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1 Wstęp 

Niniejsze opracowanie powstało w ramach partnerskiego projektu badawczego pt. „Praktyczne kształcenie 
ustawiczne” zrealizowanego w ramach działania 9.3 Programu Opercyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), którego liderem 
była Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z siedzibą w Chełmie, a partnerem 
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” z Chełma. Realizacja badao została dofinansowana ze 
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Punktem wyjścia do zrozumienia tematyki podjętych badao jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Co należy 
rozumied pod pojęciem trwałości? Jak należy rozumied trwałośd w kontekście kształcenia ustawicznego? 

Trwałośd inaczej: stałośd, constans, nieodwracalnośd, niezmiennośd, nieodmiennośd, niezbywalnośd, niepodważalnośd, 
wytrzymałośd itd. To nie koniec synonimów odnoszących się do pojęcia trwałości, które tak naprawdę w odniesieniu 
do kształcenia ustawicznego nabiera skrajnie odmiennych znaczeo. 

Biorąc pod uwagę kształcenie ustawiczne w kontekście wiedzy nabywanej w procesie uczenia się nie można mówid 
o stałości poziomu wiedzy, ale jej przyroście. Jednocześnie należy wskazad na koniecznośd zachowania trwałości 
zdobytej wiedzy, tj. raz zdobyta wiedza powinna mied przełożenie na całe życie zarówno na wymiar osobisty, jak 
i zawodowy, a dalsze kształcenie winno ją uzupełniad, systematyzowad, utrwalad oraz rozwijad. 

Kształcenie jest swoistą przygodą intelektualną, a piękno tej przygody nie każdy jest w stanie odkryd. W tym 
kontekście trwałośd jawi się jako podejmowanie świadomych wyzwao związanych z nabywaniem nowych kompetencji 
zawodowych mających swoje odzwierciedlenie w uzyskanych kwalifikacjach, chod nie jest to obowiązkowe, w ramach 
nauki formalnej lub nieformalnej. Tak jak z każdą przygodą, może byd ona zarówno miła, przyjemna, a może byd 
również dramatyczna, pełna przeciwności losu. Niezależnie jednak od warunków, czy tych sprzyjających kształceniu, 
czy też je skutecznie hamujących, nie jest to przygoda wirtualna, a w pełni realna cząstka życia każdego dorosłego 
człowieka. Kształcenie ustawiczne to nie etap, gdzie należy stawiad na zabawę, ale na efektywne podwyższanie swojej 
jakości jako jednostki oferującej swoje usługi na rynku pracy. Owszem, pomyłki, błędne wybory wpisane są w życie 
każdego człowieka, ale sztuką jest minimalizowanie tego obszaru. Problemem polskiego systemu kształcenia 
ustawicznego jest w tym kontekście relatywnie niski udział osób, którym udaje się z sukcesem przejśd całą wybraną 
ścieżkę edukacji. O ile w przypadku edukacji nieformalnej, a w szczególności samokształcenia jest to niemal 
niemożliwe do zbadania, o tyle w przypadku edukacji formalnej dane statystyczne nie pozostawiają złudzeo, iż wielu 
dorosłych ludzi podejmuje kształcenie w szkołach dla dorosłych w sposób zupełnie nieświadomy. Osoby te bardzo 
często nie kontynuują nauki, powracają wielokrotnie do szkół, zaniechania nauki w ich przypadku są cykliczne, 
a wszystko to tak naprawdę wynika z braku poszanowania i zrozumienia istoty kształcenia. To z kolei ma bardzo 
złożone podłoże, którego źródła mają zarówno wymiar społeczny, jak i gospodarczy. 

Niniejsze opracowanie poddaje analizie przede wszystkim formalne kształenie ustawiczne, co było podstawowym 
przedmiotem badao wynikających z realizacji działania 9.3 PO KL. Nie można jednak analizowad formalnego 
kształcenia ustawicznego w oderwaniu od pozostałych elementów składających się na kształcenie dorosłych. Nie 
można poprzestad na analizie wyłącznie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych na poziomie liceum, 
technikum czy szkoły zawodowej. A w takich właśnie ścisłych obwarowaniach realizowane były dotychczas projekty 
wpisujące się w kształcenie ustawiczne. Dziś podejście to się zmieniło. Przełożyło się to również na zakres 
merytoryczny niniejszego opracowania, które kształcenie ustawiczne odnosi do wszelkich form edukacji osób 
dorosłych. Jest to podejście właściwe. Wymaga jednak zburzenia mitów, które były budowane przez kilka lat m.in. przy 
współudziale funduszy europejskich.  

Polacy kształcą się w bardzo zmasowanym wymiarze, to jednak nie przekłada się na jakośd kadr polskiej gospodarki 
w ujęciu nakład-rezultat. Owszem, media donoszą o spektakularnych karierach wykształconych Polsków zarówno 
w kraju, jak i poza jego granicami, to niestety znacznie częściej wskazują na wysoki i stale rosnący poziom bezrobocia 
wśród osób nie posiadających wykształcenia, jak i tych legitymujących się zarówno wykształceniem zawodowym 
(zasadnicza szkoła zawodowa, technikum), wykształceniem ogólnym, jak i wykształceniem wyższym. Większośd 
dostępnych opracowao wprawdzie wskazuje na problem dotykający osób nie posiadających żadnych kwlifikacji 
zawodowych, a z drugiej strony wskazuje się na absolwentów szkół wyższych kierunków humanistycznych lub 
społecznych. Jest to jednak nieco obłudne, ponieważ wcale w nie lepszej sytuacji na polskim rynku znajdują się 
absolwenci kierunków ścisłych lub technicznych, a w zasadzie wszyscy niezależnie od posiadanych kwalifikacji. Bo to 
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nie kwalifikacje, a kompetencje społeczno-zawdowe są przepustką do rynku pracy. Wystarczy prześledzid portale 
internetowe związane z poszukiwaniem pracy, fora internetowe lub komentarze do nierzetelnych artykułów. Faktem 
jest, że w znacznie gorszej sytuacji znajdują się niewątpliwie osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych. 
Chod i w tym przypadku nie jest to normą, a dotyczy to głównie prac prostych, stanowisk niskopłatnych itp. 

Problemem osób wykształconych, jak również i tych, którzy wykształcenia nie posiadają jest bardzo często brak 
kompetencji społecznych i zawodowych. Brak świadomości wyzwao współczesnej gospodarki, czyli „gospodarki 
opartej na wiedzy”. Przeświadczenie, iż raz zdobyte wykształcenie zapewni stałą i godziwą pracę przez całe życie  jest 
niespójne ze współczesną gospodarką. Wykształcenie zdobyte w sposób formalny w najmłodszych latach życia jest 
fundamentem dalszej edukacji oraz kariery zawodowej. Ale to tylko początek, który jednakowoż może byd początkiem 
kooca. W znacznie trudniejszej, chod nie oznacza to, że w patowej sytuacji znajdują się osoby, które niekoniecznie 
młodzieocze lata życia poświęciły na edukację. Formalne braki w wykształceniu są często podstawową barierą 
w dostępie do oferowanych miejsc pracy. 

Zarówno ci pierwsi, jak i ci drudzy w zderzeniu z rzeczywistością coraz częściej przegrywają. A przegrywają przede 
wszystkim dlatego, że tak naprawdę nie czują potrzeby samodoskonalenia w drodze samokształcenia. A dzieje się tak 
dlatego, że często nie mają dobrych wzorców. A wzorców tych brakuje, bo tak naprawdę polska oświata i nauka chod 
formalnie zmienione, czego wyrazem są kolejne reformy, to tylko w sposób fasadowy. W tym przypadku 
podejmowane działania przypominają polskie drogi, które niby są, a których nie ma, których jakośd prowadzi do wielu 
tragedii, które nie są odporne na zmieniające się warunki klimatyczne, a w konsekwencji wymagają ciągłych napraw, 
które i tak systematycznie obniżają ich jakośd. Fasadowy wymiar zmian polskiej oświaty i nauki ma swoje podłoże m.in. 
w gremiach decyzyjnych, które od wielu lat tak naprawdę nie zmieniają się, a przede wszystkim brakuje w nich 
oddolności. Brak zrozumienia rzeczywistych potrzeb współczesnej edukacji i nauki, brak pozytywnej implikacji do 
środowiska edukatorów to warunki istotnie ograniczające efektywnośd kształcenia. By dobrze edukowad trzeba byd 
świadomym wyzwao rozwojowych. To jednak wymaga zmiany dominującej postawy z biernej na aktywną. 

Poważnym problemem kształcenia w Polsce są również wykreowane przez media wzorce tj. m.in. przekazywanie 
treści, iż każdy może wykształcid się niemal w każdym zawodzie, a co gorsza, każdy może również skooczyd studia i to 
na wybranym przez siebie kierunku i poziomie. Niestety, ale tak w rzeczywistości nie jest. Wiele zawodów wymaga 
bardzo specyficznych predyspozycji osobowych, których nabyd się po prostu nie da niezależnie od przyjętej formy 
kształcenia. Dopóki społeczeostwo polskie będzie przekonane, że ukooczenie szkoły, a zwłaszcza szkoły wyższej 
zależne jest wyłącznie od czasu oraz zaplecza finansowego, dopóty wraz z brakiem poszanowania dla wykształcenia, 
niską jego jakością nie można oczekiwad jego efektywności. 

Żadna szkoła dla dorosłych nie może byd bastionem dla niezrealizowanych zawodowo osób, a wręcz przeciwnie. Szkoły 
dla dorosłych, jak i całe kształcenie ustawiczne to miejsce dla tych, którzy w pewnym momencie wypadli z systemu 
szkolnego, ale świadomie do niego powrócili oraz miejsce dla elit społeczno-intelektualnych, które są świadome 
potrzeby ciągłego doskonalenia własnego warsztatu zawodowego, niezależenie od piastowanego stanowiska, 
wykształcenia oraz bagażu doświadczeo zawodowych. Każdy dorosły podejmujący się kształcenia w dowolnej formie 
i na dowolnym poziomie powinien postawid sobie cel, którym absolutnie nie powinno byd „ukooczenie danej formy 
kształcenia”, a tak niesety dzieje się w większości przypadków. Dziś wielu edukatorów podnosi głos, iż chod ma 
kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów, w tym m.in. informatyki, to nie ma zapewnionego etatu w szkole. Dziwią 
się, dlaczego tak jest i podejmują się kształcenia na kolejnych studiach podyplomowych z nadziają, że kolejny dyplom 
uchroni ich przed potencjalnym bezrobociem. Swoiste kuriozum edukacji na skalę międzynarodową.  
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Niniejsze opracowanie jest jednym z dwóch, jakie powstały w ramach projektu. Oba dokumenty powstały w oparciu 
o dostępne dane zastane, w tym dane dostępne w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, dane 
dostępne w Systemie Informacji Oświatowej oraz dane empiryczne pozyskane w ramach dwóch tur badania 
ankietowego skierowanego do nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla dorosłych na terenie Lubelszczyzny oraz 
badao jakościowych realizowanych przy pomocy pogłębionych kwestionariuszy wywiadu. Obok analizy opartej na 
zgromadzonym materiale empirycznym w ramach badania ankietowego dokonano przeglądu dostępnych opracowao 
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 badao. Niniejsza publikacja stanowiąca pierwszą częśd wyników 
badao nie uwzględnia wyników badao ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu. 

Problemy badawcze będące podstawą konstrukcji obu publikacji projektowych to: 

 brak koordynacji działao w obszarze kształcenia ustawicznego, 

 niska jakośd 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 (niechęd nauczycieli do samokształcenia, nieświadomośd potrzeby 
nie tylko podwyższania kwalifikacji, ale przede wszystkim kompetencji zawodowych)

1
, 

 brak współpracy organów prowadzących szkoły dla dorosłych z organami kontrolnymi oraz samymi 
zainteresowanymi szkołami, przekładający się na nieefektywnośd kształcenia jako procesu, 

 bariery systemowe, 

 masowośd 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 nieposiadające 
odpowiedniego przygotowania merytorycznego. 

  

                                                                 

1 Biorąc pod uwagę wyniki badao zrealizowanych przez zespół badawczy w zakooczonych 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 szkoleo. Z pewnością mamy tu do czynienia z pewną swoistą patologią systemu edukacji, 
polegającą niejednokrotnie na sytuacji, w której uczeo coraz częściej przewyższa swoimi umiejętnościami praktycznymi nauczyciela. Ma to 
szczególne znaczenie w nowych rozwiązaniach systemowych/prawnych wynikających ze zmieniających się warunków regulowanych nie tylko na 
poziomie krajowym, ale również i unijnym. Nie można zatem uznad 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 społeczeostwa 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 myślenia perspektywicznego w kontekście rzeczywistej efektywności zawodowej nauczyciela oraz możliwości zaimplementowania 
przez uczniów/słuchaczy nabytej w drodze edukacji wiedzy w praktykę gospodarczą. 



- 8 - 

2 Warunki rozwoju kształcenie dorosłych 

2.1 Kontekst krajowy 

Kształcenie osób dorosłych w Polsce odbywa się zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej. 
W większości osoby dorosłe, poza podejmowaniem kształcenia w szkołach wyższych decydują się na udział w edukacji 
nieformalnej. W Polsce jest to obecnie związane z bardzo dużą ilością nieodpłatnych ofert szkoleniowych 
pojawiających się w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Rynek 
dokonał już wstępnej weryfikacji masowo pojawiających się ofert szkoleniowych. Niestety, ocena nie jest 
satysfakcjonująca. Wiele szkoleo realizowanych jest nie z nastawieniem na jakośd, ale wyłącznie na osiąganie 
założonych w projektach wskaźników ilościowych odnoszących się do formalnego potwierdzenia ilości osób 
uczestniczących w szkoleniach. Jakośd szkoleo rozumiana jako rzeczywisty przyrost wiedzy wśród uczestników szkoleo 
potwierdzana jest w ramach wewnętrznych testów, które poświadczają osiągnięcie założonych w projektach 
wskaźników. W przypadku edukacji formalnej takie rozwiązania nie mają dziś zastosowania. Wprowadzony kolejnymi 
reformami system egzaminów zewnętrznych w kształceniu zawodowym, chod nadal pozostawiający wiele do życzenia, 
istotnie przyczynił się do „oczyszczenia” niekontrolowanego jeszcze kilka lat temu systemu nadawania kwalifikacji 
zawodowych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Dobrze byłoby, gdyby system ten przenieśd do szkół wyższych. 
Wówczas z pewnością poziom kształcenia, a w konsekwencji poziom umiejętności zawodowych i kompetencji 
społecznych absolwentów szkół wyższych istotnie wzrósłby. System weryfikacji wiedzy powinien obejmowad wszelkie 
formy kształcenia, a zwłaszcza te finansowane ze środków publicznych.  

Zbytnie skomercjalizowanie polskiej szkoły nie przysłużyło się jej jakości. Uczeo / słuchacz / student stał się pożądanym 
klientem bardzo wielu instytucji szkoleniowych, niezależnie od ich formy organizacyjnej i prawnej. To z kolei bardzo 
szybko dostrzeżone zostało przez klientów instytucji szkoleniowych, którzy zorientowali się, że tak naprawdę to od 
nich zależy praca szkoleniowców. To swoiste przewartościowanie roli klientów usług edukacyjnych wpłynęło na istotne 
obniżenie wartości wykształcenia. 

Samo nazewnictwo, tj. wskazywanie na usługę edukacyjną nie było z pewnością przemyślanym rozwiązaniem, 
ponieważ wraz za nim podejmuje się masowe próby uzależnienia edukacji i szkolnictwa, w tym kształcenia 
ustawicznego od zewnętrznych usługodawców. Jednak realizacja usług na gruncie polskim pozostawia bardzo często 
w izolacji usługodawcę i usługobiorcę. A to w edukacji nie sprawdza się. Jest to model, który z założenia nie sprzyja 
edukacji w wymiarze założonej efektywności. Skuteczna edukacja jest procesem twórczym, który nie może odbywad 
się wg ściśle określonego schematu, jak ma to miejsce w realizacji usług. Niestety, podejmowane dziś inicjatywy 
w obszarze kształcenia dorosłych, w tym m.in. opisywany w dalszej części niniejszego opracowania Brokering 
edukacyjny został zdefioniowany jako program dotyczący usług doradczych. I w tym przypadku wyraźne 
i jednoznaczne rozdzielanie usług doradczych od prowadzonej edukacji dorosłych z pewnością nie było przemyślanym 
posunięciem. Problemem nie jest jednak w tym przypadku wyłącznie ocenianie, czy coś jest dobre, czy też nie, ale 
podważanie zasadności i celowości konstruowanych obecnie rozwiązao systemowych w obszarze kształcenia 
ustawicznego, chod i nie tylko, finansowanych dzięki dużym środkom krajowym, jak i funduszom europejskim. Już dziś 
coraz częściej podnoszone są głosy krytyki wskazujące na brak zwrotu czynionych inwestycji finansowanych ze 
środków wspólnotowych. Nie ma się jednak czemu dziwid, skoro wiele środków lokowanych jest w inwestycje, które 
z założenia są błędne. 

Pomimo wielu prób nie udaje się zatem w Polsce stworzyd sprzyjających warunków do efektywnego rozwoju 
kształcenia ustawicznego. Oczywiście nie można dziś jednoznacznie oceniad systemowych zmian wprowadzonych 
w tym obszarze 1 września 2012 r., ale szereg istniejących niejasności i nieścisłości przy jednoczesnym braku wsparcia 
dla instytucji szkoleniowych zajmujących się edukacją dorosłych nie jest z pewnością dobrym zwiastunem. 

W Polsce nie ma żadnego dokumentu strategicznego dotyczącego kształcenia ustawicznego. Istniejący dokument 
stracił swoją ważnośd w 2010 r. Nie ma również jednej obowiązującej wykładni nt. kształcenia ustawicznego, 
począwszy od jego zdefiniowania, po ulokowanie w polskim systemie szkoleniowym. 

W takich warunkach rozważania nt. kształcenia ustawicznego w Polsce są bardzo potrzebne, ale jeszcze bardziej 
potrzebne jest stworzenie warunków rozwoju kształcenia ustawicznego wg jasno określonych zasad z wyraźnym jego 
rozdzieleniem od kształcenia dzieci i młodzieży. Ważnym jest również, by podwyższyd rangę kształcenia ustawicznego, 
które chod jest tak ważne dla rozwoju wszystkich społeczności jest często zawężane do kształcenia osób, które 
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wypadły z systemu podstawowej edukacji poprzez zaniedbania. Wprost przeciwnie, należy dołożyd starao, by 
kształenie ustawiczne, niezależnie od formy, towarzyszyło każdej osobie bez względu na poziom jej wykształcenia, 
a w szczególności osobom legitymującym się najszerszym i największym wachlarzem kwalifikacji zawodowych, które 
aby nie straciły na aktualności należy systematycznie „odświeżad” i „udoskonalad”. 

2.2 Kontekst wspólnotowy 

Globalny kryzys gospodarczy wg opinii Rady UE uwidocznił, jak istotną rolę w realizacji celów strategii „Europa 2020” 
może odegrad uczenie się dorosłych, gdyż umożliwia osobom dorosłym, w szczególności pracownikom nisko 
wykwalifikowanym i starszym, poprawę umiejętności dostosowywania się do zmian na rynku pracy i w życiu 
społecznym. Strategia „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu uznaje uczenie się przez całe życie i rozwijanie umiejętności za kluczowe elementy odpowiedzi 
na obecny kryzys gospodarczy i starzenie się społeczeostwa oraz na szeroko pojętą gospodarczą i społeczną strategię 
UE. Rada UE podkreśla, że uczenie się dorosłych daje osobom, które dotknęło bezrobocie czy restrukturyzacja lub 
które stanęły przed koniecznością transformacji zawodowej, możliwośd podniesienia kwalifikacji lub 
przekwalifikowania, w istotny sposób przyczynia się też do włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej i rozwoju 
osobistego

2
. 

Nie można nie zgodzid się z powyższą opinią, nie można jednak również przecenid roli kształcenia ustawicznego 
w kontekście poważnych problemów społecznych i gospodarczych UE. Budowany olbrzymim nakładem finansowym 
kapitał społeczny coraz częściej nie znajduje przełożenia na realia rynkowe. Brak miejsc pracy oraz racjonalnych 
pomysłów na ich tworzenie jest poważnym problemem wielu paostw członkowskich. Poważnym problemem UE jest 
m.in. wzajemne izolowanie podejmowanych inicjatyw, niedopasowanie czasowe, brak spójności, co z założenia nie 
przynosi pożądanych rezultatów. Chod w stworzonych warunkach kształcenie ustawiczne rozwija się w dużym tempie, 
to niestety przejawia się to głównie w statystykach ilościowych, a uczestnicy edukacji permanentnej coraz częściej 
poddają w wątpliwośd sens szkoleo, które i tak wielu nie przybliżają w żaden sposób do rynku pracy, a tylko pozwalają 
na dopisywanie nowych pozycji w CV. Chod jest to bardzo poważny problem dotykający coraz większą liczbę paostw 
członkowskich, to na razie skupiający się na wysokich wskaźnikach bezrobocia, zwłaszcza wśród osób młodych, ale nie 
poddający analizie efektywnościowej edukacji i szkolnictwa.  

2.2.1 Dokumenty UE związane z kształceniem ustawicznym 

Fakt, iż kształcenie ustawiczne zajmuje bardzo ważne miejsce w planach rozwojowych UE potwierdza się w licznych 
dokumentach wspólnotowych. Podstawowe z nich to: 

1) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie kształcenia dorosłych pt.: „Nigdy nie 
jest za późno na naukę”, w której apeluje się do paostw członkowskich o wspieranie zdobywania wiedzy 
i rozwijania kultury uczenia się przez całe życie, w szczególności przez realizację polityk – zgodnych z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn – zmierzających do tego, by zwiększyd atrakcyjnośd, dostępnośd 
i skutecznośd edukacji dorosłych. 

2) Konkluzje Rady z maja 2008 r. w sprawie uczenia się dorosłych, w których to konkluzjach po raz pierwszy 
ustanowiono zestaw wspólnych priorytetów do zrealizowania w sektorze uczenia się dorosłych i które 
utorowały drogę do intensywniejszej europejskiej współpracy między różnymi zainteresowanymi 
podmiotami; w których przedstawiono również szereg konkretnych środków na lata 2008–2010 (zwanych 
dalej „planem działania”) mających na celu zwiększenie liczby uczących się dorosłych i podniesienie jakości 
uczenia się dorosłych. 

3) Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów paostw członkowskich zebranych na Radzie z dnia 21 listopada 
2008 r. w sprawie lepszego uwzględniania poradnictwa przez całe życie w strategiach uczenia się przez całe 
życie; podkreślono w niej znaczenie poradnictwa zawodowego jako procesu ciągłego, który pozwala 
obywatelom, niezależnie od ich wieku i w każdym momencie ich życia, określid swoje umiejętności, 

                                                                 

2
 Rezolucja Rady w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych (2011/C 

372/01), 20.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 372/1. 
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kompetencje i zainteresowania, podejmowad decyzje w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia oraz 
kierowad swoim życiem w trakcie uczenia się, pracy i w innych sytuacjach. 

4) Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w których ustanowiono strategiczne ramy europejskiej współpracy 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”); ramy te są w pełni zgodne ze strategią „Europa 2020”, a ich 
cztery cele dotyczące uczenia się przez całe życie i mobilności; jakości i skuteczności; równości, spójności 
społecznej i aktywności obywatelskiej; a także kreatywności i innowacyjności mają również znaczenie dla 
uczenia się dorosłych. 

5) Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2010 roku z postępów w realizacji programu prac „Edukacja 
i szkolenie 2010”, w którym to sprawozdaniu podkreślono, że w uczeniu się dorosłych ważne jest również, by 
umożliwiało ono uzyskanie pełnej gamy kompetencji kluczowych oraz odnotowano, że poważnym 
wyzwaniem jest zadbanie o to, by wszyscy uczący się – w tym również dorośli – mogli skorzystad 
z innowacyjnych metod nauki. 

6) Inicjatywy przewodnie strategii „Europa 2020”: 

 „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, w którym zaapelowano do paostw 
członkowskich o zadbanie o to, by ludzie zdobywali umiejętności niezbędne do dalszego uczenia się 
i wymagane na rynku pracy w ramach kształcenia ogólnego, zawodowego i wyższego, a także w ramach 
uczenia się dorosłych, 

 „Europejska platforma walki z ubóstwem”, w której proponuje się rozwój innowacyjnego kształcenia dla 
społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, tak by osoby doświadczające ubóstwa 
i wykluczenia społecznego mogły godnie żyd i aktywnie uczestniczyd w życiu społecznym, 

 „Unia innowacji”, w której propaguje się dążenie do doskonałości w edukacji i jak najpełniejszego 
rozwijania umiejętności, tak by przyszły wzrost w Europie, która stoi w obliczu starzenia się 
społeczeostwa i silnej presji konkurencyjnej, związany był z innowacyjnymi produktami, usługami 
i modelami biznesowymi. 

7) Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru kształcenia i szkolenia, w których 
odnotowano, że szerszy dostęp do edukacji dorosłych mógłby stad się nową szansą na aktywne włączenie 
i większe zaangażowanie społeczne. 

8) Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia paostw 
członkowskich, w której to decyzji dąży się do propagowania skutecznych zachęt do uczenia się przez całe 
życie – zarówno w odniesieniu do osób zatrudnionych, jak i osób spoza tej grupy – „zapewniającego każdemu 
dorosłemu możliwośd ponownego przeszkolenia lub podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych”. 

9) Konkluzje Rady z dnia 18–19 listopada 2010 r. w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia zawodowego, w których zachęcono do większego indywidualnego uczestnictwa osób 
w doskonaleniu zawodowym, zwiększenia inwestycji w rozwój zasobów ludzkich, szkoleo 
wewnątrzzakładowych i uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy oraz do ściślejszej współpracy między 
instytucjami szkoleniowymi a pracodawcami, w szczególności w zakresie szkoleo dla pracowników nisko 
wykwalifikowanych

3
. 

