaną tematykę, 

dlaczego nauczyciel daje wskazówki i pomoc albo dlatego, że lubią nauczyciela. 

Nauczyciel z kolei musi jasno wytłumaczyć, dlaczego dane umiejętności są ważne i jak 

wykonywane zadania pomogą je uzyskać - wskazuje na konkretne rezultaty, 

jakie przyniesie praca uczniów. W tym przypadku ważna jest kwantyfikacja 

na poziomie założonych do osiągnięcia rezultatów. Nauczyciel powinien stosować 

przejrzysty system motywacyjny zaimplementowany w system edukacyjny, tj. używać 

pochwał, żeby wyzwolić zewnętrzną motywację i zachętę, by wyzwolić motywację 

wewnętrzną, a z drugiej strony równoważyć to karą. Jednym z zadań nauczyciela 

na tym etapie jest przygotowanie uczniów do większej umiejętności samokształcenia 

- nauczyciel musi zacząć ćwiczyć z uczniami podstawowe umiejętności, jak np. 

samodzielne ustanawianie celów. Musi też pomóc uczniom rozpoznać ich różne style 

uczenia się, ustanawiać wysokie standardy i motywować uczniów, by je osiągnęli. 

Nauczanie na tym etapie jest jeszcze dość dyrektywne - uczniów traktuje się jak 

materiał do uformowania. Takie nauczanie jest potrzebne, gdy uczniowie mają 

do czynienia z nowym i dość trudnym materiałem, 

- nauczyciel na zasadzie partnerstwa bierze udział w procesie kształcenia. 

Uczniowie mają coraz większy udział w procesie podejmowania decyzji, a nauczyciel 

głównie dba o komunikację między nimi i o wykorzystanie przez nich tych 

umiejętności, które już posiadają. Przedstawia te obszary wiedzy, które są im znane, 
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ale gdzie często można wychwycić kwestie sprzeczne i kontrowersyjne. 

Wyposaża uczniów w metody i techniki większego wgłębiania się w zagadnienia oraz 

ich drążenia, a także interpretowania ich własnych doświadczeń, jak również sam 

może się dzielić swoimi doświadczeniami. Musi pomagać uczącym stawać się coraz 

bardziej niezależnymi - może zacząć od negocjowania z uczniami doraźnych celów 

i ich ewaluacji, a następnie stopniowo zwiększać ich zakres wolności w tym względzie. 

Standardy edukacyjne nie są ustalane przez nauczyciela, ale wynegocjowane 

z uczniami przy wzięciu pod uwagę standardów zewnętrznych (np. wymagań 

programowych, akredytacyjnych itp.), 

- uczący się ustanawiają własne cele i standardy edukacyjne (z pomocą nauczyciela lub 

bez niej). Wykorzystują pomoc ekspertów, instytucji i innych źródeł, by osiągnąć 

postawione samodzielnie cele. Bycie niezależnym na tym etapie nie oznacza 

automatycznie bycia samym - wielu uczniów będących w tym stadium potrzebuje 

towarzystwa i tworzy grupy samokształceniowe. Są oni zdolni i chętni do wzięcia 

odpowiedzialności za swoje uczenie się, prowadzenie go oraz osiąganie efektów. 

Doskonalą się w zakresie umiejętności zarządzania czasem, projektami edukacyjnymi, 

samoewaluacji, zdobywania oraz selekcji informacji i wykorzystania różnych źródeł 

o charakterze edukacyjnym. Niektórzy uczący się na tym etapie mogą nauczyć się 

czegoś od każdego nauczyciela, ale większość najlepiej uczy się w warunkach daleko 

posuniętej autonomii (jedni są bardziej samodzielni w sensie ogólnym, inni tylko 

w niektórych sytuacjach edukacyjnych), 

- nauczający stosuje typowe podejście skoncentrowane na uczniu. 

Zadaniem nauczyciela nie jest nauczanie określonych treści, ale zwiększanie 

i wzbogacanie umiejętności edukacyjnych uczniów. Naczelnym celem tego stadium 

jest uczynić z ucznia dojrzałego twórcę i ewaluatora wiedzy czy mistrza 

w wykonywaniu określonej praktycznej umiejętności. Nauczyciel musi w tym 

momencie usunąć się w cień, by nie zdominować uczniów. Głębsza relacja niż 

z nauczycielem musi zachodzić między uczącym się a zadaniem, które ma do 

wykonania, codziennym życiem i innymi uczącymi się. Nauczyciel musi monitorować 

postępy uczniów, ale ingeruje bardziej w sferę ich kompetencji samokształceniowych, 

by podnieść je na wyższy poziom i by to oni z czasem zaczęli monitorować sami swoje 

postępy (by potrafili to robić dobrze). 

2.4. Skuteczność samokształcenia jako kluczowego procesu w edukacji 

ustawicznej 

Skuteczne samokształcenie wymaga od każdego człowieka umiejętności racjonalnego 

posługiwania się w codziennym życiu mediami i multimediami, umiejętności szybkiego 

czytania ze zrozumieniem oraz umiejętności krytycznego oraz selektywnego odbioru 
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docierających treści. Wyróżnia się osiem czynników mających wpływ na skuteczność 

podejmowanego samokształcenia, a należą do nich56: 

- postrzeganie uczenia się jako przyjemności, 

- posiadanie koncepcji siebie jako efektywnego i niezależnego ucznia, 

- tolerancja na ryzyko, niejasności i komplikacje w uczeniu się, 

- kreatywność, 

- postrzeganie uczenia się jako procesu całożyciowego i przynoszącego korzyści, 

- inicjatywa w uczeniu się, 

- rozumienie samego siebie, 

- zaakceptowanie odpowiedzialności za swoje uczenie się. 

Powyższe umiejętności oraz postawy wobec nauki powinny być kształtowane u każdego 

człowieka od najmłodszych lat niezależnie od realizowanej ścieżki edukacyjnej i planowanej 

do realizacji ścieżki zawodowej. 

2.5. Samokształcenie jako podstawowa strategia edukacji ustawicznej 

Oświata w duchu założeń edukacji ustawicznej powinna przygotowywać do samokształcenia. 

W ten sposób samokształcenie staje się podstawową strategią uczenia się przez całe życie. 

Współcześnie pojęcie samokształcenia wzbogaciło się o zagadnienia uczenia 

się incydentalnego, spontanicznego, niezamierzonego, które jednak w tym miejscu 

nie będzie przedmiotem rozważań. W niniejszym tekście koncentruję się na samokształceniu, 

które cechuje świadomość, celowość oraz samodzielność działań, dominującym w edukacji 

formalnej i pozaformalnej dorosłych57. 

Samokształcenie jest kluczową dla XXI wieku kompetencją społeczeństwa wiedzy. W tym 

społeczeństwie, które przebyło drogę od społeczeństwa feudalnego, poprzez społeczeństwo 

przemysłowe, społeczeństwo ryzyka cenniejsze są kompetencje intelektualne, niż kapitał 

i akt pracy. Społeczeństwo wiedzy/informacji/uczenia się nosi cechy otwartości, wolności, 

demokracji, samorządności, co wymaga od ludzi nieustannie samodzielnych decyzji 

i odpowiedzialności, krytycyzmu i racjonalizmu myślenia, wskazując na konieczność ciągłego 

samokształcenia. Samokształcenie jest głównym wymiarem wpływających na efektywność 

edukacji ustawicznej, ponieważ nie można jednostki zmusić do ciągłego uczenia się 
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w zinstytucjonalizowanych formach kształcenia. Nie bez znaczenia jest także 

to, że współcześnie drogi kształcenia, rozwój osobisty i zawodowy są wysoce 

zindywidualizowane, dlatego standardowe usługi edukacyjne nie są w stanie sprostać 

specyficznym/zindywidualizowanym potrzebom jednostki. Zdolność samokształcenia 

właściwego pojawia się w okresie dojrzewania i odkrywania jaźni. Droga do tego nie jest 

jednolita, zróżnicowana jest także funkcja osobotwórcza samokształcenia58. 

U podstaw procesu uczenia się, w tym samokształcenia, leżą rozpoznania neurobiologii. 

Na tej podstawie formułuje się neurodydaktyczne implikacje procesu samokształcenia: 

zrozumienie procesów zachodzących w mózgu podczas uczenia się, poznanie sposobów 

automotywacji, świadomość harmonijnej współpracy obu półkul mózgowych, 

uświadomienie własnych preferencji co do sposobu uczenia się, zastosowanie teorii 

wielorakiej inteligencji Pozwoliło to na wypracowanie modelu WSWS – wysokiej samooceny 

i wiary w siebie – który decyduje o efektywności procesu samokształcenia. Składnikami tego 

modelu są: przynależność (uczący się musi czuć się potrzebny, akceptowany), aspiracje 

(uczący się musi mieć własne dążenia, motywację), bezpieczeństwo (uczący się jest pewny 

swojej pozycji w grupie, posiada zadania i obowiązki), tożsamość (uczący się zdaje sobie 

sprawę z własnych słabych i mocnych stron, wartości i przekonań), sukces (uczący się wierzy 

w swoje możliwości). Wysoka efektywność samokształcenia jest możliwa przy 

kompleksowym wykorzystaniu systemów reprezentacyjnych WAK (wizualny, audytywny, 

kinestetyczny) oraz różnych rodzajów inteligencji (lingwistycznej, matematyczno-logicznej, 

wizualno-przestrzennej, muzycznej, interpersonalnej)59. 

2.6. Samokształcenie nauczycieli 

Jednych z kluczowych wymiarów kształcenia ustawicznego przekładającego się na jego 

sukces w kontekście realizacji zamierzonych celów jest świadoma swojej misji kadra 

szkoleniowa, a zatem ogół nauczycieli kształcących we wszystkich typach szkół oraz 

podejmujący się edukacji pozaszkolnej. 

Wprawdzie w ujęciu teoretycznym wskazuje się, iż treści samokształcenia nauczycieli 

wynikają z trzech co najmniej czynników:  

- z istoty i właściwości  zawodu nauczyciela, 

- z kierunku przemian i zakresu modernizacji szkolnictwa, 

- z teorii pedagogicznej, podejmowanych rozwiązań oświatowych oraz zasad polityki 

kulturalno-oświatowej60, 
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to praktyka szkolna pokazuje, iż nieliczni nauczyciele są świadomi swojej roli zawodowej. 

Potwierdzają to wyniki badania nad samokształceniem i doskonaleniem nauczycieli, 

jakie przeprowadzono w ostatnim 15-leciu. na reprezentatywnej populacji nauczycieli, 

a z których wyniki i wnioski ukształtowały się w następujący sposób61: 

- od 50% do 63% badanych nie widziało potrzeby podejmowania własnych działań 

samokształceniowych lub udziału w procesie doskonalenia. 37,2% badanych 

nie potrafiło prawidłowo określić celu własnego samokształcenia, a 50% 

samokształcenia pozazawodowego, 

- badani jako główny powód niepodejmowania własnego doskonalenia podawali 

ukończenie studiów oraz nieskuteczność form instytucjonalnych doskonalenia, 

z których najwyżej ocenili studia podyplomowe i zespoły samokształceniowe, 

- zwraca uwagę zbyt skromne wyposażenie nauczycieli w książki przedmiotowe 

i pedagogiczne, w nowoczesne urządzenia techniczne oraz w komputery, z których 

korzysta mniej niż 50% badanych, 

- badani są przywiązani do swojego zawodu i nie zamierzają go zmieniać, ale postulują 

poprawę statusu społecznego i warunków materialnych. Żalą się na stosunek do nich 

władz oświatowych: dyrektorów, metodyków i wizytatorów. Nie cenią zbyt wysoko 

okazywanej pomocy i szukają jej wśród doświadczonych kolegów, 

- badani szczególnie wysoko cenią te rezultaty i wartości, jakie dla rozwoju tego 

procesu i kompetencji nauczycielskich wnoszą studia w wyższych uczelniach. 

W świetle powyższych wyników nikogo nie powinna dziwić nieskuteczność podejmowanych 

działań w obszarze kształcenia ustawicznego. Skoro bowiem ponad połowa edukatorów 

nie dostrzega potrzeby samokształcenia, to czemu dziwić się bierności klientów 

niewydolnego systemu edukacji. Skoro edukatorzy wskazując jako kluczowy argument 

za niepodejmowaniem samokształcenia ukończenie studiów wyższych, to jednoznacznie 

wskazuje na olbrzymi problem mentalnościowy stojący po ich stronie. Nie można bowiem 

skutecznie kreować postaw aktywnych w obszarze permanentnej edukacji, bez świadomości 

o jej potrzebie w grupie osób odpowiedzialnych za przekazywanie wiedzy. To jednak 

nie koniec konsekwencji biernej postawy edukatorów. Każdy, kto nie podejmuje 

samokształcenia, lub uczestniczy jedynie w biernych formach szkoleniowych związanych 

ze zdobywaniem kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownymi dokumentami 

osłabia cały system edukacji. W większości w zasadzie z niewiedzy o najnowszych 

rozwiązaniach w nauczanych dziedzinach, nie mniej jednak z własnej winy. 

Bazowanie wyłącznie na wiedzy zdobytej w trakcie studiów, niechęć do rozwijania wiedzy 

w oparciu o nowe rozwiązania będące tematyką nowych podręczników oraz stosowanie 
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nowych technologii w większości powiązane z brakiem umiejętności w tym zakresie 

nie napawa optymizmem w obszarze skuteczności podejmowanych masowo inicjatyw 

w obszarze kształcenia ustawicznego. Jest to o tyle niepokojące, że obecnie realizowanych 

jest wiele inicjatyw projektowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a osoby 

reprezentujące podmioty je realizujące nie zawsze mają dostateczna wiedzę, a przede 

wszystkim świadomość w obszarze podejmowanych działań. 

Samodzielność to nie rezygnacja z pomocy, ale samodzielne zaplanowanie swego działania, 

dobór odpowiednich form, metod, kontrola jego przebiegu i ocena rezultatów. 

Samodzielność odnosi się do realizowania własnego, a nie cudzego „programu” 

autokreacyjnego. Głównym zadaniem nauczyciela w samokształceniu pozostaje wywołanie 

motywacji do uczenie się oraz jej podtrzymywanie. Wynika to z faktu, iż motywacja podlega 

wahaniom w trakcie nauki, zwłaszcza w momentach napotykania trudności, które wydają 

się nie do przezwyciężenia. Aby skutecznie utrzymać motywację ucznia na odpowiednim 

poziomie, należy zadbać o spełnienie warunków jej sprzyjających62. Nauczyciel organizujący 

samokształcenie musi podjąć się wykonania następujących czynności63: 

- dostarczać informacje na wybrane tematy poprzez wykłady czy użycie mediów 

komunikacji na odległość, 

- służyć pojedynczym uczniom lub całym grupom uczniowskim za źródło niektórych 

wiadomości, 

- asystować uczniom w identyfikacji ich osobistych potrzeb i kompetencji, aby każda 

osoba mogła na tej podstawie wykreślić własną ścieżkę dalszego uczenia się, 

- dostarczać informacji zwrotnej w zakresie sukcesywnej realizacji kolejnych części 

planu uczenia się, 

- wskazywać dostępne już źródła lub informować o nowych zasobach informacji, 

które interesują uczącego się, 

- gromadzić informacje w postaci baz danych, katalogów w różnych obszarach 

i dziedzinach wiedzy, 

- skontaktować uczących się z ekspertami w zakresie danego zagadnienia oraz 

zapewniać okazje uzyskania przez uczniów nowych doświadczeń, także poza 

planowymi zjazdami, 
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- pracować z uczącymi się poza formalnym środowiskiem jako osoba stymulująca 

określone działania lub doradca, 

- pomagać uczącym się w rozwijaniu takiego podejścia do uczenia się, które zwiększa 

niezależność ucznia, 

- promować dyskusje, stawianie pytań i pracę w małych grupach, aby stymulować 

w ten sposób zainteresowanie samym uczeniem się, 

- pomagać w rozwijaniu pozytywnego stosunku do uczenia się i samokształcenia, 

- kierować procesem uczenia się w taki sposób, który zawiera ciągłą diagnozę potrzeb, 

nieustanny przepływ informacji zwrotnych oraz rozwój zaangażowania w uczenie się, 

- oceniać doświadczenie edukacyjne ucznia, zarówno w trakcie jego zdobywania, 

jak i po zakończeniu tego procesu. 

Sukces ucznia i nauczyciela w samokształceniu zależy przede wszystkim od: 

- właściwego rozumienia istoty procesu samokształcenia przez uczącego się 

i nauczyciela, 

- posiadania przez ucznia i nauczyciela odpowiednich kompetencji – 

samokształceniowych u ucznia i szeroko pojętych organizatorskich w zakresie uczenia 

się u nauczyciela, 

- dobrej współpracy pomiędzy uczniem i nauczycielem w zakresie realizowanego 

procesu samokształcenia. 

Sukces w samokształceniu ucznia ma swoje bezpośrednie podłoże w dojrzałym 

samokształceniu nauczyciela, na co podstawowy wpływ mają przede wszystkim wszyscy 

ci, którzy tworzą system edukacyjny. 

3. Wyzwania współczesnego modelu edukacji 

Choć wiele osób nadal nie dostrzega, iż model współczesnej edukacji przestał być skuteczny, 

a system kształcenia nie odpowiada wymogom rynku pracy, to jest bezsprzecznym faktem. 

Jeżeli okazuje się, że bezpośrednie przełożenie kwalifikacji zawodowych zdobytych podczas 

kształcenia w szkole wyższej jest w Polsce rzadkością, to zrozumiałym jest, że inaczej należy 

zorganizować proces edukacji. Traktowanie szkoły jako miejsca wyłącznie dostarczania 

wiedzy bez podejmowania refleksji nad jej użytecznością w wymiarze praktycznym jest 

a priori nieskuteczne. Szkoła powinna stać się miejscem uczenia, jak się uczyć. 

System powinien koncentrować się na jego procesie i dostarczaniu uczniom narzędzi 

i strategii, które pozwolą mu stać się krytycznym, odpowiedzialnym, proaktywnym 

obywatelem w erze globalnej gospodarki i różnych kultur. To powinien być cel edukacji dziś. 
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Przygotowanie do funkcjonowania w przyszłości, osób świadomych swoich celów i opartych 

na charakterze postawach64. 

Dawny porządek i liniowy związek między kierunkiem studiów i pracą już nie istnieje. 

Jeszcze niedawno absolwent farmacji zostawał pracownikiem apteki, a dyplom z ASP 

umożliwiał pracę w charakterze grafika, natomiast student filologii klasycznej pracował 

w szkole. Dziś jest już inaczej. Nie ma linearnego myślenia o wyborze zawodu. 

Student weterynarii prowadzi jeden z najpopularniejszych programów muzycznych, 

a absolwent matematyki z przygotowaniem pedagogicznym zostaje pracownikiem banku, 

inny zaś znakomitym maklerem giełdowym. Przykłady można mnożyć. Oczywistym jest już, 

że zdezaktualizował się model, który zakładał, iż młody człowiek raz wybrawszy sobie zawód, 

pozostanie w nim do końca życia65. 

3.1. Nowy model kształcenia w gospodarce opartej na wiedzy 

We współczesnym świecie i nowocześnie postrzeganym systemie edukacji ustawicznej, 

edukacja dorosłych zajmuje szczególne miejsce. Jest istotną częścią tego systemu. 

Obejmuje różne etapy w życiu człowieka, nie tylko okres produkcyjny i okres stabilizacji, 

ale także okres przedemerytalny czy emerytalny. Każdy z tych okresów charakteryzuje się 

odmiennymi potrzebami oraz problemami oświatowymi, wychowawczymi, społecznymi 

i opiekuńczymi. Zgodnie z założeniami kształcenia ustawicznego każdy człowiek ma prawo 

do nauki w różnym okresie życia, a władze oświatowe mają obowiązek zapewnić różne jej 

formy, pomoc i opiekę66. 