2.2.2 Efekty podjętych działań w zakresie kształcenia ustawicznego w UE 

Rada UE chod przyznaje, że działania realizowane w obszarze kształcenia ustawicznego zapoczątkowane zostały we 
wszystkich priorytetowych obszarach określonych w planie działania na lata 2008–2010, to w poszczególnych krajach 
tempo podjętych prac jest różne. Niezależnie od tego wśród najważniejszych osiągnięd należy wskazad: 

 reformy uczenia się dorosłych stają się coraz częściej elementem ogólnych działao w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia, zwłaszcza dzięki rozwojowi krajowych ram kwalifikacji i strategii na rzecz uczenia się przez całe 
życie, 

 zwiększono dbałośd o jakośd w uczeniu się dorosłych, co jest istotną kwestią; poczyniono także postępy 
w rozwijaniu profilu zawodowego i szkoleo dla osób zawodowo zajmujących się kształceniem dorosłych, 
akredytacji dla placówek świadczących usługi w zakresie kształcenia dorosłych, a także ulepszonych usług 
doradczych dla osób dorosłych, 

 działania środowiskowe i kształceniowe coraz częściej kierowane są do osób mających najniższe kwalifikacje, 
dając im tym samym większe szanse na integrację zawodową i społeczną, 

                                                                 

3
 Ibidem. 
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 uczenie się pozaformalne i nieformalne, mające znaczny udział w uczeniu się dorosłych, jest coraz częściej 
uznawane i walidowane, jednak korzystanie z możliwości walidacji jest nadal zbyt ograniczone, 

 podjęto pierwsze działania w celu lepszego monitorowania sektora uczenia się dorosłych
4
. 

W katalogu ogółu wyżej wskazanych pozytywnych wymiarów kształcenia ustawicznego, tych charakterystycznych dla 
Polski jest niewiele w wymiarze praktycznym. Faktem jest, że mają one swoje odzwierciedlenie w licznych 
dokumentach, jednak w rzeczywistości praktyka jest zupełnie inna. Istna „nadprodukcja” edukatorów powiązana 
z niekontrolowanym dostępem do kształcenia na poziomie wyższym, już nawet nie tylko na poziomie tytułu 
zawodowego – magistra, ale również stopnia naukowego – doktora, przełożyła się w Polsce na znaczne obniżenie 
jakości kształcenia. A przecież nie chodzi w tym przypadku o ilośd, ale przede wszystkim o jakośd. 

2.2.2.1 Kształcenie ustawiczne najsłabszym ogniwem w rozwoju krajowych systemów uczenia 
się przez całe życie 

Aby móc stawid czoła zarówno krótko-, jak i długofalowym konsekwencjom kryzysu gospodarczego, osoby dorosłe 
muszą regularnie podnosid swoje umiejętności i kompetencje osobiste i zawodowe. Zważywszy na obecny brak 
stabilności na rynku pracy i potrzebę ograniczenia zagrożenia wykluczeniem społecznym, dotyczy to w szczególności 
osób nisko wykwalifikowanych, chociaż jak pokazują najnowsze statystyki poważny problem dotyczy również osób 
o wysokich kwalifikacjach zawodowych. A zatem wszystkim dorosłym, również tym dysponującym wysokimi 
kwalifikacjami, uczenie się przez całe życie może przynieśd znaczne korzyści. Mimo to coraz powszechniej uważa się, że 
uczenie się dorosłych jest obecnie najsłabszym ogniwem w rozwoju krajowych systemów uczenia się przez całe życie. 
Uczących się dorosłych jest coraz mniej i z 9,8% w populacji osób od 25 do 64 roku życia w 2005 roku odsetek ten 
zmniejszył się do zaledwie 9,1% w 2010 roku w UE, co sprawia, że tym trudniej będzie osiągnąd do roku 2020 cel „ET 
2020”, jakim jest podniesienie tego odsetka do 15%. Dlatego też należy zwrócid uwagę na przeszkody, takie jak niski 
poziom motywacji i brak placówek opiekuoczych; ich przezwyciężenie pomogłoby kobietom i mężczyznom w godzeniu 
obowiązków rodzinnych i zawodowych z wymogami uczenia się. Jednak przede wszystkim należy zadbad o nowe 
miejsca pracy, ale nie te w administracji, ale przede wszystkim te w produkcji. Podobnie jak w innych sektorach, 
w uczeniu się dorosłych należy opowiedzied się za podejściem opartym na efektach uczenia się, w którego ramach 
niezależny uczący się zajmuje centralne miejsce, bez względu na to, gdzie się uczy – w pracy, w domu, jako członek 
lokalnej społeczności lub wolontariusz czy też w instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych – oraz rozwijad 
wieloaspektowy model zarządzania, którego takie podejście wymaga. Aby doprowadzid sektor uczenia się dorosłych 
do stanu, w którym będzie mógł wspierad realizację strategii „Europa 2020”, wiele pozostaje do zrobienia, jeśli chodzi 
o efektywne i wydajne finansowanie, o stwarzanie kolejnych szans uzyskania podstawowych umiejętności, takich jak 
umiejętnośd czytania i liczenia oraz umiejętności informatyczne, a także o działania edukacyjne ukierunkowane na 
migrantów, osoby zbyt wcześnie kooczące naukę i młodzież nieuczącą się, niepracującą ani nieszkolącą się, osoby 
niepełnosprawne i osoby starsze, a także jeśli chodzi o współpracę z pracodawcami, partnerami społecznymi i ze 
społeczeostwem obywatelskim. 

Realizacja planu działania pokazała również, że trudno jest odpowiednio monitorowad sektor uczenia się dorosłych ze 
względu na brak dostatecznych danych statystycznych i oceny działao politycznych. Kształtowanie opartej na faktach 
polityki w dziedzinie uczenia się dorosłych wymaga wszechstronnych i porównywalnych danych dotyczących 
wszystkich kluczowych aspektów uczenia się dorosłych, skutecznych systemów monitorowania i współpracy między 
różnymi agencjami, a także działao badawczych o wysokiej jakości

5
. Jednak dziś nie prowadząc wnikliwych analiz nt. 

kształcenia ustawicznego jednoznacznie można dokonad krytycznej oceny efektywności podejmowanych działao 
w tym obszarze na gruncie polskim. 

2.2.2.2 Niezbędne zmiany w obszarze edukacji i szkolnictwa 

Uczenie się przez całe życie oznacza uczenie się od wieku przedszkolnego do okresu po przejściu na emeryturę. 
Uczenie się dorosłych jest niesłychanie istotnym etapem kontinuum uczenia się przez całe życie i obejmuje całą gamę 
działao polegających na uczeniu się formalnym, pozaformalnym i nieformalnym – zarówno w ramach kształcenia 
ogólnego, jak i zawodowego. Aby wykorzystad osiągnięcia wynikające z planu działania na lata 2008–2010, 
a jednocześnie uzupełnid istniejące inicjatywy polityczne w dziedzinie edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego (proces 

                                                                 

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 
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bolooski) oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (proces kopenhaski), potrzebna jest odnowiona europejska agenda 
w zakresie uczenia się dorosłych umożliwiająca każdej osobie dorosłej rozwijanie i podnoszenie umiejętności 
i kompetencji przez całe życie. 

Uczenie się dorosłych może byd cennym wkładem w realizację celów strategii „Europa 2020” polegających na 
ograniczaniu odsetka osób zbyt wcześnie kooczących naukę i szkolenia do mniej niż 10%. Z tego względu szczególną 
uwagę należy poświęcid poprawieniu oferty dla dużej liczby nisko wykwalifikowanych Europejczyków, o których mowa 
w strategii „Europa 2020”, począwszy od alfabetyzacji i nauki liczenia oraz zapewnienia środków drugiej szansy (jako 
wstęp), aż po podnoszenie kwalifikacji na potrzeby pracy zawodowej i życia. Zapewnienie uzyskania podstawowych 
umiejętności jako podstawy do rozwijania kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, zmierzenie 
się z problemem przedwczesnego kooczenia nauki i zajęcie się kwestiami takimi jak kształcenie i włączenie społeczne 
migrantów, Romów i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, wymagają zgodnych działao zarówno w ramach 
edukacji szkolnej, jak i edukacji dorosłych. Jednocześnie należy docenid i wspierad istotny wkład, jaki uczenie się 
dorosłych może wnieśd w rozwój gospodarczy dzięki zwiększeniu produktywności, konkurencyjności, kreatywności, 
innowacyjności i przedsiębiorczości. W tym kontekście istnieje również znaczna potrzeba zintensyfikowania wysiłków 
zmierzających do osiągnięcia celu wyznaczonego w ramach strategii „Europa 2020”, polegającego na zadbaniu o to, by 
co najmniej 40% młodych dorosłych uzyskiwało wykształcenie wyższe lub równoważne. Sprostanie temu wyzwaniu 
przyczyniłoby się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, która w pełni wykorzystuje 
dostępne zasoby i kapitał ludzki

6
. 

Nie można jednak łudzid się, że efektywnośd ilościowa z założenia przełoży się na efektywnośd jakościową. Niestety 
takie podejście nie tylko, że dominuje w dokumentach wspólnotowych, ale również ma odzwierciedlenie w wielu 
podejmowanych działaniach w obszarze kształcenia ustawicznego. 

2.2.3 Europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych 

Europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych jest dokumentem wskazującym obszary priorytetowe 
w kształceniu osób dorosłych na lata 2012–2014. Jest to katalog wyzwao stojących przed paostwami członkowskimi 
UE, które powinny, uwzględniając szczególną sytuację krajową i z poszanowaniem priorytetów krajowych, skupid się 
na tych spośród wskazanych obszarów, które najtrafniej odpowiadają ich indywidualnym potrzebom

7
. 

Gdyby zadad pytanie polskim interesariuszom kształcenia ustawicznego, a w szczególności tym odpowiedzialnym za 
edukację ustawiczną od strony organizacji, finansowania oraz przede wszystkim bezpośredniego procesu uczenia 
okazałoby się, że niewielu z nich słyszało o powyższym dokumencie. Jest to szczególnie widoczne w obszarze działao 
podejmowanych w obszarze kształcenia ustawicznego dzięki finansowaniu z funduszy europejskich. 

2.2.3.1 Realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności 

Aby zwiększyd i poszerzyd uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie, w odpowiedzi na uzgodniony 
na szczeblu UE cel, jakim jest odsetek uczących się dorosłych na poziomie 15%, a także by pomóc podnieśd do 40% 
odsetek młodych dorosłych mających wyższe wykształcenie lub jego odpowiednik, paostwa członkowskie są proszone 
o skupienie się na: 

 stymulowaniu popytu oraz rozwijaniu wszechstronnych i łatwo dostępnych systemów informacji i doradztwa, 
których uzupełnieniem będą skuteczne strategie środowiskowe służące podnoszeniu świadomości 
i motywacji wśród potencjalnych uczących się, ze szczególnym naciskiem na grupy znajdujące się 
w niekorzystnej sytuacji, osoby przedwcześnie kooczące naukę, młode osoby nieuczące się, niepracujące 
i nieszkolące się, nisko wykwalifikowanych dorosłych, zwłaszcza mających problem z czytaniem i pisaniem; 
dopełnieniem tych działao powinno byd zapewnienie możliwości drugiej szansy, prowadzące do uzyskania 
kwalifikacji uznawanych w ramach EQF, 
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 promowaniu zaangażowania pracodawców w koncepcję uczenia się przez praktykę w miejscu pracy, 
umożliwiającego rozwijanie umiejętności niezbędnych na danym stanowisku i szerszych umiejętności, w tym 
poprzez bardziej elastyczne harmonogramy pracy,  

 promowaniu elastycznych ścieżek edukacyjnych dla dorosłych, w tym szerszego dostępu do szkolnictwa 
wyższego dla osób, którym brak kwalifikacji uniemożliwia dostęp do tradycyjnego systemu, a także 
różnicowaniu spektrum możliwości w zakresie uczenia się oferowanych dorosłym przez instytucje szkolnictwa 
wyższego, 

 wprowadzeniu w pełni funkcjonalnych systemów walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz 
promowaniu ich wśród dorosłych w każdym wieku i na każdym poziomie kwalifikacji, a także wśród 
przedsiębiorstw i innych organizacji

8
. 

2.2.3.2 Poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia 

Aby stworzyd silny sektor uczenia się dorosłych, paostwa członkowskie są proszone o skupienie się na: 

 rozwijaniu dbałości o jakośd wśród organizatorów kształcenia dorosłych, na przykład za pomocą systemów 
akredytacji, uwzględniając ramy/standardy jakości już istniejące w innych sektorach, 

 podnoszeniu jakości personelu kształcącego dorosłych, na przykład poprzez zdefiniowanie profili 
kompetencji, ustanowienie skutecznych systemów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz ułatwienie 
mobilności nauczycieli, szkoleniowców i innych pracowników zaangażowanych w kształcenie dorosłych, 

 zapewnieniu trwałego i przejrzystego systemu finansowania uczenia się dorosłych, opartego na podziale 
odpowiedzialności przy wysokim poziomie zaangażowania publicznego na rzecz sektora i wsparciu dla osób, 
których nie stad na opłaty, wyważonym podziale środków finansowych na wszystkie etapy kontinuum uczenia 
się przez całe życie, stosownym wkładzie w finansowanie ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów 
oraz poszukiwaniu innowacyjnych sposobów efektywniejszego i wydajniejszego finansowania, 

 rozwijaniu mechanizmów pozwalających zadbad o to, by oferta edukacyjna lepiej odpowiadała potrzebom 
rynku pracy oraz stwarzała możliwośd uzyskiwania kwalifikacji i rozwijania nowych umiejętności, które 
zwiększą zdolnośd przystosowywania się do nowych wymogów w zmieniającym się otoczeniu, 

 zintensyfikowaniu współpracy i partnerstwa między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami istotnymi dla 
uczenia się dorosłych, zwłaszcza władzami publicznymi, różnymi usługodawcami w zakresie kształcenia 
dorosłych, partnerami społecznymi i organizacjami społeczeostwa obywatelskiego, szczególnie na szczeblu 
regionalnym i lokalnym w kontekście tworzenia „regionów uczących się” oraz lokalnych ośrodków 
edukacyjnych. 

2.2.3.3 Promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej w ramach 
uczenia się dorosłych 

Aby rozwijad potencjał sektora uczenia się dorosłych w zakresie promowania spójności społecznej oraz zapewniania 
osobom, które tego potrzebują, ścieżki drugiej szansy umożliwiającej uczenie się oraz uzyskiwanie nowych życiowych 
możliwości, a także aby ograniczyd odsetek osób zbyt wcześnie porzucających kształcenie i szkolenie do poniżej 10%, 
paostwa członkowskie są proszone o skupienie się na: 

 poprawianiu wśród dorosłych umiejętności czytania, pisania i liczenia, rozwijaniu umiejętności 
informatycznych i stwarzaniu dorosłym możliwości rozwijania podstawowych umiejętności i sprawności 
niezbędnych do aktywnego uczestnictwa we współczesnym życiu społecznym (np. znajomośd zagadnieo 
gospodarczych i finansowych, wiedza o kwestiach obywatelskich, kulturalnych, politycznych i ekologicznych, 
nauka zdrowego trybu życia, świadomośd konsumencka i wiedza na temat środków masowego przekazu), 

 zwiększaniu podaży usług kształcenia dorosłych i zachęcaniu do korzystania z nich jako sposobów 
wzmacniania włączenia społecznego i aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnotowym i społecznym oraz 
poprawiania dostępu do uczenia się dorosłych w przypadku migrantów, Romów i grup znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, a także do oferty edukacyjnej dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl, w tym 
w stosownych przypadkach kursów języka paostwa przyjmującego, 

                                                                 

8
 Ibidem. 



- 14 - 

 zwiększaniu możliwości uczenia się przez starszych dorosłych w kontekście aktywności osób starszych (w tym 
poprzez wolontariat) i promowaniu innowacyjnych form międzypokoleniowego uczenia się oraz inicjatyw 
służących wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji osób starszych z pożytkiem dla całego 
społeczeostwa, 

 zajęciu się potrzebami edukacyjnymi osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w specyficznej 
sytuacji odcięcia od możliwości nauki, np. osób przebywających w szpitalach, domach opieki i więzieniach i na 
zapewnieniu im odpowiedniego wsparcia w formie doradztwa

9
. 

2.2.3.4 Zwiększanie kreatywności i innowacyjności dorosłych oraz ulepszanie ich otoczenia 
edukacyjnego 

Aby rozwijad nowe techniki pedagogiczne i kreatywne otoczenie edukacyjne w uczeniu się dorosłych, a także by 
promowad uczenie się dorosłych jako sposób zwiększania kreatywności i innowacyjności obywateli, paostwa 
członkowskie są proszone o skupienie się na: 

 promowaniu nabywania przekrojowych kompetencji kluczowych, takich jak umiejętnośd uczenia się, zmysł 
inicjatywy i przedsiębiorczośd oraz świadomośd i ekspresja kulturowa, w szczególności dzięki zastosowaniu 
europejskich ram kompetencji kluczowych w ramach sektora uczenia się dorosłych, 

 wzmocnieniu roli organizacji kulturalnych (np. muzeów, bibliotek itp.), społeczeostwa obywatelskiego, 
organizacji sportowych i innych podmiotów, gdyż mogą one stanowid kreatywne i innowacyjne otoczenie dla 
pozaformalnego i nieformalnego uczenia się dorosłych, 

 lepszym wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście uczenia się dorosłych, by 
poszerzad dostęp i poprawiad jakośd oferty usług, np. poprzez wykorzystanie nowych możliwości, jakie daje 
nauczanie na odległośd oraz stworzenie narzędzi i platform umożliwiających nauczanie za pomocą nośników 
elektronicznych, tak by dotrzed do nowych grup docelowych, w szczególności osób o specjalnych potrzebach 
lub osób, które mieszkają w odległych miejscach. 

2.2.3.5 Poszerzenie zasobów wiedzy na temat uczenia się dorosłych oraz monitorowania 
sektora uczenia się dorosłych 

Aby ułatwid realizację działao w ww. priorytetowych obszarach zgodnie z czterema strategicznymi celami ram „ET 
2020”, paostwa członkowskie są proszone o wniesienie wkładu w usprawnianie gromadzenia, nadanie 
porównywalnego charakteru i analizę informacji i danych dotyczących uczenia się dorosłych na szczeblu europejskim, 
krajowym, regionalnym i lokalnym. W związku z powyższym paostwa członkowskie są proszone o skupienie się na: 

 aktywnym uczestnictwie w głównych ankietach i badaniach międzynarodowych, takich jak badanie edukacji 
dorosłych (AES), badanie na temat doskonalenia zawodowego (CVTS) oraz międzynarodowe badanie 
kompetencji osób dorosłych (PIAAC), oraz na realizacji postulatów z nich wynikających,  

 zintensyfikowaniu działao w celu zgromadzenia dostatecznych danych podstawowych dotyczących np. 
uczestnictwa, usługodawców, finansowania, wyników i szeroko pojętych korzyści, jakie uczenie się przynosi 
dorosłym i społeczeostwu oraz na gromadzeniu również danych odnoszących się do przedziału wiekowego 
powyżej 64 roku życia z uwagi na wydłużanie się życia zawodowego,  

 lepszym monitorowaniu rozwoju i wyników osiąganych przez sektor uczenia się dorosłych oraz ocenie 
skutków z tego wynikających na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, w miarę 
możliwości lepiej wykorzystując istniejące instrumenty,  

 zintensyfikowaniu badao i dogłębnej analizie kwestii odnoszących się do uczenia się dorosłych poprzez 
rozszerzenie zakresu badao na nowe dziedziny i zachęcanie do analizy obejmującej więcej dziedzin i mającej 
odniesienie do przyszłości, 

 sporządzeniu sprawozdania na temat polityk w zakresie uczenia się dorosłych w ramach sprawozdania 
z postępów w realizacji „ET 2020”

10
. 
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2.2.4 Wyzwania stawiane państwom członkowskim 

Podstawowym wyzwaniem stojącym przed krajami członkowskimi jest przyjęcie odnowionej europejskiej agendy 
w zakresie uczenia się dorosłych, na podstawie której kontynuowane, uzupełnione i skonsolidowane zostaną prace 
w dziedzinie uczenia się dorosłych wg czterech strategicznych celów określonych przez Radę UE w strategicznych 
ramach „ET 2020”. Chod początkowo agenda ta będzie skupiad się na okresie 2012–2014, należy ją postrzegad jako 
zakrojoną na dłuższy okres koncepcję uczenia się dorosłych, w ramach której – aż po rok 2020 – należy zmierzad do 
podniesienia statusu sektora jako takiego, a bardziej konkretnie do: 

 zapewnienia dorosłym, bez względu na płed i ich warunki osobiste i rodzinne, większych możliwości dostępu 
do wysokiej jakości kształcenia w każdym momencie życia, tak by wspierad rozwój osobisty i zawodowy osób 
dorosłych, upodmiotowienie, umiejętności dostosowawcze, zdolnośd do znajdowania zatrudnienia i aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym, 

 rozwijania nowego podejścia do kształcenia i szkolenia dorosłych, które skupione jest wokół efektów uczenia 
się oraz odpowiedzialności i autonomii uczącego się, 

 szerzenia wśród dorosłych wiedzy na temat tego, że uczenie się jest przedsięwzięciem na całe życie, które 
należy kontynuowad regularnie w trakcie całego życia, w szczególności w okresach bezrobocia lub 
transformacji zawodowej, 

 zachęcania do opracowania efektywnych systemów doradztwa dotyczącego całego życia, a także 
zintegrowanych systemów walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, 

 zapewnienia dorosłym wszechstronnej oferty formalnego i pozaformalnego kształcenia i szkolenia o wysokiej 
jakości, które umożliwia nabycie kompetencji kluczowych lub prowadzi do uzyskania kwalifikacji na 
wszystkich poziomach europejskich ram kwalifikacji (EQF), przy wsparciu społeczeostwa obywatelskiego 
i partnerów społecznych, a także władz lokalnych, 

 zapewnienia elastycznych rozwiązao dostosowanych do różnych szkoleniowych potrzeb dorosłych, w tym 
szkoleo wewnątrzzakładowych i uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy, 

 podnoszenia wśród pracodawców świadomości tego, że uczenie się dorosłych przyczynia się do większej 
produktywności, konkurencyjności, kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości i że w istotny sposób 
wpływa na zdolnośd pracowników do znalezienia zatrudnienia i ich mobilnośd na rynku pracy, 

 zachęcenia instytucji szkolnictwa wyższego do akceptowania mniej tradycyjnych grup uczących się, takich jak 
osoby dorosłe, jako sposobu wykazania się odpowiedzialnością społeczną i większą otwartością na 
społeczeostwo jako takie, a także jako odpowiedzi na wyzwania demograficzne i wymagania starzejącego się 
społeczeostwa,  

 promowania roli partnerów społecznych i społeczeostwa obywatelskiego w artykułowaniu potrzeb 
szkoleniowych i rozwijaniu możliwości uczenia się dorosłych, a także optymalizowaniu udziału władz 
centralnych, regionalnych i lokalnych,  

 promowania wyważonego podziału zasobów na kształcenie i szkolenie przez cały cykl życia, opartego na 
podziale obowiązków i zdecydowanym zaangażowaniu publicznym, szczególnie na rzecz możliwości 
drugiejszansy i rozwijania podstawowych umiejętności, 

 zaangażowania partnerów społecznych i podnoszenia ich wiedzy na temat korzyści – jakie mogą odnieśd 
również oni sami – wynikających z uczenia się w miejscu pracy, w tym zapewniania podstawowych 
umiejętności, 

 zapewnienia dobrze rozwiniętej oferty usług związanych z uczeniem się seniorów, tak by promowad 
aktywnośd, niezależnośd i zdrowy styl życia osób starszych oraz wykorzystania ich wiedzy, doświadczenia, 
kapitału społecznego i kulturowego z pożytkiem dla całego społeczeostwa, 

 podjęcia zdecydowanego zobowiązania na rzecz promowania uczenia się dorosłych jako sposobu na 
propagowanie solidarności między różnymi grupami wiekowymi (na przykład za pomocą „paktu 
międzypokoleniowego”), a także między kulturami i ludźmi wywodzącymi się ze wszystkich środowisk. 

W związku z ww. obszarami wyznaczającymi cele działao w obszarze kształcenia osób dorosłych Rada UE zaleca, by 
paostwa członkowskie UE: 

1. Skupiły swoje wysiłki w okresie 2012–2014 na obszarach priorytetowych zawartych w ramach strategicznych 
„ET 2020” zgodnie z krajowymi kontekstami i przepisami. 

2. Zapewniły skuteczną komunikację z odpowiednimi ministerstwami i zainteresowanymi podmiotami, 
partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami, właściwymi organizacjami pozarządowymi i organizacjami 
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społeczeostwa obywatelskiego, aby poprawid spójnośd między politykami w dziedzinie uczenia się dorosłych 
a szeroko pojętymi politykami społeczno-gospodarczymi. 

3. Prowadziły aktywną współpracę na szczeblu UE w celu wspierania pomyślnej realizacji działao w wyżej 
wspomnianych obszarach priorytetowych, zwłaszcza poprzez: 

a) wykorzystanie w pełni narzędzi uczenia się przez całe życie uzgodnionych na szczeblu UE do 
promowania uczestnictwa dorosłych w uczeniu się; 

b) wykorzystanie możliwości, jakie daje program „Uczenie się przez całe życie”, w szczególności 
w ramach modułów Grundtvig oraz Leonardo da Vinci, oraz program, który go zastąpi od 2014 roku, 
a także fundusze strukturalne, a w stosownych przypadkach – inne instrumenty, w celu 
współfinansowania istniejących inicjatyw; 

c) zastosowanie otwartej metody koordynacji – przy wsparciu Komisji i za pośrednictwem 
odpowiednich europejskich sieci – w celu promowania wzajemnego uczenia się oraz wymiany 
dobrych praktyk i doświadczeo z zakresu uczenia się dorosłych; 

d) wyznaczenie krajowego koordynatora, aby ułatwid współpracę z innymi paostwami członkowskimi 
i Komisją przy realizacji agendy w zakresie uczenia się dorosłych. 

Wyzwania stojące przed Komisją Europejską 

Rada UE rekomenduje, by osiągnąd ww. cele Komisia Europejka powinna współpracowad z paostwami członkowskimi 
i wspierd je w rozwijaniu i realizacji przedstawionej powyżej odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się 
dorosłych, w tym w osiąganiu priorytetowych celów na okres 2012–2014 zwłaszcza poprzez: 

a) zadbanie o uzupełnianie się i zgodnośd między inicjatywami politycznymi podejmowanymi na mocy niniejszej 
rezolucji i inicjatywami rozwijanymi w kontekście innych stosownych działao politycznych: strategicznych ram 
„ET 2020”, procesu kopenhaskiego i procesu bolooskiego, unijnej agendy w zakresie modernizacji szkolnictwa 
wyższego, a także inicjatywami takimi jak inicjatywy dotyczące alfabetyzacji i zapobiegania przedwczesnemu 
kooczeniu nauki, które wymagają skoordynowanego podejścia uwzględniającego zarówno edukację szkolną, 
jak i uczenie się dorosłych oraz poprzez promowanie wymiaru dotyczącego uczenia się dorosłych w ramach 
każdego z tych działao, 

b) ustanowienie ścisłego, trwałego kontaktu z krajowymi koordynatorami wyznaczonymi w paostwach 
członkowskich i pozostałych krajach uczestniczących, 

c) umożliwienie paostwom członkowskim i organizacjom wspierającym uczenie się dorosłych wymiany 
informacji na temat ich polityk i praktyk oraz na temat ich oceny tych polityk i praktyk poprzez organizowanie 
działao, przeglądów, konferencji, warsztatów i innych stosownych instrumentów służących wzajemnemu 
uczeniu się oraz usprawnienie – w miarę dostępnych zasobów – gromadzenia danych na temat uczenia się 
dorosłych jako części zaktualizowanych spójnych ram wskaźników i poziomów odniesienia zaplanowanych na 
rok 2013, 

d) zwiększenie zasobów wiedzy na temat uczenia się dorosłych w Europie poprzez zlecenie analiz oraz 
wzmocnienie potencjału istniejących struktur badawczych w zakresie analizowania kwestii uczenia się 
dorosłych, w tym poprzez współpracę z Eurydice i Cedefop i innymi stosownymi instytucjami oraz 
wykorzystanie w pełni ich potencjału informacyjnego i badawczego, 

e) kontynuowanie i intensyfikowanie współpracy z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak 
OECD (w szczególności wykorzystanie wyników międzynarodowego badania kompetencji osób dorosłych 
(PIAAC)), ONZ (w szczególności UNESCO) oraz Rady Europy, a także innych odpowiednich inicjatyw 
regionalnych lub ogólnoświatowych, np. europejsko-azjatyckiego węzła wiedzy o uczeniu się przez całe życie 
(w ramach platformy ASEM), 

f) wykorzystanie środków finansowych dostępnych na szczeblu europejskim do wsparcia realizacji niniejszej 
agendy, 

g) przedstawienie sprawozdania z realizacji agendy w ramach wspólnego sprawozdania z postępów w realizacji 
„ET 2020”. 

Wyzwania stawiane paostwom członkowskim to jedno, a ich realia to drugie. Parlament Europejski wychodząc 
naprzeciw zdefiniowanym problemom zaproponował aktywne włącznie się do dyskusji wykorzystując do tego media 
społecznościowe. Poniżej efekt tej otwartej debaty, chod w zasadzie biorąc pod uwagę cały dostępny materiał to raczej 
swoista porażka. Materiał bardzo ubogi, chod problemów jest bardzo wiele. Czy zatem można sądzid, że w przekazie 
zawarte zostały wyłącznie wybrane treści – no cóż można tak zakładad, skoro nie została udostępniona rzeczywista 
dyskusja, a jedynie przeredagowany materiał.  
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Wojsko zbyt nudne 

Z historii, które nasi czytelnicy przesłali nam za pomocą Facebooka widad, że problemy opisane w sprawozdaniu są 
prawdziwe. Wiele osób pisało o tym, że musieli dokształcad się, by dopasowad się do wymagao rynku pracy. Tak było 
w przypadku Wendy, muzeolożki, która do Europy przeprowadziła się z Ameryki Północnej i nie mogła znaleźd pracy. 
"Moje umiejętności były zupełnie inne niż wymagano, musiałam się właściwie przekształcid" - podkreślała Wendy. 

Nie jest też już możliwe przepracowanie całego życia na jednym stanowisku. Klaus musiał zmieniad pracę wielokrotnie. 
"Od technika, przez opiekuna, aż do fizjoterapeuty" - wyliczał. Diana zamieniła pracę w biurze na wojsko. "Ale okazało 
się równie nudne" - zauważyła. 

Z jedną walizką i 200 euro w kieszeni 

Czasami w rozwiązaniu problemów ze znalezieniem pracy pomaga przeprowadzka. Tijana miała dośd bezowocnego 
szukania pracy w swoim kraju. "Największym wyzwaniem było opuszczenie Chorwacji i mojej pracy, w której nie 
dostawałam pensji i przeprowadzenie się do Wielkiej Brytanii, gdzie dostałam pracę i zajmowałam się dorosłymi 
dotkniętymi zespołem Aspergera" - relacjonowała Tijana. 

Angela miała podobne doświadczenie. "Osiem lat temu byłam nauczycielką. Opuściłam Rumunię z moim synem, jedną 
walizką i 200 euro w kieszeni. Przyjechałam do Belgii. Ciężko pracowałam, skooczyłam studia, nauczyłam się 
francuskiego, angielskiego, holenderskiego i hiszpaoskiego. Było ciężko, ale udało mi się" - cieszyła się Angela. 

Ci, którzy zmienili miejsce zamieszkania mówią jednak o problemach z uznaniem dyplomów w UE. Tak jak Luke, który 
wyjechał do Wielkiej Brytanii. "W każdym europejskim kraju "absolwent" znaczy coś innego. Właśnie próbuję wyjaśnid 
kwestię mojego dyplomu, na który tak ciężko pracowałem!" - napisał Luke. 

Dyplom czasami nie wystarcza 

Dużo osób, które wysłało nam swoje historie podkreśla, że dobre wykształcenie nie wystarcza, żeby znaleźd pracę. 
Berta przez wiele lat była bezrobotna. "Miałam dyplom międzynarodowego uniwersytetu, znałam kilka europejskich 
języków, ale nikt mnie w Szwecji nie potrzebował" - przyznała. 

Czasami nasi czytelnicy musieli obniżyd swoje oczekiwania. Tereza pracowała jako kasjerka w supermarkecie zanim 
ukooczyła studia. "Teraz dostałam moją pierwszą pracę. I to bez bogatych, wpływowych rodziców i bez zbytniego 
szczęścia. Liczyła się po prostu ciężka praca. I to, że nigdy się nie poddawałam!" - dodała

11
. 

2.2.5 Kształcenie ustawiczne w liczbach 

Kształcenie ustawiczne w krajach UE kształtuje się na bardzo zróżnicowanym poziomie. W roku 2009 
niekwestionowanym liderem była Dania, dla której udział osób dorosłych uczestniczących w dokształcaniu 
zawodowym uplasował się na poziomie 31,6%. Biorąc pod uwagę pozostałych liderów poniższego rankingu widad 
wyraźną przewagę paostwa skandynawskich. Polska z wynikiem 4,7% nie uplasowała się wprawdzie na ostatnim 
miejscu, jednak zanotowany wynik – 4,7% nie napawa optymizmem. 

Przedmiotowe statystyki dotyczą badania, które dotyczy obecności osób dorosłych w kształceniu ustawicznym 
w okresie minionego miesiąca. Jest to kluczowa uwaga do analiz aktywności obywateli w zakresie edukacji 
całożyciowej z uwagi m.in. na fakt, że zarówno w Polsce, jak i w UE przeprowadza się inne badania dotyczące 
kształcenia ustawicznego, a odnoszące się do aktywności osób dorosłych w każdej formie kształcenia w okresie 
minionego roku. Wówczas wyniki kształtują się zupełnie na innych poziomach, chod ich struktura jest zachowana. 
Badanie Kapitału Ludzkiego w Polsce odnoszące się do 2011 roku wskazało, że wśród dorosłych Polaków dokształca się 
20% osób, gdy w UE wskaźnik ten plasował się na poziomie 35%, a np. w Szwecji był to wskaźnik sięgający 73% 

12
. 

                                                                 

11
 www.europarl.europa.eu. 

12
 Bilans Kapitału Ludzkiego. Najważniejsze wyniki drugiej edycji badao zrealizowanych w 2011 roku, PARP 2012, s. 21. 

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 
2011, s. 11-12. 
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Wykres. 1. Kształcenie ustawiczne w wybranych krajach europejskich w roku 2009. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

Rok 2010 nie przyniósł rewolucyjnych zmian w prezentowanym rankingu. Nadal niekwestionowanymi liderami 
w zakresie kształcenia ustawicznego były kraje skandynawskie. Na uwagę zasługuje wzrost wskaźnika osób 
uczestniczących w kształceniu ustawicznym w Szwajcarii, w której przyrost uplasował się na poziomie 6,6 pkt. proc. 
W przypadku pozostałych paostw członkowskich zanotowano zarówno przyrosty, jak i spadki niniejszego wskaźnika. 
Niestety bilans dla UE okazał byd się niekorzystny, na co wskazuje zanotowany spadek sięgający 0,2 pkt. proc. 
Statystycznie nieznaczny spadek jest w rzeczywistości wyrazem słabości wspólnotowych polityk publicznych. 
Intensyfikacja działao w obszarze kształcenia ustawicznego połączona ze zwiększonymi nakładami finansowymi na 
realizację zadao w tym zakresie przyniosła odwrotny efekt od zamierzonego. 
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Wykres. 2. Kształcenie ustawiczne w wybranych krajach europejskich w roku 2010. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

Zanotowany w Polsce wzrost udziału osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym w roku 2010 w porównaniu do 
roku 2009 o 0,6 pkt. proc. jest znaczącym osiągnięciem. Niestety wynik plasujący się na poziomie 5,3% jest znacznie 
niższy od wyniku zanotowanego dla UE-27, tj. 9,1%. 

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%. W Polsce 
wskaźnik udziału kobiet uczestniczących w kształceniu ustawicznym plasujący się na poziomie 5,1% - wyższy niż w całej 
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analizowanej populacji - pokrywa się z ogólną tendencją panującą w UE, polegającą na większym udziale kobiet 
w kształceniu ustawicznym w porównaniu z populacją mężczyzn. 

Wykres. 3. Kształcenie ustawiczne w wybranych krajach europejskich w roku 2009 - kobiety. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

Rok 2010 w prezentowanej statystyce nie przyniósł istotnych zmian. Ogólnemu spadkowi udziału kobiet w kształceniu 
ustawicznym w UE odpowiadał wzrost tego wskaźnika w Polsce sięgający 0,8 pkt. proc. Biorąc jednak pod uwagę 
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wyniki zanotowane w przypadku lidera niniejszego rankingu – Danię – wzrost plasujący się na poziomie 1,7 pkt. proc. 
jest relatywnie znacznie lepszym wynikiem. 

Wykres. 4. Kształcenie ustawiczne w wybranych krajach europejskich w roku 2010 - kobiety. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 
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uczestniczących w kształceniu ustawicznym w odniesieniu do skrajnych pozycji w prezentowanym rankingu. 

1,3 

1,4 

1,8 

2,4 

2,9 

3,3 

2,9 

3,4 

4,8 

5,4 

6,5 

5,9 

6,1 

5,7 

6,5 

7,2 

7,4 

7,7 

7,6 

7,9 

8,3 

10,0 

11,6 

13,0 

14,0 

14,7 

18,3 

17,1 

19,2 

22,4 

27,1 

31,1 

29,4 

29,6 

39,3 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 

Bułgaria 

Rumunia 

Chorwacja 

Turcja 

Węgry 

Słowacja 

Grecja 

Była Jugosłowiaoska Republika Macedonii 

Litwa 

Francja 

Łotwa 

Polska 

Malta 

Portugalia 

Włochy 

Irlandia 

Belgia 

Czechy 

Niemcy 

Cypr 

Strefa euro 

UE-27 

Hiszpania 

Estonia 

Luksemburg 

Austria 

Słowenia 

Holandia 

Norwegia 

Wielka Brytania 

Finlandia 

Szwecja 

Islandia 

Szwajcaria 

Dania 



- 22 - 

Wykres. 5. Kształcenie ustawiczne w wybranych krajach europejskich w roku 2009 - mężczyźni. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

Wyniki zanotowane w roku 2010 w populacji mężczyzn oddają trendy zarysowane w całej populacji mieszkaoców UE. 
Ogólny spadek udziału mężczyzn w kształceniu ustawicznym odpowiada wzrostowi tego wskaźnika w Polsce, przy 
czym wzrost tego wskaźnika jest mniejszy, niż miało to miejsce w przypadku kobiet. Tym razem wzrost uplasował się 
na poziomie zaledwie 0,2 pkt. proc. Relatywnie najwyższy przyrost sięgający 8,8 pkt. proc. zanotowany został 
w Szwajcarii. Niewątpliwie ma to bezpośredni związek z niezależną polityką tego kraju od UE, w przypadku której coraz 
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gwarantem tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązao, które pozwolą uczynid gospodarkę UE bardziej 
konkurencyjną na arenie międzynarodowej. 

Wykres. 6. Kształcenie ustawiczne w wybranych krajach europejskich w roku 2010- mężczyźni. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

Biorąc pod uwagę zakładaną wartośd wskaźnika odzwierciedlającego udział osób dorosłych uczestniczących 
w kształceniu ustawicznym w przypadku kobiet sięgający 11%, a w przypadku mężczyzn - 9% w roku 2013

13
, przed 

Polską stoi olbrzymie wyzwanie. Aby je urealnid 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 

                                                                 

13 Polska, Raport Strategiczny 2009, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, MRR, Warszawa 2009, s. 59. 
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właściwych postaw społecznych, bądź to pejoratywnego wymiaru kształcenia w Centrach Kształcenia Ustawicznego, 
często błędnie utożsamianego wyłącznie z kształceniem osób o najniższych kwalifikacjach zawodowych. 

Odnosząc zaprezentowane wyżej rankingi do sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów UE nie można mied złudzeo, 
że pomiędzy rozwojem gospodarczym a uczestnictwem społeczeostwa w kształceniu ustawicznym istnieje silna 
i pozytywna korelacja. Kraje będące liderami powyższych rankingów to również liderzy w rozwoju gospodarczym, 
a przede wszystkim kraje zapewniające swoim mieszkaocom najwyższy poziom życia. Jest to niezbity dowód na 
wymiar rzeczywistych korzyści społeczno gospodarczych, jakie przynosi kształcenie ustawiczne. Czy społeczeostwo 
polskie dostrzeże tę wartośd? Czas pokaże. Jednak do zrobienia jest bardzo wiele, zarówno w zakresie rozwiązao 
systemowych, jak i w zakresie kształtowania właściwych postaw społecznych – co jest niewątpliwie najtrudniejsze. 
Ogromne środki finansowe, jakie przeznaczone zostały dla Polski w latach 2007-2013 na kształcenie ustawiczne 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, chod nie przynoszą dziś niemal żadnych efektów, to trzeba mied 
nadzieję, że zwrot poniesionej inwestycji wkrótce nastąpi. 
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3 Struktura ilościowa edukacji ustawicznej organizowanej w formach 
szkolnych 

Analiza danych historycznych w obszarze kształcenia ustawicznego nie jest prosta z wielu powodów. Problemy leżą 
przede wszystkim u podłoża właściwego określenia, czym właściwie jest kształcenie ustawiczne. Biorąc pod uwagę 
fakt, iż pomimo podejmowania wielu inicjatyw w tym obszarze nadal nie udało się w Polsce wypracowad jednej 
obowiązującej wykładni, świadczy o tym, jak ważne jest podejmowanie prac analityczno-badawczych w obszarze 
kształcenia ustawicznego. Podejście zaprezentowane w niniejszej części publikacji ogranicza kształcenie dorosłych do 
form szkolnych, czyli tzw. formalnego kształcenia ustawicznego. Nie jest to podejście przypadkowe, a wynika 
bezpośrednio z rozdzielenia edukacji formalnej i nieformalnej w ramach projektów realizowanych na terenie Polski, 
a finansowanych z funduszy europejskich. W przypadku edukacji formalnej kolejnym istotnym problemem jest 
zmieniająca się struktura polskich szkół, tj. tworzenie nowych typów, przy wygaszaniu istniejących, co niestety 
bezpośrednio wpisuje się w zdarzenia minionej dekady. 

Zaprezentowane poniżej dane ilościowe dotyczące struktury kształcenia osób dorosłych w Polsce oparte zostały na 
danych publicznych, tj. zaczerpnięte zostały z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz Banku Danych Regionalnych 
GUS (BDL).  

3.1 Struktura ilościowa krajowego rynku kształcenia dorosłych 

3.1.1 Słuchacze szkół dla dorosłych 

Analizując dane dostępne w BDL nt. ilości szkół dla dorosłych okazuje się, że od roku 1999 do roku 2011 liczba tych 
szkół zmieniała się, a zazwyczaj był to wzrost. Analiza tych zmian jest jednak utrudniona z uwagi m.in. na różnorodnośd 
dostępnych danych, tj. długośd dostępnych szeregów czasowych zawartych w BDL, wygaszanie i pojawianie się na 
rynku nowych form kształcenia spowodowanych zmianami systemowymi, jak również zmianami społeczno-
gospodarczymi. Z drugiej strony dane dostępne w SIO są również niepełne, a sposób prezentacji zestawieo ilościowych 
jest odmienny od BDL. 

3.1.1.1 Słuchacze wg typów szkół 

Punktem wyjścia do analizy ilościowej liczby słuchaczy szkół dla dorosłych jest analiza liczby tych szkół. Lata 2010-2011 
to w rozliczeniu ogólnym 1% spadek liczby szkół dla dorosłych. 

Niestety największy spadek zanotowany został w obszarze kształcenia zawodowego: w sumie 18%, na co złożył się 9% 
spadek liczby techników, 5% spadek liczby techników uzupełniających i 4% spadek liczby szkół policealnych. Spadek nie 
dotknął jednak liczby zasadniczych szkół zawodowych, w przypadku których odnotowany został wprost przeciwnie 
wzrost sięgający 5%. Z kolei najwyższy przyrost liczby szkół dla dorosłych w latach 2010-2011 odnotowany został 
w przypadku gimnazjów – przyrost na poziomie 9%. W przypadku pozostałych typów szkół zmiany w ich liczbie były 
statystycznie nieistotne.  

Kierunki zmian w liczbie szkół dla dorosłych wg poszczególnych ich typów są inne niż w przypadku ogółu polskich szkół, 
wśród których szkoły dla dorosłych stanowią 18%. Lata 2010-2011 to również ogółem 1% spadek liczby polskich szkół. 
Największy spadek, bo sięgający 15% zanotowany został w tym przypadku w liczbie liceów profilowanych. Jest to 
bezpośredni efekt wygaszania tego typu szkół w polskim systemie oświaty. W przypadku liczby pozostałych typów 
szkół zanotowane zmiany okazały się statystycznie nieistotnie. Nie mniej jednak należy podekreslid, że chod zmiany 
były nieistotne, to w przypadku spadków dotyczyły one głównie kształcenia w technikach, a zatem kształcenia 
zawodowego. 
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Wykres. 7. Liczba szkół dla dorosłych w Polsce w latach 2010-2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2011 r. 

Spadkowi liczby szkół dla dorosłych w latach 2010-2011 odpowiadał 4% wzrost liczby oddziałów w tych szkołach. 
Największy odnotowany został w przypadku zasadniczych szkół zawodowych – 10%. Istotny, bo sięgający 8% przyrost 
zanotowany został również w przypadku szkół policealnych. Z kolei najwyższe spadki odnotowane zostały w przypadku 
techników – łącznie 18% oraz liceów profilowanych – 8%. W przypadku ogółu oddziałów w polskich szkołach lata 2010-
2011 to spadek sięgający 19%, a w przypadku techników zaledwie 8%, przy 8% wzroście oddziałów w szkołach 
policealnych, analogicznie, jak w przypadku szkół dla dorosłych. 

Wykres. 8. Liczba oddziałów w szkołach dla dorosłych w Polsce w latach 2010-2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2011 r. 
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Lata 2010-2011 to przyrost słuchaczy szkół dla dorosłych sięgający prawie 31 tys. osób, tj. 6%. Największy wpływ na 
ten przyrost miał wzrost liczby słuchaczy szkół policealnych sięgający ponad 33 tys. osób, tj. 13%. Znaczący, bo 6% 
przyrost zanotowany został również w populacji słuchaczy zasadniczych szkół zawodowych. Z kolei najwyższy spadek 
zanotowany został w przypadku liczby słuchaczy liceów profilowanych – 19%. W przypadku techników spadek sięgnął 
15%. 

W przypadku gimnazjów, gdzie zanotowany został najwyższy przyrost ilości szkół – 9%, któremu towarzyszył 4% 
przyrost liczby oddziałów, odpowiadał 2% spadek liczby słuchaczy. Przełożyło się to na tworzenie oddziałów mniej 
licznych, tj. w których liczba słuchaczy kształtowała się na poziomie 22 osób w roku 2011, gdy w roku 2010 były to 
24 osoby. W przypadku pozostałych typów szkół liczba słuchaczy przypadająca na oddział w latach 2010-2011 nie 
zmieniła się istotnie, przy czym najmniej liczne klasy to oddziały techników, liceów profilowanych i zasadniczych szkół 
zawodowych, gdzie liczba słuchaczy plasuje się na uśrednionym poziomie 17 osób. W przypadku pozostałych typów 
szkół średnia liczba słuchaczy kształtuje się na uśrednionym poziomie 25 osób za wyjątkiem szkoły podstawowej, 
w przypadku której w roku 2011 średnio do oddziału zapisanych zostało 33 słuchaczy. 

Wykres. 9. Liczba słuchaczy szkół dla dorosłych w Polsce w latach 2010-2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2011 r. 
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Wykres. 10. Liczba osób kształcących się w szkołach podstawowych dla dorosłych w Polsce w latach 2001-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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2005 stanowili oni 75% ogólnej liczby słuchaczy tego typu szkół, to w roku 2011 był to wskaźnik sięgający już 55%.  

Wykres. 11. Liczba osób kształcących się w szkołach podstawowych dla dorosłych w Polsce w latach 2005-2011 
w podziale na płed. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Lata 1999 – 2011 to ponad dwudziestodwukrotny przyrost liczby słuchaczy kształcących się w gimnazjach dla 
dorosłych: 710 słuchaczy w 1999 r., 15 785 słuchaczy w 2011 r., przy czym istotnie różny pod względem płci osób 
kształcących się w tego typu szkołach. O ile w grupie mężczyzn przyrost liczby słuchaczy w latach 2005-2011

14
 sięgnął 

18%, to w grupie kobiet przyrost ten uplasował się na poziomie 45%.  

Wykres. 12. Liczba osób kształcących się w gimnazjach dla dorosłych w Polsce w latach 1999-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres. 13. Liczba osób kształcących się w gimnazjach dla dorosłych w Polsce w latach 2005-2011 w podziale na 
płed. 

 

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

                                                                 

14
 Dane statystyczne dostępne w BDL GUS przed rokiem 2005 nie uwzględniały podziału na płed. 
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3.1.1.4 Słuchacze liceów ogólnokształcących 

Głównymi czynnikami wpływającymi na bardzo duże anomalie miernika: liczby liceów ogólnokształcących dla 
dorosłych w minionej dekadzie były systemowe zmiany w polskiej edukacji. W niniejszej analizie pominięte zostały 
licea profilowane, które dziś są już niemal nieobecne w polskiej szkole, a system nie przewiuje możliwości ich 
tworzenia. Wyraźne anomalie w liczbie liceów ogólnokształcących dla dorosłych nie są dziełem przypadku, a są 
konsekwencją zmian systemowych w polskiej oświacie, m.in. spowodowanych wprowadzeniem w polski system 
szkolny gimnazjów. 

Wykres. 14. Liczba liceów ogólnokształcących dla osób dorosłych w Polsce w latach 1999-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres. 15. Liczba osób kształcących się w liceach ogólnokształcących dla dorosłych w Polsce w latach 1999-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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W liceach ogólnokształcących dla dorosłych kształci się nieco mniej kobiet, tj. ok. 45% ogółu słuchaczy tego typu 
placówek. Relacja ta w sposób istotny nie zmienia się jednak w czasie. 

Wykres. 16. Liczba osób kształcących się w liceach ogólnokształcących dla dorosłych w Polsce w latach 2005-2011 
w podziale na płed. 

 

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

3.1.1.5 Słuchacze zasadniczych szkół zawodowych 
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częściej pojawiające się w ofercie szkół dla dorosłych. Fakt, iż lata 2004-2011 to wyraźny przyrost liczby tego typu 
szkół, niestety, ale nie będzie miał przełożenia na kolejne lata z uwagi na zmiany systemowe w kształceniu dorosłych, 
gdzie zasadnicze szkoły zawodowe będą stopniowo wygaszane na rzecz kursów kwalifikacyjnych. 

Wykres. 17. Liczba zasadniczych szkół zawodowych dla osób dorosłych w Polsce w latach 2004-2011. 

 

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

32389 

10283 

57061 

64736 

63294 

65749 

63678 

27675 

8631 

41278 

44660 

50867 

56811 

58349 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 

Rok 2005 

Rok 2006 

Rok 2007 

Rok 2008 

Rok 2009 

Rok 2010 

Rok 2011 

Kobiety 

Mężczyźni 

105 
103 

101 
99 

103 104 

112 

118 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

Rok 
2004 

Rok 
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok 
2011 



- 32 - 

Niestety wzrostowi liczby zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych w latach 2005-2011 nie towarzyszył przyrost 
liczby słuchaczy tego typu szkół. Lata 2005-2011 to wyraźny spadek liczby słuchaczy zasadniczych szkół dla dorosłych 
prawie o 7 tys. osób, tj. o 16%. 