Specyfikę uczenia się dorosłych określają reguły rządzące zachowaniem dorosłych w sytuacji 

uczenia się, a efektywne zrealizowanie procesu kształcenie zależy od respektowania owych 

indywidualnych właściwości i odnajdywania dla nich miejsca w poszczególnych ogniwach 

procesu dydaktycznego. Zaakceptowanie tej logiki to początek budowy własnej metodyki 

pracy edukacyjnej z dorosłymi, która w harmonii z wybranym modelem kształcenia 

gwarantuje osiągnięcie zamierzonego rezultatu.67 

3.2.1. Nowe technologie – podstawa kształcenia ustawicznego 

Deklarowane i realizowane plany uczynienia gospodarki europejskiej najbardziej 

konkurencyjną na świecie kładą nacisk na przygotowanie obywateli do efektywnego 

funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, społecznym 
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i kulturowym. Rozwój technologii - zarówno w obszarze wytwarzania dóbr, jak i zarządzania 

czy administrowania wiąże się z koniecznością tworzenia systemu kształcenia 

umożliwiającego nadążanie za owymi zmianami. Warunkiem nowoczesności gospodarki, 

z punktu widzenia rynków europejskich, jest innowacyjność wszystkich jej uczestników oraz 

ich gotowość do korzystania z wiedzy. Istotą tak definiowanej gospodarki nie jest natomiast 

wynalazczość elit, czyli stosunkowo nielicznych grup inżynierów czy technokratów, 

którzy w oparciu o swoją unikalną wiedzę i doświadczenie generują nowe, doskonalsze 

produkty lub technologie. Innowacyjność społeczeństwa funkcjonującego w gospodarce 

opartej na wiedzy ma dotyczyć wszystkich jego członków, każdej grupy społecznej, a więc 

z założenia winna mieć charakter egalitarny68. 

Z indywidualnego punktu widzenia nadążanie za zmianami związane jest bezpośrednio 

z wymogami rynku pracy - kto nie może dostosować się do dynamicznego rozwoju nowych 

technologii wykorzystywanych do produkcji, zarządzania, a także do pozyskiwania informacji, 

ten nie znajduje zatrudnienia. Powodem mogą być również zbyt niskie i nieprzystające 

do wymogów pracodawcy kompetencje. Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy zakłada 

istnienie pracowników, którzy nieustannie podnosząc swoje kompetencje, starają 

się nadążyć za zmieniającą się technologią. Jednak wizja ta pozostaje w sprzeczności 

z demograficznymi tendencjami starzenia się społeczeństw europejskich, na co wpływ 

ma przede wszystkim wzrost średniego wieku pracowników. Problem ten wynika z wymogu 

efektywnego użytkowania coraz nowszych technologii przez coraz starszych pracowników. 

Opanowanie podstaw wykorzystania komputerów i internetu jest w gospodarce opartej 

na wiedzy równie elementarnym wymogiem, jak czytanie czy pisanie w gospodarce 

przemysłowej. Jednak o ile dla osób, które są młodsze niż internet, jest on zwyczajnym 

elementem ich środowiska życia, o tyle dla starszych osób poruszanie się w sieci 

i wykorzystywanie komputera nie jest intuicyjne i oczywiste. Należy przy tym pamiętać, 

że komputer i internet są jedynie swego rodzaju uogólnieniem. W odniesieniu do aktywności 

zawodowej mogą służyć jako wskaźnik gotowości do bycia częścią społeczeństwa 

informacyjnego, które przecież stanowi wcześniejszy etap rozwoju względem społeczeństwa 

opartego na wiedzy. Stopniowo realizowanie zadań w miejscu pracy czy poszukiwanie nowej 

pracy przestaje być możliwe bez skorzystania z komputera, a także bez internetu. 

Komputer i internet stają się podstawowymi narzędziami, których opanowanie, przynajmniej 

na poziomie podstawowym, jest niezbędne, niemal tak samo jak znajomość alfabetu69. 

3.2.2. E-edukacja 

Polski rynek edukacyjny poza tym, że przeżywa dynamiczny rozwój ilościowy – w zakresie 

osób podejmujących kształcenie na różnych poziomach, to jednocześnie do kształcenia coraz 

                                                      

68
 Jeran A., Kształcenie ustawiczne - demograficzna konieczność [w:] www.e-mentor.edu.pl 

69
 Ibidem. 

http://www.e-mentor.edu.pl/


38 | S t r o n a  

częściej wykorzystywane są nowe, z założenia lepsze metody. Powszechnym 

zainteresowaniem cieszy się dziś nauczenie na odległość, tzw. e-learning. To właśnie w tej 

formie kształcenia upatruje się szereg możliwości wsparcia osób podejmujących kształcenie 

ustawiczne nie mogących dotychczas uczestniczyć w kształceniu z bardzo różnych przyczyn, 

w tym niepełnosprawności, opieki nad osobą zależną, czy bariery terytorialnej. Jednak 

funkcjonujące w Polsce rozwiązania w tym zakresie w większości nie są w stanie spełnić 

rzeczywistych wymogów e-learningu. Choć nauczanie na odległość nie jest w Polsce żadnym 

novum, to można mieć tylko nadzieję, że przykład jednego z dociekliwych profesorów 

zachodniego uniwersytetu nie dotknie polskiego rynku edukacyjnego: „Jeden z profesorów 

zapisał się do klasy on-line podszywając się pod swoją znajomą. Bez problemu klasę zaliczył, 

przy czym nikt nie ustalił jego tożsamości. Zadziwiająca jest dla mnie w tej sprawie reakcja 

uczelni, która zamiast podjęcia próby zwiększenia kontroli nad tym, kto dostaje zaliczenie, 

zastosowała drakońskie środki dyscyplinarne wobec profesora”70. 

Edukacja internetowa stanowi poważną szansę dla systemu edukacyjnego w takich sferach 

jak poprawa dostępności nauczania dla osób z oddalonych miejscowości, a także dla osób 

pozostających w domu (np. matek zajmujących się dziećmi lub osób niepełnosprawnych), 

nie mogących bywać w klasie w określone dni (np. osób wyjeżdżających w liczne delegacje) 

lub zbyt zajętych, aby do czasu trwania zajęć dodawać jeszcze czas przejazdu (np. lekarze 

i osoby na stanowiskach kierowniczych). Coraz to nowsze technologie w zakresie 

teleinformatyki pozwalają na stopniową eliminację niedogodności jakie towarzyszyły 

wczesnym klasom internetowym, tj. powolne łącza i brak kontaktu wzrokowo-słuchowego. 

Pozwalają one także na daleko idącą integrację e-learningu i klas stacjonarnych. 

Od decydentów nauki polskiej, a także od władz największych uczelni, zależy w jakim stopniu 

wykorzystane zostaną w Polsce nowe możliwości jakie tworzy e-learning, 

przy równoczesnym pełnym respektowaniu wolności naukowej w dydaktyce on-line71. 

3.2. Determinanty kształcenia dorosłych 

Efektywność podejmowanego kształcenia, czy też dokształcania warunkowana jest 

szeregiem często niezależnych od siebie czynników. Czynniki wpływające na indywidualnie 

podejmowane decyzje o kształceniu oraz dokształcaniu oprócz tego, że są zróżnicowane, 

to warunkowane są szeregiem często specyficznych determinant. Obecnie wskazuje 

się na oddziaływanie dwóch sprzecznych w istocie czynników. Pierwszym jest 

„marnotrawstwo mózgów”, związane z deklarowanym przez pracowników 

niewykorzystywaniem ich kwalifikacji, co może zniechęcać do dalszego kształcenia. Drugim 

jest różnica w wysokości dochodów - dokształcanie związane jest ze wzrostem uzyskiwanych 
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dochodów, a więc może być traktowane przez jednostkę jako rodzaj inwestycji i tak też jest 

często prezentowane, zwłaszcza w kampaniach zachęcających do podnoszenia kwalifikacji72. 

3.2.1. Marnotrawstwo mózgów 

Niestety w przypadku Lubelszczyzny „marnotrawstwo mózgów” niemal stało się naturalnym 

elementem regionalnego rynku pracy. Głównym podłożem tego zjawiska jest brak 

możliwości przełożenia zdobytych kwalifikacji podczas nauki w szkole wyższej na praktykę 

zawodową, co wynika przede wszystkim z nadmiernego i niekontrolowanego kształcenia 

na poziomie szkół wyższych. Wśród zarejestrowanych w urzędach pracy absolwentów 

dominują osoby po tzw. popularnych kierunkach studiów: pedagogice, socjologii, politologii, 

marketingu i zarządzaniu, psychologii. Z roku na rok takich specjalistów przybywa, a biorąc 

pod uwagę statystyki kolejnych rekrutacji na studia, zainteresowanie tymi kierunkami 

nie maleje. Decyzje maturzystów o wyborze dalszego kształcenia wyraźnie rozmijają 

się z oczekiwaniami rynku pracy73. 

Dane statystyczne opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w lipcu 2010 r. choć 

wskazały na dalszą stopniową poprawę trudnej sytuacji na rynku pracy, to szacunki globalne 

niestety nie odzwierciedliły sytuacji absolwentów szkół wyższych. Odsetek nowo 

zarejestrowanych osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wyniósł w Polsce 

14,7% (przed miesiącem 14,3%, w lipcu 2009 r. – 13,9%), w tej grupie aż 43,4% stanowiły 

osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27-go roku życia (w czerwcu 2010 r. – 25,4%, 

w lipcu 2009 r. – 41,8%). Wzrost ten nie ominął Lubelszczyzny. Statystyki Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Lublinie wskazały, iż w okresie czerwiec – lipiec 2010 r. liczba osób w okresie 

do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki pozostających w ewidencjach urzędów pracy 

zwiększyła się o 15,56%. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w przypadku osób do 27 roku 

życia, które ukończyły szkołę wyższą. W porównaniu do czerwca 2010 r. w lipcu w lubelskich 

urzędach pracy zanotowano o 448 osób więcej w ww. kategorii, co dało przyrost na poziomie 

24,92%. W przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy okresie do 12 miesięcy 

od dnia ukończenia szkoły najgorsza sytuacja miała miejsce w Radzyniu Podlaskim, 

gdzie statystyki lipcowe przyniosły ponad 50% wzrost udziału osób w ww. kategorii. 

Zaledwie w pięciu powiatach zanotowano w tym przypadku spadek. Biorąc pod uwagę 

skrajne wyniki, tj. ww. niekorzystny wynik zanotowany w Radzyniu Podlaskim oraz najniższy, 

a tym samym najkorzystniejszy wynik zanotowany w Janowie Lubelskim plasujący 

się na poziomie 71,26% - różnica sięga dokładnie 80 punktów procentowych. Tak wyraźna 
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rozpiętość wskazuje tym samym na istotne przestrzenne zróżnicowanie sytuacji 

absolwentów lubelskich szkół74. 

Młodzi ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że to co będą studiować może mieć 

znaczący wpływ na ich przyszłe życie, między innymi zawodowe. Kierunek zgodny 

z zainteresowaniami niekoniecznie musi okazać się pomocny przy późniejszym szukaniu 

pracy. Sytuacja na rynku pracy ulega ciągłym zmianom, trudno jest zatem jednoznacznie 

określić, czy kierunek cieszący się dzisiaj dużą popularnością będzie przydatny za 5 lat. 

To, co jest popularne, zazwyczaj jest masowe, a w przypadku absolwentów studiów dziś 

obleganych, za kilka lat, to właśnie oni będą musieli konkurować ze sobą na rynku pracy, 

a rywalizacja będzie trudna. Obecnie „krążą” opinie, że przyszłościowe są kierunki 

techniczne, najlepiej elektroniczne lub informatyczne. Na rynku pracy „ponoć” poszukiwani 

są aktualnie specjaliści z tych dziedzin – szkoda jednak, że statystyki regionalne 

nie odzwierciedlają trendów krajowych, co przede wszystkim wynika z wyraźnej stagnacji 

lubelskiego rynku pracy. Jednocześnie mówi się o zbyt dużej ilości absolwentów kierunków 

humanistycznych, którzy dołączają do grupy osób bezrobotnych. Wiele osób wybiera 

kierunek studiów zwracając uwagę na wysokość możliwych zarobków w danej branży. 

Specjaliści w zakresie elektroniki, informatyki, mechaniki zarabiają prawie o połowę więcej 

niż pedagodzy i humaniści. Na ile są one jednak prawdziwe? Są one na tyle prawdziwe 

na ile każdy absolwent szkoły wyższej zda sobie sprawę z tego, że samo ukończenie choćby 

najlepszej uczelni nie gwarantuje właściwie nic bez pełnej świadomości o potrzebie ciągłego 

rozwoju75. 

3.2.2. Poziom wykształcenia, a poziom wynagrodzenia 

Biorąc pod uwagę wymiar finansowy, w kontekście powszechnie stosowanych narzędzi 

motywacji okazuje się, że sytuacja na Lubelszczyźnie jest dość przewrotna, co wynika przede 

wszystkim z nadmiernego kształcenia na poziomie wyższym z niemal najniższym poziomem 

wynagrodzeń w kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Lubelszczyźnie wynosi 

81,7% wskaźnika krajowego. Gorzej jest tylko w województwie podkarpackim i warmińsko-

mazurskim, przy czym różnica ta jest niewielka76. Dane Głównego Urzędu Statystycznego 

nie pozostawiają złudzeń, iż niezależnie od ogółu dokonujących się na świecie zmian 

w wymiarze społecznym i gospodarczym kondycja gospodarcza Lubelszczyzny jest bardzo 

słaba. „Najwięcej Polaków zagrożonych biedą dochodową mieszkało w województwach: 

lubelskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim” – jest to wynik analizy przestrzennego 
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zróżnicowania ubóstwa w Polsce opracowanej przez GUS77. Niekwestionowanym liderem 

w tym niechlubnym rankingu jest niestety Lubelszczyzna. 

Jednak o ile z jednostkowego punktu widzenia pracowników jest to kwestia decyzji oraz 

bilansu indywidualnych kosztów (czasu, wysiłku, nakładów finansowych i utraconych 

alternatyw) i zysków (awansu albo ochrony przed degradacją, wyższego dochodu, 

samorealizacji), o tyle z szerszego, systemowego punktu widzenia kształcenie ustawiczne 

okazuje się być koniecznością wypływającą z przemian gospodarczych i procesów 

demograficznych, a jednocześnie, co jest często niedostrzegane, inwestycją narodową. 

Nie sposób bowiem mówić o innowacyjnej gospodarce i kreatywnych pracownikach 

odnajdujących się w niej, potrafiących sprostać technologicznym wyzwaniom bez nadążania 

pracowników za rozwojem ich narzędzi pracy. Zatem z jednej strony widoczna jest absolutna, 

cywilizacyjna konieczność powszechnego kształcenia ustawicznego, będącego warunkiem 

nadążania pracowników za zmianami technologii, którą wykorzystują w pracy. Z drugiej 

jednak strony realizacja procesów kształcenia ustawicznego zależy od ich dobrowolnego 

podporządkowania się owej konieczności. Wyniki analiz kształcenia niezawodowego 

w Europie i dokształcania się w Polsce wskazują, że pomiędzy tym przymusem a gotowością 

pracowników do doskonalenia zawodowego istnieje - tak w Europie, jak i w Polsce - 

wielomilionowa dysproporcja, która ma i będzie miała coraz większe znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego. Można ją uznać za zagrożenie, ale jest to też ogromna szansa 

dla wszelkich instytucji edukacyjnych - jeśli tylko zdołają one zmobilizować Europejczyków 

do ustawicznego kształcenia się78. 

3.2.3. Doradca zawodowy w kształceniu ustawicznym 

Doradca zawodowy staje się powoli prawdziwym zawodem przyszłości, bardzo potrzebnym 

na rynku pracy, choć z pewnością jeszcze słabo docenianym, a co gorsza błędnie 

postrzeganym. Dopóki nie zostanie określony cel i wizja edukacji, będziemy nadal 

eksperymentować bez refleksji, czemu to wszystko ma służyć. W przypadku uczniów taką 

pomoc może okazać doradca zawodowy, który nie tylko będzie służebnie wypełniał testy 

predyspozycji zawodowych według ściśle określonego klucza, ale również będzie potrafił 

przewidywać trendy na rynku pracy. To dzięki niemu uczniowie będą w stanie lepiej 

zaplanować swoją karierę. Jednak zanim do wszystkich polskich szkół wkroczą profesjonalni 

doradcy zawodowi całe rzesze absolwentów zarówno szkół ponadgimnazjalnych, jak i szkół 

wyższych samodzielnie będą musieli zmierzyć się z nieprzewidywalnym rynkiem pracy79. 
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4. Rynek kształcenia dorosłych 

4.1. Kształcenie dorosłych na Lubelszczyźnie 

Biorąc pod uwagę ogół realizowanych w województwie lubelskim kampanii informacyjno-

promocyjnych, których celem jest zachęcenie mieszkańców regionu do podjęcia 

dokształcania w formach szkolnych w ramach formalnego kształcenia ustawicznego 

obejmującego szkoły dla dorosłych na poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych 

okazuje się, że twórcy tych kampanii nie do końca rozumieją ideę kształcenia ustawicznego 

wpisanego w działanie 9.3 PO KL. Przykładem są choćby materiały informacyjno-promocyjne, 

w tym publikacje opracowane w ramach realizowanych projektów (rys. 1 - 2). 

 

Rysunek 1. Okładka publikacji wydanej w ramach działań informacyjno-promocyjnych 

realizowanych w województwie Lubelskim w ramach działania 9.3 PO KL. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Przewodnika po kształceniu ustawicznym, Centrum Usług 

Marketingowo - Szkoleniowych iKnow.pl. 

 

W obu przypadkach jak opracowane materiały charakteryzują się wysoką jakością 

wydawniczą oraz estetyką. Biorąc jednak pod uwagę ich wymiar merytoryczny i analizując 

je pod kątem zawartości treści informacyjnych okazuje się, że wyłaniający się z niniejszych 

publikacji przekaz odbiega od celu leżącego u podłoża w działania 9.3 PO KL. Z jednej strony 

to dobrze, że twórcy tych dokumentów poszerzają spektrum informacji przekazywanych 

w materiałach informacyjno-promocyjnych, z drugiej jednak strony podejście to nie wpłynie 

na zwiększenie uczestników formalnego kształcenia ustawicznego na Lubelszczyźnie, 

a to przede wszystkim winno być celem podejmowanych działań. Co więcej w przypadku 



43 | S t r o n a  

drugiej publikacji zawarte tam informacje niestety łączą szkoły młodzieżowe ze szkołami dla 

dorosłych, co niestety, ale z założenia wprowadzić może w błąd potencjalnego czytelnika – 

osoby zainteresowanej podjęciem kształcenia ustawicznego w szkole dla dorosłych. 

 

Rysunek 2. Okładka publikacji wydanej w ramach działań informacyjno-promocyjnych 

realizowanych w województwie Lubelskim w ramach działania 9.3 PO KL. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji: Ośmiel się być mądrym opracowanej przez Chełmskie 

Towarzystwo Edukacyjne. 

 

W przypadku projektu „Edukacja XXI wieku” jednym z elementów projektu było opracowanie 

strony internetowej wzmacniającej przekaz informacyjno-komunikacyjny. Jednak żeby 

z niniejsze strony mogła skorzystać osoba zainteresowana, za każdym razem jest zmuszana 

do wypełnienia niestety ale absurdalnej ankiety80. Na uwagę zasługuje kilka zamieszczonych 

tam pytań: 

1. Skąd Pan/Pani zdobył/a informacje na temat projektu „Edukacja XXI” 

o Ulotka, 

o Plakat, 

o Informator, 

o Bilboard, 

o Citilight/Reklama świetlna, 

o Baner reklamowy na stronach WWW, 

                                                      

80
 „Ankieta "Edukacja XXI" - Po wypełnieniu anonimowej ankiety zostaną Państwo przekierowani do dalszej części serwisu” 

[w:] www.edukacja21.pl.  

http://www.edukacja21.pl/
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o List mailingowy, 

o Reklama radiowa. 

Przecież w przypadku niejednej osoby poszukującej informacji o możliwości podjęcia 

kształcenia niezależnie od formy, a przy tym pozyskiwanie informacji z obszaru edukacji 

zainteresowane osoby bazują w większości na informacji przekazywanych przez znajomych. 

Niestety, osoba podejmująca się wypełnienia ankiety nie ma możliwości wskazania choćby 

na kategorię odpowiedzi „inna”. 

4. W jakim stopniu kampania informacyjno-promocyjna wpłynęła na podniesienie Pana/Pani 

stanu wiedzy dotyczącego kształcenia ustawicznego osób dorosłych? 

o Dotychczas nie posiadałem/am żadnych informacji, zdobyłem/am je dzięki kampanii 

„Edukacja XXI”, 

o Poszerzyłem/am swoją wiedzę nt kształcenia ustawicznego. 

Osoba wypełniająca ankietę nie mając możliwości z zapoznaniem z zawartością serwisu, 

np. trafiając tam przypadkiem bezwzględnie zmuszana jest do udzielenia odpowiedzi, 

że bądź to zdobyła nowe informacje na temat kształcenia ustawicznego, bądź to poszerzyła 

swoją widzę w przedmiotowym obszarze. A przecież żadna z tych odpowiedzi nie musi być 

prawdziwa. 