Wykres. 18. Liczba osób kształcących się w zasadniczych szkołach dla dorosłych w Polsce w latach 2005-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres. 19. Liczba osób kształcących się w zasadniczych szkołach zawodowych dla dorosłych w Polsce w latach 
2005-2011 w podziale na płed. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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3.1.1.6 Słuchacze techników 

Technika dla dorosłych to zarówno szkoły oferujące pełny cykl kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, jak również 
szkoły uzupełniające wiedzę zdobytą podczas kształcenia w szkole zawodowej. W zaprezentowanych poniżej 
zestawieniach ilościowych dwa typy techników połączone zostały w jedną kategorię. 

Lata 2006-2011 to po dynamicznym wzroście techników dla dorosłych w latach 2004-2006 systematyczny spadek tego 
typu szkół. Sytuacja ta odzwierciedla negatywne trendy w zakresie kształcenia zawodowego, w przypadku którego 
zapotrzebowanie społeczne na tego typu kształcenie w ostatnich latach systematycznie malało, w odróżnieniu od 
wyzwao płynących z rynku pracy. 

Wykres. 20. Liczba techników dla osób dorosłych w Polsce w latach 2004-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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korelacji Pearsona, która dla obu analizowanych szeregów czasowych uplasowała się na poziomie 0,86. 

Wykres. 21. Liczba osób kształcących się w technikach dla dorosłych w Polsce w latach 2004-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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W technikach dla dorosłych, podobnie jak w technikach młodzieżowych, znacznie więcej kształci się mężczyzn niż 
kobiet. Co więcej różnica ta w przeciągu kilku ostatnich lat wzrosła. W roku 2005 w technikach dla dorosłych kształciło 
się 32% kobiet, natomiast w roku 2011 było ich w tego typu szkołach już zaledwie 26%. 

Wykres. 22. Liczba osób kształcących się w technikach dla dorosłych w Polsce w latach 2005-2011 w podziale na 
płed. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres. 23. Liczba szkół policealnych dla osób dorosłych w Polsce w latach 2004-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Ponad 13% spadkowi ilości szkół policalnych dla dorosłych w latach 2005-2011 towarzyszył wzrost liczby słuchaczy 
tych szkół przekraczający 32%. 

Wykres. 24. Liczba osób kształcących się w szkołach policealnych dla dorosłych w Polsce w latach 2004-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wzrost liczby osób kształcących się w szkołach policealnych dla dorosłych w latach 2005-2011 to przede wszystkim 
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kształcących się w policealnych szkołach dla dorosłych w podziale na płed – widad dośd wyraźną i systematyczną 
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 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 zwalniające 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 kształcenia 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 
świadczeo z Zakładu Ubezpieczeo 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 mierzących się 
z jakże trudnym rynkiem pracy. 

221567 

245897 

265539 

311977 

251199 

262679 

293020 

200000 

220000 

240000 

260000 

280000 

300000 

320000 

Rok 
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok 
2011 



- 36 - 

zmianę relacji obu mierników. Potwierdza to wartośd współczynnika korelacji Pearsona, która w tym przypadku 
ukształtowała się na poziomie 0,50. 

Wykres. 25. Liczba osób kształcących się w szkołach policealnych dla dorosłych w Polsce w latach 2005-2011 
w podziale na płed. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres. 26. Absolwenci szkół dla dorosłych wg typów szkół w Polsce w roku 2010. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2010 r. 

Wykres. 27. Absolwenci szkół dla dorosłych wg typów szkół w Polsce w roku 2011. 
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Rok 2011 nie przyniósł istotnych zmian w ww. zaprezentowanej statystyce. Wprawdzie w ogólnej liczbie absolwentów 
szkół dla dorosłych zanotowany został przyrost, to jednak sięgający niespełna 2%. Biorąc pod uwagę rozkład liczby 
absolwentów pomiędzy poszczególne typy szkół również nie odnotowano znaczących zmian. Tylko w przypadku 
techników, szkół policealnych oraz liceów profilowanych nastąpił spadek liczby absolwentów. W przypadku ostatniego 
typu szkoły nie powinno to dziwid z uwagi na wygasający charakter tej formy kształcenia. Niestety niepokoid powinny 
statystyki odnoszące się do absolwentów kształcenia zawodowego. Biorąc pod uwagę szereg działao o charakterze 
informacyjno-promocyjnym zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach, a ukierunkowanych na wzrost udziału 
społeczeostwa polskiego w kształceniu zawodowym można mied poważne wątpliwości co do ich skuteczności. 

3.1.2.2 Absolwenci wg płci 

Biorąc pod uwagę płed absolwentów polskich szkół dla dorosłych zauważyd można wyraźne zróżnicowanie pomiędzy 
grupą kobiet a grupą mężczyzn. 

W przypadku kobiet wyraźny prym wiodą absolwentki szkół policealnych (56%) oraz liceów (38%). Wyraźnie mniej jest 
absolwentek techników (4%), nie wspominając o absolwentkach szkół zawodowych. 

Wykres. 28. Kobiety – absolwentki szkół dla dorosłych wg typów szkół w Polsce w roku 2010. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2010 r. 
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Wykres. 29. Kobiety – absolwentki szkół dla dorosłych wg typów szkół w Polsce w roku 2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2011 r. 
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Wykres. 30. Mężczyźni – absolwenci szkół dla dorosłych wg typów szkół w Polsce w roku 2010. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2010 r. 
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Jednak największe dysproporcje pod względem płci w odniesieniu do absolwentów szkół dla dorosłych występują 
w szkołach podstawowych i gimnazjach. Na jedną kobietę – absolwentkę szkoły podstawowej przypada 3,5 mężczyzny 
– absolwenta tego typu szkoły. W gimnazjum relacja ta plasuje się na poziomie 2,4. W przypadku pozostałych typów 
szkół tak duże dysproporcje nie występują za wyjątkiem techników, gdzie średnio na 1 kobietę przypada 2,6 
mężczyzny. 

To jednak, że wśród absolwentów szkół podstawowych czy też gimnazjów dla dorosłych dominują mężczyźni związane 
jest często z problemami wychowawczymi młodego pokolenia. Tak naprawdę szkoły te przyjmują słuchaczy od 15-
stego roku życia. Czyli tak na prawdę biorąc pod uwagę definicję kształcenia ustawicznego

16
, nauka w szkole 

podstawowej czy też w gimnazjum dla dorosłych niekoniecznie pokrywa się z nią. 

Struktura ilości absolwentów szkół dla dorosłych w populacji mężczyzn w roku 2011 zmieniła się dośd wyraźnie. Aż 
o 7 pkt. proc. zmniejszył się w tej grupie udział absolwentów szkół policealnych. Sytuacja ta przełożyła się na wzrost 
absolwentów niemal we wszystkich pozostałych typach szkół – najwięcej w liceum. 

Wykres. 31. Mężczyźni – absolwenci szkół dla dorosłych wg typów szkół w roku 2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2011 r. 

3.1.2.3 Absolwenci szkół podstawowych 

Wśród absolwentów szkół podstawowych dla dorosłych wyraźnie domunują mężczyźni. W latach 2005-2011 wśród 
całej populacji absolwentów tych szkół było aż 79% mężczyzn, gdy w tym samym czasie wśród słuchaczy tego typu 
szkół mężczyźni stanowili 62% słuchaczy. Relacja pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn kooczących szkoły podstawowe dla 
dorosłych zmienia się w czasie, przy czym kierunek tych zmian nie jest możliwy do jednoznacznego określenia, chod 
statystycznie istnieje duża zależnośd pomiędzy tymi dwoma ww. miernikami, co potwierdza wysoka wartośd 
współczynnika korelacji Pearsona plasująca się na poziomie 0,86. 

                                                                 

16 W polskim prawodawstwie pojęcie kształcenia ustawicznego definiuje się jako: „… kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie 
i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny” (art. 
3 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami); „… 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” (art. 4 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami). 
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Wykres. 32. Liczba absolwentów skół podstawowych dla dorosłych w podziale na płed w Polsce w latach 2005-
2011. 

 

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

Wyższy udział absolwentów mężczyzn wśród absolwentów podstawowych szkół dla dorosłych w porównaniu 
z udziałem mężczyzn w populacji osób kształcących się w tego typu szkołach pozwala na sformułowanie wniosku, iż 
wśród słuchaczy tego typu szkół większe prawdopodobieostwo na ukooczenie szkoły jest w przypadku mężczyzn. 

3.1.2.4 Absolwenci gimnazjów 

Liczba absolwentów gimnazjów dla dorosłych w latach 2002-2011 wzrastała, jednak wzrost ten nie był systematyczny. 
Po dużym przyroście zanotowanym w roku 2003, kolejne lata, aż do roku 2007 charakteryzowały się niewielkim 
spadkiem. Wyraźny i systematyczny wzrost liczby absolwentów gimnazjów dla dorosłych zapoczątkowany został 
w roku 2008. 

Wykres. 33. Liczba absolwentów gimnazjów dla dorosłych w Polsce w latach 2002-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Niestety, ale w statystyce publicznej nie zaplanowano miejsca na gromadzenie danych odnoszących się do ilości osób 
rozpoczynających dany tryb edukacji i ją kooczących. Biorąc jednak pod uwagę przyjęty w rozważaniach szacunek 
statystyczny oparty na relacji liczby absolwentów danego roku do liczby słuchaczy ogółem w danym typie szkoły 
wskaźnik plasujący się na poziomie niespełna 23% świadczy o wysokim, bo ok. 10%

17
 udziale osób nie kooczących 

edukacji w gimnazjach dla dorosłych lub przedłużających daną formę edukacji poprzez powtarzanie semestrów. 

Biorąc pod uwagę płed absolwentów gimnazjów dla dorosłych znacznie większą grupę stanowią mężczyźni, to jednak 
wynika z ich znacznej przewagi ilościowej w strukturze słuchaczy tego typu szkół. Biorąc z kolei pod uwagę udział liczby 
absolwentów gimnazjum w ogólnej liczbie słuchaczy tego typu szkół w podziale na płed w danym roku szkolnym 
okazuje się, że nieco lepiej w statystykach wypadają kobiety, w przypadku których ww. wskaźnik uplasował się na 
poziomie 25%. W grupie mężczyzn wskaźnik ten uplasował się na poziomie 22%. 

Wykres. 34. Liczba absolwentów gimnazjów dla dorosłych w podziale na płed w Polsce w latach 2005-2011. 

 

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

3.1.2.5 Absolwenci liceów ogólnokształcących 

Lata 1999-2011 to okres charakteryzujący się zarówno wyraźnym przyrostem liczby absolwentów liceów 
ogólnokształcących dla dorosłych, jak również ich spadkiem. Zmiany te, analogicznie, jak w przypadku liczby słuchaczy 
tych szkół, w znacznej mierze podyktowane były zmianami systemowymi w polskiej oświacie. 

Systematyczny wzrost liczby słuchaczy liceów ogólnokształcących dla dorosłych zapoczątkowany został wraz z rokiem 
2008. Przy czym poziom wzrostu każdego roku zwiększał się, a największy wzrost zanotowany został pomiędzy rokiem 
2010 i 2011 – 13%. Jeżeli tendencja ta utrzyma się, można przypuszczad, że liczba liceów ogólnokształcących dla 
dorosłych będzie stale rosła. Niestety trudno przewidzied, czy będzie to wynikiem ogólnych zmian społecznych, czy 
zmian systemowych, które z oświaty młodzieżowej wyłączą m.in. technika uzupełniające, a jedyną szansą dla 
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych na wykształcenie ponadgimnazjalne równoważne z wykształceniem 
średnim będzie nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Przy czym nauka ta dla absolwentów szkół 
zawodowych nie będzie obejmowała całego cyklu kształcenia w liceum, ale naukę już od klasy drugiej. Pomysł ciekawy, 
szkoda jednak, że wprowadzony do szkół już we wrzesniu 2012 roku i obejmujący absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych realizowanych w oparciu o „starą” podstawę programową, niestety, ale po części rozmijającą się 
z programem kształcenia w liceum ogólnokształcącym. A stało się tak dlatego, że ustawodawca zapomniał, że 
kształcenie to proces, który podzielony jest na etapy występujące po sobie w ścisle ustalonej kolejności i określonych 
odstępach czasowych, a zburzenie ustalonego cyklu nie jest wskazane. 

                                                                 

17
 Szacunek wynika z przyjęcia trzyletniego okresu kształcenia w gimnazjum. 
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Wykres. 35. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Polsce w latach 1999-2011. 

 

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

Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących dla dorosłych w latach 2005-2011 zmieniała się nieznacznie. Udział obu 
płci w populacji absolwentów tych szkół jest bardzo wyrównany. Przy czym o ile w roku 2005 była to nieznaczna 
przewaga mężczyzn wynosząca 1 pkt. proc., to w roku 2011 przewagę sięgającą 3 pkt. proc. objęły kobiety. 

Wykres. 36. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących dla dorosłych w podziale na płed w Polsce w latach 
2005-2011. 

 

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

Biorąc pod uwagę, iż w analizowanym okresie czasu wśród słuchaczy liceów ogólnokształcących dla dorosłych było 
55% mężczyzn, a wśród absolwentów już tylko 49%, oznacza to, że wśród osób podejmujących naukę w tego typu 
szkołach większe prawdopodobieostwo na ukooczenie nauki jest w przypadku kobiet. 
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3.1.2.6 Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 

Pomimo wzrostu liczby zasadniczych szkół zawodowych w latach 2005-2011 liczba absolwentów tych szkół 
w analizowanym okresie czasu systematycznie zmniejszała się. W efekcie tych zmian liczba absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych dla dorosłych zmniejszyła się o 7%. 

Wykres. 37. Liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych w Polsce w latach 2005-2011. 

 

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

Zanotowany spadek liczby absolwentów szkół dla dorosłych w latach 2005-2011 miał swoje podłoże głównie 
w zmniejszającej się liczbie mężczyzn kooczących tę formę edukacji, tj. spadek o ponad 100 osób, gdy w populacji 
kobiet była to zaledwie 1 osoba. 

Wykres. 38. Liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych w podziale na płed w Polsce 
w latach 2005-2011. 

 

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

Analogicznie, jak w przypadku populacji słuchaczy zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych, tak i w przypadku 
absolwentów tych szkół zdecydowanie przeważają mężczyźni, tj. 76%. Ten niemal identyczny udział ilości słuchaczy – 
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mężczyzn w zasadniczych szkołach zawodowych i absolwentów – mężczyzn tych szkół wskazuje, iż w relacji osób 
rozpoczynających kształcenie do osób kooczących wybraną ścieżkę edukacyjną płed nie ma znaczenia. 

3.1.2.7 Absolwenci techników 

Liczba absolwentów techników dla dorosłych ma swoje bezpośrednie podłoże w liczbie słuchaczy tego typu szkół, co 
miało bezpośrednie przełożenie na spadek niniejszego miernika na przestrzeni kilku ostatnich lat. Zestawiając ze sobą 
liczbę absolwentów poszczególnych typów techników oraz liczbę słuchaczy tych szkół można oszacowad, iż szkoły tego 
typu kooczy ok. 60% słuchaczy – więcej w przypadku techników uzupelniających dla dorosłych. 

Wykres. 39. Liczba absolwentów techników dla dorosłych w Polsce w latach 2005-2011. 

 

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

Struktura ilościowa absolwentów techników dla dorosłych uwzględniająca ich płed pokrywa się ze strukturą ilościową 
słuchaczy tego typu szkół. Jednak o ile w analizowanym okresie czasu wśród słuchaczy techników dla dorosłych było 
27% kobiet, to już wśród absolwentów jest ich już ok. 30%. Oznacza to, iż to kobiety relatywnie lepiej radzą sobie w tej 
formie edukacji. 

Wykres. 40. Liczba absolwentów techników dla dorosłych w podziale na płed w Polsce w latach 2005-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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3.1.2.8 Absolwenci szkół policealnych 

Lata 2005-2011 to zaledwie 8% przyrost liczby absolwentów szkół policealnych dla dorosłych. Biorąc jednak pod 
uwagę przebieg analizowanego szeregu czasowego – począwszy od roku 2006, widad, że następuje systematyczne 
zmniejszanie się wartości tego miernika. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż liczba słuchaczy szkół policealnych dla 
dorosłych wykazuje tendencję wzrostową można przypuszczad, że również i w przypadku liczby absolwentów szkół 
policealnych dla dorosłych wartośd niniejszego miernika w kolejnych latach wzrośnie. 

Dokonując szacunku statystycznego polegającego na porównaniu liczby absolwentów szkół dla dorosłych do liczby 
słuchaczy tych szkół z uwzględnieniem dwuletniego cyklu kształcenia okazuje się, że szkoły te kooczy zaledwie 52% 
słuchaczy. Przy czym szacunek ten nie uwzględnia płynności słuchaczy w podziale na poszczególne semestry 
kształcenia. Największy ubytek słuchaczy w każdym typie szkoły dla dorosłych ma miejsce w semestrze pierwszym 
nauki niezależnie od typu szkoły. Wówczas ubytek słuchaczy sięga nawet w niektórych przypadkach 90%. Nie są to 
sytuacje powszechne, ale nie są również wyjątkowe. W kolejnych semestrach kształcenia ubytek słuchaczy jest 
niewielki. Są to zazwyczaj jednostkowe przypadki. W uśrednieniu uwzględniającym poszczególne semestry kształcenia 
daje to ostatecznie wskaźnik ok. 50%. Biorąc pod uwagę system finansowania tej formy kształcenia w Polsce, tj. 
subwencje oświatowe – niestety, ale ten typ szkoły okazuje się byd bardzo drogą formą edukacji. Z jednej strony 
olbrzymie subwencje pokrywające edukację osób, które podjętej nauki nie kontynuują, a z drugiej strony 
utrzymywanie kilkuosobowych oddziałów szkolnych. 

Wykres. 41. Liczba absolwentów policealnych szkół dla dorosłych w Polsce w latach 2005-2011. 

 

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

Wśród absolwentów policealnych szkół dla dorosłych niezmiennie od roku 2005 prym wiodą kobiety. Ma to swoje 
bezpośrednie podłoże w tym, iż to właśnie kobiety dominują wśród słuchaczy tych szkół. 

Wartym podkreślenia jest fakt, że wskaźnik udziału absolwentek tych szkół w całej populacji absolwentów tej formy 
kształcenia jest wyższy od wskaźnika udziału kobiet kształcących się w szkołach policealnych dla dorosłych 
(odpowiednio: 53%; 61%). Oznacza to, że wśród osób podejmujących kształcenie w szkołach policealnych dla 
dorosłych większe prawdopodobieostwo ukooczenia szkoły występuje w przypadku kobiet, w porównaniu do 
populacji mężczyzn. Oczywiście jest to bezpośrednio związane z determinantami podejmowania kształcenia w szkole 
policealnej dla dorosłych. Niestety, ale w bardzo wielu sytuacjach jest to po prostu dzieło przypadku, co ma swoje 
podłoże w braku przemyślanego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Podstawowym problemem jest jego 
brak na poziomie najwcześniejszych etapów kształcenia, tj. już na poziomie szkoły podstawowej. 

 

 

 

Wykres. 42. Liczba absolwentów policealnych szkół dla dorosłych w podziale na płed w Polsce w latach 2005-2011. 
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Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 

3.2 Struktura ilościowa lubelskiego rynku kształcenia dorosłych 

3.2.1 Słuchacze szkół dla dorosłych 

3.2.1.1 Słuchacze wg typów szkół 

Rynek kształcenia ustawicznego, chod jest przedmiotem opracowao powstających w ramach licznych inicjatyw 
o charakterze naukowym, chod i nie tylko, to tak naprawdę trudno odnaleźd w opracowanych już dokumentach 
zbieżności w zakresie prezentowania wykazu placówek zajmujących się formalnym kształceniem ustawicznym 
w województwie lubelskim. 

Wykres. 43. Słuchacze wg typów szkół dla dorosłych w województwie lubelskim w roku 2009. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2009 r. 
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Jedno jest w tej sytuacji pewne. Pomimo tak wielu działao o charakterze informacyjno-promocyjnym nadal nie udało 
się precyzyjnie wskazad społeczeostwu Lubelszczyzny, czym tak naprawdę jest kształcenie ustawiczne. Nie jest to 
jednak problem wyłącznie Lubelszczyzny, ale jest to problem o zasięgu krajowym. Niestety, w przypadku Lubelszczyzny 
podstawowym problemem jest to, że środki w ramach EFS przeznaczone na kształcenie ustawiczne w większości 
trafiają do podmiotów, które z kształceniem ustawicznym nie mają zbyt wiele wspólnego, ale przede wszystkim nie 
posiadają dostatecznej wiedzy na ten temat, by podejmowad świadome działania w tym zakresie. 

Wg danych SIO z dnia 30 września 2009 r. na Lubelszczyźnie funkcjonwały 364 szkoły dla dorosłych. W szkołach tych 
kształciło się łącznie 7 801 osób, z czego 3 038 stanowiły kobiety (prawie 39%). Biorąc pod uwagę udział słuchaczy 
w poszczególnych typach szkół najszerszą kategorię stanowiły szkoły policealne, w których kształciło się 44% ogółu 
słuchaczy lubelskich szkół dla dorosłych. We wszystkich typach liceów kształciło się 37% słuchaczy, a w technikach 
15%. Najmniejszy udział słuchaczy w ogólnej populacji szkół dla dorosłych przypadał na szkoły zawodowe i gimnazja, tj. 
po 2%. Szkoły podstawowe w prezentowanej statystyce są niemal niewidoczne. 

Rok 2011 nie zmienił istotnie ww. statystyk. Wg danych SIO z dnia 30 września 2011 r. na Lubelszczyźnie funkcjonwały 
już 392 szkoły dla dorosłych, w których kształciły się 8 174 osoby, z czego 3 221 stanowiły kobiety – również udział 39% 
- analogicznie jak w roku 2009. 

Zestawiając jednak powyższe dane z danymi BDL GUS powstają olbrzymie sprzeczności zarówno w liczbie szkół, jak 
i ich słuchaczy. Np. w przypadku szkół policealnych dla dorosłych SIO podaje 166 jednostek, a GUS 136. W przypadku 
liczby słuchaczy różnice są jeszcze większe, wg SIO w roku 2011 było ich 3 664, natomiast wg GUS było ich ponad 
20 tys. Biorąc pod uwagę płed osób podejmujących kształcenie w tego typu szkołach, to dane SIO wskazują na 
przewagę mężczyzn – 56%, a dane GUS na wyraźną przewagę kobiet – 61%. 

Te jakże istotne dla określenia stanu faktycznego różnice biorą się przede wszystkim z faktu, że SIO nie podaje liczby 
słuchaczy placówek niepublicznych, a to w efekcie czyni prezentowane statystyki mało użytecznymi. Niewątpliwie jest 
to poważny mankament istniejącego systemu sprawozdawczego, który powinien zostad jak najszybciej skorygowany. 
Jest to ważne nie tylko z potrzeby zapewnienia użyteczności gromadzonych wysokim nakładem pracy i wysokimi 
kosztami danych statystycznych, ale przede wszystkim ich przejrzystości i możliwości przeprowadzania w oparciu o nie 
porównywalnych analiz, w tle których pojawiają się subwencje oświatowe. 

3.2.1.2 Słuchacze wg płci 

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 przeważają mężczyźni - 21% 
(kobiety - 8%). 

Wykres. 44. Mężczyźni wg typów szkół dla dorosłych w województwie lubelskim w roku 2009. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2009 r. 
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W przypadku szkół policealnych w ogólnej populacji mężczyzn kształcących się w szkołach dla dorosłych stanowią oni 
42%, natomiast wśród kobiet - 47%. Różnica ta jest jednak niewielka w porównaniu z dysproporcją występującą 
w zakresie kształcenia w liceach i technikach. Biorąc jednak pod uwagę bezwględną liczbę słuczaczy w podziale na płed 
okazuje się, że w lubelskich szkołach policealnych dla dorosłych kształci się o 41% więcej mężczyzn niż kobiet. 

Wykres. 45. Kobiety wg typów szkół dla dorosłych w województwie lubelskim w roku 2009. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2009 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2009 r. 
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Fakt, iż kształcenie w szkołach dla dorosłych jest domeną mężczyzn nie powinno mied odzwierciedlenia w żadnych 
wskazaniach dotyczących możliwości skorzystania z danej formy kształcenia lub dokształcenia. To, co dziś oferują 
projektodawcy realizujący projekty w ramach PO KL, to sztuczne narzucanie parytetów płci, co poważnie ogranicza 
dostęp do określonych usług szkoleniowych dla wielu beneficjentów. Projektodawcy konstruujący wnioski aplikacyjne 
w ramach PO KL zobowiązani są do odgórnego wskazania ilu przedstawicieli poszczególnych płci obejmą wsparciem 
projektowym. Poważny problem pojawia się wówczas, gdy brakuje przedstawicieli jednej płci, a nadwyżka pojawia się 
w przypadku płci drugiej. No cóż, można zgodnid na złą diagnozę. Ale jak to tłumaczyd beneficjentom, którzy 
dowiadują się, że jedyną przeszkodą do wzięcia udziału w projekcie jest ich płed. Jest to niewątpliwie bardzo poważny 
problem natury systemowej. Zamiast łagodzid problemy związane ze zidentyfikowanym problemem dyskryminacji ze 
względu na płed tak naprawdę doprowadza się do sytuacji, w której dyskryminacja ta pojawia się w obszarach, 
w których jej wcześniej nie było.  

3.2.1.3 Słuchacze szkół podstawowych 

Niestety tego typu placówki nie funkcjonują na Lubelszczyźnie. Nie oznacza, że możliwośd podjęcia nauki w szkole 
podstawowej dla dorosłych nie istnieje na Lubelszczyźnie. Np. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Prusa 
w Chełmie ma możliwośd prowadzenia tego typu szkoły, ale nie ma do niej po prostu chętnych. 

3.2.1.4 Słuchacze gimnazjów 

Lata 1999-2011 to wyraźny wzrost słuchaczy lubelskich gimnazjów dla dorosłych z poziomu 27 osób do 250 osób. 
W porównaniu z ponad dwudziestodwukrotnym przyrostem słuchaczy tego typu szkół w Polsce, niespełna 
dziesięciokrotny przyrost na Lubelszczyźnie realtywnie można określid jako niewielki. 