Użytkownik portalu po wypełnieniu ankiety może skorzystać z zawartości portalu, 

gdzie jednym z elementów jest „wyszukiwarka placówek”, a biorąc pod uwagę nazwę portalu 

„serwis informacyjny Placówek Kształcenia Ustawicznego”, przypuszczać można, że chodzi 

o wyszukiwarkę placówek kształcenia ustawicznego. Niestety, biorąc dla przykładu chociażby 

miasto Chełm, po pierwsze w generowanym wykazie na ma wszystkich szkół dla dorosłych, 

a po drugie prezentowane tam placówki nie wszystkie są szkołami dla dorosłych. 

Kolejnym ciekawym przykładem i niewątpliwie rozmijającym się z podstawowym nurtem 

kształcenia ustawicznego wpisującego się w działanie 9.3 PO KL są działania realizowane 

w ramach projektu „Czas sprzyja wiedzy”. 
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Rysunek 3. Strona internetowa projektu „Czas sprzyja wiedzy”. 

 
Źródło: opracowanie własne na strony internetowej www.ksztalcenie.lublin.pl/czas-sprzyja-wiedzy,punkty-

mobilne-lokalizacja-szkoly-partnerskie. 

 

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu jest świadczenie usług informacyjnych 

w ramach tzw. punktów mobilnych informacyjno – promocyjnych, które ulokowane zostały 

w Lublinie, Tarnogórze, Chełmie i Piaskach. Biorąc pod uwagę lokalizację punktów mobilnych 

okazuje się, że w większości zostały one zlokalizowane zupełnie poza obszarem kształcenia 

ustawicznego, co a priori pozwala przewidzieć efektywność podjętej inicjatywy jako znikomą. 

Dla przykładu jeden z punktów mobilnych zlokalizowany został Zespole Szkół Ekonomicznych 

i III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Andersa w Chełmie. Przy czym szkoła 

ta wprawdzie w przeszłości miała związek z kształceniem ustawicznym, ale jest to już odległą 

historia. Obecnie szkoła kieruje swoją ofertę wyłącznie do młodzieży. Zresztą informacja 

ta została zawarta na stronie internetowej projektu „Czas sprzyja wiedzy”: Szkoła oferuje 

kształcenie w 3 letnim  Liceum Ogólnokształcące, 4 letnim Technikum Ekonomicznym oraz 

w 2 letniej Zasadniczej Szkole (zawód: sprzedawca). 

Biorąc pod uwagę grupę docelową działania 9.3 PO KL z pewnością nie są to uczniowie szkoły 

młodzieżowej. Niewątpliwie wyłącznie w wymiarze kazuistycznym można tłumaczyć 

zasadność zlokalizowania punktu informacyjno – promocyjnego z założenia skierowanego 

do osób dorosłych zainteresowanych podjęciem kształcenia w ramach formalnego 

kształcenia ustawicznego w szkole młodzieżowej pozostającej poza szerokim spektrum osób 

rzeczywiście potrzebujących wsparcia szkoleniowego zarówno w drodze formalnej, 

jak i nieformalnej z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych lub potrzebę przekwalifikowania 

się z uwagi na niedopasowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynkowych. 

Niestety mobilne punkty informacyjno – promocyjne nie są jedynym mankamentem 

projektu „Czas sprzyja wiedzy”. Na stronie internetowej niniejszego projektu zamieszczona 
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jest wyszukiwarka zawodów i szkoleń, która niestety, ale nie prezentuje pełnej oferty szkół 

dla dorosłych z Lubelszczyzny. A przecież informacja niepełne porównywalna jest z 

informacją błędną – manipulacyjną. 

4.1.1. Struktura ilościowa usług edukacyjnych szkół dla dorosłych na 

Lubelszczyźnie 

Rynek kształcenia ustawicznego, choć jest przedmiotem opracowań powstających w ramach 

licznych inicjatyw projektowych, to tak naprawdę trudno odnaleźć w opracowanych już 

dokumentach zbieżności w zakresie prezentowania wykazu placówek zajmujących się 

formalnym kształceniem ustawicznym. Jedno jest w tej sytuacji pewne. Pomimo tak wielu 

działań o charakterze informacyjno-promocyjnym nadal nie udało się precyzyjnie wskazać 

społeczeństwu Lubelszczyzny, czym tak naprawdę jest kształcenie ustawiczne. 

 

Wykres 1. Słuchacze wg typów szkół dla dorosłych w województwie lubelskim. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2009 r. 

 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2009 r. na Lubelszczyźnie 

funkcjonują obecnie 364 szkoły dla dorosłych. W szkołach tych kształci się łącznie 7801 osób, 

z czego 3038 stanowią kobiety (prawie 39%). Biorąc pod uwagę udział uczniów 
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w poszczególnych typach szkół najszerszą kategorię stanowią szkoły policealne, w których 

kształci się 44% ogółu słuchaczy lubelskich szkół dla dorosłych. We wszystkich typach liceów 

kształci się 37% słuchaczy, a w technikach 15%. Najmniejszy udział słuchaczy w ogólnej 

populacji szkół dla dorosłych przypada na zasadnicze szkoły zawodowe i gimnazja, tj. po 2%. 

W przypadku słuchaczy i słuchaczek szkół dla dorosłych podział na licea oraz technika pod 

względem płci słuchaczy jest zbliżony do struktury charakterystycznej dla szkół 

młodzieżowych. Znacznie częściej wśród słuchaczy liceów znajdują się kobiety 43% 

(mężczyźni 33%). Z kolei w przypadku słuchaczy techników wyraźnie przewżają mężczyźni 

21% (kobiety 8%). 

 

Wykres 2. Mężczyźni wg typów szkół dla dorosłych w województwie lubelskim. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2009 r. 

 

W przypadku szkół policealnych w ogólnej populacji mężczyzn kształcących się w szkołach dla 

dorosłych stanowią oni 42%, natomiast wśród kobet 47%. Róznica ta jest jednak niewielka 

w porównaniu z dysproporcją wystrępującą w zakresie kształcenia w liceach i technikach. 

Biorąc jednak pod uwagę bezwględną liczbę słuczaczy w podziale na płeć okazuje się, 
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że w lubelskich szkołach policealnych dla dorosłych kształci się o 41% więcej mężczyzn, niż 

kobiet. 

 

Wykres 3. Kobiety wg typów szkół dla dorosłych w województwie lubelskim. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2009 r. 

 

W każdym z typów szkół wyraźnie przeważają mężczyźni, jedynie w liceach poziom jest 

względnie wyrównany. Nie oznacza to jednak, że mamy w tym przypadku nierówność ze 

względu na płeć. Jest to istotna uwaga w kontekście toczących się licznych polemik na 

płaszczyźnie nierówności społecznych. 
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Wykres 4. Udział kobiet w ogólnej liczbie słuchaczy wg typów szkół dla dorosłych 

w województwie lubelskim. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2009 r. 

 

4.1.2. Struktura jakościowa usług edukacyjnych szkół dla dorosłych 

na Lubelszczyźnie 

W ofercie szkół dla dorosłych kształcących na poziomie technikum dominuje zawód: technik 

informatyk, na drugim miejscu uplasował się technik administracji. Choć zawody 

te w rankingach urzędów pracy znajdują się wśród zawodów nadwyżkowych, to nie oznacza 

to, iż przekreśla to w sposób jednoznaczny zasadność kształcenia w tych właśnie zawodach 

w szkołach dla dorosłych. Kształcenie ustawiczne skierowane do osób dorosłych nie jest 

wyłącznie skierowane na nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych, ale również, 

a właściwie przede wszystkim na podwyższanie kompetencji zawodowych. A to właśnie 

kompetencje informatyczne, jak również posługiwanie się nowymi urządzeniami techniki 

biurowej są olbrzymią trudnością dla wielu czynnych zawodowo osób. To właśnie kształcenie 

na kierunku takim, jak informatyka, czy administracja umożliwi nabycie pożądanych na rynku 

umiejętności, niejednokrotnie zupełnie niezależnych od wykonywanego zawodu. 
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Wykres 5. Liczba klas wg zawodów kształcenia w ofercie szkół dla dorosłych na rok 

szkolny 2010/2011 na poziomie technikum. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
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W przypadku szkół zawodowych oferta przygotowana dla osób dorosłych jest znacznie 

uboższa, niż w przypadku techników. Sytuacja ta ma swoje podłoże w bardzo niewielkim 

zainteresowaniu tą formą kształcenia wśród osób dorosłych. Najwięcej, bo aż 10 oddziałów 

zaplanowano w zawodzie kucharz, przy czym dodatkowo 3 oddziały zaplanowano 

w zawodzie kucharz małej gastronomii. Na drugim miejscu w wynikiem 4 oddziały 

uplasowały się dwa zbliżone do siebie tematycznie zawody, tj. opiekun w domu pomocy 

społecznej oraz opiekun medyczny. 

 

Wykres 6. Liczba klas wg zawodów kształcenia w ofercie szkół dla dorosłych na rok 

szkolny 2010/2011 na poziomie szkoły zawodowej. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
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Klasy zawodowe w ofercie szkół dla dorosłych stanowią niespełna 12% oddziałów 

wpisujących się w kształcenie zawodowe. Przy czym tytuł technika można zdobyć zarówno 

kończąc technikum dla dorosłych, jak i szkołę policealną. Niestety szczegółowa analiza 

dotycząca słuchaczy poszczególnych typów szkół nie jest możliwa z uwagi na ograniczenia 

w strukturze danych dostępnych w Systemie Informacji Oświatowej, gdzie niektóre kategorie 

szkół wpisywane są pod jedną pozycją, np. kategoria szkoły nr 72 - Technikum, liceum 

i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej. 
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4.2. Kształcenie dorosłych w Unii Europejskiej 

Według informacji zawartych Raporcie Strategicznym 2009 (Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia, MRR, Warszawa 2009), Polska w obszarze edukacji zalicza się do europejskiej 

czołówki m.in. pod względem liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych oraz 

humanistycznych i społecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku 20-29 lat 

(5 miejsce wśród objętych badaniem 26 krajów UE, ze wskaźnikiem znacznie powyżej 

średniej unijnej – odpowiednio 52,9 i 40,3). Gorsze rezultaty Polska osiąga w zakresie 

kształcenia osób na stopień doktora (15 pozycja wśród 26 krajów UE), udziału osób 

z wyższym wykształceniem w grupie wiekowej 25-64 lata (19 miejsce w UE-27)81. 

Najgorsze wyniki w obszarze edukacji Polska osiąga niestety w zakresie kształcenia 

ustawicznego (21 miejsce). Do 2007 r. w Polsce obserwowano rosnący odsetek osób w wieku 

25-64 lata uczestniczących w kształceniu ustawicznym (do 5,1% wobec 9,5% średnio w UE-

27). Rok później analizowany wskaźnik obniżył się do 4,7% (w UE-27 wzrósł do 9,6)82. 

Pomimo szeregu inicjatyw o charakterze informacyjnym i promocyjnym z obszaru kształcenia 

ustawicznego rok 2009 nie przyniósł wzrostu przedmiotowego wskaźnika w Polsce, 

przy czym wskaźnik ten spadł do 9,3% w UE-27. W tym przypadku należy jednak 

jednoznacznie podkreślić, że kształcenie ustawiczne będące przedmiotem pomiaru Eurostatu 

istotnie odbiega od analizy będącej przedmiotem niniejszego raportu, tj. kształcenia 

ustawicznego w formach szkolnych. Wg metodologii pomiaru Eurostatu analizowany 

wskaźnik odzwierciedla % populacji osób w wieku od 25 do 64 lat, uczestniczącej w edukacji 

i szkoleniu w ciągu czterech tygodni poprzedzających badanie. W 2009 r. najwyższy udział 

uczestników kształcenia ustawicznego odnotowano w Danii (31,6%), Szwecji (22,2%), 

Finlandii (22,1%), Wielkiej Brytanii (20,1%) i Holandii (17,0%), a najniższy w Bułgarii (1,4% ), 

Rumunii (1,5%) i na Węgrzech (2,7%). Biorąc pod uwagę płeć osób podejmujących 

kształcenie ustawiczne okazuje się, że dominują w tym przypadku kobiety, tj. 10,2%, 

gdy w grupie mężczyzn wskaźnik ten uplasował się na poziomie 8,5%. Udział kobiet 

w kształceniu ustawicznym był wyższy niż dla mężczyzn prawie we wszystkich państwach 

członkowskich, z wyjątkiem Niemiec i Cypru83. W Polsce również udział kobiet 

uczestniczących w kształceniu ustawicznym jest wyższy, niż udział mężczyzn: proporcja 5,1% 

do 4,3%, co daje porównywalny wynik do zanotowanego w UE-27. 

                                                      

81
 Polska, Raport Strategiczny 2009, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, MRR, Warszawa 2009, s. 32. 

82
 Ibidem, s. 32. 

83
 Europa w liczbach - Rocznik Eurostat 2010. Ponad 500 tabel statystycznych na temat UE, Eurostat 2010. 
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Wykres 7. Kształcenie ustawiczne w UE w roku 2009. 

 

Źródło: opracowanie wlasne na podstawie danych Eurostatu. 

 

Najwyższy udział osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym pokrywa się z najwyższym 

udziałem kobiet w kształceniu ustawicznym. To właśnie w Danii w roku 2009 zanotowano 

prawie 38% udział kobiet w wieku 25-64 lat uczestniczących w kształceniu ustawicznym. 

Najniższy wskaźnik zanotowany został w Bułgarii: 1,5%. 
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Wykres 8. Kształcenie ustawiczne w UE w roku 2009 - kobiety. 

 

Źródło: opracowanie wlasne na podstawie danych Eurostatu. 

 

Tak jak w przypadku populacji kobiet, tak i w przypadku populacji mężczyzn udział osób 

w wieku 25-64 lat uczestniczących w kształceniu ustawicznym odpowiada strukturze ilości 

ogółu obywateli poszczególnych państw uczestniczących w kształceniu ustawicznym 

w odniesieniu do skrajnych pozycji w prezentowanym rankingu. 
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Wykres 9. Kształcenie ustawiczne w UE w roku 2009 - mężczyźni. 

 

Źródło: opracowanie wlasne na podstawie danych Eurostatu. 

 

Biorąc pod uwagę zakładaną wartość wskaźnika odzwierciedlającego udział osób dorosłych 

uczestniczących w kształceniu ustawicznym w przypadku kobiet sięgający 11%, 
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a w przypadku mężczyzn 9% w roku 2013,84 przed Polską stoi olbrzymie wyzwanie. 

Aby je urealnić niezbędnym jest jak najszybsze uporządkowanie chaosu terminologicznego, 

jaki pojawił się wokół kształcenia ustawicznego, a którego konsekwencje ponoszą obecni 

oraz potencjalni jego uczestnicy, bądź to w obszarze złego przekazu informacyjno-

promocyjnego nie determinującego właściwych postaw społecznych, bądź to pejoratywnego 

wymiaru kształcenia w Centrach Kształcenia Ustawicznego, często błędnie utożsamianego 

wyłącznie z kształceniem osób o najniższych kwalifikacjach zawodowych. 

4.3. Trwałość kształcenia ustawicznego w ramach edukacji formalnej 

na Lubelszczyźnie 

Olbrzymim problemem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych jest niski wskaźnik 

osób kończących edukację. Okazuje się bowiem, że w okresie lat 2006 – 2008 systematycznie 

zmniejszał się udział absolwentów szkół dla dorosłych na Lubelszczyźnie w odniesieniu 

do populacji osób podejmujących kształcenie w tej formie85. 

 

Wykres 10. Udział absolwentów w ogólnej ilości osób podejmujących kształcenie 

w formach szkolnych w szkołach dla dorosłych na Lubelszczyźnie w latach 

2006-2008. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Regionalnych GUS. 

 

                                                      

84
 Polska, Raport Strategiczny 2009, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, MRR, Warszawa 2009, s. 59. 

85
 Metodologia wyliczeń oparta została na zestawieniu dwóch kolejnych lat, gdzie liczba absolwentów porównywana była z 

liczbą słuchaczy kształcących się w roku poprzedzającym ukończenie przez nich szkoły z uwagi na brak danych. 



58 | S t r o n a  

Lata 2006-2008 to wyraźny spadek udziału osób kończących kształcenie w szkołach dla 

dorosłych do ogółu osób podejmujących kształcenie w tych szkołach. O ile w przypadku 

kobiet spadek ten sięgnął 6 punktów procentowych, to w przypadku mężczyzn był to spadek 

sięgający aż 15 punktów procentowych. 

 

Wykres 11. Udział absolwentów w ogólnej ilości osób podejmujących kształcenie 

w formach szkolnych w liceach profilowanych dla dorosłych na Lubelszczyźnie 

w latach 2006-2008. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Regionalnych GUS. 

 

W przypadku podziału na poszczególne typy szkół dla dorosłych sytuacja okazuje być się 

wyraźnie zróżnicowana. Okazuje się bowiem, że w przypadku liceów profilowanych 

w obszarze wskaźnika osób podejmujących i kończących naukę w szkłach dla dorosłych 

wskaźnik uplasował się na wyrównanym poziomie 22%-23%. Wyrównany poziom w czasie 

nie oznacza jednak pozytywnego wyniku. Przez okres lat 2006-2008 na 5 osób 

podejmujących kształcenie w liceach profilowanych dla dorosłych średnio 4 osoby nie 

ukończyły szkoły. 
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Wykres 12. Udział absolwentów w ogólnej ilości osób podejmujących kształcenie 

w formach szkolnych w liceach profilowanych dla dorosłych na Lubelszczyźnie 

w latach 2006-2008. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Regionalnych GUS. 

 

Szkoły policealne dla dorosłych – w tym przypadku również odnotowano wyraźny spadek 

wskaźnika odzwierciedlającego udział osób kończących edukację w szkole policealnej 

do osób rozpoczynających naukę w tej szkole. O ile w przypadku kobiet spadek sięgnął 

9 punktów procentowych, o tyle w grupie mężczyzn odnotowano spadek plasujący się 

na poziomie 13 punktów procentowych86. 

 

 

 

                                                      

86
 Dostrzeżony w ramach przedmiotowego badania problem niewątpliwie jest m.in. konsekwencją rezygnacji 

z obowiązkowej służby wojskowej. Wielu młodych mężczyzn poszukując skutecznej „drogi ucieczki” podejmowało kształcenie 
zwalające ich z niniejszego obowiązku. Doświadczenia zespołu projektowego, zdobyte m.in. podczas pracy w szkołach dla 
dorosłych oraz w szkołach wyższych wskazują, iż decyzja o podjęciu kształceniu w celu uniknięcia obowiązkowej służby 
wojskowej zdominowała polski system edukacyjny głównie na poziomie wyższym. Niestety to nie jedyny wymiar kluczowych 
determinant podejmowania kształcenia ustawicznego, a wcale nie wpisujących się w spektrum pobudek natury edukacyjnej. 
Wielu ludzi podejmuje kształcenie, czy to w szkołach policealnych, czy w szkołach wyższych wyłącznie z uwagi na  fakt 
możliwości pobierania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niejednokrotnie o wiele wyższych, niż wynagrodzenie 
w ramach stosunku pracy. To z kolei jest konsekwencją niewydolnego systemu pomocy społecznej, który niejednokrotnie w 
sposób demotywujący wpływa na młodych ludzi zmierzających się z rynkiem pracy. 
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Wykres 13. Udział absolwentów w ogólnej ilości osób podejmujących kształcenie 

w formach szkolnych w szkołach policealnych dla dorosłych na Lubelszczyźnie 

w latach 2006-2008. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Regionalnych GUS. 

 

Technika i zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych w których naukę w większości 

podejmują mężczyźni, pod kątem przedmiotowej analizy nieco odbiegają od wskazanych 

wyżej trendów. O ile w przypadku techników sytuacja ta wprawdzie wskazuje na wyraźny 

spadek udziału absolwentów w ogólnej liczbie słuchaczy podejmujących kształcenie w tym 

typie szkoły w latach 2006-2008, o tyle porównując sytuację kobiet i mężczyzn w tym 

zakresie okazuje być się ona wyraźnie zbliżona. Różnica sięgająca 16 punktów procentowych 

pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn w ogólnej populacji osób kończących naukę w szkołach 

dla dorosłych w przypadku techników sprowadza się zaledwie do niespełna 2 punktów 

procentowych87. 

 

 

                                                      

87
 Biorąc pod uwagę wyniki badań zespołu projektowego w ramach działania 9.2, gdzie analizie poddano m.in. postawy 

wobec edukacji i pracy zawodowej uczniów szkół zawodowych z terenu miasta Chełm i miasta Lublin wskazały, iż w grupie 
dziewcząt podejmujących kształcenie w szkołach zawodowych odsetek osób niezadowolonych z dokonanego wyboru oraz 
niechęć do przełożenia na przyszłą pracę zawodową zdobytych kwalifikacji zawodowych jest znacznie większy w grupie 
dziewcząt niż chłopców. 
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Wykres 14. Udział absolwentów w ogólnej ilości osób podejmujących kształcenie 

w formach szkolnych w technikach dla dorosłych na Lubelszczyźnie w latach 

2006-2008. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Regionalnych GUS. 

 

Analiza dotycząca zasadniczych szkół zawodowych wskazuje na zupełnie inny kierunek 

zmian, niż ten zarysowany we wcześniejszych analizach dotyczących innych typów szkół dla 

dorosłych. Podstawowa różnica dotyczy tendencji wzrostowej udziału absolwentów szkół 

zasadniczych w populacji osób rozpoczynających naukę w tych szkołach (12%). Drugą istotną 

różnicą jest wyraźne zróżnicowanie badanej populacji pod względem płaci. Biorąc pod uwagę 

jednak skrajnie różne wyniki zanotowane w roku 2007 i 2008 okazuje się, że po uśrednieniu 

otrzymać można względnie zróżnicowane wyniki, choć nie mnie jednak z nieco większą 

przewagą na rzecz mężczyzn, co dotychczas nie pojawiło się w prezentowanych wyżej 

zestawieniach. Biorąc jednak liczbę kobiet – absolwentki szkół zasadniczych dla dorosłych 

wygenerowanych z Banku Danych Regionalnych GUS okazuje się, że przy wręcz znikomej ich 

ilości, np. w roku 2008 szkołę zasadniczą dla dorosłych ukończyła zaledwie 1 kobieta, różnica 

na poziomie 1 osoby może przełożyć się na różnicę sięgającą 33%. W tym przypadku aby 

odkryć pełnię sytuacji analiza ilościowa winna zostać przeprowadzona równolegle z analizą 

jakościową88. 

 

                                                      

88
 Analiza ta będzie przedmiotem kolejnych prac badawczych zespołu projektowego. 
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Wykres 15. Liczba absolwentek szkół zasadniczych dla dorosłych na Lubelszczyźnie 

w latach 2002-2008. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Regionalnych GUS. 

 

Wykres 16. Udział absolwentów w ogólnej ilości osób podejmujących kształcenie 

w formach szkolnych w szkołach zasadniczych dla dorosłych na Lubelszczyźnie 

w latach 2006-2008. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Regionalnych GUS. 
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5. Wyniki badań ankietowych 

5.1. Jakość kształcenia ustawicznego 

Projekt „Kształcenie Ustawiczne Szansą Rozwoju Lubelszczyzny” obejmuje badania 

ankietowe skierowane do pracowników dydaktycznych szkół dla dorosłych z terenu 

województwa lubelskiego. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły „Analizy Strategicznej 

Kształcenia Ustawicznego”. Badani uzupełnili dwa rodzaje ankiet. Znalazły się w nich pytania 

dotyczące oceny wsparcia władz samorządowych w rozwój kształcenia ustawicznego i ich 

współpracy z instytucjami oferującymi taką formę edukacji. Ankietowani mieli za zadanie 

ocenić skuteczność kampanii informacyjno-promocyjnych. Zostali również poproszeni 

o wskazanie warunków, które sprzyjają rozwojowi formalnego kształcenia ustawicznego. 

 

Wykres 17. Liczba ankietowanych, który wzięli udział w badaniu w zależności od miejsca 

zamieszkania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wśród ankietowanych w niewielkim stopniu przeważali mieszkańcy Chełma. Stanowili oni 

50,9% badanych. Z kolei pracownicy z Lublina stanowili 49,1% ankietowanych. 
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Wykres 18. Czynniki, które w opinii ankietowanych mogą mieć wpływ na rozwój 

kształcenia ustawicznego na Lubelszczyźnie. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z uzyskanych danych wynika, że zdaniem ankietowanych na wzrost znaczenia kształcenia 

ustawicznego na Lubelszczyźnie, najczęściej wpływają kampanie informacyjno-promocyjne. 

Takiej odpowiedzi udzieliło 25%. Drugą pod względem najczęściej wybieranych odpowiedzi 

powstawanie nowzch zakładów pracy oraz powiększanie bazdy dydaktycznej – 11,1% 
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Wykres 19. Opinia ankietowanych na temat tego, czy system oceny placówek kształcenia 

ustawicznego powinien się różnić od systemu szkół młodzieżowych. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zdecydowana większość badanych twierdzi, że system oceny placówek kształcenia 

ustawicznego powinien się różnić od systemu szkół młodzieżowych. Tylko niewielka część 

ankietowanych, bo zaledwie 5,9% opowiedziało się za brakiem odrębnego systemu. 

 

Wykres 20. Opinia ankietowanych dotycząca działalności, jaką powinny prowadzić 

placówki kształcenia ustawicznego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ankietowani mieli bardzo podzielone zdania związane z dodatkową działalnością, 

którą powinny prowadzić placówki kształcenia ustawicznego. Największym powodzeniem 

cieszyła się działalność doradczo - metodyczna, wskazało ją 76,5% badanych. Na drugim 

miejscu znalazła się działalność usługowa w ramach nauczanych zawodów – wybrało 

ją 58,8% ankietowanych. Zaś działalność, która została najniżej oceniona to wymieniona 

przez ankietowanych, działalność kursy – 11,8%. 

5.2. Wsparcie władz związanych z kształceniem ustawicznym 

Ankietowani oceniali wsparcie władz wojewódzkich i samorządowych związane 

z kształceniem ustawicznym na Lubelszczyźnie. Poniżej zostały przedstawione odpowiedzi 

badanych pracowników na tematy wsparcia władz w kształcenie ustawiczne. 

 

Wykres 21. Ocena współpracy władz z instytucjami kształcenia ustawicznego 

na Lubelszczyźnie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na przykładzie powyższego wykresu wyraźnie widać, jak różne są poglądy ankietowanych 

na temat współpracy instytucji związanych z kształceniem ustawicznym. Na takim samym 

poziomie, bo przez 33,3% ankietowanych współpraca została oceniona w sposób zarówno 

niski jak i wysoki. Prawie jedna trzecia badanych nie ma zdania na ten temat i nie udzieliło 

odpowiedzi na temat oceny współpracy instytucji.  
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Władze samorządowe 

Wykres 22. Ocena zaangażowania władz samorządowych w rozwój formalnego 

kształcenia ustawicznego. 

 

 Źródło: opracowanie własne. 

 

Ponad połowa osób nisko ocenia zaangażowania władz samorządowych w rozwój 

formalnego kształcenia ustawicznego (58,8%). W pozostałych przypadkach zdania 

są podzielone. Najmniej, bo zaledwie 5,9% badanych ocenia działania władz lokalnych jako 

bardzo wysokie. 

 

Wykres 23. Ocena starań samorządu lokalnego w kwestii starań związanych 

z zapewnieniem właściwych warunków lokalowych prowadzonym przez siebie 

jednostkom kształcenia ustawicznego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ankietowani w większości negatywnie oceniają zaangażowanie samorządów lokalnych 

na rzecz zapewnienia właściwych warunków lokalowych dla jednostek kształcenia 

ustawicznego. O tym, że władze lokalne nie czynią wystarczających starań w tym względzie, 

jest przekonanych 64,7% ankietowanych. Działania samorządu lokalnego pozytywnie ocenia 

tylko 11,8% badanych. 

 

Wykres 24. Odpowiedź na pytanie, czy placówka posiada samodzielny budynek, własne 

pomieszczenia zapewniające właściwy przebieg procesu dydaktycznego oraz 

pełny dostęp do sal dydaktycznych w każdej porze dnie, w tym do biblioteki 

i centrum multimedialnego? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Aż 76,5% ankietowanych twierdzi, że placówki w których pracują, nie posiadają własnego 

budynku, ani też pomieszczeń zapewniających właściwy przebieg procesu dydaktycznego. 

Tylko niewielki procent ankietowanych, bo zaledwie 17,6% jest zadowolona, ponieważ ich 

placówki posiadają samodzielne budynki (pomieszczenia) oraz pełny dostęp do sal i centrum 

multimedialnego. 
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Wykres 25. Odpowiedź na pytanie, czy władze samorządowe usankcjonowały prawnie 

ofertę kształcenia ustawicznego, w tym możliwość kształcenia na odległość? 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ankietowani w większości nie mają zdania, lub też po prostu nie wiedzą, czy władze 

samorządowe usankcjonowały prawnie ofertę kształcenia ustawicznego, w tym możliwość 

kształcenia na odległość. Takiej odpowiedzi udzieliło 41,2% badanych. O tym, że oferta 

edukacyjna została skonstruowana właściwie, jest przekonanych 23,5 % badanych. 

 

Wykres 26. Odpowiedź na pytanie, czy władze administracyjne, w tym kuratoria 

dostatecznie wspierają działalność placówek kształcenia ustawicznego? 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Najwięcej, bo aż 70,6% badanych twierdzi, że władze administracyjne nie wspierają 

dostatecznie działalności placówek kształcenia ustawicznego. Zaledwie 17,6% badanych 

uważa wsparcie władz za dostateczne. 

 

Wsparcie władz wojewódzkich w proces rozwoju kształcenia ustawicznego 

Wykres 27. Ocena zaangażowania władz wojewódzkich w rozwój formalnego kształcenia 

ustawicznego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Większość ankietowanych negatywnie ocenia zaangażowanie władz województwa w rozwój 

kształcenia ustawicznego. Takiego zdania jest 41,7% badanych. Jako bardzo wysoki wkład 

w rozwój tej formy kształcenia ocenia zaangażowanie władz zaledwie 2,8% badanych. Zdania 

na ten temat nie ma 27,8% ankietowanych. 
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Wykres 28. Odpowiedź na pytanie, czy władze wojewódzkie w ramach dostępnych 

środków finansowych pochodzących z EFS właściwie lokują dostępne środki? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ponad połowa ankietowanych (56%) nie ma zdania na temat właściwego lokowania środków 

finansowych z EFS przez władze wojewódzkie. W tym względzie pozytywnie opowiedziało 

się 28% ankietowanych. 

 

Wykres 29. Odpowiedź na pytanie, czy dostrzegane są możliwości dofinansowania 

placówek prowadzących formalne kształcenie ustawiczne dzięki środkom 

finansowanym pochodzącym z EFS. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Bardzo duża grupa ankietowanych, bo aż 88,2% dostrzega możliwości dofinansowania 

placówek formalnego kształcenia ustawicznego. Celem takich dofinansowań ze środków EFS 

jest przede wszystkim zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie 

pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. 

Kampanie informacyjno – promocyjne 

Rozwój kształcenia ustawicznego wiąże się z koniecznością podjęcia działań informacyjno-

promocyjnych, w tym prezentujących korzyści wynikające z kształcenia ustawicznego. 

Chodzi o wskazywanie możliwości zwiększenia szans na rynku pracy, poprawiających 

dostępność informacji o ofercie formalnego kształcenia ustawicznego, promujących 

przykłady "dobrych praktyk"; angażujących media, władze lokalne, pracodawców, służby 

zatrudnienia i innych partnerów społecznych w promocję idei kształcenia się przez całe życie. 

To potwierdza konieczność działań zmierzających do stałego podnoszenia wykształcenia. 

Celem kampanii informacyjnych dotyczących kształcenia ustawicznego jest ukazanie korzyści 

wynikających z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz 

potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie. 

 

Wykres 30. Ocena prowadzonych kampanii informacyjno-promocyjnych z zakresu 

formalnego kształcenia ustawicznego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najwięcej osób, bo aż 32,1% uważa, że prowadzone kampanie informacyjno – promocyjne 

z zakresu formalnego kształcenia ustawicznego są skuteczne. Zbliżona liczba osób, bo 30,2% 
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zupełnie nie dostrzega tych kampanii. Jako bierne i niewiele wnoszące w rozwój kształcenia 

ustawicznego ocenia je 26,4% pytanych. 

 

Wykres 31. Odpowiedź na pytanie, czy prowadzone kampanie informacyjno-promocyjne 

z zakresu formalnego kształcenia ustawicznego bezpośrednio wspierają 

placówki. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ponad 40% ankietowanych ocenia, że prowadzone kampanie informacyjno – promocyjne 

bezpośrednio wspierają placówki. Taka sama grupa badanych nie ma zdania na ten temat. 

 

Wykres 32. Odpowiedź na pytanie, czy prowadzone kampanie informacyjno-promocyjne 

z zakresu formalnego kształcenia ustawicznego pośrednio wspierają placówki? 

 

Źródło: opracowanie własne. 



74 | S t r o n a  

 

Najwięcej, bo ponad połowa badanych (52,8%) nie ma zdania na temat kampanii 

informacyjno-promocyjnej z zakresu formalnego kształcenia ustawicznego pośrednio 

wspierającego placówki. Trochę mniej, bo 41,7% ankietowanych stwierdziło, że kampanie 

informacyjno - promocyjne są prowadzone. 

 

Wykres 33. Odpowiedź na pytanie, czy dostrzegany jest wzrost zainteresowania nauką 

w placówce w związku z prowadzonymi kampaniami informacyjno-

promocyjnym? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wzrost zainteresowania nauką w placówkach kształcenia ustawicznego związany 

z działaniami promocyjnymi zauważa 36,1% badanych. Tymczasem, taka sama liczba osób 

odpowiedziała, że nie ma zdania na ten temat. Jedna czwarta ankietowanych nie zauważa 

takich zależności. 
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Wykres 34. Odpowiedzi ankietowanych na temat tego, które instytucje skutecznie 

promują formalne kształcenie ustawiczne? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie powyższego wykresu widać, że prawie wszyscy ankietowani (94,1%) uważają, 

że placówki kształcenia ustawicznego promuje formalne kształcenie ustawiczne. 

Zaledwie 5,9% badanych twierdzi, że samorządy zajmują się promocją tej formy kształcenia. 

Pozostałe instytucje nie zostały uwzględnione przez ankietowanych. 

Współpraca z jednostkami 

Do jednych z zadań urzędów pracy należy koordynowanie działań w zakresie kształcenia 

ustawicznego, szkoleń dla bezrobotnych, diagnozowanie potrzeb rynku pracy, wdrażanie 

instrumentów służących dostosowaniu kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, 

a także prowadzenie dialog społeczny w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia 

ustawicznego. 

 

Wykres 35. Odpowiedź na pytanie, czy placówka kształcenia ustawicznego współpracuje 

z urzędem pracy? 

 
Źródło: opracowanie własne. 



76 | S t r o n a  

 

Najwięcej, bo aż 38,9% ankietowanych nie wie, czy placówka kształcenia ustawicznego, 

w której są zatrudnieni współpracuje z urzędem pracy. Jedna czwarta badanych jest zdania, 

że placówka współpracuje w dużym zakresie. Współpracę z urzędem pracy negatywnie 

ocenia 16,7% pytanych. 

 

Wykres 36. Odpowiedź na pytanie, czy placówka kształcenia ustawicznego współpracuje 

z pracodawcami? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie danych zamieszczonym w powyższym wykresie widać, że 55,6% 

ankietowanych twierdzi, że placówki, w których są zatrudnieni w dużym zakresie 

współpracują z pracodawcami. To pozytywny sygnał, który świadczy to o tym, że dane 

placówki organizują dla słuchaczy pomoc w zakresie realizacji zamierzeń i planów związanych 

z ich funkcjonowaniem na rynku pracy. Wszyscy pracodawcy mogą korzystać z możliwości 

udostępniania słuchaczom i absolwentom swoich propozycji w zakresie zatrudnienia. 

Zaledwie 2,8% ankietowanych stwierdziło, że placówki, w których pracują nie nawiązują 

współpracy z pracodawcami. 
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Wykres 37. Odpowiedź na pytanie na temat wiedzy, czy dana placówka współpracuje 

z JST? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Połowa ankietowanych nie wie, czy ich placówka współpracuje z jednostkami samorządu 

terytorialnego. Niewiele mniej, bo 41,7% badanych twierdzi, że placówki w których pracują, 

nawiązały i realizują taką współpracę. 

5.3. Ocena zagadnień metodycznych. 

Ankietowani odpowiadali także na pytania związane z zagadnieniami metodycznymi. 

Pytania dotyczyły wsparcia metodycznego, doskonalenia nauczycieli oraz Krajowego Ośrodka 

Wspierania Edukacji Ustawicznej i Zawodowej. Poruszono ważną dziedzinę, co należy zrobić 

aby wzmocnić rozwój zawodowy i podnieść kwalifikację nauczycieli?  

Wsparcie to powinno mieć za zadanie: 

- doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli, 

- podniesienie jakości pracy nauczycieli, 

- pogłębienie wiedzy na temat reformy programowej i wdrażania nowej podstawy 

programowej. 
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Wykres 38. Ocena wsparcia metodycznego proponowanego nauczycielom placówek 

kształcenia ustawicznego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wsparcie metodyczne jako wystarczające ocenia 41,2% badanych. Taka sama liczba 

ankietowanych nie ma zdania na ten temat. O tym, że wsparcie metodyczne jest 

niewystarczające jest przekonanych 17,6% badanych. 

 

Wykres 39. Czy miejscowe ośrodki doskonalenia nauczycieli posiadają specjalistów 

zajmujących się kształceniem dorosłych i kształceniem ustawicznym? 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Kolejne pytanie skierowane do ankietowanych dotyczy Krajowego Ośrodka Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Ośrodek ten jest centralną, publiczną placówką 

doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organ, który prowadzi daną 

instytucję to Ministerstwo Edukacji Narodowej. Polega na opracowywaniu i realizowaniu 

przedsięwzięć edukacyjnych związanych z kolejnymi etapami przemian 

edukacyjnych w Polsce. Ośrodek współpracuje z innymi centralnymi placówkami 

edukacyjnymi oraz instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju 

i za granicą. Zajmuje się także gromadzeniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem 

informacji pedagogicznej z zakresu kształcenia zawodowego. Poniżej podany wykres 

przedstawia ocenę działalności tej instytucji. 

 

Wykres 40. Ocena działalności Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Ustawicznej 

i Zawodowej. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Niepokojącym sygnałem wynikającym z powyższych informacji jest to, że większość 

ankietowanych, bo aż 41,2% nie wie, że Krajowy Ośrodek Edukacji Ustawicznej i Zawodowej 

istnieje, bądź też nigdy nie mieli styczności z jego działalnością. 
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Wykres 41. Odpowiedź na pytanie, czy Krajowy Ośrodek Edukacji Ustawicznej 

i Zawodowej skierował jakąkolwiek ofertę edukacyjną lub doradczą? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W większości przypadków (82,4%) ankietowani twierdzą, że Krajowy Ośrodek Edukacji 

Ustawicznej i Zawodowej nie skierował do ankietowanych żadnych ofert edukacyjnych 

lub doradczych. Pozostali badani, czyli 17,6% nie wiedzą, czy takie oferty kiedykolwiek 

zostały skierowane do ich placówek. 

 

Wykres 42. Czynniki na podstawie których konstruowana jest oferta Państwa placówki. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 



81 | S t r o n a  

Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że oferty edukacyjne konstruowane 

przez placówki kształcenia ustawicznego uwzględniają przede wszystkim zainteresowania 

słuchaczy. Taką odpowiedź wskazało aż 83,33 % ankietowanych. W mniejszym stopniu brana 

jest pod uwagę konieczność zapewnienia etatów dla zatrudnionych pracowników oraz 

danych statystycznych dostępnych w urzędach pracy. Najniższej oceniony czynnikiem 

uwzględnianym przy tworzeniu oferty edukacyjnej to badania rynku pracy - 2,78 %. 

5.4. Bariery ograniczające dostęp edukacji ustawicznej. 

Poniżej zostaną przedstawione bariery utrudniające dostęp do edukacji ustawicznej. 

Ważne, aby wskazać na rolę edukacji i szkoleń w ułatwieniu dostępu do zatrudnienia 

i zapobiegnięciu wykluczeniu społecznym. Rola kształcenia ustawicznego to „środek”, 

który ułatwia aktywność zawodową osobom starszym, co z kolei ma wpływ na utrzymanie 

stabilności finansowej systemów emerytalnych. 

 

Wykres 43. Czynniki ograniczające dostęp do edukacji ustawicznej. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Najwięcej badanych odpowiedziało, że głównym czynnikiem ograniczającym dostęp 

do edukacji ustawicznej, to: niepełna lub uboga oferta edukacyjna (41,2%). 

Drugim czynnikiem pod względem oceniania (35,3%) okazało się, że oferta edukacyjna jest 

niedostosowana do potrzeb rynku pracy. Najmniej istotnymi barierami stały się: 

- duża odległość szkoły od miejsca zamieszkania, 

- utrudnienia ze strony pracodawców. 

Wszystkie te bariery utrudniają dostęp do edukacji ustawicznej. 