Zarysowany poniższym zestawieniem trend wzrostowy charakteryzuje się anomaliami, które w większości przypadków 
miały swoje podłoże w zmianach systemowych polskiej oświaty.  

Wykres. 47. Liczba osób kształcących się w gimnazjach dla dorosłych w Polsce w latach 1999-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres. 48. Liczba osób kształcących się w gimnazjach dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 2005-
2011 w podziale na płed. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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spowodowane było głównie zmianami systemowymi w polskiej oświacie. 

Wykres. 49. Liczba liceów ogólnokształcących dla osób dorosłych w województwie lubelskim w latach 1999-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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począwszy od roku 2007 widad wyraźną przewagę wartości tego wskaźnika w przypadku Lubelszczyzny w odniesieniu 
do wskaźnika krajowego

18
. 

Wykres. 50. Liczba osób kształcących się w liceach ogólnokształcących dla dorosłych w Polsce w latach 1999-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres. 51. Liczba osób kształcących się w liceach ogólnokształcących dla dorosłych w województwie lubelskim 
w latach 2005-2011 w podziale na płed. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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3.2.1.6 Słuchacze zasadniczych szkół zawodowych 

Szkoły zawodowe dla dorosłych – to zaledwie 8 podmiotów na terenie województwa lubelskiego. Przyrost liczby 
zasadniczych szkół zawodowych na Lubelszczyźnie w latach 2005-2011 pokrywa się z tendencją krajową, tj. 
charakteryzuje się niewielką tendencją wzrostową. 

Wykres. 52. Liczba zasadniczych szkół zawodowych dla osób dorosłych w województwie lubelskim w latach 2004-
2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres. 53. Liczba osób kształcących się w zasadniczych szkołach zawodowych dla dorosłych w województwie 
lubelskim. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Przyrost liczby słuchaczy zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych na Lubelszcyźnie to przede wszystkim wyraźne 
zwiększenie zainteresowania tą formą kształcenia wśród kobiet. Lata 2005-2011 to prawie czterokrotny przyrost 
słuchaczek zasadniczych szkół dla dorosłych. W przypadku mężczyzn jest to przyrost na poziomie 38%, wprawdzie nie 
tak znaczny jak w populacji kobiet, jednak w porównaniu z ujemnym wskaźnikiem krajowym wynoszącym 23%, 
niewątpliwie imponujący. Wśród słuchaczy lubelskich szkół zawodowych dla dorosłych 83% stanowią mężczyźni, gdy 
w przypadku kraju był to wskaźnik 76%. Biorąc pod uwagę wzrostową tendencję liczby słuchaczy lubelskich 
zasadniczych szkół dla dorosłych należy jak najszybciej zintensyfikowad działania informacyjno-promocyjne skierowane 
do kobiet wraz z którymi należy poszerzyd ofertę edukacji zawodowej o nowe zawody, które będą cieszyły się 
zainteresowaniem kobiet. 

Wykres. 54. Liczba osób kształcących się w zasadniczych szkołach dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 
2005-2011 w podziale na płed. 

 

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

3.2.1.7 Słuchacze techników 
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Wykres. 55. Liczba techników dla osób dorosłych w województwie lubelskim w latach 2004-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Dynamika zmian w zakresie tempa i kierunku tworzenia techników dla dorosłych ma swoje bezpośrednie podłoże 
w ilości osób kształcących się w tego typu placówkach. Statystyczna zależnośd pomiędzy tymi dwiema zmiennymi jest 
wyższa niż w skali całego kraju, co potwierdza bardzo wysoka wartośd współczynnika korelacji Pearsona – 0,98. 

Wykres. 56. Liczba osób kształcących się w technikach dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 2004-
2011. 

 

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

Dynamika zmiany liczby słuchaczy techników dla dorosłych w podziale na płed na Lubelszczyźnie pokrywa się ze 
strukturą krajową, przy czym udział kobiet podejmujących kształcenie w tego typu szkole jest nieco mniejszy – w roku 
2005 kształtował się na poziomie 29%, a w roku 2011 już zaledwie na poziomie 25%. 

Wykres. 57. Liczba osób kształcących się w technikach dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 2005-2011 
w podziale na płed. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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3.2.1.8 Słuchacze szkół policealnych 

Liczba szkół policalnych dla dorosłych na Lubeszczyźnie w latach 2005-2011 nie pokrywa się ze spadkowym trendem 
krajowym, chod utrzymująca się spadkowa tendencja z kilku minionych lat może już wkrótce do tego doprowadzid. 
Zestawiając jednak ze sobą dane statystyczne z roku 2011 i 2005 przyrost jest widoczny i kształtuje się na poziomie 
ponad 15%. 

Wykres. 58. Liczba szkół policealnych dla osób dorosłych w województwie lubelskim w latach 2004-2011. 

 

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

O ile lata 2005-2011 przyniosły 15% przyrost ilości szkół policealnych dla dorosłych, o tyle przyrost ilości słuchaczy 
w tych szkołach uplasował się na znaczne wyższym poziomie, tj. 68%. 

Wykres. 59. Liczba osób kształcących się w szkołach policealnych dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 
2004-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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wśród słuchaczy lubelskich szkół dla dorosłych było 50% mężczyzn, a w roku 2011 ich udział w całej populacji 
zmniejszył się do 39%. 

Wykres. 60. Liczba osób kształcących się w szkołach policealnych dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 
2005-2011 w podziale na płed. 

 

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

Wyraźna przewaga liczbowa słuchaczek nad słuchaczami szkół policealnych dla dorosłych jest niewątpliwie 
pozytywnym wymiarem kształcenia zawodowego. Coraz częściej wśród kobiet podejmujących naukę w szkołach 
policealnych dla dorosłych pojawiają się osoby legitymujące się dyplomem ukooczenia szkoły wyższej. Wynika to 
przede wszystkim z faktu bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy, chod również świadomości wielu osób, że praktyczne 
przygotowanie do zawodu możliwe jest do zdobycia właśnie w szkołach policealnych. 

3.2.2 Absolwenci szkół dla dorosłych 

Ogółem absolwenci lubelskich szkół dla dorosłych to niespełna 5% ogólnej liczby absolwentów tego typu placówek 
w kraju, z czego 55% to kobiety. Biorąc pod uwagę fakt, iż ludnośd Lubelszczyzny stanowi ponad 5,6% ludności Polski 
ww. wskaźnik kształcenia ustawicznego dla województwa potwierdza niekorzystne uwarunkowania regionalnego 
rynku pracy. Co więcej wynik ten potwierdza, iż w zakresie inicjatyw skierowanych na pobudzanie aktywności wokół 
kształcenia ustawicznego na Lubelszczyźnie do zrobienia jest bardzo dużo. Z drugiej jednak strony lata 2010-2012 to 
m.in. realizacja na Lubelszczyźnie wielu projektów w obszarze kształcenia ustawicznego, na efekty których trzeba 
poczekad. Oczywiście projekty takie realizowane były również w innych regionach kraju, ale tam były również inne 
uwarunkowania wejściowe podejmowanych inicjatyw. Problemem regionalnym jest jednak fakt, iż projekty 
realizowane w obszarze kształcenia ustawicznego były i są kierowane głównie przez instytucje nie mające 
z kształceniem ustawicznym zbyt wiele wspólnego. To niesety w wielu wypadkach przełożyło się na niską efektywnośd 
podejmowanych działao czy to tych promocyjnych, czy tych ukierunkowanych na wsparcie infrastrukturalne placówek 
publicznych prowadzących formalne kształcenie ustawiczne. W ramach zrealizowanych projektów powstały m.in. trzy 
platformy e-learningowe, których zawartośd to niestety, ale wytwór pracy osób z kształceniem ustawicznym nie 
mających nic wspólnego. To niestety przełożyło się na zawartośd opracowanych treści rozmijających się z praktyką 
kształcenia dorosłych. Co więcej, autorzy opracowywanych dokumentów nie dostrzegli zmian systemowych 
w kształceniu osób dorosłych, dlatego opracowane już materiały oraz nawet te, które są nadal opracowywane nie 
będą nigdy przez nikogo wykorzystywane w kształceniu ustawicznym. A nie taki był cel poddziałania 9.3 PO KL. 
Problem ten dotyczy Lubelszczyzny, chod nie wiadomo, jak sytuacja wygląda w innych regionach kraju. W tym miejscu 
można mied jedynie nadzieję, że jest lepiej, a pozytywne wzorce zostaną kiedyś zaimplementowane na grunt 
Lubelszczyzny. 
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3.2.2.1 Absolwenci wg typów szkół 

Struktura ilościowa lubelskiego rynku kształcenia ustawicznego nie pokrywa się z tendencjami ogólnokrajowymi 
zaprezentowanymi już na kartach niniejszego opracowania. Wprawdzie w roku 2010 wśród absolwentów lubelskich 
szkół dla dorosłych przeważają ci, którzy ukooczyli szkoły policealne, to jest ich jednak w tym przypadku aż 70%. Licea 
wygenerowały na Lubelszczyźnie 24% absolwentów, technika –zaledwie 5%, a na gimnazja oraz zasadnicze szkoły 
zawodowe przypadło po niespełna 1%. 

Wykres. 61. Absolwenci szkół dla dorosłych wg typów szkół w województwie lubelskim w roku 2010. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2010 r. 

Wśród absolwentów lubelskich szkól dla dorosłych nie odnotowano żadnego absolwenta szkoły podstawowej. Nic 
jednak w tym dziwnego, bo tego typu kształcenie nie jest prowadzone na Lubelszczyźnie. 

Wykres. 62. Absolwenci szkół dla dorosłych wg typów szkół w województwie lubelskim w roku 2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2011 r. 
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3.2.2.2 Absolwenci wg płci 

Struktura ilościowa absolwentów lubelskich szkół dla dorosłych pod względem płci nie pokrywa się z zaprezentowaną 
wcześniej strukturą krajową. 

W roku 2010 kobiety stanowiły ponad 59% absolwentek lubelskich szkół dla dorosłych, gdy w kraju wskaźnik ten nie 
sięgał 58%. 

Kobiety z Lubelszczyzny podejmujące kształcenie w szkołach dla dorosłych wybierają głównie szkoły policealne. Na 
cztery absolwentki szkół dla dorosłych z województwa lubelskiego trzy to absolwentki właśnie szkoły policealnej. 
Pozostałe to głównie absolwentki liceum (21%). Pozostałe wyniki są niemal statystycznie nieistotne. 

Wykres. 63. Kobiety – absolwentki szkół dla dorosłych wg typów szkół w województwie lubelskim w roku 2010. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2010 r. 
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Wykres. 64. Kobiety – absolwentki szkół dla dorosłych wg typów szkół w województwie lubelskim w roku 2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2011 r. 

W przypadku mężczyzn również wyraźnie dominują absolwenci szkół policealnych (63%) oraz absolwenci liceów (27%). 
Tym razem jednak udział absolwentów techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół dla dorosłych jest istotnie 
wyższy w populacji mężczyzn (8%), niż miało to miejsce w populacji kobiet (3%). 

Wykres. 65. Mężczyźni – absolwenci szkół dla dorosłych wg typów szkół w województwie lubelskim w roku 2010. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2010 r. 
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Struktura liczby mężczyzn – absolwentów szkół dla dorosłych na Lubelszczyźnie w roku 2011 nieznacznie zmieniła się 
w odniesieniu do roku 2010. W odróżnieniu do populacji kobiet – absolwentek szkół dla dorosłych zmniejszający się 
udział absolwentów liceów zastąpiony został wzrostem absolwentów szkół zawodowych. 

Wykres. 66. Mężczyźni – absolwenci szkół dla dorosłych wg typów szkół w województwie lubelskim w roku 2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO z dnia 30 września 2011 r. 

Wyraźne dysproporcje w liczbie absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych występujące w skali 
kraju nie mają przełożenia na grunt Lubelszczyzny. Po pierwsze, nie można w tym przypadku dokonywad analizy 
w odniesieniu do szkoły podstawowej, bo tego typu kształcenie nie jest realizowane w regionie. W przypadku 
gimnazjów udział kobiet i mężczyzn w liczbie absolwentów tego typu placówek jest wyraźnie wyrównany. Jedyna 
dysproporcja zidentyfikowana w skali krajowej przekładająca się na województwo lubelskie to wyraźna przewaga ilości 
mężczyzn nad ilością kobiet kooczących technika dla dorosłych. 

3.2.2.3 Absolwenci gimnazjów 

Liczba absolwentów gimnazjów dla dorosłych na Lubelszczyźnie w latach 2002-2011 systematycznie wzrastała, przy 
czym porównując dynamikę zmian – wspólnym elementem jest wyłącznie kierunek wskazujący na wzrost miernika. 
Czynnikiem różnicującym są odmienne trendy. 

Wykres. 67. Liczba absolwentów gimnazjów dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 2002-2011. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Poszukując postaci analitycznej funkcji trendu w przypadku Lubelszczyzny należałoby uwzględnid wahania. Jednak 
w tym przypadku, z uwagi na niewielką liczbę danych składających się na analizowany szereg czasowy zastosowanie 
zaawansowanych procedur analitycznych nie jest możliwe. 

Lata 2002 – 2011 to prawie pięciokrotny przyrost liczby absolwentów gimnazjów dla dorosłych na Lubelszczyźnie, przy 
czym również różny pod względem płci osób kooczących tego typu szkołę. Sytuacja ta jest analogiczna do analizy liczby 
słuchaczy tego typu szkół w kraju. W tym jednak przypadku różnica w grupie mężczyzn sięgnęła zaledwie 9%, 
natomiast w grupie kobiet aż 144% (w latach 2005-2011). 

Wykres. 68. Liczba absolwentów gimnazjów dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 2005-2011. 

 

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

Biorąc pod uwagę udział absolwentów gimnazjów dla dorosłych w ogólnej liczbie słuchaczy tego typu szkół na 
Lubelszczyźnie okazuje się, że w ujęciu wskaźnikowym (27%) województwo lubelskie wypada korzystniej w odniesieniu 
do uśrednionego wyniku krajowego. Wyraźnie różnice pojawiają się w analizie porównawczej uwzględniającej płed 
słuchaczy i absolwentów. W przypadku kobiet wskaźnik ten uplasował się na poziomie 31%, a w grupie mężczyzn – 
25%. 

3.2.2.4 Absolwenci liceów ogólnokształcących 

Kierunki zmian w liczbie absolwentów lubelskich liceów ogólnokształcących dla dorosłych w latach 1999-2011 
pokrywają się w znacznej mierze z tendencjami krajowymi o czym świadczy dośd wysoka wartośd współczynnika 
korelacji Pearsona dla tych dwóch zmiennych kształtująca się na poziomie 0,92. 

Na szczególną uwagę zasługują lata 2010-2011, w których przyrost absolwentów liceów ogólnokształcących dla 
dorosłych wzrósł o ponad 80%, gdy w kraju nie przekroczył 13%. 
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Wykres. 69. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 
1999-2011. 

 

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

Liczba absolwentów i absolwentek liceów ogólnokształcących dla dorosłych w latach 2005-2011 kształtowała się 
w sposób wyrównany. Ostatnie lata przyniosły jednak nieznaczną zmianę na rzecz przewagi mężczyzn, gdy do roku 
2007 dominacja w analizowanym rankingu należała do kobiet. W porównaniu do statystyk krajowych udział kobiet 
kooczących lubelskie licea ogólnokształcące dla dorosłych jest niższy o 3 pkt. proc. 

Wykres. 70. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących dla dorosłych w podziale na płed w województwie 
lubelskim w latach 2005-2011. 

 

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

3.2.2.5 Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 

Pomimo wzrostowej tendencji liczby słuchaczy zasadniczych szkół dla dorosłych w latach 2005-2011, liczba 
absolwentów tych szkół w analizowanym okresie czasu zmniejszyła się o 18%. Niestety znacznie więcej niż w ujęciu 
krajowym, gdzie spadek uplasował się na poziomie 7%. 
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Wykres. 71. Liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 
2005-2011. 

 

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

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych z Lubelszczyzny to głównie mężczyźni, co wynika z wyraźnej 
ich przewagi w populacji słuchaczy tego typu szkół. Relacja ta zmienia się w kierunku wzrostu liczby kobiet wśród 
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych, co ma swoje bezpośrednie podłoże we wzroście liczby 
słuchaczek tego typu szkół. 

Wykres. 72. Liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych w podziale na płed w województwie 
lubelskim w latach 2005-2011. 

 

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

W analizowanym okresie czasu słuchaczki zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych stanowiły 17% ogólnej liczby 
słuchaczy tych szkół, natomiast absolwentki – 14%. Oznacza to, że wśród osób podejmujących kształcenie 
w zasadniczych szkołach zawodowych dla dorosłych większe prawdopodobieostwo ukooczenia tej formy kształcenia 
występowało w przypadku mężczyzn, co z kolei nie ma przełożenia na dane ogólnokrajowe. Jest to jedyny typ szkoły, 
w przypadku której prawdopodobieostwo ukooczenia jej jest większe w przypadku mężczyzn niż kobiet. 

3.2.2.6 Absolwenci techników 

Dane dostępne w ramach statystyki publicznej dotyczące absolwentów techników dla dorosłych sięgają zaledwie do 
2007 roku. Tendencja spadkowa liczby absolwentów techników dla dorosłych wyraźnie koresponduje ze spadkiem 
ilości tego typu placówek oraz ilości ich słuchaczy. Dokonując szacunku statystycznego dotyczącego udziału 
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absolwentów techników dla dorosłych w ogólnej ilości osób rozpoczynających kształcenie w tego typu szkole okazuje 
się, że wyniki są porównywalne do wskaźników krajowych. Okazuje się bowiem, że niestety zaledwie ok. 60% 
słuchaczy kooczy naukę w technikach dla dorosłych. 

Wykres. 73. Liczba absolwentów techników dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 2007-2011. 

 

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

Struktura ilościowa absolwentów techników dla dorosłych uwzględniająca ich płed pokrywa się ze strukturą ilościową 
słuchaczy tego typu szkół. Jednak o ile w anlizowanym okresie czasu wśród słuchaczy techników dla dorosłych na 
Lubelszczyźnie było 25% kobiet, to już wśród absolwentów jest ich już ok. 28%. Oznacza to, iż to kobiety realtywnie 
lepiej radzą sobie w tej formie edukacji, co również ma swoje odzwierciedlenie w statystykach krajowych. 

Wykres. 74. Liczba absolwentów techników dla dorosłych w podziale na płed w województwie lubelskim w latach 
2007-2011. 

 

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

3.2.2.7 Absolwenci szkół policealnych 

Na przestrzeni lat 2005-2011 liczba absolwentów szkół policealnych dla dorosłych na Lubelszczyźnie systematycznie 
wzrastała. O ile w skali kraju zanotowano w tym obszarze wskaźnik sięgający 8%, o tyle w województwie lubelskim 
wskaźnik ten sięgnął aż 49%. Sytuacja ta ma bezpośrednie podłoże w strukturze regionalnego rynku pracy, gdzie poza 
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tym, że pracy jest niewiele, to dominuje sektor usług, w tym usług nierynkowych. A szkoły policealne dla dorosłych 
oferują kształcenie właśnie w sektorze usług. 

Wykres. 75. Liczba absolwentów szkół policealnych dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 2005-2011. 

 

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

Biorąc pod uwagę płed absolwentów szkół policealnych dla dorosłych otrzymane wyniki pokrywają się z tendencjami 
krajowymi. Chod wśród słuchaczy tej formy kształcenia na przestrzeni kilku minionych lat dominowali mężczyźni, to 
wśród osób kooczących naukę w tych szkołach wyraźnie dominowały kobiety. 

Wykres. 76. Liczba absolwentów szkół policealnych dla dorosłych w podziale na płed w województwie lubelskim 
w latach 2005-2011. 

 

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

3.2.2.8 Absolwenci szkół zawodowych (po szkole podstawowej) 

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 
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wzrostowej udziału absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w populacji osób rozpoczynających naukę w tego 
typu szkołach (12%). Drugą istotną różnicą jest wyraźne zróżnicowanie badanej populacji pod względem płci. Biorąc 
pod uwagę jednak skrajnie różne wyniki zanotowane w roku 2007 i 2008 okazuje się, że po uśrednieniu otrzymad 
można względnie zróżnicowane wyniki, chod nie mniej jednak z nieco większą przewagą na rzecz mężczyzn, co 
dotychczas nie pojawiło się w prezentowanych wyżej zestawieniach. Biorąc jednak liczbę kobiet – absolwentki 
zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych wygenerowanych z Banku Danych Lokalnych GUS okazuje się, że przy 
wręcz znikomej ich ilości, np. w roku 2008 szkołę zasadniczą dla dorosłych ukooczyła zaledwie 1 kobieta. 

Wykres. 77. Liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych na Lubelszczyźnie w latach 2002-
2008. 

 

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

3.2.2.9 Absolwenci szkół dla dorosłych wśród słuchaczy szkół dla dorosłych – wybrane 
wskaźniki 

Lata 2006-2008 to wyraźny spadek udziału osób kooczących naukę w szkołach dla dorosłych do ogółu osób 
podejmujących kształcenie w tego typu placówkach. O ile w przypadku kobiet spadek ten sięgnął 6 punktów 
procentowych, to w przypadku mężczyzn był to spadek sięgający aż 15 punktów procentowych. 

Wykres. 78. Udział absolwentów szkół dla dorosłych 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 Lokalnych GUS. 
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W przypadku podziału na poszczególne typy szkół dla dorosłych wyniki okazują się byd istotnie zróżnicowane. Okazuje 
się bowiem, że w przypadku liceów profilowanych w obszarze wskaźnika osób podejmujących i kooczących naukę 
w szkołach dla dorosłych w latach 2006-2008 wskaźnik uplasował się na wyrównanym poziomie 22%-23%. Wyrównany 
poziom w czasie nie oznacza jednak pozytywnego wyniku. Przez okres lat 2006-2008 na pięd osób podejmujących 
kształcenie w liceach profilowanych dla dorosłych średnio cztery osoby nie ukooczyły tego typu szkoły. Wskaźnik 
„trwałości kształcenia ustawicznego” plasujący się na poziomie 20% z pewnością nie jest imponującym wynikiem. 

Wykres. 79. 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 Lokalnych GUS. 

Olbrzymim problemem kształcenia ustawicznego realizowanego w formach szkolnych, czyli tzw. formalnego 
kształcenia ustawicznego, jest bardzo niski wskaźnik osób kooczących edukację. Okazuje się bowiem, że w okresie od 
2002 do 2009 roku systematycznie zmniejszał się udział absolwentów szkół dla dorosłych na Lubelszczyźnie 
w odniesieniu do populacji osób podejmujących kształcenie w tej formie. Liczba osób kształcących się w szkołach dla 
dorosłych w roku 2009 uplasowała się na poziomie 17 797, gdy w roku 2002 w tego typu placówkach kształciło się 
14 666 słuchaczy (wzrost o 3031 osób, ponad 21%). Tymczasem liczba absolwentów szkół dla dorosłych 
w analizowanym okresie czasu zmniejszyła się prawie o 5%, tj. o 219 osób (2002 rok – 4 515 absolwentów; 2009 rok – 
4 296 absolwentów). Oczywiście nie jest to jednoznacznym dowodem na systematycznie zmniejszający się udział 
absolwentów szkół dla dorosłych z uwagi na zróżnicowany okres kształcenia w poszczególnych typach szkół. Biorąc 
jednak pod uwagę ww. zaprezentowane dane można mied poważne wątpliwości co do skuteczności kształcenia 
ustawicznego. Nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o formalne kształcenie ustawiczne, ale ogół inicjatyw 
edukacyjnych podejmowanych przez osoby dorosłe. 

Nie jest to bynajmniej odkrywczy wniosek, jednak nadal w Polsce mało popularny, wręcz uważany za bezzasadną 
krytykę. Niniejszą niekorzystną ocenę dla systemu kształcenia ustawicznego potwierdza m.in. Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kształcenia, szkolenia i strategii „Europa 2020”, w której stwierdzi 
się, „że pomimo pewnych udoskonaleo w kształceniu i szkoleniu dla większości obywateli UE uczenie się przez całe 
życie nadal pozostaje fikcją oraz że pewne wskaźniki są wręcz niepokojące”

19
. Propaganda sukcesu, która ogarnęła 

Polskę poprzez dominację „ślepych” wyznawców „samoistnej wartości pieniądza” nie dopuszcza do opinii publicznych 
negatywnych treści. Ale one są i odzwierciedlają fakty. Fikcja, na którą wskazuje Parlament Europejski nadal nie jest 

                                                                 

19
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kształcenia, szkolenia i strategii „Europa 

2020” (2012/2045(INI)). 
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dostrzegana w Polsce w pożądanym wymiarze, dlatego też kształcenie ustawiczne bądź jest marginalizowane, bądź 
rozwiązania wdrażane na jego grunt mogą okazad się nieefektywne. 

Wykres. 80. Liczba osób kształcących się w szkołach dla dorosłych w województwie lubelskim w latach 2002-2009. 

 

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

Wykres. 81. Liczba absolwentów szkół dorosłych w województwie lubelskim w latach 2002-2009. 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Odmienne kierunki zmian w liczbie słuchaczy kształcących się w szkołach dla dorosłych oraz liczbie absolwentów tego 
typu placówek przełożyły się na istotne zmniejszenie się udziału absolwentów w liczbie słuchaczy ogółem. Spadek 
sięgający 7 punktów procentowych w okresie od roku 2002 do roku 2009 w rzeczywistości zapoczątkowany został 
w roku 2007. Lata 2002 – 2006 charakteryzowały się bowiem, wprawdzie nieznacznym, ale wzrostem. 

Wykres. 82. Udział absolwentów szkół dla dorosłych w województwie lubelskim w ogólnej liczbie osób kształcących 
się w tego typu placówkach w latach 2002-2009. 

 

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

Biorąc pod uwagę płed słuchaczy oraz absolwentów lubelskich szkół dla dorosłych okazuje się, że przyrost liczby 
słuchaczy tych placówek dotyczy wyłącznie kobiet. Lata 2002 – 2009, to przyrost kobiet kształcących się w szkołach dla 
dorosłych o ponad 54%, gdy tymczasem w populacji mężczyzn zanotowano w tym okresie czasu spadek sięgający 
ponad 2%. W przypadku absolwentów szkół dla dorosłych również widad wyraźną dysproporcję pomiędzy populacją 
kobiet i mężczyzn. O ile w przypadku kobiet zanotowany został przyrost sięgający ponad 19%, o tyle w grupie 
mężczyzn zanotowany został prawie 24% spadek. 