 

Wykres 44. Bariery utrudniające nauczycielowi przekazywanie wiedzy w szkole 

dla dorosłych. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Największą barierą utrudniającą nauczycielom przekazywanie wiedzy to jest zbyt mała liczba 

godzin. Problem te jest postrzegany przez 76,5% pracowników dydaktycznych. 

Ponad połowa badanych widzi problem w koncentracji ministerstwa na konstruowaniu 

programów modułowych przy braku zainteresowania szkół i nauczycieli tą formą kształcenia. 

Brak podręczników nie okazał się, aż tak dużą barierą utrudniającą przekazywanie wiedzy. 
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Wykres 45. Bariery prawne, instytucjonalne i organizacyjne ograniczają kształcenie 

ustawiczne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Duża liczba osób nie ma zdania na temat barier ograniczających kształcenie ustawiczne. 

Badani wymienili kilka ważnych barier między innymi: duża odległość szkoły od miejsca 

zamieszkania, biurokarcja ministerialna, za mało godzin w programie nauczania na zajęcia 

praktyczne, brak zaplecza, rozwój prywatnych szkół, brak wynagrodzeń dla wychowawców, 

a za najważniejszą barierę uznali utrudnienia ze strony pracodawców. 
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Wykres 46. Zagrożenia rozwoju formalnego kształcenia ustawicznego na Lubelszczyźnie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Odpowiedzi dotyczące zagrożenia rozwoju formalnego kształcenia ustawicznego rozłożyły się 

po równo. Do grupy największych zagrożeń, należą: 

- brak zainteresowania tą formą kształcenia przez władze oświatowe, 

- możliwy wzrost bezrobocia, 

- brak wykwalifikowanej kadry do zatrudnienia, 

- brak zainteresowania ze strony słuchaczy, 

- propozycje reform rządowych. 
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5.5. Przyszły rozwój kształcenia ustawicznego – opinie pracowników 

dydaktycznych. 

Przyszłość kształcenia ustawicznego jest uwarunkowana od wielu czynników: zmniejszanie 

nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi 

i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego); podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia 

zawodowego oraz wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, 

szczególnie na obszarach wiejskich. 

Celem rozwoju kształcenia ustawicznego jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych 

w formalnym kształceniu ustawicznym na Lubelszczyźnie. Podniesienie jakości kształcenia 

oraz dostępności do tych placówek. 

Na liście wymagań dotyczących projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie, znajdują się 

kampanie informacyjne w zakresie korzyści płynących z formalnego podwyższania lub 

uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy 

w tym zakresie. Wsparciem mogą być objęte także programy formalnego kształcenia 

ustawicznego, skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub 

podwyższeniem swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych, a także 

programy formalnego potwierdzania tych kwalifikacji zdobytych w sposób pozaformalny 

i nieformalny. Projekty mogą również obejmować usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki 

kształcenia formalnego (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) 

w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy oraz wsparcie dla placówek 

kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia 

formalnego. 
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Wykres 47. Szanse rozwoju formalnego kształcenia ustawicznego na Lubelszczyźnie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ankietowani widzą duże szanse rozwoju formalnego kształcenia ustawicznego 

na Lubelszczyźnie. Każda z przykładowych szans, która została zaproponowana w ankiecie 

była brana pod uwagę, jako przykładowe rozwiązania, aby wzmocnić udział formalnego 

kształcenia ustawicznego na Lubelszczyźnie. 
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Wykres 48. Lista warunków wewnętrznych, które sprzyjałyby rozwojowi formalnego 

kształcenia ustawicznego (zależne bezpośrednio od szkoły). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najważniejsze wewnętrzne warunki, które sprzyjałyby rozwojowi formalnego kształcenia 

ustawicznego, wg badania, to: 

- wzbogacenie w środki dydaktyczne oraz wycieczki warsztatowe, 

- wykwalifikowana kadra, 

- nowa siedziba, 

- rozwój form kursowych, 

- więcej funduszy na reklamę podczas rekrutacji, 

- stworzenie możliwości nauczania na odległość. 
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Wykres 49. Lista warunków zewnętrznych, które sprzyjałyby rozwojowi formalnego 

kształcenia ustawicznego (niezależne bezpośrednio od szkoły). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najważniejsze zewnętrzne warunki, które sprzyjałyby rozwojowi formalnego kształcenia 

ustawicznego, według badanych, to: 

- dofinansowanie, 

- promocja przez organy prowadzące, 

- wzrost miejsc pracy w regionie, 

- współpraca z innymi placówkami szkolnymi, 

- większa motywacja osób dorosłych do nauki, 

- umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy. 

Ankietowani pokazali jakie są główne najmocniejsze strony, które wzmocniłyby 

zdecydowanie formalne kształcenie ustawiczne. 

Według Raportu WUP w Lublinie (2009) najbardziej zagrożone bezrobociem (117237 

bezrobotnych) są osoby gorzej wykształcone, posiadające wykształcenie średnie techniczne 
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(15,6%) oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (22,4%). Dlatego warto inwestować 

w wykształcenie oraz wzmacniać formalne kształcenie ustawiczne. 

 

Wykres 50. Odpowiedź na pytanie co powinien robić nauczyciel, aby wzmocnić swój 

warsztat dydaktyczny. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Aby nauczyciel mógł wzmocnić swój warsztat dydaktyczny według badanych musi przede 

wszystkim stale doskonalić swój warsztat, brać udział w specjalistycznych kursach, 

brać udział w szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikację oraz uczyć praktycznych 

rzeczy, były to najczęściej wybierane odpowiedzi. Ogólnie rzecz biorąc w formach 

wzmacniania własnego warsztatu dydaktycznego najwyżej oceniane są wszelkie kursy 

doszkalające, uzupełniające wiedzę. 
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Wykres 51. Odpowiedź na pytanie, co powinien robić nauczyciel, aby wzmocnić rozwój 

swojej szkoły. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ankietowani nauczyciele w większości odpowiadali, że aby wzmocnić rozwój swojej szkoły, 

należy aktywnie uczestniczyć w działaniach promujących szkołę - takiej odpowiedzi udzieliło 

16,7% badanych. Kolejnymi dwiema rzeczami ocenionymi tak samo, zostało podnoszenie 

kwalifikacji oraz kreowanie nowych innowacyjnych kierunków. 
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Wykres 52. Kierunki, w których ankietowani chcieliby podjąć naukę 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ankietowani najczęściej wskazywali trzy poniższe kierunki, w których chcieliby podjąć naukę: 

- technik spedytor, 

- technik informatyk, 

- technik rachunkowości. 

Zdobycie zawodu dającego duże szanse na rozwój osobisty okazało się priorytetem 

dla ankietowanych. Tak wyraźna rozpiętość pomiędzy kierunkami pozwoliła na uzyskanie 

różnorodnych i obiektywnych wyników możliwych do przełożenia na potrzeby rynku pracy. 

Wskazania respondentów związane są z trendami ogólnokrajowymi, będącymi pochodną 

zmian ogólnoświatowych, tj. dotyczących dynamicznych zmian technologicznych. 
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Wykres 53. Uzasadnienie wyboru tych kierunków. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na tej podstawie można wnioskować, że pracownicy dydaktyczni wybieraliby kierunki 

na podstawie zdawalności egzaminów zawodowych, zainteresowań, wzrostu danej branży, 

poznaniu zasad działania instytucji lokalnych oraz zdobywaniu umiejętności potrzebnych 

w życiu i pracy. 

 

5.6. Analiza SWOT kształcenia ustawicznego na Lubelszczyźnie 

Pracownicy dydaktyczni placówek kształcenia ustawicznego zostali poproszeni również 

o uzupełnienie analizy SWOT dotyczącej kształcenia ustawicznego w regionie. Chodzi tutaj 

o wskazanie następujących czynników: 

- S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obiektu, 

- W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obiektu, 
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- O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany, 

- T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

5.6.1. Mocne strony 

- Możliwość dokształcenia się osób dorosłych, 

- szansa na przekwalifikowanie się, 

- właściwy dobór kierunków kształcenia dla dorosłych na potrzeby rynku pracy, 

- zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

- zdobycie przygotowania zawodowego, 

- nawiązanie nowych kontaktów, np. pracodawcy i uczestnicy kształcenia, 

- najczęściej nauka bezpłatna, 

- zdobycie atrakcyjnego zawodu, 

- rozwój indywidualny, 

- wysoka jakość kształcenia, 

- propagowanie kształcenia. 

5.6.2. Słabe strony 

- Niska zdawalność egzaminów zawodowych, 

- niewystarczające rozpowszechnienie szkół kształcących ustawicznie, 

- niska frekwencja słuchaczy, 

- nierozwinięta infrastruktura placówek kształcenia ustawicznego, 

- brak wielu pomocy dydaktycznych, 

- mała oferta proponowanych zawodów, 

- słuchacze (z reguły) mają szereg obowiązków pozaszkolnych (zarówno rodzinnych, jak 

i zawodowych) i nie zawsze mogą uczestniczyć w planowych zajęciach – 

konsultacjach zbiorowych i konsultacjach indywidualnych, 
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- mniej godzin na realizację programu nauczania, niż w szkołach  młodzieżowych, 

- słuchacze samodzielnie muszą opracować niektóre partie materiału, 

- prace pisemne uczestnicy ściągają z internetu bądź opracowań, 

- niski potencjał instytucjonalny pod względem zaplecza infrastrukturalnego (budynki, 

pomoce dydaktyczne, w tym ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii), 

- niski potencjał instytucjonalny pod względem zaplecza kadrowego – nauczyciele szkół 

dla dorosłych, to w większości osoby legitymujące się wprawdzie wysokimi 

kwalifikacjami zawodowymi, jednak często nie aktualizowanymi w drodze 

samokształcenia, 

- niskie nakłady finansowe. 

5.6.3. Szanse 

- Rozwój infrastruktury: budynków oraz zaplecza informatycznego poprzez 

wykorzystanie funduszy europejskich, 

- rozbudowana sieć instytucji kształcących ustawicznie, 

- pozytywna ocena zmian, jakie dokonują się w obszarze kształcenia ustawicznego, 

- optymizm w prognozowaniu przyszłości: przedstawiciele instytucji szkoleniowych 

spodziewają sie, że jakość kształcenia ustawicznego w regionie w ciągu najbliższych 

dwóch lat będzie się poprawiać, 

- dobra ocena własnej kondycji finansowej przez instytucje szkoleniowe, pozytywne 

prognozy na przyszłość, 

- pozytywna ocena dostępu do informacji na temat potrzeb rynku pracy, preferencji 

szkoleniowych mieszkańców i zapotrzebowania przedsiębiorców na kursy i szkolenia 

i równie dobra ocena jakości tych informacji. 

- dostrzeganie pozytywnych zmian w zakresie dostępu do informacji i akredytacji, 

- silne poparcie dla idei partnerstwa tworzonego w tym w szkołach, 

- świadomość kluczowej roli doradztwa zawodowego w rozwoju regionu instytucji, 

- możliwość dokształcenia się dla osób dorosłych, 

- szansa na przekwalifikowanie się, 

- rozwój rynku pracy, 
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- powstanie nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry, 

- możliwość prowadzenia kampanii promocyjnych kształcenia ustawicznego, 

- możliwość dofinansowania niektórych kierunków nauczania z funduszy europejskich, 

- bycie aktywnym na rynku pracy, 

- promocja na rynku lokalnym, zwiększa nabór, 

- kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

- możliwości rozwoju, 

- nowy budynek. 

5.6.4. Zagrożenia 

- Zniekształcanie rzeczywistego wymiaru kształcenia ustawicznego w ramach 

realizowanych kampanii informacyjno-promocyjnych poprzez merytorycznie 

niepoprawny przekaz, 

- deprecjacja wykształcenia wobec bardzo trudnej sytuacji na regionalnym rynku pracy 

(w urzędach pracy dostępnych jest więcej ofert pracy dla osób legitymujących się 

relatywnie niższymi kwalifikacjami zawodowymi), 

- wykorzystywanie możliwości kształcenia w szkołach dla dorosłych wyłącznie 

z pobudek związanych z możliwością pobierania różnego rodzaju świadczeń 

społecznych/socjalnych, 

- brak wiedzy z obszaru kształcenia ustawicznego osób reprezentujących organizacje 

prowadzące kampanie informacyjno-promocyjne w ramach działania 9.3 PO KL – 

przekazywanie błędnych lub niepełnych informacji, pomijanie grupy docelowej 

wprowadza chaos informacyjny, w którym pożądany przekaz jest zniekształcony 

i nie trafia do potencjalnych klientów, a wręcz może wprowadzać ich w błąd, 

- zróżnicowanie geograficzne regionu – obszary wykluczenia społecznego i centra 

edukacyjne, 

- duże zróżnicowanie jakości oferty instytucji kształcących ustawicznie, 

- duże zróżnicowanie segmentu instytucji działających w obszarze kształcenia 

ustawicznego (segment niejednorodny), 

- duży segment względnie młodych instytucji o nie sprawdzonej marce i jakości 

oferowanych usług i trudnej do oceny perspektywie na przyszłość, 
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- „regionalizm oferty edukacyjnej”, rzadko kiedy instytucje kierują ofertą poza region 

czy Polskę, 

- sezonowość popytu na szkolenia, 

- niska ocena promowania kształcenia ustawicznego przez władze samorządowe, 

- niewystarczająca koordynacja działań w zakresie kształcenia ustawicznego w regionie. 

- niska ocena komunikacji, współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami 

działającymi w obszarze kształcenia ustawicznego, 

- brak wystarczającej wiedzy z zakresu: procedur akredytacyjnych, systemów 

projakościowych itp., 

- duży kapitał instytucjonalny regionu (czołowe uczelnie wyższe, instytucje 

szkoleniowe), 

- niski poziom zadowolenia z funkcjonowania doradztwa zawodowego w planowaniu 

kariery zawodowej, 

- brak chęci finansowego inwestowania w kapitał ludzki wśród mieszkańców 

województwa, 

- brak środków finansowych możliwych do wydatkowania na kształcenie, 

- brak motywacji do dokształcania się u niektórych mieszkańców, 

- niska ocena dostępności szkoleń e-learningowych, 

- emigracja młodych Polaków za granicę, 

- nie zawsze jasny przepływ środków finansowych miedzy instytucjami, 

- niska ocena systemu zewnętrznego mierzenia jakości, 

- brak jasnej i uznanej metodologii pomiaru jakości pracy, 

- rzadko spotykane badanie dalszych losów absolwentów, 

- brak przygotowania do zdobywania funduszy równej konkurencji na małopolskim 

rynku szkoleniowym, 

- brak realnych funduszy na wdrożenie doradztwa zawodowego (zwłaszcza 

w instytucjach publicznych), 

- konkurencja ze strony innych placówek, 

- duża ilość szkół kształcących dorosłych w takich samych zawodach jak CKU, 
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- likwidacja placówek, 

- wzrost bezrobocia, 

- niedoinwestowane placówki "upadną", 

- brak obowiązku szkolnego i słaba frekwencja słuchaczy, 

- brak bazy dydaktycznej o odpowiednim standardzie, 

- brak inwestycji tworzących nowe miejsca pracy. 

5.6. Wyzwania stojące przed kształceniem ustawicznym 

Edukacja ustawiczna jest jednym z czynników determinujących rozwój tworzącego się 

europejskiego społeczeństwa uczącego się. Cechą polskiego systemu kształcenia 

ustawicznego jest utożsamianie go z kształceniem zawodowym. Kształcenie zawodowe 

w kontekście krajowym jest rozproszone oraz realizowane przez dynamicznie rozwijający się 

rynek usług szkoleniowych oraz zorganizowany system szkolenia bezrobotnych. 

Dynamizm przemian zmusza współczesnego człowieka do realizowania w praktyce idei 

uczenia się przez całe życie. Edukacja ustawiczna staje się jednym z najlepszych sposobów, 

by sprostać wyzwaniom kreowanym przez gwałtowny rozwój technologiczny, globalizację czy 

przeobrażenia społeczne i ekonomiczne. Warunki nowej rzeczywistości wymuszają 

na jednostce konieczność nieustannego podnoszenia kwalifikacji oraz ciągłego poszerzania 

swojej wiedzy wraz z eksplorowaniem zastanego otoczenia, w celu przystosowania się 

do zmieniającego się w szybkim tempie świata.  

5.6.1. Kontekst krajowy 

Problematyka kształcenia dorosłych zajmuje od mniej więcej dekady bardzo ważne miejsce 

wśród priorytetów rozwojowych wielu krajów oraz organizacji międzynarodowych. 

Związane jest to z kryzysem demograficznym i starzeniem się społeczeństw w krajach 

wysokorozwiniętych oraz rosnącymi wymaganiami nowoczesnej gospodarki w odniesieniu 

do kwalifikacji pracowników. 

Organizatorami kształcenia/szkolenia ustawicznego w Polsce są:  

 szkoły dla dorosłych i szkoły wyższe, 

 publiczne centra kształcenia ustawicznego oraz praktycznego, 

 niepubliczne, niedochodowe instytucje szkoleniowe, 
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 firmy prywatne (w tym podmioty jednoosobowe prowadzące działalność 

gospodarczą). 

Placówki kształcenia ustawicznego oraz instytucje szkoleniowe znajdują się przede wszystkim 

w miastach, co oznacza, iż sieć ma rozkład nierównomierny. 

W krajach UE dokształca się 20% pracujących, czyli co piąty zatrudniony, to w Polsce 

zaledwie od 8-10%, czyli co dwunasty i co dziesiąty. Każdy zatrudniony w Polsce poświęca 

na szkolenia w formach zorganizowanych dwie godziny rocznie, podczas gdy w krajach 

rozwiniętych 50-70 godzin, czyli co najmniej 25 razy. 

Polityka krajowa uwzględnia fakt silnego międzyregionalnego zróżnicowania, które musi 

pojawić się w zakresie świadczenia usług edukacyjno-szkoleniowych na terenie całego kraju, 

szczególnie na obszarach wiejskich, by umożliwić tamtejszej ludności realizowanie idei 

kształcenia ustawicznego.  

5.6.2. Kontekst regionalny 

Kształcenie ustawiczne za jeden z głównych obszarów edukacji, których rozwój znacząco 

wpływa na wzrost konkurencyjności regionu, podejmuje działania, mające na celu 

instytucjonalne i merytoryczne wzmocnienie tego segmentu edukacji.  

Wspieranie rozwoju kształcenia ustawicznego poprzez efektywne wdrażanie rozwiązań 

systemowych oraz wykształcenie w społeczeństwie postaw otwartych na doskonalenie 

się przez całe życie, a także poprzez strategie współpracy między instytucjami zajmującymi 

się kształceniem ustawicznym. 

Propagowanie idei kształcenia ustawicznego oraz świadczenie usług dotyczących 

podnoszenia i/lub zmiany kwalifikacji na różnych etapach życia, w tym na przykład 

utworzenie jednej lub kilku samorządowych ośrodków metodycznych kształcenia 

ustawicznego. 

Obecnie mamy do czynienia z procesem starzenia się społeczeństwa. Odzwierciedlające się 

zmiany w postępującym starzeniu ludności pokazują konsekwencje na rynku pracy. 

W Europie zaczynają się problemy związane z „kurczeniem się” siły roboczej. 

Szczyt procesu starzenia demografowie oceniają na lata 2010-2020. Proporcja osób starszych 

w stosunku do siły roboczej będzie gwałtownie rosła. 

Grupa wiekowa 50-64 wzrośnie nawet o 26 %,zaś wzrost liczby osób w wieku „65+” zbliży 

się do ok. 30%. Liczba osób w przedziale wieku 20-29 zmniejszy się o 20%. 
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Wykres 54. Prognoza procesu starzenia się społeczeństwa w latach 2010-2050. 

 

Źródło: opracowanie przygotowane przez gazetę „Rzeczpospolita”. 

 

Sytuacja ta spowodowana jest osiągnięciem przez osoby z wyżu demograficznego wieku 

średniego. W sytuacji, gdy osoby te przejdą na emeryturę w ciągu najbliższych 10-15 lat, 

firmy stracą osoby z doświadczeniem oraz wiedzą. Starzejące się społeczeństwo pociąga 

za sobą radykalne zmiany w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz wymusza nowe 

podejście do zarządzania wiekiem w firmach. Przyszła konkurencyjność firm opierać się 

będzie między innymi na wynikach oraz wydajności starszych pracowników, ale także na 

efektywnym wykorzystaniu ich umiejętności. Główną rolę w przezwyciężaniu problemów 

związanych ze zmianami demograficznymi odgrywać będzie kultura organizacyjna oraz 

postawy i umiejętności menedżerów firm oraz specjalistów działów kadr. Firmy, które chcą 

stawić czoło tym negatywnym zmianom będą musiały rozwijać pozytywny klimat wewnątrz 

firmy charakteryzujący się poczuciem wartości całej kadry pracowniczej oraz promocją 

potencjału indywidualnych osób w firmie. 

Zagadnienie zarządzania wiekiem (age management) ma związek z takimi aspektami, 

jak starzenie się społeczeństwa, aktywne starzenie się, zarządzanie zróżnicowanym zespołem 

i przeciwdziałanie dyskryminacji. Skuteczne zarządzanie wiekiem jest szansą na jak 

najdłuższe utrzymanie aktywności na rynku pracy oraz umożliwienie przystosowania się do 

jego wymagań poprzez stałe uaktualnianie i podnoszenie swoich kwalifikacji również 

w starszym wieku. Age management ma ogromne znaczenie nie tylko w odniesieniu do osób 

pracujących, ale także osób które dążą do reintegracji z rynkiem pracy. Jest wiele powodów, 

dla których przedsiębiorstwa powinny wdrożyć politykę zarządzania strukturą wieku. 
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Po pierwsze, starsi pracownicy stanowią dla firmy ogromny potencjał w postaci 

różnorodnych umiejętności i doświadczeń. Takie osoby są też źródłem wiedzy dla młodszych 

pracowników. Utrzymanie kadry w postaci starszych pracowników umożliwia firmom 

uniknięcie straty w postaci ważnych umiejętności i doświadczenia, ponadto zróżnicowany 

wiekowo zespół jest lepiej przygotowany do zmian gospodarki związanych z globalizacją 

i zmieniającymi się potrzebami klientów. 

Odnowa demograficzna wymaga podjęcia działań na rzecz stworzenia klimatu społecznego 

sprzyjającego rodzinom, zmian w kierunku społeczeństwa przyjaznego dzieciom oraz 

stworzenia warunków umożliwiających łatwiejsze godzenie życia zawodowego i rodzinnego. 

W krajach, w których pogodzenie pracy z życiem prywatnym nie jest łatwe, wskaźniki 

zatrudnienia kobiet są raczej niskie, ponieważ matki często odchodzą z rynku pracy, 

a wskaźniki urodzeń są niskie, ponieważ wiele osób sądzi, że nie może sobie pozwolić 

na utrzymanie dzieci. Działania polityczne mające na celu pogodzenie pracy i rodziny oraz 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn, obejmujące w szczególności polepszenie warunków 

korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz zachęty dla ojców skłaniające ich do korzystania 

z takiej możliwości, jak również zwiększenie oferty wysokiej jakości opieki nad dziećmi, 

powinny nadal stanowić jeden z priorytetów. Można by również rozważyć zmniejszenie 

podatków osób zapewniających w rodzinach drugie źródło dochodów, ponieważ w ich 

przypadku obniżenie podatków zdaje się wywierać większy wpływ na współczynniki 

aktywności zawodowej . Tego rodzaju działania przynoszą korzyści o charakterze 

długofalowym, gdyż szczególnie w przypadku kobiet umożliwiają pozostanie na rynku pracy. 

Małżeństwa  

Wśród nowo zawieranych związków małżeńskich, niezmiennie od wielu lat dominują 

(ok. 85%) małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawalerami. Małżeństwa wyznaniowe, tj. 

zawarte w kościołach i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego, stanowią 

około 70% zawieranych prawnie związków. 
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Wykres 55. Liczba małżeństw zawieranych w Polsce w latach 2003-2009. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Szacuje się, że w 2009r. powstało około 251 tys. nowych związków małżeńskich, tj. prawie 

6 tys. mniej niż rok wcześniej. Liczba nowo zawieranych małżeństw rosła od 2003 roku, 

jej spadek w minionym roku może oznaczać - w perspektywie 2-3 lat – zahamowanie wzrostu 

liczby urodzeń.  

Rozwody i separacje  

Z wykresu poniżej wynika, że w 2009 roku liczba rozwodów wynosi ok. 65 tys. Lata 2003-

2006 wskazywały na znaczny wzrost rozwodów w Polsce (ok. 6 tys. rocznie). Pozytywnym 

czynnikiem jest zauważalny spadek w liczbie rozwodów w latach 2007-2009.  
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Wykres 56. Liczba rozwodów w Polsce w latach 2003-2009. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Wykres 57. Liczba rozwodów wg grupy okresu trwania małżeństwa w 2009 roku, 

woj. lubelskie. 

 

Źródło: GUS. 

 

Najwięcej rozwodów notuje się, w przypadku małżeństw z ponad dwudziestoletnim stażem. 

W 2009 roku, średni wiek mężczyzn w momencie rozwodu wahał się w granicach 30 - 34 lat. 

Najczęściej legitymowali się oni wykształceniem zasadniczym zawodowym (36%) lub średnim 

(33%), wyższe stanowiło 15%. W dużej mierze rozwodziły się kobiety o około dwa lata 
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młodsze i najczęściej posiadały wykształcenie średnie -40%, zasadnicze zawodowe - 22% 

i wyższe 26%. 

 

Wykres 58. Główne przyczyny rozwodów w 2009 roku zanotowane w woj. lubelskim. 

 

Źródło: GUS. 

 

Statystycznie, główną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego jest niezgodność 

charakterów, niedochowanie wierności małżeńskiej oraz nadużywanie alkoholu. 

6. Rekomendowane strategiczne kierunki zmian w obszarze kształcenia 

ustawicznego 

Przyjmuje się, że aby urzeczywistniać idee oświaty ustawicznej, należy podjąć wysiłki 

w następującym zakresie: 

- rozwój edukacji dorosłych, która zaspokajałaby potrzeby aktualizowania wiedzy 

i stałaby się terenem wypracowania metod kształcenia nietradycyjnego, 

- dokonania zmian w nauczaniu podstawowym, w celu wysunięcia w nim na pierwsze 

miejsce konieczności wyrobienia u uczniów nawyku uczenia się 

(i wdrożenia do samokształcenia i edukacji permanentnej), 
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- przygotowania zmian systemu kształcenia nauczycieli, z założeniem przekształcenia 

nauczycieli z dawców wiedzy na kierujących procesem uczenia się89. 

Międzynarodowa komisja, powołana przez UNESCO, przyjęła, że edukacja stanowi najszerszą 

działalność o spójnym charakterze, podejmowaną w celu przekazywania wiedzy, kształcenia 

umiejętności, rozwijania i doskonalenia człowieka we wszystkich działaniach w ciągu całego 

życia. Uznano, że edukacja jest zarówno celem, jak i środkiem rozwoju, gdyż natura 

człowieka determinuje go do stałego wychowywania. Zadanie to jest w stanie spełnić jedynie 

kształcenie realizowane permanentnie. Specjaliści zgodnie uznali edukację permanentną nie 

jako system ani szczebel kształcenia, a jako nadrzędną zasadę, na której powinna być oparta 

oświata zarówno w całości, jak i poszczególnych jej członach. Przed oświatą dorosłych stoi 

dziś sześć głównych zadań, wymagających permanentnej, stałej i systematycznej realizacji: 

- edukacja wszystkich tych osób, które nie mają obowiązkowego minimum 

wykształcenia, 

- umożliwienie dorosłym ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej lub zawodowej 

(szkoły ponadgimnazjalnej), 

- przygotowanie dorosłych do uczenia się w wyższych szkołach technicznych lub 

rolniczych w celu zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych, 

- niezawodowe kształcenie dorosłych oraz prowadzenie poradnictwa w różnych 

dziedzinach i przygotowanie do właściwego wykorzystywania wolnego czasu, 

- zwiększanie efektywności kształcenia dorosłych na poziomie wyższym, doskonalenie 

nauczycieli edukacji dorosłych, doskonalenie zawodowe dorosłych, 

- systematyczne wprowadzanie doświadczeń innych krajów, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich specyfiki społeczno-politycznej90. 

 

                                                      

89
 Korzan D., W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej, e-mentor 2/2005, www.e-mentor.edu.pl za Półturzycki J., 

Edukacja ustawiczna a rozwój i przemiany dydaktyki, "Rocznik Andragogiczny", Warszawa-Toruń 2000, s. 20. 

90
 Korzan D., W poszukiwaniu istoty edukacji permanentnej, e-mentor 2/2005, www.e-mentor.edu.pl za Holden J.B., New 

directions in adult education, "Annual Delbert Clark Dinner", 1966. 

http://www.e-mentor.edu.pl/
http://www.e-mentor.edu.pl/
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Wykaz szkół dla dorosłych z Lubelszczyzny91 

1. Adamów: Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 21-412 Adamów, Cmentarna 6 

2. Adamów: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 21-412 Adamów, Cmentarna 6 

3. Bełżyce: Policealna Szkoła Zawodowa nr 2 w Bełżycach. Adres: 24-200 Bełżyce, Przemysłowa 44 

4. Bełżyce: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Bełżycach. Adres: 24-200 Bełżyce, Przemysłowa 44 

5. Biała Podlaska: Bialskie Centrum Edukacji. Adres: 21-500 Biała Podlaska, Warszawska 11 

6. Biała Podlaska: Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna Novum. Adres: 21-500 Biała Podlaska, Plac 

Wolności 12 

7. Biała Podlaska: Elitarna Szkoła Służb Ochrony I Biznesu ,,Cobra" w Białej Podlaskiej. Adres: 21-500 Biała 

Podlaska, Brzeska 71 

8. Biała Podlaska: Elitarne Studium Kariery Zawodowej ,,Cobra" w Białej Podlaskiej. Adres: 21-500 Biała 

Podlaska, Brzeska 71 

9. Biała Podlaska: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LIDER". Adres: 21-500 Biała Podlaska, Prusa 8A 

10. Biała Podlaska: Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ZDZ. Adres: 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana 

Pawła II 97 

11. Biała Podlaska: Policealne Studium Zarządzania I Marketingu ZDZ. Adres: 21-500 Biała Podlaska, Aleja 

Jana Pawła II 97 

12. Biała Podlaska: Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych "Lider" w Białej Podlaskiej. Adres: 21-500 

Biała Podlaska, B. Prusa 8 A 

13. Biała Podlaska: Rzemieślnicze Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 21-500 Biała Podlaska, 

Warszawska 14 

14. Biała Podlaska: Rzemieślnicze Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 21-500 Biała 

Podlaska, Warszawska 14 

15. Biała Podlaska: Studium Celne. Adres: 21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14 

16. Biała Podlaska: Studium Służb Ochrony i Detektywów. Adres: 21-500 Biała Podlaska, Warszawska 11 

17. Biała Podlaska: Szkoła Policealna dla Dorosłych "KURSOR" w Białej Podlaskiej. Adres: 21-500 Biała 

Podlaska, Narutowicza 66 

18. Biała Podlaska: Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych ZDZ. Adres: 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana 

Pawła II 97 

19. Biała Podlaska: Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych. Adres: 21-500 Biała Podlaska, Piłsudskiego 

36 

20. Biała Podlaska: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "KURSOR" w Białej Podlaskiej. 

Adres: 21-500 Biała Podlaska, Narutowicza 66 

21. Biała Podlaska: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LIDER". Adres: 21-500 Biała 

Podlaska, Prusa 8A 

22. Biała Podlaska: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ZDZ. Adres: 21-500 Biała Podlaska, 

Aleja Jana Pawła II 97 

23. Biała Podlaska: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "KURSOR" w Białej Podlaskiej. Adres: 21-

500 Biała Podlaska, Narutowicza 66 

24. Biłgoraj: Szkoła Policealna Leśna 2 - letnia. Adres: 23-400 Biłgoraj, Polna 3 

                                                      

91
 Wg danych SIO na dzień 30 września 2009 r. 
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25. Biłgoraj: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 23-400 Biłgoraj, Cegielniana 24 

26. Biłgoraj: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 23-400 Biłgoraj, Tadeusza Kościuszki 

41/43 

27. Biłgoraj: Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 23-400 Biłgoraj, 

Kościuszki 41/43 

28. Chełm: Gimnazjum dla Dorosłych nr 4. Adres: 22-100 Chełm, Stefana Batorego 1 

29. Chełm: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LIDER" w Chełmie. Adres: 22-100 Chełm, Reformacka 13 

30. Chełm: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak". Adres: 22-100 Chełm, Plac Kupiecki 10 

31. Chełm: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr VII. Adres: 22-100 Chełm, Batorego 1 

32. Chełm: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak". Adres: 22-100 Chełm, Plac Kupiecki 10 

33. Chełm: Policealna Szkoła dla Dorosłych KURSOR w Chełmie. Adres: 22-100 Chełm, Hrubieszowska 37 

34. Chełm: Policealna Szkoła Zawodowa "Żak". Adres: 22-100 Chełm, Plac Kupiecki 10 

35. Chełm: Szkoła Europejska "EuroCollege" w Chełmie. Adres: 22-100 Chełm, I Pułku Szwoleżerów 17b 

36. Chełm: Szkoła Informatyki i Internetu w Chełmie. Adres: 22-100 Chełm, I Pułku Szwoleżerów 17b 

37. Chełm: Szkoła Policealna dla Dorosłych "LIDER" w Chełmie. Adres: 22-100 Chełm, Reformacka 13 

38. Chełm: Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 22-100 Chełm, Batorego 1 

39. Chełm: Szkoła Policealna Zdrowia i Urody w Chełmie. Adres: 22-100 Chełm, I Pułku Szwoleżerów 17b 

40. Chełm: Technikum dla Dorosłych nr 6. Adres: 22-100 Chełm, Batorego 1 

41. Chełm: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6. Adres: 22-100 Chełm, Batorego 1 

42. Chełm: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Żak". Adres: 22-100 Chełm, Plac Kupiecki 

10 

43. Chełm: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych KURSOR w Chełmie. Adres: 22-100 Chełm, 

Hrubieszowska 37 

44. Chełm: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr I. Adres: 22-100 Chełm, Batorego 1 

45. Chełm: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LIDER" w Chełmie. Adres: 22-100 Chełm, 

Reformacka 13 

46. Chełm: Uzupełniające Technikum dla Dorosłych "LIDER" w Chełmie. Adres: 22-100 Chełm, Reformacka 13 

47. Chełm: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych KURSOR w Chełmie. Adres: 22-100 Chełm, 

Hrubieszowska 37 

48. Chełm: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych nr 7. Adres: 22-100 Chełm, Batorego 1 

49. Chodel: Szkoła Policealna. Adres: 24-350 Chodel, Partyzantów 39 

50. Dęblin: 2-letnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Adres: 08-530 Dęblin, Wiślana 3b 

51. Dęblin: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dęblinie. Adres: 08-530 Dęblin, Tysiąclecia 25 

52. Dęblin: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TWP dla Dorosłych w Dęblinie. Adres: 08-530 Dęblin, 

Wiślana 3b 

53. Dęblin: Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące TWP dla Dorosłych w Dęblinie. Adres: 08-

530 Dęblin, Wiślana 3b 

54. Dęblin: Policealna Szkoła Zawodowa. Adres: 08-530 Dęblin, Tysiąclecia 3 

55. Dęblin: Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2. Adres: 08-530 Dęblin, Wiślana 3b 

56. Dęblin: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 08-530 Dęblin, Tysiąclecia 3 

57. Dęblin: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dęblinie. Adres: 08-530 Dęblin, 

Tysiąclecia 25 
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58. Dołhobyczów: Policealne Studium. Adres: 22-540 Dołhobyczów, Parkowa 2 

59. Firlej: Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. Adres: 21-136 Firlej, Partyzancka 23 

60. Frampol: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Frampolu. Adres: 23-440 Frampol, Gorajska 16 

61. Frampol: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Frampolu. Adres: 23-440 Frampol, 

Gorajska 16 

62. Hrubieszów: Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie. Adres: 22-500 

Hrubieszów, Zamojska 16 

63. Hrubieszów: Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie. Adres: 22-500 

Hrubieszów, Zamojska 16 

64. Hrubieszów: Liceum uzupełniające dla dorosłych. Adres: 22-500 Hrubieszów, Zamojska 18A 

65. Huta-Dąbrowa: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Adres: 21-470 

Krzywda, Hutnicza 53 

66. Huta-Dąbrowa: Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Adres: 21-470 Krzywda, Hutnicza 

53 

67. Jabłoń: Szkoła Policealna. Adres: 21-205 Jabłoń, A. Zamoyskiego 4 

68. Janowiec: Szkoła Policealna. Adres: 24-123 Janowiec, Lubelska 9 

69. Janowiec: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 24-123 Janowiec, Lubelska 9 

70. Kazimierz Dolny: Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 24-120 Kazimierz Dolny, Nadwislańska 9 

71. Kazimierz Dolny: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Adres: 24-120 Kazimierz Dolny, Nadwislańska 9 

72. Kazimierz Dolny: ZSZ dla Dorosłych. Adres: 24-120 Kazimierz Dolny, Nadwislańska 9 

73. Kępki: Liceum Ogólnokształcące TWP dla Dorosłych w Kępkach. Adres: 21-307 Ulan Majorat, Kępki 26 a 

74. Kępki: Uzupełniające liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w 

Kępkach. Adres: 21-307 Ulan Majorat, Kępki 26 a 

75. Kijany: Szkoła Policealna. Adres: 21-077 Spiczyn 19 

76. Kijany: Technikum Uzupełniające dla dorosłych. Adres: 21-077 Spiczyn 19 

77. Klementowice: Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 24-170 Kurów, Klementowice 365 

78. Klementowice: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 24-170 Kurów, Klementowice 365 

79. Kłoczew: Niepubliczna Szkoła Policealna TWP - dla dorosłych w Kłoczewie. Adres: 08-550 Kłoczew, 

Długa 69 

80. Kłoczew: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TWP w Kłoczewie dla Dorosłych. Adres: 08-550 Kłoczew, 

Długa 69 

81. Kłoczew: Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące TWP w Kłoczewie. Adres: 08-550 Kłoczew, 

Długa 69 

82. Korolówka-Osada: Szkoła Policealna dla dorosłych. Adres: 22-200 Włodawa, Korolówka-Osada 

83. Krasnystaw: Dwuletnie Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Szansa. Adres: 

22-300 Krasnystaw, Okrzei 25 

84. Krasnystaw: Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "OMEGA". Adres: 22-300 Krasnystaw, 

Poniatowskiego 37 

85. Krasnystaw: Liceum Uzupełniające dla Dorosłych "OMEGA". Adres: 22-300 Krasnystaw, Poniatowskiego 

37 

86. Krasnystaw: Policealna Szkoła Agroturystyki dla Dorosłych. Adres: 22-300 Krasnystaw, Okrzei 25 

87. Krasnystaw: Prywatna Szkoła Policealna. Adres: 22-300 Krasnystaw, Odrodzenia 45 

88. Krasnystaw: Szkoła Policealna "OMEGA". Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 37 
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89. Krasnystaw: Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia SZANSA. Adres: 22-300 

Krasnystaw, Okrzei 25 

90. Kraśnik: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kraśniku. Adres: 23-200 Kraśnik, lubelska 16 

91. Kraśnik: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Kraśniku. Adres: 23-200 Kraśnik, Lubelska 16 

92. Kraśnik: Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" w Kraśniku. Adres: 23-200 Kraśnik, Lubelska 16 

93. Kraśnik: Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Kraśniku. Adres: 23-204 Kraśnik, ks. J. Popiełuszki 1 

94. Kraśnik: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kraśniku. Adres: 23-204 Kraśnik, 

ks. J. Popiełuszki 1 

95. Kraśnik: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku. Adres: 23-200 Kraśnik, 

Lubelska 116 

96. Kraśnik: Technikum Uzupełniające Nr 2. Adres: 23-210 Kraśnik, Słowackiego 7 

97. Kraśnik: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Kraśniku. Adres: 23-200 Kraśnik, 

Lubelska 16 

98. Krzczonów-Wójtowstwo: Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. Adres: 23-110 Krzczonów, 

Kościuszki 1 

99. Krzczonów-Wójtowstwo: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 23-110 Krzczonów, Kościuszki 1 

100. Krzywda: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krzywdzie. Adres: 21-470 Krzywda, Osiedlowa 5 

101. Kurów: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kurowie. Adres: 24-170 Kurów, Lubelska 

8 

102. Leśna Podlaska: Szkoła Policealna dla dorosłych. Adres: 21-542 Leśna Podlaska, Bialska 7 

103. Leśna Podlaska: Technikum (4-letnie) dla dorosłych. Adres: 21-542 Leśna Podlaska, Bialska 7 

104. Leśna Podlaska: Technikum Uzupełniające dla dorosłych. Adres: 21-542 Leśna Podlaska, Bialska 7 

105. Leśna Podlaska: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla dorosłych. Adres: 21-542 Leśna Podlaska, Bialska 7 