Wykres. 83. 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 Lokalnych GUS. 
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Szkoły policealne dla dorosłych – w tym przypadku również odnotowany został wyraźny spadek wskaźnika 
odzwierciedlającego udział osób kooczących edukację w tego typu szkołach w odniesieniu do osób rozpoczynających 
w nich naukę. O ile w przypadku kobiet spadek sięgnął 9 punktów procentowych, o tyle w grupie mężczyzn 
odnotowano spadek plasujący się na poziomie 13 punktów procentowych. 

Statystki dotyczące techników i zasadniczych szkół zawodowych 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 byd się ona wyraźnie zbliżona. Różnica sięgająca 16 punktów procentowych 
pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn w ogólnej populacji osób kooczących naukę w szkołach dla dorosłych w przypadku 
techników sprowadza się zaledwie do niespełna 2 punktów procentowych

20
. 

Wykres. 84. 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 Lokalnych GUS. 

3.2.3 Kształcenie zawodowe w szkołach dla dorosłych 

W ofercie szkół dla dorosłych kształcących na poziomie technikum dominuje zawód technik informatyk, na drugim 
miejscu uplasował się technik administracji. Chod zawody te w rankingach urzędów pracy znajdują się wśród zawodów 
nadwyżkowych, to nie oznacza to, iż przekreśla to w sposób jednoznaczny zasadnośd kształcenia w tych właśnie 
zawodach w szkołach dla dorosłych. A taki niestety przekaz powielany jest na wielu konferencjach poświęconych 
kształceniu zawodowemu lub kształceniu ustawicznemu. 

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. 

                                                                 

20 Biorąc pod uwagę wyniki badao 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 niechęd do przełożenia na przyszłą pracę zawodową zdobytych kwalifikacji 
zawodowych jest znacznie większy w grupie dziewcząt niż chłopców. 
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Wykres. 85. 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 z wynikiem 4 oddziały uplasowały się dwa 
zbliżone do siebie tematycznie zawody, tj. opiekun w domu pomocy społecznej oraz opiekun medyczny. 

Wykres. 86. 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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4 Rekrutacja i selekcja pracowników a kwestia kwalifikacji zawodowych 

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka przekłada się w sposób bezpośredni na zmianę rynku pracy, zarówno 
w kontekście pojawiania się nowych zawodów, jak i wygaszania tych już istniejących. To z kolei przekłada się na 
zmianę pożądanego profilu pracownika. Jest to jednak płaszczyzna bardzo zróżnicowana, co w dużej mierze zależy 
w Polsce od sektora własności podmiotu dającego zatrudnienie. Okazuje się bowiem, że marzeniem większości 
absolwentów wszystkich szkół na każdym poziomie edukacji, a w szczególności studentów kooczących studia 
niezależnie od kierunku jest praca w administracji publicznej. Nadrzędnym powodem jest w tym przypadku stabilnośd 
zatrudnienia połączona z niskim poziomem wymagao służbowych. Coraz częściej wskazuje się jednak na niski poziom 
wynagradzania w administracji publicznej, co jednak nie przekłada się na zmniejszające się zainteresowanie 
zatrudnieniem w tym sektorze. 

4.1 Zatrudnienie w sektorze publicznym 

Stabilnośd zatrudnienia będąca nadrzędnym celem osób starających się o pracę w administracji publicznej w pełni 
koresponduje z perspektywą godziwego wynagrodzenia. To, co kiedyś było argumentem przemawiającym za pracą 
w sektorze prywatnym, tj. perspektywa znacznie wyższego wynagrodzenia niż w sektorze publicznym dziś nie 
sprawdza się w polskich realiach. Przeciętne wynagrodzenie w administracji publicznej w roku 2010 wyniosło 4 150 zł, 
natomiast w pozostałych sekcjach w większości było znacznie niższe. W sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo przeciętne wynagrodzenie w roku 2010 plasowało się na poziomie: 3 243 zł, w sekcji przemysł: 3 235 zł, 
budownictwo: 2 671 zł, handel, naprawa pojazdów samochodowych: 2 593 zł, transport i gospodarka magazynowa: 
2 971 zł, zakwaterowanie i gastronomia: 1 967 zł, informacja i komunikacja: 5 515 zł, działalnośd finansowa 
i ubezpieczeniowa: 5 459 zł, obsługa rynku nieruchomości: 3 373 zł, działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna: 
4 015 zł, administracja i działalnośd wspierająca: 2 123 zł, edukacja: 3 380 zł, opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 
3 147 zł, działalnośd związana z kulturą, rozrywką i rekreacją: 2 949 zł, pozostała działalnośd usługowa: 2 322 zł

21
. Rok 

2011 nie zachwiał ww. struktury. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowany został we 
wszystkich sekcjach, a poziom wzrostu był porównywalny. Przy czym wzrost plasujący się na poziomie 4,1% w sekcji 
administracja publiczna dał w rzeczywistości przyrost sięgający 170 zł, a w sekcji zakwaterowanie i gastronomia 
zaledwie 49 zł

22
. Niestety proporcjonalny przyrost wynagrodzenia w efekcie prowadzi do postępującego 

rozwarstwienia społecznego, co w dłuższej perspektywie może bardzo poważnie zagrozid stabilności gospodarki 
narodowej. 

Niestety ten stan rzeczy odzwierciedla bardzo niepokojący stan polskiej gospodarki – zbiurokratyzowanej, 
pozbawionej realnych szans na szybki rozwój w bliskiej perspektywie czasowej. Niekorzystna struktura polskiej 
gospodarki, w której brakuje przemysłu, a dominują usługi skierowane w większości na rynek krajowy nie daje 
realnych szans na efektywny rozwój społeczno-gospodarczy. To z kolei przekłada się na rosnące frustracje społeczne, 
brak przekonania o skuteczności kształcenia w kontekście realnego braku możliwości przełożenia zdobytych 
kompetencji na pracę zawodową. Jednak bardzo często zatrudnienie w administracji publicznej wiąże się 
z koniecznością posiadania odpowiednich kwalifikacji zdobytych w drodze formalnego kształcenia. Dlatego też 
wykształcenie wyższe – często niezależnie od wyników osiągniętych w trakcie edukacji oraz ukooczonego kierunku 
studiów – jest dla wielu przepustką do pracy w administracji publicznej, a czasem do piastowania intratnych 
stanowisk. Oczywiście nie jest to normą, ale powszechnośd tego zjawiska jest faktem. Świadomośd tego stanu rzeczy 
jest istotnym demotywatorem kształcenia ukierunkowanego na jakośd, a nie wyłącznie na fakt ukooczenia danej formy 
edukacji. 

Praca w administracji publicznej to w większości praca o charakterze powtarzalnym, w ściśle określonych ramach 
czasowych bez konieczności ponoszenia ryzyka finansowego. Jest to istotny argument przemawiający na korzyśd 
zatrudnienia w sektorze publicznym, gdzie ryzyko biznesowe jest niewielkie, a czasem w ogóle nie występuje. 
Niewątpliwie jest to siłą sektora publicznego, a słabością sektora prywatnego. 

Rozbudowana polska administracja publiczna niestety, ale nie może pochwalid się dziś skutecznością w zakresie 
realizowanych zadao na co wskazują najnowsze dokumenty sprawozdawcze UE. Niestety, ale polskie gremia decyzyjne 

                                                                 

21
 MRS GUS, Warszawa 2012, s. 173-174. 

22
 Ibidem, s. 177. 
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nie dostrzegają istniejących problemów, albo po prostu nie chcą ich uwypuklad z uwagi na brak świadomości powagi 
sytuacji. 

Kwalifikacje a umiejętności zawodowe 

Biorąc pod uwagę ww. obraz pracy w administracji publicznej można mied poważne wątpliwości co do istnienia 
zależności pomiędzy polskim systemem edukacji i szkolnictwa a pracą w administracji publicznej. A sytuacja taka trwad 
będzie dopóty, dopóki osoby zajmujące decyzyjne stanowiska w jednostkach administracji publicznej rozliczane będą 
wyłącznie w oparciu o efekty ilościowe z pominięciem jakości realizowanych zadao. Dopiero wówczas zaczną liczyd się 
rzeczywiste umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne pracowników, a świadomośd istnienia tego wymogu z 
pewnością przełoży się na rynek edukacyjny i szkoleniowy. To, co dziś jest powszechne, tj. dążenie do uzyskania 
kwalifikacji bez względu na rzeczywiste umiejętności zawodowe zmieni się, chod z pewnością będzie to proces złożony 
i długotrwały. 

Wymóg spełnienia kryteriów formalnych w postaci wykształcenia wyższego często jest jedynym motywem wielu osób 
podejmujących studia. Wówczas nie liczy się ani kierunek, ani wiedza zdobyta podczas studiów, a jedynie fakt ich 
ukooczenia. W takiej sytuacji nie można mówid o realnej możliwości przełożenia posiadanych umiejętności 
zawodowych i kompetencji społecznych na wykonywaną pracę. 

Upolitycznienie administracji publicznej 

Niechlubną polską praktyką jest bardzo duże upolitycznienie stanowisk urzędniczych w jednostkach administracji 
publicznej oraz w jednostkach im podległych. To z kolei powoduje, że bardzo często to nie umiejętności zawodowe 
i kompetencje społeczne decydują o możliwości zatrudnienia w danej jednostce, ale wyłącznie przynależnośd partyjna. 
A powodem tego jest właśnie fakt niewydolnego systemu zatrudniania w administracji publicznej. Przykładów jest 
wiele. W takich warunkach statutowe zapisy partii politycznych kłócą się z podstawowymi zasadami zarządzania. Jeżeli 
bowiem statut partii stanowi, iż jej członków obowiązują relacje koleżeoskie, to jak zatem respektowad zasady 
podległości służbowej. Niestety w przypadku Lubelszczyzny przykłady tych negatywnych zjawisk są liczne i istotnie 
wpływają nie tylko na niską jakośd obsługi administracyjnej, ale również na hamowanie cennych inicjatyw 
rozwojowych. Zazwyczaj wynika to z braku rozumienia swojej roli zawodowej i społecznej, jak również braku wiedzy na 
temat pożądanych trendów rozwojowych zapisanych w dokumentach strategicznych UE. 

No cóż, w sytuacji, gdy przynależnośd partyjna może stad się przepustką do jakże pożądanej dziś jakiejkolwiek pracy 
zawodowej, a w bardziej intratnych warunkach do awansu zawodowego, czego z tego nie korzystad. Trzeba mied 
jednak nadzieję, że taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie i w koocu praca w administracji publicznej nie będzie 
twierdzą nie do zdobycia dla osób bezpartyjnych lub nie posiadających odpowiednich koneksji rodzinnych. 

4.2 Zatrudnienie w sektorze prywatnym 

Pomimo wysokiego poziomu bezrobocia rejestrowanego szereg opracowao wskazuje na poważne trudności 
pracodawców w naborze odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska pracy. Opracowania te dotyczą jednak 
wyłącznie sektora prywatnego. No cóż – to jest niezbity dowód na olbrzymie zróżnicowanie zasad społecznych 
i ekonomicznych funkcjonowania sektora publicznego i prywatnego. 

Pracodawcy prywatni, w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej oczekują zróżnicowanych pod kątem 
umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych pracowników. Są zarówno tacy, którzy oczekują wyłącznie 
sumienności i staranności podczas powierzonej pracy bez potrzeby stosowania rozwiązao niekonwencjonalnych, a są 
i tacy, co oczekują samodzielności i kreatywności, a rozliczenie z pracy następuje nie tylko wyłącznie w oparciu 
o podpisaną listę obecności, a efekty ilościowe i jakościowe. Tych drugich pracodawców jest znacznie mniej, 
a jednocześnie mają dużo większe problemy z rekrutacją pracowników. A dzieje się tak dlatego, że wraz z wymogiem 
samodzielności i kreatywności zwiększa się poziom ryzyka, a tym samym u osób charakteryzujących się wysokim 
poziomem odpowiedzialności za powierzone obowiązki służbowe rośnie poziom stresu. W tym obszarze pojawiają się 
również bardzo negatywne zjawiska, a mianowicie wyznaczanie nierealnych do osiągnięcia celów. To jednak powinien 
zweryfikowad sam rynek, a potencjalny pracownik zgodnie z zasadami rekrutacji powinien dokładnie zapoznad się 
z przedsiębiorstwem, w którym planuje podjąd pracę wykorzystując do tego celu m.in. informacje zamieszczone 
w sieci globalnej, a zwłaszcza wpisy na forach internetowych. Na rynku pracodawców takie nieetyczne zachowania są 
powszechne. 
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Kłopot ze znalezieniem odpowiednich pracowników przy kilkunastoprocentowym bezrobociu brzmi mało wiarygodnie. 
Zdawad mogłoby się, że przedsiębiorcy powinni w takiej sytuacji „przebierad” w kandydatach. Jednak jak wynika 
z najnowszego międzynarodowego badania pt. „Niedobór talentów” przeprowadzonego przez agencję doradztwa 
personalnego ManpowerGroup, problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników dotyczy aż 37% polskich 
pracodawców. Na świecie skala problemu jest nieco mniejsza i sięga 34%. Przy czym biorąc pod uwagę dynamikę 
zmian widad w Polsce tendencję wzrostową. 

Pracownicy bez kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych 

Ze zdiagnozowaniem przyczyn tej sytuacji nie ma problemów i nie ma w tym przypadku nic odkrywczego. 
Przedsiębiorcy wskazują na brak kompetencji społecznych i konkretnych umiejętności zawodowych. Dodatkowo 
problemem jest również słaba komunikacja oraz zbyt wygórowane oczekiwania finansowe potencjalnych 
pracowników. Kandydaci do pracy mają ponadto bardzo często problem z motywacją i charakteryzują się niechęcią do 
zdobywania nowej wiedzy przekładającej się na umiejętności zawodowe. W przypadku młodego pokolenia poważnym 
problemem jest również brak perspektywicznego myślenia. Największym jednak problemem osób, które dopiero będą 
wchodziły na rynek pracy, jest to, że w momencie wyboru ścieżki edukacji kierowały zazwyczaj się pozaekonomicznymi 
przesłankami. Oczywiście nie każdy może byd inżynierem, ale jeśli ktoś decyduje się studiowad historię czy też filozofię 
wyłącznie z powodu swoich zainteresowao, to musi byd świadomy, że ilośd podmiotów, w których może liczyd na 
zatrudnienie jest bardzo ograniczona. 

Brak elastyczności zawodowej 

Niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego wielu osobom w podejściu do rozwoju zawodowego brakuje 
elastyczności rozumianej jako świadomośd możliwości, a często potrzeby przekwalifikowywania się. Z jednej strony 
istnieje koniecznośd usprawniania własnego warsztatu pracy w odpowiedzi na wyzwania gospodarki opartej na 
wiedzy, a w wielu przypadkach wręcz rezygnacja z dotychczas wykonywanej pracy na rzecz zupełnie nowego zawodu. 
W pierwszym przypadku chodzi o koniecznośd podejmowania działao dostosowawczych w odpowiedzi na dynamiczny 
rozwój technologiczny, w tym postępującą informatyzację, a w drugim przypadku chodzi o naturalne zanikanie 
zapotrzebowania na określone usługi czy też produkty. To właśnie zidentyfikowane w całej UE braki elastyczności 
zawodowej znalazły odzwierciedlenie w zapisach zawartych w Strategii Europa 2020. Potrzeba kształcenia się przez 
całe życie nie jest wyłącznie problemem Lubelszczyzny, Polski czy UE, ale jest to problem ogólnoświatowy. Problem 
ten dotyczy w większej mierze osób posiadających duże doświadczenie w pracy zawodowej, chod nie jest to regułą. 
W przypadku Polski jeszcze dekadę temu osobę zmieniającą zbyt często zatrudnienie określano mianem „niestabilnej 
zawodowo”. W większości nie postrzegano tego zjawiska w kategoriach osobistego rozwoju zawodowego. Dziś 
sytuacja ta zmienia się, ale jest to proces długotrwały i złożony. 

Przeszkodą w tych jakże ważnych dla rozwoju osobistego poprzez rozwój zawodowy zmian jest w wielu przypadkach 
przesadnie duża rola związków zawodowych. Organizacje te podejmując się jakże ważnych zadao często nie zwracają 
uwagi na rzeczywiste realia rynkowe, a w szczególności na wyniki finansowe podmiotów zatrudniających. Często 
pomija się społeczno-gospodarcze uwarunkowania funkcjonowania przedsiebiorców, a w tym fakty demograficzne 
istotnie zmieniające rynki. Konsekwentne dążenie do postawionych celów jest bardzo ważne w każdej działalności, 
dobrze jednak byłoby, aby działalnośd związkowa została wzbogacona o wymiar badawczo-edukacyjny. Z jednej strony 
chodzi o dokładną analizę negocjowanych rozwiązao, ale nie tylko w kontekście jednego podmiotu, ale całej 
gospodarki, a z drugiej strony świadome edukowanie pracowników nt. potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego 
zarówno w obszarze wykonywanego zawodu, jak również zupełnie w innych branżach. 

Szkolenia finansowane przez pracodawców nie dla wszystkich 

Pracodawcy prywatni niechętnie przeznaczają środki finansowe na kształcenie swoich pracowników. Powodów jest 
wiele. Podstawowe z nich to niestety, ale niechęd pracowników do rozwoju zawodowego, a z drugiej strony niska 
jakośd szkoleo, których rynek znacznie powiększył się w okresie kilku minionych lat dzięki funduszom europejskim. 
Problemem jest również przeświadczenie pracowników, że sam udział w szkoleniu bez podjęcia samokształcenia 
przyniesie podwyższenie kompetencji zawodowych. Z kolei problemem wielu kandydatów do pracy wymagających 
określonych kwalifikacji zawodowych możliwych do zdobycia w ramach płatnych kursów jest uzależnianie udziału 
w dokształcaniu zawodowym od bezpośredniej możliwości podjęcia pracy w zdobytym zawodzie. Jest to całkowicie 
błędne przekonanie, z uwagi na fakt, że żadna forma kształcenia, żadne kwalifikacje nikomu nie są w stanie zapewnid 
„dożywotnio” pracy zawodowej. Potencjalny pracownik deklarujący swój udział w dokształcaniu zawodowym 
wyłącznie pod warunkiem otrzymania nowej pracy, niestety, ale nie będzie pracownikiem pożądanym. Pracownik 
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oczekuje pewności, gdy tymczasem pracodawca będący przedsiębiorcą prywatnym ponosi pełne ryzyko 
przedsięwzięcia. Nie można oczekiwad w tym miejscu równowagi, ale każdy pracownik powinien mied świadomośd, 
jakie są realia prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba uzależniająca swój udział w doskonaleniu zawodowym od 
gwarancji zatrudnienia wskazuje ponadto na całkowity brak zainteresowania nową ścieżką rozwoju zawodowego, co 
w większości przypadków może łączyd się z sytuacją, w której osoba ta powierzone stanowisko pracy traktowad będzie 
wyłącznie jako sytuację przejściową. Pracodawca planujący rozwinąd prowadzoną działalnośd lub po prostu ją 
kontynuowad na odpowiednio wysokim poziomie z pewnością nie będzie zainteresowany takim pracownikiem. 

Dokształcanie zawodowe niezależnie od wieku oraz poziomu wykształcenia zawsze jest inwestycją. Jeżeli jednak 
bezrobotny absolwent prywatnej szkoły wyższej po pięciu latach odpłatnego kształcenia oczekuje gwarancji 
zatrudnienia od pracodawcy wymagającego ukooczenia kursu zamykającego się w kwocie 1 500 zł, to z tą gwarancją 
winien cofnąd się do momentu, w którym dokonał wyboru szkoły wyższej, w której za naukę zapłacił 15 000 zł.  

Mała mobilnośd 

Poważnym problemem polskich pracowników jest niska mobilnośd. Jest to niewątpliwie związane z dużym 
zróżnicowaniem regionalnym pod kątem kosztów życia, jednak nie w kontekście konsumpcji bieżącej, ale przede 
wszystkim zapewnienia warunków mieszkaniowych. Zmiana pracy połączona z przemieszczaniem się całych rodzin 
pomiędzy regionami kraju jest Polakom znana głównie z filmów produkcji USA. Większośd osób, które znajdują pracę 
poza miejscem stałego zamieszkania decydując się na nią w większości traktuje daną sytuację jako zdarzenie 
przejściowe. Mała mobilnośd polskich pracowników jest tym samym, co niechęd do zmiany wykonywanego zawodu. 
Biorąc jednak pod uwagę zróżnicowania cenowe nieruchomości w Polsce, zarówno pod kątem ich nabycia, jak 
i wynajęcia podejmowanie decyzji dotyczących zmiany miejsca zamieszkania są niewątpliwie bardzo trudne. 

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy 

Rekrutacja pracowników w sektorze prywatnym odbywa się zazwyczaj zupełnie inaczej niż w sektorze publicznym, 
gdzie oczekuje się pełnej transparentności. Sektor prywatny chod w większości przypadków nie wymusza od 
pracodawców przekazywania informacji o naborze na wolne stanowiska pracy do informacji publicznej, to 
wykorzystuje tę formę pozyskiwania nowej siły roboczej z uwagi na świadomą koniecznośd poszukiwania jak 
najlepszych pracowników. Ogłoszenia o naborze pracowników na wolne stanowiska pracy pojawiają się w różnych 
środkach przekazu, najczęściej w Internecie. Niestety większośd osób zainteresowanych podjęciem nowej pracy 
bardzo często odpada już na etapie selekcji z uwagi na niską jakośd dokumentów aplikacyjnych, tj. m.in. ich 
niezgodnośd z pożądanym wzorem oraz zawartośd merytoryczną rozmijającą się z pożądanym zakresem kompetencji 
na wskazanym stanowisku. Niestety, ale jest to bezpośrednią konsekwencją niskich umiejętności społeczeostwa 
polskiego w zakresie ICT. Problem jest istotny z uwagi na fakt, iż wielu ludzi nie dostrzega swoich deficytów wiedzy i 
umiejętności. Przeświadczenie o posiadaniu kompetencji pożądanych przez potencjalnych pracodawców jest 
poważnym problemem wielu osób starających się o nowe stanowisko pracy. 

Umowy „śmieciowe” 
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5 Struktura systemu kształcenia ustawicznego – zmiany systemowe 
wprowadzone w polski system edukacji w roku 2012 

Rok 2012, a właściwie rok szkolny 2012/2013 będzie okresem przełomowym w obszarze polskiego systemu kształcenia 
osób dorosłych. Niniejsza zmiana związana jest m.in. z nowymi rozwiązaniami zakresie kształcenia zawodowego 
wprowadzanymi sukcesywnie w polski system edukacyjny. Podstawą tego nowego podejścia jest wyodrębnienie 
w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego kwalifikacji, czyli zestawów oczekiwanych efektów 
kształcenia, których osiągnięcie potwierdzad będzie świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji

23
. 

W porównaniu do istniejących obecnie rozwiązao zmiana będzie polegała przede wszystkim na zdobywaniu 
kwalifikacji określonych z nazwy, a nie jak to było dotychczas kwalifikacji w zawodzie. 

Osoby dorosłe - mające 18 lat i nieobjęte obowiązkiem szkolnym - będą miały możliwośd - zgodnie z dotychczas 
obowiązującymi rozwiązaniami - uzyskania lub podwyższenia poziomu wykształcenia ogólnego w szkołach dla 
dorosłych, tj.: w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącym. Nowym rozwiązaniem jest stworzenie 
możliwości uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, w bardziej elastycznym 
systemie kształcenia ustawicznego, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Mowa w tym przypadku 
o odejściu od dominującego w polskim systemie edukacyjnym w szkołach dla dorosłych kształcenia formalnego na 
rzecz kształcenia nieformalnego. 

Rodzaje form pozaszkolnych oraz warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w tych formach 
określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

Niezależnie jednak od formy, jaką nadaje się kształceniu ustawicznemu jego waga w rozwoju współczesnej gospodarki 
jest bardzo duża i systematycznie się zwiększa. Wiąże się to z życiem współczesnych społeczeostw, gdzie podział 
aktywności edukacyjnej na okres szkolny, pracy zawodowej i emerytury nie znajduje odzwierciedlenia w dynamicznie 
zmieniających się realiach gospodarczych. Poziom wykształcenia i gotowośd do dalszego kształcenia się oraz rozwijania 
swoich umiejętności czy też zdobywania nowych kompetencji mają istotny wpływ na pozycję zawodową jednostki, 
poziom jej dochodów oraz zmniejszenie prawdopodobieostwa wykluczenia społecznego. 

Jednym z elementów tak szeroko pojmowanej koncepcji uczenia się przez całe życie jest właśnie kształcenie 
ustawiczne, które zdefiniowane zostało m.in. przez UNESCO jako kompleksowy proces oświatowy (realizowany 
w formach szkolnych i pozaszkolnych), umożliwiający osobom dorosłym uzupełnianie swojego wykształcenia, 
doskonalenia zdolności, poszerzenia swojej wiedzy, jak również uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych lub ich 
podnoszenia. W literaturze przedmiotu termin „kształcenie ustawiczne” stosuje się zamiennie z określeniami: 
„edukacja permanentna”, „edukacja dorosłych”, „edukacja całożyciowa” czy po prostu „kształcenie dorosłych”. 

W polskim prawodawstwie pojęcie kształcenia ustawicznego definiuje się jako: „… kształcenie w szkołach dla 
dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny” (art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami); „… 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” (art. 4 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami). 

Definicja kształcenia ustawicznego odnosi się zatem do osób dorosłych, które ukooczyły 18 lat i chcą uzupełnid swoją 
wiedzę ogólną, jak również podnieśd swoje kwalifikacje oraz zdobyd nowe umiejętności w kontekście zawodowym

24
. 