106. Lubartów: Dwuletnie Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Szansa. Adres: 21-

100 Lubartów, 1 Maja 66-74 

107. Lubartów: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE w Lubartowie. Adres: 21-100 Lubartów, Lubelska 

68 

108. Lubartów: Szkoła Umiejętności- Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Lubartowie. Adres: 21-100 

Lubartów, Kopernika 38B 

109. Lubartów: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 21-100 Lubartów, 1 Maja 82 

110. Lubartów: Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Szansa. Adres: 21-100 Lubartów, 

1 Maja 66-74 

111. Lubartów: Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych. Adres: 21-100 Lubartów, Kopernika 38 

B 

112. Lubartów: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE w Lubartowie. Adres: 21-100 

Lubartów, Lubelska 68 

113. Lubartów: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 21-100 Lubartów, 1 Maja 82 

114. Lublin: Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 20-410 Lublin, 1 Maja 

14C 

115. Lublin: Dwuletnie Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia SZANSA w Lublinie. 

Adres: 20-010 Lublin, Dolna Panny Marii 3 

116. Lublin: Futura - Gimnazjum dla Dorosłych w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, Długosza 8 

117. Lublin: Futura - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, Długosza 8 
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118. Lublin: Futura - Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, Długosza 8 

119. Lublin: Futura Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, Długosza 8 

120. Lublin: Futura Ekologia - Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, Długosza 8 

121. Lublin: Futura Gastronomia - Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, Długosza 8 

122. Lublin: Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, Długosza 8 

123. Lublin: Futura Opieka Społeczna - Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, 

Długosza 8 

124. Lublin: Futura Transport i Turystyka - Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, 

Długosza 8 

125. Lublin: Futura Uroda - Policealna Szkoła dla Dorosłych. Adres: 20-054 Lublin, Długosza 8 

126. Lublin: Gimnazjum dla Dorosłych. Adres: 20-410 Lublin, 1 Maja 14C 

127. Lublin: Gimnazjum dla Dorosłych. Adres: 20-447 Lublin, Diamentowa 2 

128. Lublin: II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 20-337 Lublin, Pogodna 52 

129. Lublin: III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 20-117 Lublin, Podwale 3 

130. Lublin: Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej. Adres: 20-059 Lublin, al. Racławickie 5 

131. Lublin: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider" w Lublinie. Adres: 20-080 Lublin, Radziwiłłowska 5 

132. Lublin: Lubelska Policealna Szkoła Psychotroniki. Adres: 20-112 Lublin, 

133. Lublin: MIRO Policealna Szkoła Pracowników Ochrony. Adres: 20-150 Lublin, Bursaki 6A 

134. Lublin: Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna TWP "dla dorosłych" w Lublinie. Adres: 20-337 Lublin, 

Pogodna 52 

135. Lublin: Niepubliczna Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Centrum fundacja Teresianum w Lublinie. 

Adres: 20-410 Lublin, 1-go Maja 14C 

136. Lublin: Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja w Lublinie. Adres: 20-022 Lublin, Okopowa 5 

137. Lublin: Niepubliczna Szkoła Policealna TWP w Lublinie. Adres: 20-337 Lublin, Pogodna 52 

138. Lublin: Policealna Szkoła Agroturystyki i Hotelarstwa. Adres: 20-009 Lublin, Kapucyńska 1A 

139. Lublin: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak. Adres: 20-002 Lublin, Krakowskie Przedmieście 17 

140. Lublin: Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O`CHIKARA w Lublinie. Adres: 20-064 

Lublin, Bolesława Prusa 8 

141. Lublin: Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor" w Lublinie. Adres: 20-013 Lublin, Narutowicza 62 

142. Lublin: Policealna Szkoła Europejska w Lublinie. Adres: 20-022 Lublin, Okopowa 5 

143. Lublin: Policealna Szkoła Informatyki i Internetu w Lublinie. Adres: 20-022 Lublin, Okopowa 5 

144. Lublin: Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Pudzian Academy. Adres: 20-602 Lublin, Balladyny 22 

145. Lublin: Policealna Szkoła Zawodowa "ETAT" w Lublinie. Adres: 20-059 Lublin, Aleje Racławickie 7 

146. Lublin: Policealna Szkoła Zawodowa Żak. Adres: 20-002 Lublin, Krakowskie przedmieście 17 

147. Lublin: Policealne Studium Reklamy. Adres: 20-704 Lublin, Wojciechowska 5A 

148. Lublin: Policealne Studium Rekreacji, Sportu i Turystyki. Adres: 20-952 Lublin, Mełgiewska 7/9 

149. Lublin: Policealne Studium Zarządzania, Administracji i Handlu. Adres: 20-701 Lublin, Nałęczowska 25 

150. Lublin: Policealne Studium Zawodowe "Cogito". Adres: 20-709 Lublin, Krasińskiego 7 

151. Lublin: Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych Cus "Lider" W Lublinie. Adres: 20-080 Lublin, 

Radziwiłłowska 5 

152. Lublin: Policealne Studium Zawodowe ZDZ Lublin. Adres: 20-601 Lublin, Królewska 15 

153. Lublin: Profesja Centrum Kształcenia Kadr-Policealna Szkoła Biznesu I Administracji w Lublinie. Adres: 20-
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076 Lublin, Krakowskie Przedmieście 55 

154. Lublin: Profesja Centrum Kształcenia Kadr-Policealna Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna W Lublinie. 

Adres: 20-076 Lublin, Krakowskie Przedmieście 55 

155. Lublin: Prywatna Policealna Szkoła Ochrony Pracy dla Dorosłych "Consultrix". Adres: 20-952 Lublin, 

Mełgiewska 7-9 

156. Lublin: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne - Dwuletnie. Adres: 20-020 Lublin, 

Lipowa 25 

157. Lublin: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wieczorowe. Adres: 20-028 Lublin, Aleje 

Racławickie 6/3 

158. Lublin: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne. Adres: 20-028 Lublin, Aleje Racławickie 

6/3 

159. Lublin: Futura - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych. Adres: 20-054 Lublin, Długosza 8 

160. Lublin: SP nr 2. Adres : 20-059 Lublin, Al. Racławickie 5 

161. Lublin: Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O`CHIKARA w Lublinie. Adres: 20-064 Lublin, Bolesława 

Prusa 8 

162. Lublin: Studium Zdrowia i Urody dla Młodzieży w Lublinie. Adres: 20-022 Lublin, Okopowa 5 

163. Lublin: Studium Zdrowia i Urody w Lublinie. Adres: 20-022 Lublin, Okopowa 5 

164. Lublin: Szkoła Edukacji Zawodowej "Proedukacja". Adres: 20-704 LUBLIN, Wojciechowska 5A 

165. Lublin: Szkoła Kosmetyczna Akademie Prenier. Adres: 20-128 Lublin, Lwowska 11 

166. Lublin: Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1. Adres: 20-117 Lublin, Podwale 3 

167. Lublin: Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2. Adres: 20-337 Lublin, Pogodna 52 

168. Lublin: Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3. Adres: 20-143 Lublin, Magnoliowa 8 

169. Lublin: Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3. Adres: 20-143 Lublin, Magnoliowa 8 

170. Lublin: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych. Adres: 20-360 Lublin, Sulisławicka 7 

171. Lublin: Szkoła Policealna Staszkol. Adres: 20-418 Lublin, Nowy Świat 32 

172. Lublin: Technikum Ekonomiczne. Adres: 20-117 Lublin, Podwale 3 

173. Lublin: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4. Adres: 20-143 Lublin, Magnoliowa 8 

174. Lublin: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 2. Adres: 20-074 Lublin, Spokojna 10 

175. Lublin: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4. Adres: 20-143 Lublin, Magnoliowa 8 

176. Lublin: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ Lublin. Adres: 20-601 Lublin, Królewska 15 

177. Lublin: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 20-336 Lublin, Słowicza 3 

178. Lublin: Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 20-410 Lublin, 1 Maja 14C 

179. Lublin: Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia SZANSA w Lublinie. Adres: 20-010 

Lublin, Dolna Panny Marii 3 

180. Lublin: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Kursor" w Lublinie. Adres: 20-013 Lublin, 

Narutowicza 62 

181. Lublin: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Lider" W Lublinie. Adres: 20-080 Lublin, 

Radziwiłłowska 5 

182. Lublin: XVII Liceum Profilowane dla Dorosłych. Adres: 20-447 Lublin, Diamentowa 2 

183. Lublin: XXV Liceum Ogólnokształcące. Adres: 20-117 Lublin, Podwale 3 

184. Lublin: XXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 20-337 Lublin, Pogodna 52 

185. Lublin: Zaoczna Policealna Szkoła „COSINUS” w Lublinie. Adres: 20-043 Lublin, Al. Racławickie 26 
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186. Lublin: Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „COSINUS” w Lublinie. Adres: 20-043 Lublin, Al. 

Racławickie 26 

187. Lublin: Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa „COSINUS” w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, 

188. Lublin: Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki „COSINUS” w Lublinie. Adres: 20-124 Lublin, Szkolna 4 

189. Lublin: Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki „COSINUS” w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, 

190. Lublin: Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej „COSINUS” w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, 

Szkolna 4 

191. Lublin: Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „COSINUS” w Lublinie. Adres: 20-124 

Lublin, Szkolna 4 

192. Lublin: Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy "COSINUS" w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, 

193. Lublin: Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "COSINUS" w Lublinie. Adres: 20-043 Lublin, 

Al. Racławickie 26 

194. Lublin: Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych „COSINUS” w Lublinie. Adres: 20-124 Lublin, 

Szkolna 4 

195. Lublin: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, 

196. Lublin: Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Lublinie. Adres: 20-054 Lublin, 

197. Lublin: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych nr 19. Adres: 20-447 Lublin, Diamentowa 2 

198. Ludwin: Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 21-075 Ludwin, 30a 

199. Ludwin: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 21-075 Ludwin, 30a 

200. Ludwin: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. Adres: 21-075 Ludwin, 30a 

201. Łabunie: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łabuniach. Adres: 22-437 Łabunie, Zamojska 1 

202. Łęczna: Dwuletnie Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Adres: 21-010 Łęczna, Jaśminowa 6 

203. Łęczna: Policealna Szkoła Obsługi Ruchu Turystycznego. Adres: 21-010 Łęczna, Jaśminowa 6 

204. Łęczna: Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące. Adres: 21-010 Łęczna, Jaśminowa 6 

205. Łęczna: Zaoczna Policealna Szkoła Elektryczna. Adres: 21-010 Łęczna, Bogdanowicza 9 

206. Łęczna: Zaoczna Policealna Szkoła Górnicza. Adres: 21-010 Łęczna, Bogdanowicza 9 

207. Łukowa: Zaoczne Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TWP w Łukowej. Adres: 23-412 Łukowa, 341 

208. Łukowa: Zaoczne Policealne Studium Zawodowe TWP w Łukowej. Adres: 23-412 Łukowa, 341 

209. Łukowa: Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące TWP w Łukowej. Adres: 23-412 Łukowa, 341 

210. Łuków: II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych. Adres: 21-400 Łuków, Warszawska 88 

211. Łuków: Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Łuków. Adres: 21-400 Łuków, 

Wyszyńskiego 41 

212. Łuków: Policealne Studium Zawodowe ZDZ. Adres: 21-400 Łuków, Kwiatkowskiego 4 

213. Łuków: Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 2. Adres: 21-400 Łuków, Warszawska 88 

214. Łuków: Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie - III Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych0611. Adres: 21-400 Łuków, Międzyrzecka 70 

215. Łuków: Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie - Szkoła Policealna dla 

Dorosłych Nr 3. Adres: 21-400 Łuków, Międzyrzecka 70 

216. Łuków: Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie - Technikum Uzupełniające dla 

Dorosłych Nr 3. Adres: 21-400 Łuków, Międzyrzecka 70 

217. Międzyrzec Podlaski: Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Międzyrzecu Podlaskim. 

Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 30/14 

218. Międzyrzec Podlaski: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej. Adres: 21-560 
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Międzyrzec Podlaski, Warszawska 30/14 

219. Międzyrzec Podlaski: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzyrzecu Podlaskim. Adres: 21-560 

Międzyrzec Podlaski, Partyzantów 8 

220. Międzyrzec Podlaski: Policealna Szkoła Obsługi Ruchu Turystycznego. Adres: 21-560 Miedzyrzec Podlaski, 

Lubelska 57/59 

221. Międzyrzec Podlaski: Policealne Studium Informatyczno - Ekonomiczne. Adres: 21-560 Międzyrzec 

Podlaski, 3-go Maja 40/42 

222. Międzyrzec Podlaski: Szkoła Policealna dla Dorosłych SCE w Międzyrzecu Podlaskim. Adres: 21-560 

Międzyrzec Podlaski, Partyzantów 8 

223. Międzyrzec Podlaski: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzyrzecu Podlaskim. 

Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, Partyzantów 8 

224. Międzyrzec Podlaski: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w 

Międzyrzecu Podlaskim. Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 30/14 

225. Milanów: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 21-210 Milanów, Konopnickiej 1 

226. Milanów: Szkoła Policealna. Adres: 21-210 Milanów, Marii Konopnickiej 1 

227. Milanów: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Adres: 21-210 Milanów, Marii Konopnickiej 1 

228. Milejów: LO dla Dorosłych. Adres: 21-020 Milejów, Partyzancka 62 

229. Milejów: PSZ D. Adres: 21-020 Milejów, Partyzancka 62 

230. Milejów: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. Adres: 21-020 Milejów, Partyzancka 62 

231. Modliborzyce: Policealna Szkoła Agroturystyki i Hotelarstwa. Adres: 23-310 Modliborzyce, Ogrodowa 16 

232. Niedrzwica Duża: Policealna Szkoła Zawodowa. Adres: 24-220 Niedrzwica Duża, Bełżycka 77 

233. Niedrzwica Duża: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Niedrzwicy Dużej. Adres: 24-

220 Niedrzwica Duża, Bełżycka 77 

234. Niedrzwica Kościelna: Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 24-220 Niedrzwica Duża, 

Krakowska 83 

235. Niemce: Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. Adres: 21-025 Niemce, Różana 8 

236. Okszów-Kolonia: Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 22-105 Okszów, Szkolna 2 

237. Opole Lubelskie: Policealne Studium Zawodowe Zaoczne. Adres: 24-300 Opole Lubelskie, Szkolna 5 

238. Opole Lubelskie: Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 24-300 Opole Lubelskie, Kolejowa 2 

239. Opole Lubelskie: Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych. Adres: 24-300 Opole Lubelskie, Kolejowa 2 

240. Ostrów Lubelski: Szkoła Policealna. Adres: 21-110 Ostrów Lubelski, Unicka 5 

241. Ostrów Lubelski: Technikum uzupełniające. Adres: 21-110 Ostrów Lubelski, Unicka 5 

242. Parczew: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profit” w Parczewie. Adres: 21-200 Parczew, 

Spółdzielcza 7 

243. Parczew: Policealne Studium Zawodowe „Profit” w Parczewie. Adres: 21-200 Parczew, Spółdzielcza 7 

244. Parczew: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Profit" w Parczewie. Adres: 21-200 

Parczew, Spółdzielcza 7 

245. Piaski: Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 21-050 Piaski, Partyzantów 19 

246. Piaski: Technikum Agrobiznesu dla Dorosłych. Adres: 21-050 Piaski, Partyzantów 19 

247. Piotrowice: PSZ. Adres: 23-107 Strzyżewice, Piotrowice 183 

248. Poniatowa: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poniatowej. Adres: 24-320 Poniatowa, Szkolna 8 

249. Poniatowa: Policealna Szkoła Obsługi Ruchu Turystycznego dla Dorosłych. Adres: 24-320 Poniatowa, 

Szkolna 8 
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250. Poniatowa: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Poniatowej. Adres: 24-320 

Poniatowa, Szkolna 8 

251. Poniatowa: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 24-320 Poniatowa, Fabryczna 

16c 

252. Poniatowa: Uzupełniające Technikum dla Dorosłych. Adres: 24-320 Poniatowa, Fabryczna 16c 

253. Potoczek: Szkoła Policealna w Potoczku. Adres: 23-313 Potok Wielki, 43 

254. Potoczek: Technikum Uzupełniające w Potoczku. Adres: 23-313 Potok Wielki, 43 

255. Pszczela Wola: Policealna Szkoła Informatyczna dla Dorosłych. Adres: 23-109 Pszczela Wola 

256. Pszczela Wola: Policealna Szkoła Rolnicza dla Dorosłych. Adres: 23-109 Pszczela Wola 

257. Pszczela Wola: Policealna Szkoła Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Adres: 23-109 Pszczela Wola 

258. Pszczela Wola: Policealne Studium Pszczelarskie. Adres: 23-109 Pszczela Wola 

259. Pszczela Wola: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 23-109 Pszczela Wola 

260. Puławy: Gimnazjum dla Dorosłych Nr 11. Adres: 24-100 Puławy, Wojska Polskiego 7 

261. Puławy: I Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych w Puławach. Adres: 24-100 Puławy, 4 Pułku Piechoty 17 

262. Puławy: I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Adres: 24-100 Puławy, Polna 18 

263. Puławy: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII. Adres: 24-100 Puławy, Wojska Polskiego 7 

264. Puławy: Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja w Puławach. Adres: 24-100 Puławy, Polna 18 

265. Puławy: Policealna Szkoła TEB Edukacja w Puławach. Adres: 24-100 Puławy, Polna 18 

266. Puławy: Policealne Studium Zawodowe w Puławach. Adres: 24-100 Puławy, Słowackiego 2 

267. Puławy: Policealne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Puławach. 

Adres: 24-100 Puławy, 3-go Maja 8 

268. Puławy: Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 6. Adres: 24-100 Puławy, Polna 18 

269. Puławy: Szkoła Policealna Informatyk. Adres: 24-100 Puławy, Wojska Polskiego 7 

270. Puławy: Szkoła Policealna Nr 1. Adres: 24-100 Puławy, Polna 18 

271. Puławy: Szkoła Policealna nr 4. Adres: 24-100 Puławy, Wojska Polskiego 7 

272. Puławy: Szkoła Policealna Nr 5 w Puławach. Adres: 24-100 Puławy, Wojska Polskiego 7 

273. Puławy: Szkoła Policealna Operator obrabiarek. Adres: 24-100 Puławy, Wojska Polskiego 7 

274. Puławy: Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 1. Adres: 24-100 Puławy, Polna 18 

275. Puławy: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2. Adres: 24-100 Puławy, Wojska Polskiego 7 

276. Puławy: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1. Adres: 24-100 Puławy, Wojska 

Polskiego 7 

277. Puławy: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 24-100 Puławy, Piłsudskiego 74 

278. Puławy: V Liceum Profilowane w Puławach. Adres: 24-100 Puławy, Wojska Polskiego 7 

279. Radoryż Smolany: Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 21-470 Krzywda, 8C 

280. Radoryż Smolany: Technikum dla Dorosłych. Adres: 21-470 Krzywda, 8C 

281. Radoryż Smolany: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 21-470 Krzywda, 8C 

282. Radoryż Smolany: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 21-470 Krzywda, 8C 

283. Radzyń Podlaski: Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna w Radzyniu Podlaskim. Adres: 21-

300 Radzyń Podlaski, Partyzantów 8 

284. Radzyń Podlaski: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Radzyniu Podlaskim. Adres: 21-300 

Radzyń Podlaski, Sitkowskiego 2a 

285. Radzyń Podlaski: Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej "OMEGA". Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, Jana 
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Pawła II 25 

286. Radzyń Podlaski: Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ w Radzyniu Podlaskim. Adres: 21-300 

Radzyń Podlaski, Sitkowskiego 2A 

287. Radzyń Podlaski: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ w Radzyniu Podlaskim. Adres: 21-300 

Radzyń Podlaski, Sitkowskiego 2a 

288. Radzyń Podlaski: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w ZSP. Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, 

Sikorskiego 15 

289. Radzyń Podlaski: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Radzyniu Podlaskim. 

Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, Sitkowskiego 2a 

290. Radzyń Podlaski: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 21-315 Radzyń Podlaski, 

Sikorskiego 15 

291. Różaniec: Szkoła Policealna. Adres: 23-420 Tarnogród, Różaniec Pierwszy 94 

292. Różaniec: Technikum Uzupełniające. Adres: 23-420 Tarnogród, Różaniec Pierwszy 94 

293. Ryki: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 08-500 Ryki, Warszawska 3b 

294. Ryki: Pierwsze Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach. Adres: 08-500 Ryki, 

Karola Wojtyły 1 

295. Ryki: Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. Adres: 08-500 Ryki, Żytnia 5 

296. Ryki: Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych przy WSUPiZ. Adres: 08-500 Ryki, Warszawska 3b 

297. Ryki: Technikum Uzupełniające dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Adres: 08 -

500 Ryki, Wyczółkowskiego 10 

298. Ryki: Technikum Uzupełniające Mechaniczne dla Dorosłych. Adres: 08-500 Ryki, Żytnia 5 

299. Ryki: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy WSUPiZ. Adres: 08-500 Ryki, 

Warszawska 3B 

300. Siennica Różana: Szkoła Policealna. Adres: 22-304 Siennica Różana, 266A 

301. Sławatycze: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Profit" w Sławatyczach. Adres: 21-515 Sławatycze, 

Kodeńska 12 

302. Sławatycze: Policealne Studium Zawodowe „Profit” w Sławatyczach. Adres: 21-515 Sławatycze, Kodeńska 

12 

303. Sobieszyn: Dwuletnie Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych. Adres: 08-504 Ułęż, Sobieszyn 298A 

304. Sobieszyn: Technikum Uzupełniające Rolnicze dla Dorosłych. Adres: 08-504 Ułęż, Sobieszyn 298A 

305. Sobole: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sobolach. Adres: 21-307 Ulan- Majorat,  

69c 

306. Sobole: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sobolach. Adres: 21-307 Ulan- Majorat, 

Sobole 69c 

307. Stoczek Łukowski: Zespół Szkół Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 21-450 Stoczek Łukowski, plac 

St.Wielgoska 5 

308. Stoczek Łukowski: Zespół Szkół Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 21-450 Stoczek Łukowski, 

plac St.Wielgoska 5 

309. Świdnik: Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Informatyczno-Techniczne w Świdniku. 

Adres: 21-040 Świdnik, Okulickiego 13 

310. Świdnik: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1. Adres: 21-045 Świdnik, Szkolna 1 

311. Tarnogóra: Technikum Uzupełniające. Adres: 22-375 Izbica, Krakowskie Przedmieście 5 

312. Tarnogród: Szkoła Policealna Ekonomiczno-Administracyjna w Tarnogrodzie. Adres: 23-420 Tarnogród, 
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Kościelna 12 

313. Terespol: Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Terespolu. Adres: 21-550 Terespol, 

Wojska Polskiego 88 

314. Tomaszów Lubelski: Policealna Szkoła Agroturystyki i Hotelarstwa dla dorosłych Tomaszów. Adres: 22-

600 Tomaszów Lubelski, Wyspiańskiego 8 

315. Tomaszów Lubelski: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZS Nr 4. Adres: 22-600 

Tomaszów Lubelski, Żwirki i Wigury 7 

316. Trawniki: Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 12-044 Trawniki, 

317. Trawniki: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 12-044 Trawniki, 

318. Trawniki: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. Adres: 21-044 Trawniki, 

319. Turobin: Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 23-465 Turobin, Piłsudskiego 34 

320. Turobin: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 23-465 Turobin, Piłsudskiego 34 

321. Ulan-Majorat: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ulanie-Majoracie. Adres: 21-307 

Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 53 

322. Ulan-Majorat: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ulanie-Majoracie. Adres: 21-307 Ulan-

Majorat, Ulan-Majorat 53 

323. Urzędów: Szkoła Policealna. Adres: 23-250 Urzędów, Wodna 34 

324. Werbkowice: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Werbkowicach. Adres: 22-550 Werbkowice, Jana 

Pawła II 17 

325. Werbkowice: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Werbkowicach. Adres: 22-550 

Werbkowice, Jana Pawła II 17 

326. Włodawa: Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej we Włodawie. Adres: 22-200 Włodawa, 

Szkolna 1 

327. Włodawa: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE we Włodawie. Adres: 22-200 Włodawa, Szkolna 7 

328. Włodawa: Technikum Uzupełniające. Adres: 22-200 Włodawa, Żołnierzy Win 19 

329. Włodawa: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE we Włodawie. Adres: 22-200 

Włodawa, Szkolna 7 

330. Włodawa: Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Adres: 22-200 Włodawa, Żołnierzy Win 19 

331. Wola Osowińska: Policealna Szkoła Zaoczna. Adres: 21-345 Borki, Parkowa 7 

332. Wola Osowińska: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 21-345 Borki, Parkowa 7 

333. Zaburze: Szkoła Policealna. Adres: 22-335 Żółkiewka, - 46 

334. Zaburze: Technikum Uzupełniające. Adres: 22-335 Żółkiewka-Osada, - 46 

335. Zagoździe: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Zagoździu. Adres: 21-421 Tuchowicz, Lipniak 5 

336. Zagoździe: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Zagoździu. Adres: 21-421 

Tuchowicz, Lipniak 5 

337. Zakrzówek: Szkoła Policealna Geodezyjna. Adres: 23-213 Zakrzówek, Wójtowicza 35 

338. Zamość: Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "Cobra". Adres: 22-400 Zamość, Jana Zamoyskiego 62 

339. Zamość: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider" w Zamościu. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 

21 

340. Zamość: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Zamościu. Adres: 22-400 Zamość, GRECKA 6 

341. Zamość: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 14 

342. Zamość: Liceum Profilowane dla Dorosłych. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 14 

343. Zamość: Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 11 
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344. Zamość: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Zamościu. Adres: 22-400 Zamość, Grecka 6 

345. Zamość: Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor" w Zamościu. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 9 

346. Zamość: Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia" Promed-Omega" w Zamościu. Adres: 22-400 Zamość, 

Kilińskiego` 15 

347. Zamość: Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" w Zamościu. Adres: 22-400 Zamość , Grecka 6 

348. Zamość: Policealne Studium Służb Ochrony i Detektywów CENTAUR / zaoczna. Adres: 22-400 Zamość, 

Okrzei 32 

349. Zamość: Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Adres: 22-400 

Zamość, Podwale 6 

350. Zamość: Policealne Studium Służb Ochrony Osób i Mienia "Bodyguard". Adres: 24-400 Zamość, 

Krasnobrodzka 22a 

351. Zamość: Studium Zdrowia i Urody. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 11 

352. Zamość: Szkoła Europejska EuroCollege. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 11 

353. Zamość: Szkoła Informatyki i Internetu. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 11 

354. Zamość: Szkoła Policealna dla Dorosłych "LIDER" w Zamościu. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 21 

355. Zamość: Szkoła Policealna dla Dorosłych. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 14 

356. Zamość: Szkoła Turystyki. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 11 

357. Zamość: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 14 

358. Zamość: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LIDER" w Zamościu. Adres: 22-400 

Zamość, Partyzantów 21 

359. Zamość: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Zamościu. Adres: 22-400 Zamość, 

Grecka 6 

360. Zamość: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Adres: 22-400 Zamość, Partyzantów 14 

361. Zamość: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Kursor" w Zamościu. Adres: 22-400 Zamość, 

Partyzantów 9 

362. Zamość: Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Kursor" w Zamościu. Adres: 22-

400 Zamość, Partyzantów 9 

363. Zamość: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. Adres: 22-400 Zamość, Szczebrzeska 41 

364. Żyrzyn: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Żyrzynie. Adres: 24-103 Żyrzyn, Tysiąclecia 154A 
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Kwestionariusze ankiety 

Kwestionariusz ankiety Nr I 

 

 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Niniejsza anonimowa ankieta Nr I skierowana jest do pracowników dydaktycznych szkół dla 

dorosłych z terenu Lubelszczyzny. 

Niniejsza ankieta jest częścią badania „Analiza Strategiczna Kształcenia Ustawicznego” 

realizowanego w ramach projektu „Kształcenie Ustawiczne Szansą Rozwoju Lubelszczyzny” 

w ramach współpracy partnerskiej Stowarzyszenia Aktywności Społecznej TRIADA, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Chełmie oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych 

i Komunikacji Społecznej w Chełmie. 

 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie wybranych przez Państwa odpowiedzi stawiając znak „x” 

przy jednej lub kilku kategoriach lub wpisując własną odpowiedź. 

 

1. Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie władz samorządowych w rozwój formalnego 

kształcenia ustawicznego w Państwa miejscowości? 

bardzo wysoko 

wysoko 

nisko 

bardzo nisko 

nie mam zdania 

 

2. Czy samorząd lokalny czyni starania w celu zapewnienia właściwych warunków 

lokalowych prowadzonym przez siebie jednostkom kształcenia ustawicznego? 

tak 

nie 

nie mam zdania 
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3. Czy placówka posiada samodzielny budynek, własne pomieszczenia zapewniające 

właściwy przebieg procesu dydaktycznego oraz pełny dostęp do sal dydaktycznych 

w każdej porze dnia, w tym do biblioteki i centrum multimedialnego? 

tak 

nie 

nie mam zdania 

 

4. Czy władze samorządowe usankcjonowały prawnie pełną ofertę kształcenia 

ustawicznego, w tym możliwość kształcenia na odległość? 

tak 

nie 

nie wiem 

 

5. Czy uważa Pan/Pani że władze administracyjne, w tym kuratoria dostatecznie 

wspierają działalność placówek kształcenia ustawicznego? 

tak 

nie 

nie mam zdania 

 

6. Jak ocenia Pan/Pani prowadzone kampanie informacyjno promocyjne z zakresu 

formalnego kształcenia ustawczego? [można zakreślić kilka odpowiedzi] 

są skuteczne 

nie dostrzegam ich 

prowadzone są w sposób bierny nie trafiających do potencjalnych klientów 

prowadzone są w sposób merytorycznie niepoprawny 

nie mam zdania 

 

7. Jak ocenia Pan/Pani wsparcie metodyczne proponowane nauczycielom placówek 

kształcenia ustawicznego? 

jest wystarczające 

jest niewystarczające 

dlaczego?……………………………………………………………………………………………………………. 

nie mam zdania 

 

8. Czy miejscowe ośrodki doskonalenia nauczycieli posiadają specjalistów zajmujących 

się kształceniem dorosłych i kształceniem ustawicznym? 

tak 

nie 

nie mam zdania 
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9. Jak Pan/Pani ocenia działalność Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Ustawicznej 

i Zawodowej? [można zakreślić kilka odpowiedzi] 

nie wiem, że taki Ośrodek istnieje 

jest bardzo pomocny 

nigdy nie miałem/miałam z nim styczności 

jest bierny w swojej działalności 

nie mam zdania 

 

10. Czy ośrodek ten skierował do Pani/Pana jakąkolwiek ofertę edukacyjną lub doradczą? 

tak 

nie 

nie wiem 

 

11. Które instytucje, Pana/Pani zdaniem, skutecznie promują formalne kształcenie 

ustawiczne? 

MEN 

Samorządy 

Wyższe uczelnie 

Placówki kształcenia ustawicznego 

Organizacje pozarządowe 

Inne (jakie?)…………………………………………………………………………….. 

 

12. Jakie czynniki ograniczają dostęp do edukacji ustawicznej? [można zakreślić kilka 

odpowiedzi] 

Brak zainteresowanie klientów 

Niepełna lub uboga oferta edukacyjna 

Oferta edukacyjna niedostosowana do potrzeb rynku pracy 

Niska jakość usług warunkowana niedostosowanym do współczesnej gospodarki 

programem nauczania 

Niska jakość usług warunkowana niskimi kompetencjami nauczycieli 

 Inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

13. Jakie bariery utrudniają nauczycielowi przekazywania wiedzy w szkole dla dorosłych? 

[można zakreślić kilka odpowiedzi] 

Brak właściwych i aktualnych programów nauczania 

Brak podręczników 

Koncentracja ministerstwa na konstruowaniu programów modułowych przy braku 

zainteresowania szkół i nauczycieli tą formą kształcenia, 

Zbyt mała liczba godzin w ramowych planach nauczania szkół dla dorosłych, 

która uniemożliwia pełną realizację podstawy programowej 

 Inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………….. 
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14. Jakie bariery prawne, instytucjonalne i organizacyjne ograniczają kształcenie 

ustawiczne? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Czy Pan/Pani zdaniem powinien funkcjonować system oceny placówek kształcenia 

ustawicznego odrębny od systemu szkół młodzieżowych? 

tak 

nie 

nie wiem 

 

16. Jaką dodatkową działalność powinny prowadzić placówki kształcenia ustawicznego? 

Wydawniczą 

Doradczo-metodyczną 

Usługową w ramach nauczanych zawodów 

Uniwersytet trzeciego wieku 

Inną (jaką?) …………………………………………… 

 

17. Czy dostrzega Pan/Pani możliwość dofinansowania placówek prowadzących formalne 

kształcenie ustawiczne dzięki środkom finansowym pochodzącym z EFS? 

Tak 

Nie (dlaczego?) ……………………………………………………………… 

Nie mam zdania 

 

 

 

Uprzejmie dziękujemy za udział w badaniu. 

 

 

 

 
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Kwestionariusz ankiety Nr II 

 

 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Niniejsza anonimowa ankieta Nr II skierowana jest do pracowników dydaktycznych szkół 

dla dorosłych z terenu Lubelszczyzny. 

Niniejsza ankieta jest częścią badania „Analiza Strategiczna Kształcenia Ustawicznego” 

realizowanego w ramach projektu „Kształcenie Ustawiczne Szansą Rozwoju Lubelszczyzny” 

w ramach współpracy partnerskiej Stowarzyszenia Aktywności Społecznej TRIADA, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Chełmie oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych 

i Komunikacji Społecznej w Chełmie. 

 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie wybranych przez Państwa odpowiedzi stawiając znak „x” 

przy jednej lub kilku kategoriach lub wpisując własną odpowiedź. 

 

1. Jak ocenia Pan/Pani współpracę ogółu instytucji związanych z kształceniem 

ustawicznym na Lubelszczyźnie? 

bardzo wysoko 

wysoko 

nisko 

bardzo nisko 

nie mam zdania 

 

2. Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie władz wojewódzkich w rozwój formalnego 

kształcenia ustawicznego w Państwa miejscowości? 

bardzo wysoko 

wysoko 

nisko 

bardzo nisko 

nie mam zdania 
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3. Czy władze wojewódzkie w ramach dostępnych środków finansowych pochodzących 

z EFS właściwie lokują dostępne środki? 

tak 

nie, dlaczego? ……………………………………………………………………………………………….. 

nie mam zdania 

 

4. Czy prowadzone kampanie informacyjno-promocyjne z zakresu formalnego 

kształcenia ustawicznego bezpośrednio wspierają Pan/Pani placówkę? 

tak 

nie, dlaczego? ……………………………………………………………………………………………….. 

nie mam zdania 

5. Czy prowadzone kampanie informacyjno-promocyjne z zakresu formalnego 

kształcenia ustawicznego pośrednio wspierają Pan/Pani placówkę? 

tak 

nie, dlaczego? ……………………………………………………………………………………………….. 

nie mam zdania 

 

6. Czy dostrzega Pan/Pani wzrost zainteresowania nauką w Pana/Pani placówce 

w związku z prowadzonymi kampaniami informacyjno-promocyjnymi? 

tak 

nie, dlaczego? ……………………………………………………………………………………………….. 

nie mam zdania 

 

7. Jak ocenia Pan/Pani prowadzone kampanie informacyjno promocyjne z zakresu 

formalnego kształcenia ustawczego? [można zakreślić kilka odpowiedzi] 

są skuteczne 

nie dostrzegam ich 

prowadzone są w sposób bierny nie trafiający do potencjalnych klientów 

prowadzone są w sposób merytorycznie niepoprawny 

nie mam zdania 

 inna odpowiedź ………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Co należałoby zrobić, aby wzmocnić rangę formalnego kształcenia ustawicznego 

na Lubelszczyźnie? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Czy Pana/Pani placówka współpracuje z urzędem pracy? 

tak, w dużym zakresie  tak, w małym zakresie 

nie 
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nie wiem 

 

10. Czy Pana/Pani placówka współpracuje z pracodawcami? 

tak, w dużym zakresie  tak, w małym zakresie  

nie 

nie wiem 

 

11. Czy Pana/Pani placówka współpracuje z JST? 

tak 

nie 

nie wiem 

 

12. Na podstawie czego kształtowana jest oferta edukacyjna Pan/Pani placówki? 

[można zakreślić kilka odpowiedzi] 

zainteresowania słuchaczy 

konieczności zapewnienia etatów dla zatrudnionych pracowników 

danych statystycznych dostępnych w urzędach pracy 

 inna odpowiedź …………………………………………………………………………………………. 

 

13. Jakie dostrzega Pan/Pani szanse rozwoju formalnego kształcenia ustawicznego 

na Lubelszczyźnie? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14. Jakie dostrzega Pan/Pani zagrożenia rozwoju formalnego kształcenia ustawicznego 

na Lubelszczyźnie? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. Jakie warunki wewnętrzne sprzyjałby rozwojowi formalnego kształcenia 

ustawicznego (zależne bezpośrednio od szkoły)? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

16. Jakie warunki zewnętrzne sprzyjałby rozwojowi formalnego kształcenia ustawicznego 

(niezależne bezpośrednio od szkoły)? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

17. Ja jako nauczyciel – co powinienem/powinnam zrobić, by wzmocnić swój warsztat 

dydaktyczny? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

18. Ja jako nauczyciel – co powinienem/powinnam zrobić, by wzmocnić rozwój swojej 

szkoły? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

19. Gdyby Pan/Pani miałby/miałaby podjąć naukę w swojej szkole to na jakim kierunku 

(w jakim zawodzie) i dlaczego? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uprzejmie dziękujemy za udział w badaniu. 

 

 

 

 
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Realizatorzy projektu 

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” 

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” to organizacja pozarządowa, 

utworzona w 2006 roku. Celem jej działalności jest wspieranie trwałego rozwoju 

gospodarczego regionu Lubelszczyzny, pobudzanie aktywności społeczno-gospodarczej 

społeczności lokalnych, a także wspieranie i propagowanie współpracy instytucji naukowych 

i przedsiębiorstw w zakresie działań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych rozwiązań. 

Jako jedyna organizacja pozarządowa w powiecie chełmskim posiada certyfikat Systemu 

Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie świadczenia usług doradczych, informacyjnych oraz 

szkoleń w ramach projektów UE, oraz akredytację Krajowego Systemu Usług. 

 Stowarzyszenie „Triada” zrealizowało następujące projekty: „Instrumenty rynku pracy 

na skraju UE”, „Śladami ciekawych i nieznanych miejsc z przeszłości Lubelszczyzny”, 

„Dziennikarstwo obywatelskie – krok do społeczeństwa obywatelskiego”, „Zapomniane i na 

nowo odkrywane historie i krajobrazy Ziemi Chełmskiej – techniki poznawania przeszłości”, 

„Odmienność regionalna skuteczności wykorzystywania środków polityki spójności na 

przykładzie Lubelszczyzny”. Obecnie realizowany jest projekt „Nowy wizerunek szkół 

zawodowych w Lublinie i Chełmie – większe szanse na rynku pracy”, a także „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”. 

Stowarzyszenie „Triada” prowadzi również Chełmski Ośrodek Rozwoju Ekonomii Społecznej 

i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chełmie. 

Kontakt: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” ul. Wojsławicka 7, e-mail: 

stow_triada@wp.pl, www.triada-chelm.pl 
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Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej 

w Chełmie 

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie istnieje 

od 2004 roku. Oferta uczelni obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

na kierunku politologia. Są realizowane w ramach specjalności : polityka obsługi ruchu 

granicznego, zarządzanie projektami Unii Europejskiej, polityka samorządowa 

i administracja, polityka bezpieczeństwa państwa, media i komunikowanie społeczne, 

polityka obsługi ruchu turystycznego. 

Od tego roku akademickiego uczelnia kształci również na uzupełniających studiach 

magisterskich na kierunku politologia o specjalności polityka transgraniczna i komunikacja 

społeczna. WSSMiKS oferuje swoim studentom wyjazdy do krajów UE w celu zapoznania się 

z pracą parlamentów członkowskich. Uczelnia zapewnia stypendia socjalne i naukowe. 

Kontakt: WSSMiKS w Chełmie ul. Hrubieszowska 102 tel. (82) 560-31-01 www.wssm.pl 
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Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie jest jedyną tego typu szkołą w powiecie 

chełmskim. Oferuje bezpłatną naukę w różnych typach szkół: Gimnazjum dla dorosłych, 

Zasadniczej Szkole Zawodowej dla dorosłych, Technikum dla dorosłych, Technikum 

Uzupełniającym dla dorosłych, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, 

Liceum Ogólnokształcącym. 

Funkcjonująca przy CKU Szkoła Policealna oferuje naukę w trybie stacjonarnym i zaocznym w 

następujących zawodach: technik administracji, technik informatyk, technik obsługi 

turystycznej, technik spedytor, technik rachunkowości, technik bhp, technik ochrony 

fizycznej, technik hotelarstwa i technik ekonomista. Dzięki platformie zdalnego nauczania 

możliwy jest udział w kursach na odległość. 

Kontakt: CKU w Chełmie ul. Batorego 1 tel. (82) 563-12-85 www.cku.chelm.pl 

 

http://www.cku.chelm.pl/