No i niestety definicja ta nie wyczerpuje całego spektrum odnoszącego się do praktyki kształcenia ustawicznego na 
gruncie polskim. Wynika to z wielu czynników, wśród których naczelnym jest niska świadomośd społeczna nt. 
kształcenia ustawicznego połączona z błędnym przekazem w tym obszarze, co z kolei wynika dośd często 
z podejmowania inicjatyw w tym zakresie przez podmioty, które z kształceniem ustawicznym nie mają tak naprawdę 
nic wspólnego. Dziś jest to nisza rynkowa, zatem chwała tym jednostkom przedsiębiorczym, które ją dostrzegły. 

                                                                 

23 www.men.gov.pl.  
24 www.wup.gdansk.pl.  

http://www.men.gov.pl/
http://www.wup.gdansk.pl/


- 79 - 

Szkoda jednak, że szereg z założenia cennych i środowiskowo oddolnych inicjatyw w tym obszarze marginalizowanych 
jest przez nieudolną polską politykę publiczną. 

Nowe rozporządzenie wprowadza istotne zmiany w strukturze kształcenia ustawicznego. Czy zaowocują one lepszymi 
plonami – czas pokaże. Jedno jest pewne – zmiany są potrzebne, jednak nie tylko w wymiarze strukturalnym. Zmiana 
klasyfikacji i nazewnictwa nic nie zmieni, dopóki, dopóty ci wszyscy, którzy realizują się społecznie lub zawodowo 
w kształceniu ustawicznym nie zrozumieją, czym ono tak naprawdę jest – tj. budowaniem kompetencji społecznych 
i zawodowych, które czy to na gruncie prywatnym, czy też zawodowym winny przynieśd satysfakcję osobistą.  

5.1 Rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych 

Rozporządzenie określa przede wszystkim nowe rodzaje form pozaszkolnych prowadzących kształcenie ustawiczne 
oraz warunki, organizację i tryb prowadzenia w nich kształcenia. 

Wykaz pozaszkolnych form kształcenia obejmuje: 

 kursy prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach; 

 kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

 kurs umiejętności zawodowych; 

 turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 

 kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, w tym także 
prowadzone we współpracy z urzędami pracy; 

 kursy kompetencji ogólnych, prowadzone według programu nauczania uwzględniającego wybraną częśd podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. 

Na zasadach określonych w rozporządzeniu kwalifikacyjne kursy zawodowe będą mogły prowadzid nie tylko szkoły 
prowadzące kształcenie zawodowe, ale także placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego 
oraz ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego. Uprawnione do tego są również podmioty spoza systemu 
oświaty - instytucje rynku pracy działające na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
prowadzące działalnośd edukacyjno-szkoleniową oraz osoby prawne i fizyczne prowadzące działalnośd oświatową na 
zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskad 252 kwalifikacje wyodrębnione 
w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ukooczenie kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego uprawnia do potwierdzenia nabytych kwalifikacji w systemie egzaminów zewnętrznych 
przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany 
zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczad będzie zdobycie pełnego zawodu. 

Kursy umiejętności zawodowych, kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy oraz kursy kompetencji ogólnych mogą prowadzid publiczne i niepubliczne placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Turnusy 
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników prowadzid będą ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego. 

Nowe regulacje nie wprowadzają istotnych zmian w obszarze funkcjonowania publicznych placówek i ośrodków, 
zachowując dotychczasowe ich rodzaje: 

 centrum kształcenia ustawicznego, 

 centrum kształcenia praktycznego, 

 ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.  

Nowe rodzaje form pozaszkolnych będzie można prowadzid od 1 września 2012 r. W przepisie przejściowym 
wskazano, że podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie rozporządzenia kształcenie w formach pozaszkolnych 
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określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki 3 lutego 2006 r. mogą kontynuowad prowadzenie tego 
kształcenia na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r. 

Nowe rozporządzenie zastąpi rozporządzenia: 

 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216); 

 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, 
publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia 
zawodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 828)25. 

5.2 Kwalifikacyjny kurs zawodowy 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę 
programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie 
jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia 
w zawodach dla danej kwalifikacji. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany uwzględnid 
w realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia 
w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji. 

Ukooczenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie 
danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukooczy kwalifikacyjny 
kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje 
świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymad osoba, która posiada 
poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) 
oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa 
potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. 

Kwalifikacje w zawodzie, które mogą byd kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są w 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
stycznia 2011 r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7). Łącznie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 
przewiduje możliwośd kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacje. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzid: 

 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 

 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie 
zawodów, w których kształcą; 

 placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego; 

 instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), prowadzące działalnośd edukacyjno-
szkoleniową; 

 podmioty prowadzące działalnośd oświatową na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej26. 

                                                                 

25 www.men.gov.pl. 
26 Ibidem. 

http://www.men.gov.pl/
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5.3 Kurs umiejętności zawodowych 

Kurs umiejętności zawodowych jest, podobnie jak kwalifikacyjny kurs zawodowy, prowadzony według programu 
nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Obejmuje on jednak tylko częśd tej 
podstawy. 

Osoba, która ukooczy kurs umiejętności zawodowych i podejmie kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, 
zostanie zwolniona z zajęd prowadzonych w ramach kursu umiejętności zawodowych, na swój wniosek, na podstawie 
przedłożonego zaświadczenia o ukooczeniu tego kursu. Takie rozstrzygnięcie umożliwia stopniowe osiąganie efektów 
kształcenia realizowanych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym poprzez uczenie się na krótszych kursach 
umiejętności zawodowych, przy czym gwarantuje się możliwości zaliczenia efektów tego kształcenia przy 
podejmowaniu dalszej nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw 
potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy 
zawodowej

27
. 

5.4 Kurs kompetencji ogólnych 

Kurs kompetencji ogólnych będzie prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną 
częśd podstawy programowej kształcenia ogólnego. Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych 
wynosi 30 godzin

28
. 

5.5 Pozostałe formy kształcenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 

Mając na względzie potrzebę podjęcia działao na rzecz podniesienia niskiej aktywności dorosłych Polaków w edukacji 
ustawicznej, dopuszczono także możliwośd prowadzenia przez placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego kursów umożliwiających uzyskiwanie 
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, których program nauczania nie odnosi się do podstawy 
programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach. Zwiększa to ofertę kształcenia 
ustawicznego dla osób dorosłych, a tym samym przyczynia się do zwiększenia ich szans na rynku pracy. 

Nowy model kształcenia ustawicznego przewidujący zdobywanie kwalifikacji zawodowych w formach kursowych jest 
adekwatny z jednej strony do potrzeb współczesnego rynku pracy, charakteryzującego się wysoką dynamiką zmian, 
z drugiej zaś - do potrzeb i możliwości osób dorosłych. Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego umożliwią 
zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Przyczyni się to do zwiększenia 
mobilności zawodowej Polaków, a także stanowid będzie zachętę do udziału w edukacji ustawicznej. 

Wszystkie wskazane powyżej formy pozaszkolne stwarzają możliwośd elastycznego, dostosowanego do potrzeb 
i możliwości osób dorosłych podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji ogólnych. Wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom rynku pracy - zarówno pracodawców, jak i osób poszukujących zatrudnienia. Aby oferta skierowana do 
osób dorosłych była jak najszersza i umożliwiała wszystkim zainteresowanym podnoszenie wiedzy ogólnej i kwalifikacji 
zawodowych, zmodernizowano także system egzaminów eksternistycznych, co zostało szczegółowo określone 
w rozporządzeniu z 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. 

Oprócz dotychczas dostępnych egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum 
dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, rozporządzenie wprowadza także nowy egzamin 
eksternistyczny z zakresu wymagao określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej 
szkoły zawodowej. 

Przepisy nowego rozporządzenia wprowadzają również egzamin eksternistyczny zawodowy, umożliwiający osobom 
mającym doświadczenie zawodowe potwierdzenie pojedynczych kwalifikacji w zawodzie, bez konieczności 

                                                                 

27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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uczestniczenia w kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Uzyskanie dyplomu potwierdzającego posiadanie pełnego 
zawodu możliwe będzie po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz odpowiedniego 
poziomu wykształcenia

29
. 

  

                                                                 

29 Ibidem. 
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6 Brokering edukacyjny w ramach kształcenia ustawicznego – nowe 
przedsięwzięcie finnsowane z funduszy europejskich 

Niezadawalające efekty wielu inicjatyw projektowych realizowanych w obszarze kształcenia osób dorosłych przełożyły 
się na uruchomienie nowych form wsparcia w tym zakresie od roku 2012. Wyodrębnienie nowego Poddziałania 9.6.3 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ukierunkowane zostało na masowe wdrożenie na polski rynek 
brokeringu edukacyjnego – doradztwa w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych. 

Brokering edukacyjny – znaczenie terminu 

Broker edukacyjny jest terminem nowym na polskim rynku. Nie oznacza to jednak, że zakres zadao jakie przypisuje się 
brokerowi edukacyjnemu jest nowy w stosunku do oferowanych dziś na rynku usług. Broker edukacyjny zajmuje się 
badaniem, analizowaniem i monitorowaniem rynku szkoleniowego. Dodatkowo selekcjonuje i dobiera oferty 
szkoleniowe, które odpowiadają potrzebom klienta lub udziela indywidualnych porad dotyczących edukacji, nawiązuje 
bezpośrednią współpracę ze swoim klientem, tj. wykonuje częśd zadao doradcy zawodowego. 

Zadania zawodowe brokera edukacyjnego: 

 przygotowywanie specyfikacji szkolenia, 

 doradzanie klientom i pokazywanie im możliwości rynku edukacyjnego, 

 pomoc przy planowaniu indywidualnych ścieżek rozwoju, 

 doradzanie w zakresie planowania złożonych cykli szkoleniowych, 

 analiza dostępnych na rynku ofert szkoleniowych pod kątem potrzeb klienta oraz przygotowywanie 
zestawienia porównawczego wybranych ofert, 

 potwierdzanie referencji firm szkoleniowych i trenerów, 

 nawiązywanie współpracy i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z klientami i oferentami szkoleo, 

 pomaganie klientom w znalezieniu szkoły, uczelni, szkoleo zawodowych czy kursów językowych, 
odpowiednich do ich możliwości i kwalifikacji, 

 śledzenie sytuacji na rynku szkoleniowym
30

. 

Monitorowanie sytuacji na rynku szkoleniowym nie może odbywad się w oderwaniu od ogólnej sytuacji społeczno-
gospodarczej na rynku. Dlatego też broker edukacyjny to niczym naukowiec, który znaczną częśd swojej pracy 
poświęca na odkrywanie prawd rządzących światem i dopiero w oparciu o zdobytą wiedzę przekazuje ją innym. Nie 
można planowad rozwoju zawodowego bez wiedzy na temat trendów rynkowych, bo to z założenia może przyczynid 
się do braku przełożenia zdobytych kwalifikacji lub umiejętności na przyszłą pracę zawodową. 

Brokering edukacyjny w PO KL 

O ile sama idea brokeringu edukacyjnego jest z założenia słuszna, to sposób w jaki przedsięwzięcie ma byd realizowane 
z pewnością nie przyniesie zamierzonych efektów jakościowych. Jest to niestety, ale bezpośredni efekt 
programowania inicjatyw rozwojowych przez osoby niekompetentne w płaszczyźnie problemowej, traktujące 
zdarzenia przyszłe niemal wyłącznie w wymiarze technicznym bez wnikania w ich strukturę jakościową. Z założenia 
poważnym problemem są z góry zdefiniowane formalne uwarunkowania dotyczące wykształcenia stojące przed 
brokerem edukacyjnym. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego brokerem 
edukacyjnym może zostad osoba, która posiada co najmniej: 

a) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie psychologii / pedagogiki; 
b) wykształcenie wyższe na innym kierunku studiów niż psychologia / pedagogika oraz: 

 ukooczone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego lub pedagogiki pracy, 

 co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub edukacyjnego 
(rozumiane jako staż pracy w zawodzie), 

 licencję w zakresie doradztwa zawodowego regulowaną przepisami ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy

31
. 

                                                                 

30
 http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id=2202. 

http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php?klasyfikacja_zawodow_id=2202
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Ww. kryteria formalne wskazujące na konkretne kwalifikacje zawodowe jednoznacznie ograniczyły udział w programie 
wielu specjalistów posiadających szerokie kompetencje w świadczeniu usług brokeringu edukacyjnego, nie 
posiadających jednak stosownego wykształcenia. Przy czym nie można w tym przypadku podważad zasadności 
wprowadzenia wymogu posiadania wykształcenia wyższego przez doradców, ale wskazanie na konkretne zawody 
niekoniecznie mające bezpośredni związek z zakresem zadao wpisujących się w pracę brokera edukacyjnego. Tak wiele 
robi się w ostatnich latach w zakresie włączenia praktyków w procesy szkoleniowe, w szczególności w szkolnictwie 
zawodowym zarówno tym ponadgimnazjalnym, jak i wyższym. Niestety w przypadku brokeringu edukacyjnegu 
całkowicie została zmarginalizowana rola praktyków. Należy sobie przy tym zdawad sprawę, że nie jest łatwym 
dookreślenie, kto mógłby efektywnie świadczyd tego typu usługi, ale nie można zgodzid się z założeniem, że będą to 
pedagodzy lub psychologowie. 

Pedagogika jako kierunek kształcenia przygotowuje ludzi do pracy w bardzo zróżnicowanym zakresie, ale biorąc pod 
uwagę definicję pedagogiki „pedagogika *gr. país ‘dziecko’, agōgós ‘przewodnik’, paidagōgikē ‘świadoma działalnośd 
wychowawcza’+, nauka o wychowaniu, jego celach, metodach, środkach i formach organizacyjnych; zajmuje się 
procesami świadomego i celowego oddziaływania na rozwój człowieka we wszystkich fazach jego życia”

32
 trudno 

znaleźd bezpośredni związek z zadaniami, jakie winien realizowad broker edukacyjny. Biorąc pod uwagę rodzaje 
pedagogiki i ich założone zróżnicowanie nie można mied złudzeo, że absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej jest 
w jakimkolwiek stopniu przygotowany do pełnienia funkcji brokera edukacyjnego. W tym przypadku z pewnością 
zdecydowanie szerszy wachlarz kompetencji zawodowych należałoby przypisad dla absolwenta kierunku andragogika, 
niestety jednak nikt opracowujący wytyczne nie uwzględnił tego faktu. Zastanowid się w tym przypadku należy, czy był 
to przypadek, czy niewiedza. Niezależenie jednak od tego, faktem jest, że osoby, których profil wykształcenia jest 
zbieżny zakresem zadao przypisanych dla brokera edukacyjnego nie zostały uwzględnione w opracowanym programie, 
ale za to wskazano na osoby, które z założenia nie posiadają ani wiedzy, ani tym bardziej umiejętności praktycznych 
niezbędnych w pracy brokera edukacyjnego. 

Wskazenie na psychologów wydaje byd się nieco bardziej trafne, chod biorąc pod uwagę definicję psychologii, tj.: 
„psychologia *gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’+, dyscyplina naukowa oraz dziedzina działalności praktycznej 
zajmująca się analizą powstawania oraz przebiegu procesów psychicznych, ich rolą w regulacji stosunków człowieka 
z otaczającym go światem, a także możliwościami kształtowania zachowao ludzkich; jako samodzielna nauka 
empiryczna wyodrębniła się w 2. połowie XIX w”

33
 również można mied poważne wątpliwości co do zbieżności 

pomiędzy założonymi umiejętnościami absolwenta kierunku psychologia a zadaniami wpisanymi w pracę brokera 
edukacyjnego. 

Biorąc pod uwagę absolwentów innych kierunków niż pedagogika czy psychologia wskazanych w kolejnym punkcie 
kryteriów dostępu również można mied poważne wątpliwości co do zasadności nałożonych wymogów. Chodzi przede 
wszystkim o wymóg posiadania licencji w zakresie doradztwa zawodowego regulowanej przepisami ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Niniejszy wymóg pozostaje w pełnej sprzeczności z szeroko dyskutowaną dziś 
w Polsce deregulacją zawodów, która w świetle powyższego przykładu jest „głośnym hasłem” dalekim od 
rzeczywistości. 

Wymóg posiadania licencji doradcy zawodowego pozostaje jednak poza zasięgiem osób, którym nie dane było 
pracowad w publicznych służbach zatrudnienia. I tu koło się zamyka. Doradcą zawodowym I stopnia - zgodnie z art. 94 
ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - może bowiem zostad 
osoba, która posiada licencję zawodową doradcy zawodowego, spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 oraz posiada 
co najmniej 24- miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia 
i ukooczone studia magisterskie lub co najmniej 12- miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego 
w publicznych służbach zatrudnienia i ukooczone studia magisterskie z zakresu psychologii lub poradnictwa 
zawodowego

34
. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych 

pośrednika pracy i doradcy zawodowego z dnia 20 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 238 poz. 2393) adresowane jest do 

                                                                                                                                                                                                                     

31
 Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego 

osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 12 lipca 2012 r., 
s. 11. 
32

 Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3955414/pedagogika.html.  
33

 Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3964141/psychologia.html.  
34

 E. Budka, Nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy lub doradcy zawodowego, Biuletyn Informacji Publicznej, 
[w:] www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl. 
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pośredników pracy zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia i Ochotniczych Hufcach Pracy oraz doradców 
zawodowych zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia, Ochotniczych Hufcach Pracy i placówkach 
kształcenia ustawicznego, w rozumieniu art. 2 ust. 3a ustawy o systemie oświaty z dnia 27 września 1991 r. (Dz. U. 
1996, Nr 67 poz. 329). Osoby, które nie były lub nie są zatrudnione w wymienionych powyżej instytucjach nie muszą 
ubiegad się o licencje zawodowe pośrednika pracy lub doradcy zawodowego w rozumieniu ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001). Musied nie muszą, ale 
gdyby chciały zostad brokerami edukacyjnymi – niestety, ale takiej możliwości mied nie będą. 

W świetle powyższych faktów można przypuszczad, iż w rolę brokerów edukacyjnych szybko wcielą się pracownicy 
powiatowych urzędów pracy lub OHP. A to przecież z uwagi na niewydolnoścd istniejących rozwiązao powstał 
program, który miał wprowadzid nowe skuteczniejsze rozwiązania. Okazało się jednak, że wcale rozwiązania te nie są 
nowe, a jedynie wprowadzono nową nazwę połączoną z nowymi rozwiązaniami orgnizacyjnymi. Brokerami 
edukacyjnymi będą jednak ci sami ludzie, którzy w istniejących rozwiązaniach nie odnosili sukcesów. 

Chociaż dordztwo edukacyjno-zawodowe winno zostad wpisane w systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia 
ustawicznego, to projektowane dziś rozwiązania nie rozwiążą istniejących problemów w zakresie niskiego udziału 
społeczeostwa polskiego w dokształcaniu zawodowym. Nie można oczywiście całkowicie przekreślad projektowanych 
rozwiązao, ale w sytuacji, gdy z założenia można wskazad ich ułomnośd trudno jest oczekiwad pozytywnych efektów 
realizowanych w Polsce programów. Działania, które mają byd realizowane w Polsce do roku 2015 w obszarze 
brokeringu edukacyjnego są pilotażem dla działao planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2014-
2020. Należy mied zatem nadzieję, że ww. problemy dostrzeżone zostaną przez osoby programujące nowe rozwiązania 
oraz przez osoby je akceptujące. 

Geneza zawodu broker edukacyjny 

Niezależnie od przedstawionej wyżej krytyki odnoszącej się do wprowadzanego na polski rynek szkoleniowy 
brokeringu edukacyjnego nie można utrwalad przekonania, że np. menedżer edukacji, broker edukacyjny, teletutor 
(teleedukator), e-edukator czy e-doradca (edukacyjny) to oświatowe science fiction – bo tak niektórzy do tego się 
odnoszą

35
. 

Broker edukacyjny jest niewątpliwie zawodem XXI wieku. Na gruncie polskim powołany został do życia 
w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA. Był swoistym dzieckiem zespołu pracujących 
przy jego współtworzeniu specjalistów. W roku 2007 został staraniem Stowarzyszenia zarejestrowany w Klasyfikacji 
Zawodów MPIPS z kodem zawodu nr 235911 (Dz. U. z 2007r. nr 106, poz. 728), w grupie 2359 „Specjaliści szkolnictwa 
i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani”. 

Aktualnie wypracowywane standardy działania brokera edukacyjnego są modyfikowane i dostosowywane do 
wymogów oraz zgłaszanych w trakcie pracy dydaktycznej potrzeb, niejako na bieżąco – tworząc podstawy 
i metodologię nowego zawodu. Generalnie rzecz ujmując, broker edukacyjny pracuje w zespole specjalistów: doradcy 
zawodowego, psychologa, coacha, asystenta społecznego, pracownika socjalnego oraz pośrednika pracy. Włącza się 
w drugiej kolejności, po wskazaniu takiej potrzeby przez specjalistę „pierwszego kontaktu” tj. doradcę zawodowego 
lub pośrednika pracy. Broker jest również zobowiązany skierowad klienta do innego specjalisty (psychologa, coacha, 
pracownika socjalnego), jeśli w trakcie pracy z klientem uzna, że istnieje taka potrzeba. W przypadku zaistnienia 
omawianej sytuacji, najwcześniej jak tylko pozwalają na to realia pracy, w sprawach związanych z konkretnym 
klientem konsultuje się z innymi specjalistami. Jest sprawą oczywistą, iż w trakcie pracy z klientem broker zachowuje 
należyty dystans zarówno do problemu, jak i osoby prowadzonego klienta. Ale wysłuchuje ze zrozumieniem i empatią 
zgłaszane przez niego potrzeby, bezstronnie podchodząc do prezentowanej przez niego postawy. Dopiero zachowanie 
tych wszystkich przesłanek pozwala na budowanie autorytetu brokera i postrzeganie jego osoby jako specjalisty 
służącego taktowną pomocą i metodologicznym wsparciem. Praca brokera związana jest z łatwością nawiązywania 
kontaktów i tzw. relacji międzyludzkich. Niezwykle ważnym wydaje się wypracowanie prawidłowych mechanizmów 
samoobrony, w postaci superwizji i zespołowego omawiania trudnych przypadków. Zasadniczym celem pracy brokera 
edukacyjnego jest właściwe określenie potrzeb klienta w zakresie edukacji. W praktyce działania częsty problem 
stanowi dopasowanie deklarowanych przez klienta potrzeb do wachlarza jego możliwości poznawczych: fizycznych, 
psychicznych, intelektualnych oraz emocjonalnych. Często samo wskazanie dostępnych na rynku ofert edukacyjnych to 
dopiero początek pracy z klientem, który oczekuje pilotażu brokera od momentu wyboru oferty, na rozpoczęciu nauki 
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koocząc. Szczególnie istotnym aspektem takiego długofalowego wsparcia uwzględniającego możliwości i ograniczenia 
klienta (m.in. natury finansowej, geograficznej, merytorycznej itp.) jest praca z osobą niepełnosprawnością, która po 
wieloletniej przerwie podejmuje dalszą decyzję edukacyjną.  

Szczególnie pomocna w brokeringu edukacyjnym może byd aktywizacja społeczna klienta przejawiająca się 
w namawianiu do uczestnictwa w zajęciach grupowych – warsztatach, szkoleniach, grupach terapii zajęciowej, 
związanych z nabywaniem tzw. umiejętności miękkich, niekoniecznie związanych z nabywaniem konkretnych 
umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Wielkiego taktu i zrozumienia indywidualnych potrzeb klienta wymaga 
wspieranie jego samodzielności poprzez podejmowanie indywidualnych działao i zamierzeo, przy jednoczesnym 
umacnianiu w podjętym wysiłku oraz delikatnym stawianiu kolejnych wyzwao. Tylko takie holistyczne podejście może 
zaowocowad przełamaniem dotychczasowego stosunku do własnych potrzeb i możliwości, w praktyce sprowadzając 
się do przekonania osoby z niepełnosprawnością, że warto się uczyd, przekwalifikowywad, rozwijad zdolności 
i nabywad nowe umiejętności. Sukces klienta zaś jest często najbardziej wymierną miarą zadowolenia i satysfakcji, 
dobrze wykonanej pracy, stanowiąc dla brokera edukacyjnego, swoistą miarę mobilizacji zawodowej

36
. 

Powyższe założenia nie do kooca wpisują się w ideę usług doradczych w ramach kształcenia formalnego 
i nieformalnego osób dorosłych zapisaną w dokumentach PO KL. Owszem mogłyby byd cennym uzupełnieniem 
dostępnej na polskim rynku oferty doradczej w obszarze kształcenia ustawicznego, jednak nie są w założonym 
kształcie w stanie zapełnid istniejącej niszy. 

Kształcenie ustawiczne nie jest skierowane wyłącznie do osób nie radzących się na rynku pracy, ale do wszystkich jego 
uczestników, zarówno tych aktywnych, jak i tych biernych. Wyżej opisana koncepcja wprowadzenia nowego zawodu, 
jakim jest broker edukacyjny, skupia się przede wszystkim na wsparciu osób zależnych od pomocy społecznej. Zatem 
wprowadzone w ramach PO KL usługi doradcze określone mianem brokeringu edukacyjnego byd może wkrótce okażą 
byd się bardzo niefortunnym określeniem. 

Doradztwo edukacyjne i zawodowe niezbędne na każdym etapie kształcenia 

Pomimo wielu słów krytyki skierowanych pod adresem wyżej opisanego nowego przedsięwzięcia finansowanego 
z funduszy europejskich doradztwo edukacyjne i zawodowe są niezbędnymi elementami efektywnych systemów 
szkoleniowych. 

Doradztwo edukacyjne powinno pojawid się na jak najwcześniejszych etapach kształcenia. Doradztwo to jak 
profilaktyka. Łatwiej i taniej jest zapobiegad, niż je potem „leczyd”. Prawda jakże oczywista, a jak niedostrzegana przez 
wielu, albo raczej pozostająca poza świadomością wielu kreatorów życia publicznego, którzy żyjąc „kadencją” często 
nie zastanawiają się nad przyszłością, a tym samym konsekwencją działao, które podejmują dziś. A dzieje się tak często 
dlatego, że nie rozumieją istoty edukacji, jej trwałości. Nie stad nas zarówno jako paostwa, jak i kraju członkowskiego 
UE na podejmowanie działao pozornych – z założenia nieefektywnych. Rynek pracy zmienia szybko swoje oblicze, 
niestety, ale jest to kumulacja bardzo negatywnych wymiarów. Brak miejsc pracy, z drugiej strony wysokie bezrobocie. 
Jest to swoisty paradoks, który opanował dziś Europę. Niestety niniejszy problem w największej mierze dotyka 
najmłodszych Europejczyków, w dużej mierze - Polaków. Jednak to, że miejsc pracy brakuje to jedno, ale to że brak 
realnych szans na zmianę tej sytuacji to drugie. 

Organy prowadzące szkoły nie mają coraz częściej środków finansowych na realizację podstawowych zadao w zakresie 
oświaty, zatem wprowadzanie w systemy szkolne nowych form wsparcia uczniów m.in. w ramach doradztwa 
edukacyjnego i zawodowego pozostaje poza zainteresowaniem tych organów. To jest podstawowym problemem, 
który niestety, ale nie jest dostrzegany przez wiele osób odpowiedzialnych za kształt polskiej oświaty. Młodzi ludzie 
bardzo często wybierają szkoły, które bądź to wyposażą ich wyłącznie w umiejętności ogólne, bądź umiejętności 
zawodowe niezgodne z ich predyspozycjami. Ludzie kształcą się bardzo często, bo nie mają po prostu alternatywy. A 
alternetywy nie mają, bo nie ma miejsc pracy. To, że kształcą się nie jest złe, złe jest natomiast to, że kształcą się bez 
celu, tzn. wielu młodych ludzi nie potrafi odpowiedzied na pytanie: dlaczego wybrało taką, a nie inną ścieżkę 
edukacyjną. 
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Oczywiście nikt nikomu nie da gwarancji, że będzie pracował w wyuczonym zawodzie przez całe życie. Dynamika zmian 
współczesnego rynku pracy to przede wszystkim zmiana zakresu zadao na stanowisku pracy, a tym samym zmiana 
pożądanych kompetencji i umiejętności zawodowych. O tym niestety, ale zapomina wiele osób, w tym zwłaszcza tych 
pracujących. Niechęd do permanentnej edukacji jest znamienną cechą polskiego społeczeostwa, co wprawdzie zmienia 
się, jednak proces zmian jest powolny, a na jego efekty trzeba będzie jeszcze poczekad. 

Polska praktyka polegająca na tym, że doradztwo zawodowe pojawia się dopiero w urzędach pracy jest błędnym 
podejściem. Jest to zdecydowanie za późno. Oczywiście nie oznacza to, że doradztwo zawodowe należy wyeliminowad 
z urzędów pracy. Skoro jednak są na to środki publiczne, to należałoby się zastanowid nad ich efektywnym 
lokowaniem. Zdecydowanie więcej korzyści przyniosłoby doradztwo edukacyjno-zawodowe skierowane do osób 
kształcących się, a zwłaszcza tych dokonujących wyborów edukacyjnych, a nie do osób bezrobotnych, które 
w wyuczonym zawodzie nie chcą pracowad lub nie mogą znaleźd pracy adekwatnej do posiadanych kwalifikacji 
zawodowych. 
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7 Niska jakość edukacji i szkolnictwa w Polsce 

Kolejne reformy polskiej szkoły niemale na każdym jej poziomie z perspektywy czasu okazują byd się niekoniecznie 
trafionymi rozwiązaniami. Dynamicznie rozwijająca się polska oświata i szkolnictwo wyższe notują wysokie wskaźniki 
ilościowe, niemal całkowicie pomijając kwestię jakości. Szereg opisanych na kartach niniejszego opracowania 
problemów jest m.in. konsekwencją niewydolnego systemu edukacyjnego począwszy od organizacji formalnej po 
nadzór merytoryczny. Uczeo / słuchacz / student będący klientem tego niewydolnego systemu wykorzystuje jego 
mankamenty nie zastanawiając się nad swoim przyszłym rozwojem osobistym i zawodowym. A robi to zazwyczaj 
całkowicie nieświadomie.  

7.1 Cele kształcenia to podstawa 

Każde działanie jest skuteczniejsze, kiedy wiemy, w jakim celu i dokąd zmierzamy. Okazuje się niestety, że edukatorzy 
mają często ogromne kłopoty ze sformułowaniem nie tylko celu realizowanych zajęd, ale również nie zawsze potrafią 
odpowiedzied na proste pytanie: czego chcą (na)uczyd, jakich zmian osobowościowych oczekują u osoby 
uczestniczącej w procesie szkoleniowym. 

Czy tak sformułowane i postawione cele uczniom są dla nich atrakcyjne i motywują do uczenia się, czy tym samym 
przygotowują do życia zawodowego we współczesnym świecie. Niestety to właśnie w formułowaniu celów tkwi 
problem braku efektywności polskiej edukacji. A prawdą jest to, że jaki cel sobie każdy postawi, w takim kierunki 
zmierza. 

Większośd edukatorów, zajmujących się zarówno edukacją na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, 
ponadgimnazjalnym, jak i wyższym wskazując na cele realizowanych zajęd ogranicza się do aspketów poznawczych, np. 
uczeo / słuchacz / student zna budowę komórki, wymienia znane porty lotnicze, rozwiązuje równania różniczkowe 
poznanymi metodami itp. Chod w tym przypadku i tak nie jest źle. Często bywa bowiem tak, że edukatorzy utożsamiają 
cele z planowanymi do podjęcia działaniami, tj. np. przeprowadzenie dwiczeo czy też rozwiązywanie zadao w danym 
zakresie.  

Przekłada się to na fakt, iż adepci polskich instytucji szkoleniowych chod dośd dobrze radzą sobie z wiedzą odtwórczą, 
ponieważ takie cele najczęściej wyznaczane są w procesie edukacji, to nie radzą sobie jednak z procesami 
trudniejszymi, takimi jak m.in. analizowanie i ocena zjawisk, myślenie przyczynowo-skutkowe, ponieważ te elementy 
są zdecydowanie trudniejsze w procesie uczenia się do kształtowania oraz niewiele czasu im się poświęca. 

„Jednym z elementów silnie wpływającym na skutecznośd edukacji jest hierarchiczny układ celów nauczania - 
taksonomia celów, w oparciu o którą prowadzimy kształcenie. Obowiązująca w Polsce taksonomia celów B. Niemierki, 
w oparciu o którą prowadzone są szkolenia z zakresu pomiaru dydaktycznego oraz system egzaminów zewnętrznych, 
uczyniły zreformowaną po 1999 roku polską szkołę bardziej encyklopedyczną i behawioralną niż z czasów sprzed 
reformy. Taksonomia ta opiera się na 2 filarach - 2 poziomach formułowania celów: I poziom - wiadomości i II poziom - 
umiejętności. Poziomy te wywarły silne piętno na nauczycielach i utrwaliły model behawioralnej dydaktyki na bazie 
nieprawdziwej interpretacji taksonomii: najpierw przekazujemy wiadomości, a w następnej dopiero kolejności 
kształcimy umiejętności. Jest to niestety często konsekwencja błędnie prowadzonych szkoleo dla nauczycieli. Na 
podstawie tej taksonomii nauczyciele, myśląc o jej realizacji w układzie hierarchicznym, często twierdzą, iż nie można 
(lub nie da się) uczyd umiejętności bez przekazania w pierwszej kolejności wiadomości. Bywa tak z niektórymi 
treściami nauczania, natomiast trzeba mied świadomośd, że kiedy np. przyszywamy guzik do koszuli czy uczymy dzieci 
wiązad sznurówki w butach, uczący się nie mają wiadomości na ten temat, tylko uczą się umiejętności przyszycia 
guzika czy zawiązania sznurówek. Często do wiadomości powinni uczniowie docierad samodzielnie. O tym zatem, co 
chcemy jako nauczyciele kształtowad u uczniów właśnie wskazują sformułowane cele. Jeżeli nauczyciel jest przekonany 
o tym, że uczniowie muszą znad długośd rzeki Nil, umied wymienid stolice paostw Europy i Azji, wymienid złoża 
bogactw naturalnych poszczególnych krajów, to żadną miarą nie nauczy ich pracy w grupie, selekcji informacji, 
analitycznego myślenia, ponieważ te cele nie są spójne ze sobą i wymagają innych metod pracy i innej strategii 
pedagogicznej. Metoda projektu nie doprowadzi nas do realizacji wyznaczonego celu - zapamiętania wiadomości, jak 
też metoda wykładu nie nauczy pracy w zespole. Niestety nadal nader często stosowany wykład, pokaz doświadczeo 
przez nauczyciela, burza mózgów wspierają - behawioralną strategię dydaktyczną, co w języku ucznia można określid 
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strategią „3 Z - zakud, zdad, zapomnied”. Wynika to z faktu postawienia przed uczniami celów mało (nie)przydatnych i 
(nie)atrakcyjnych w dzisiejszym świecie i otaczającej nas rzeczywistości”

37
. 

Chod powyższa analiza dotyczy oświaty, to zidentyfikowany problem można w całości przenieśd na grunt szkolnictwa 
wyższego. Niestety jest to swoista patologia, o której pisze i mówi się bardzo dużo, ale odbiorcy przekazywanych treści 
chyba nadal nie zdają sobie sprawy z powagi problemu. A głównymi odbiorcami tych treści wcale nie powinni byd 
wyłącznie reformatorzy

38
, a edukatorzy, którzy powinni zrozumied, że ich pracy nie da się zamknąd w sztywnych 

ramach czasowych, ale jest to swoista misja społeczna, której nie da się zamknąd w incydentalnie konstruowanych 
kodeksach etycznych. 

Konstruktywizm jako strategia pedagogiczna wychodzi w konstruowaniu celów nauczania z taksonomii celów 
opracowanej przez B. Blooma. Różni się ona znacząco od taksonomii celów B. Niemierki. Znacznie poszerza krąg 
myślenia o celach nauczania i wychodzi poza wiadomości i umiejętności, wskazując na potrzebę formułowania celów 
w odniesieniu do analizy, syntezy i ewaluacji. B. Bloom u podstawy swojej taksonomii umieścił „wiedzę”, a nie 
„wiadomości”. Należy zwrócid uwagę na różnicę pojęciową 2 terminów. Wiadomości to tylko informacja, zaś wiedza 
jest pojęciem znacznie szerszym, wskazującym na umiejętnośd posłużenia się informacją. Wydaje się, iż w dużej mierze 
polska szkoła podążyła w kierunku encyklopedyzmu, właśnie dzięki taksonomii celów B. Niemierki, ponieważ o nią 
został również oparty system egzaminów zewnętrznych. Bloom w szerszej hierarchicznej perspektywie zwraca uwagę 
na cele nauczania, których jest stosunkowo niewiele obecnych na lekcjach w polskiej szkole – analiza, synteza, 
ewaluacja. W praktyce przekłada się to na brak poleceo w zadaniach dla uczniów, dwiczeo dla uczniów, które 
kształtowałyby powyższe cele, a w konsekwencji nie kształtuje się w szkole pożądanych umiejętności z tegoż zakresu 
taksonomicznego”

39
. Ale czemu tu się dziwid, skoro takie terminy jak: analiza, synteza czy ewaluacja nie są wpisane 

w kafeterię pojęd powszechnie używanych przez wielu edukatorów. Jeżeli jednak już w pracy zawodowej podejmują 
się dokonywania analiz, to opierają je głównie na jałowych zestawieniach statystycznych pozbawionych rzeczowych 
wniosków, a tym samym wartości poznawczej. Oczywiście nie jest to normą, ale nie jest również rzadkością. 

„Ścisły związek istnieje pomiędzy czasownikiem a formą zadania i zawartym w nim poleceniu. Polskie podręczniki 
i karty pracy dla uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej zawierają w znakomitej większości zadania z luką, na 
dobieranie, prawda-fałsz, wielokrotny wybór. W mniejszości znajdują się zadania otwarte, wieloczynnościowe. Dlatego 
na tym etapie edukacyjnym badacze obserwują zabijanie uczniowskiego samodzielnego myślenia i kreatywności. 
Wymienione typy zadao bowiem silnie wspierają realizację celów z niższych kategorii  taksonomicznych, a nie 
wspierają tych, które przekładają się na umiejętności potrzebne dziś na rynku pracy (selekcjonowanie 
i wartościowanie pozyskanych informacji, samodzielne formułowanie problemu, wskazywanie potencjalnych ścieżek 
rozwiązania problemu). Na wyższych etapach edukacyjnych nie ma już wszechobecnych niskotaksonomicznych typów 
zadao, niemniej nader często pojawiają się zadania wraz z poleceniami typu: wymieo 5 pustyo, wskaż przyczyny 
sukcesu, oceo postawę itp. Takimi poleceniami nadal kształtowane są postawy odtwórcze, stąd rozpaczliwy krzyk 
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 Chociaż i w tym przypadku nie brakuje słów krytyki. Świadczy o tym chociażby komentarz artykułu S. Furgoł, Jakie 

cele edukacji, takie potem wyniki, 19.08.2012 [w:] Portal o nowoczesnej edukacji EDUNEWS.PL – www.edunews.pl 
Osioski: Opisany problem z taksonomiami dobrze wyjaśnia inny problem polskiej edukacji - stan wiedzy decydentów 
oświatowych na szczeblu rządowym i samorządowym. Bez gruntownej wiedzy o różnych teoriach pedagogicznych, 
taksonomiach i ich związku z edukacyjnymi strategiami łatwo o działania szkodliwe, tylko pozornie uwzględniające 
interes młodych ludzi. Przykładem jest likwidowanie lub łączenie szkół z powodu malejącej ilości uczniów 
i konieczności oszczędzania. Takie postępowanie ma sens, jeżeli za podstawę pedagogiczną szkoły przyjmiemy 
behawioryzm i taksonomię Niemierki. Z tym, że oświatowi decydenci powinni wiedzied, iż jest to droga donikąd. 
Behawioryzm i jego oświatowe konsekwencje nie doprowadzą do sytuacji, w której pracodawcy będą zadowoleni 
z kompetencji młodych ludzi. Tylko pedagogika konstruktywistyczna i metody aktywizujące dają taką szansę. Ale 
stosowanie metod aktywizujących w realiach klas liczących po 30 i więcej uczniów nie jest możliwe. Stąd też w czasach 
niżu demograficznego dla dobra uczniów i społeczeostwa nie powinno się likwidowad i komasowad szkół, lecz dzielid 
klasy na mniejsze - 12-16 osobowe (oczywiście jednocześnie cały system oświaty należy przestawid na zasady 
konstruktywizmu i konektywizmu). Ale ludzie, dla których zasady pedagogiki to jakieś "teoryjki", którzy bez tych 
teoryjek i tak wiedzą lepiej, co potrzeba zrobid w oświacie, nawet nie zdają sobie sprawy jak bardzo szkodzą swoją 
niewiedzą. Oni po prostu chcą zaoszczędzid na szkołach. 
39

 Ibidem. 
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pracodawców o braku praktycznego przygotowania absolwentów do pracy w zawodzie. Dlatego tak potrzebne są 
w szkołach metody aktywizujące, szczególnie metoda projektu czy WebQuest, które uczą rozwiązywania problemów, 
pozwalają na wykorzystywanie TIK. Pochodzą one z odmiennej niż behawioryzm strategii pedagogicznej – 
konstruktywizmu, który kładzie nacisk nie tylko na mierzalny efekt treści kształcenia (zewnętrzne egzaminy), ale 
głównie na tworzenie środowiska i motywowaniu ucznia do uczenia się”

40
. 

7.2 Szkoły niszczą kreatywność dzieci i młodzieży 

Zmiany cywilizacyjne, w dużej mierze warunkowane olbrzymim postępem technicznym, w okresie kilku minionych 
dekad ciągle przyspieszają. Niestety, ale towarzyszą im coraz silniejsze i liczniejsze głosy o braku powiązania systemu 
edukacji z rynkiem pracy. Zarzuty stawiane szkołom, również tym wyższym są poważne. Powszechny zarzut to to, iż 
młodym ludziom kooczącym szkoły: brakuje umiejętności selekcji i wartościowania informacji, pracy i komunikowania 
się w grupie, negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, umiejętności formułowania problemu i krótkiego jego 
zreferowania. A to wszystko jest podstawą dalszego kształcenia, niezależnie od przyjętej formy. Wątłe fundamenty, 
jakie może zaoferowad dziś polski system edukacji, są konsekwencją poważnego zaniedbania wielu minionych lat, 
a zaniedbania te rzutowad będą na życie wielu ludzi. Za niedostatki edukacyjne nie można obarczad wyłącznie ani 
edukatorów, ani uczniów. Można łatwo znaleźd argumenty również na rzecz winy systemu, który prowadzi do takich 
rezultatów edukacyjnych. 

Dzieci idą do polskiej szkoły z głową pełną fantazji, pomysłów, z naturalną ciekawością świata i naturą „badacza”. 
Niestety, po paru latach wychodzą zmęczone, zniechęcone, a wręcz tępe, z trudnością rozumienia podstawowych 
rzeczy. Szkoły porównad można z firmami produkcyjnymi, gdzie kontrola jakości nie istnieje, a gdyby istniała to do 
użytku publicznego nie dopuściłaby większości jednostek. Szkoły, w której uczeo ma tylko słuchad, rozwiązywad 
schematyczne zadania, odpowiadad na pytania sprawdzające wiedzę, a nie umiejętności, nie ma możliwości pytad, 
poszukiwad odpowiedzi, dyskutowad, zaspakajad swojej ciekawości, współpracowad z innymi to rzeczywisty obraz 
polskiej szkoły. Współczesnej szkole jest bardzo trudno wyjśd z tego stanu, m.in. z uwagi na brak właściwego zaplecza 
dydaktycznego, w tym materiały edukacyjne o niskiej wartości, a zwłaszcza podręczniki i zeszyty dwiczeo, system 
egzaminów zewnętrznych, systemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli, uwarunkowania prawne i wymogi nadzoru 
pedagogicznego, niewspółmierne z rzeczywistością oczekiwania rodziców, jak również rozmijające się z realiami 
oczekiwania społeczne. Dowody potwierdzające ten stan rzeczy potwierdzają m.in. wyniki egzaminów - zwłaszcza 
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Okazuje się, że polscy uczniowie dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem 
prostych i schematycznych zadao, natomiast w znacznej większości pozostają bezradni wobec złożonych, nietypowych, 
wymagających opracowania oryginalnego sposobu rozwiązania zadao

41
. 

7.3 Szkoły niszczą kreatywność dorosłych 

Szkoły wyższe, podobne jak szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne, chod zazwyczaj skutecznie przekazują wiedzę, to 
niestety, ale nie zawsze uczą myślenia. A myślenie to zręczna kompilacja kompetencji społecznych, w tle których stoją 
wiedza i umiejętności zawodowe. Praktyka gospodarcza pokazuje, że uczelnie coraz gorzej spełniają swoje zadania, 
chociaż jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy, to nie jest jeszcze tak źle. Znacznie gorzej jest z umiejętnościami, 
a niestety najgorzej z kompetencjami społecznymi. Coraz częściej pojawiające się w licznych przekazach, stwierdzenia 
typu: uczelnie produkują bezrobotnych, absolwenci nie potrafią sobie radzid z zalewem informacji, z wyłapywaniem 
wśród nich tych najważniejszych, z formułowaniem wniosków pod kątem praktycznego działania, nie potrafią 
pracowad zespołowo niewiele różnią się od diagnozy wystawionej dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 
O atrakcyjności absolwentów szkół wyższych na rynku pracy coraz częściej decydują kompetencje społeczne, tj. m.in. 
samodzielnośd, umiejętnośd radzenia sobie ze stresem i konfliktami, gotowośd do ciągłego uczenia się, elastycznośd 
myślenia, zdolnośd do komunikowania, autoprezentacji czy asertywnośd. Równie cenne są umiejętności związane 
z pracą w zespole i podejmowaniem decyzji

42
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Niektórzy specjaliści prezentujący sektor szkolnictwa wyższego oceniają, że w tym zakresie szkoły wyższe radzą sobie 
dośd dobrze. Biorąc jednak pod uwagę oceny wystawiane absolwentom przez pracodawców wydają się one istotnie 
różnid od ocen wystawianych przez środowiska akademickie. Specjaliści wskazuję jeszcze na inny poważny problem, tj. 
przestrzeganie standardów moralnych, które chod bywają wykładane, to w praktyce często w sposób sprowadzający 
się do ich zachowania wyłącznie w formie „papierowej” sprawozdawczości akademickiej. Polska ma najwyższy 
w Europie odsetek młodych osób, które po ukooczeniu szkoły ponadgimnazjalnej podejmują edukację wyższą. 
Masowa skala tego zjawiska oznacza w praktyce, że absolwenci mają różny potencjał, a kształcenie na poziomie 
wyższym przestało byd elitarne. Wykształcenie wyższe dziś już nie wystarcza, by odnieśd na rynku pracy sukces. 
Faktem jest, że absolwenci szkół wyższych znajdują pracę nieco częściej i szybciej niż ci, którzy nie mają wykształcenia 
wyższego, jednak każdego roku proporcja ta zmniejsza się na rzecz tych drugich. W ciągu roku od ukooczenia szkoły 
pracę znajduje ok. 70% absolwentów szkół wyższych, wśród osób o niższych kwalifikacjach zawodowych jest to 
znacznie dłużej. Niestety to właśnie osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych znacznie częściej niż osoby z wyższym 
wykształceniem decydują się na pracę „na czarno”. Przy czym niestety, ale brakuje wiarygodnych statystyk, ilu z nich 
pracuje w wyuczonym zawodzie

43
, a o to powinno przede wszystkim chodzid. Zdaniem specjalistów to przede 

wszystkim niedopasowanie polskiej edukacji do potrzeb rynku pracy przekłada się na podejmowanie pracy niezgodnej 
z kwalifikacjami lub znacznie poniżej nich. W opinii ekspertów ok. 40% młodych osób, które podejmując swoją 
pierwszą pracę - decyduje się na pracę niezgodną z wyuczonym zawodem. Kształcenie w szkole wyższej to 
niewątpliwie fantastyczna przygoda intelektualna, ale nie zabawa. Nie jest to również ucieczka od rzeczywistości. 
Niestety, ale masowe studia są zręczną metodą „maskowania bezrobocia”

44
. „Z punktu widzenia rządu lepiej jest mied 

setki tysięcy ludzi na pseudostudiach niż kolejki w pośredniaku. I dlatego kolejne rządy nieraz będą się chwalid 
rosnącym odsetkiem scholaryzacji, wdrażając jednocześnie kosztowne i niezbyt skuteczne programy aktywizacji 
zawodowej studentów szkół wyższych”

45
. 

7.4 Nauka dla nauki 

Nauczyciele, wykładowcy, szkoleniowcy, dziś niestety w większości określani mianem trenerów stracili swój autorytet 
z wielu przyczyn. Rolę szanowanego niegdyś nauczyciela – mentora zastąpił 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 skorzystad 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 znaczenie pojęcia trener 
sprowadza się do funkcji technicznej, nadzorcy czuwającego nad wykonywaniem powtarzalnych z góry określonych 
czynności. Problem polega jednak na tym, że społeczeostwo polskie bezwiednie adaptuje wprowadzane pojęcia, 
w tym przypadku niejako nowy zawód, nie zastanawiając się nad jego rzeczywistym znaczeniem”

46
. Niestety 

problemem nie jest w istocie wprowadzenia nowej terminologii, ale w rzeczywistym przełożeniu terminu „trener” na 
praktykę edukacyjną. 

Niegdyś elitarny zawód nauczyciela, wykładowcy dziś stał się miejscem pracy dla wielu, którzy poza przekazywaniem 
wiedzy nie potrafią zastosowad jej w praktyce. Oczywiście wśród edukatorów jest bardzo wiele osób oddanych swojej 
pracy, a przy tym wykonują ją na wysokim poziomie. Jednak poza nimi szeregi edukatorów „opanowane” zostały przez 
licznych „nieudaczników”, którzy korzystając z różnych form wsparcia podjęli się kształcenia innych. Podjęta praca nie 
nastręcza im problemów, ale nie dlatego, że znaleźli się na właściwym dla siebie stanowisku – odpowiadającym ich 
wiedzy, kompetencji i umiejętności, ale dlatego, że nie są świadomi wyzwania, jakiego się podjęli. Wielu z nich 
kształcenie nie inspiruje, nie pobudza wyobraźni, nie skłania do refleksji. Kształcenie nie jest dla nich przygodą 
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intelektualną, a rutynowym działaniem niezbędnym do zaspokojenia elementarnych potrzeb życiowych związanych 
z pracą. 

Naprzeciw tym wszystkim edukatorom wychodzą dziś tłumy, jakże wewnętrznie zróżnicowane zarówno pod kątem 
posiadanych wartości, jak i oczekiwao. Jedni pragną wiedzy i umiejętności, a inni jedynie formalnych dowodów 
potwierdzających ukooczenie danej formy kształcenia. Niestety tych drugich jest znacznie więcej, dlatego ci pierwsi 
znajdujący się w mniejszości zazwyczaj milczą, bo nie są świadomi, co tracą. Jednak, gdy wśród nich znajdą się 
jednostki silne, gotowe głośno i otwarcie artykułowad swoje oczkiwania, to grupa szybko wywiera na nich presję 
wskazując na dzialania sprzeczne z interesem całej grupy. Perspektywa alienacji nie jest czymś pożądanym. Jednostki 
twórcze i kreatywne giną w tłumie, o ile same nie zadbają o swój rozwój edukacyjny. Nie jest to z pewnością normą, 
ale taki bezwartościowy i nieperspektywiczny model dominuje w polskim kształceniu: „nie ważne jak, ale ważne ile – 
ilu”.  
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8 Wnioski – wyzwania stojące przez kształceniem ustawicznym w Polsce 

Nawet przy zintensyfikowaniu działao zaplanowanych do przedsięwzięcia w latach 2012-2020 w obszarze kształcenia 
ustawicznego wydaje się mało prawdopodobnym nadrobienie wieloletnich zaległości i sprostanie wyzwaniu 
zbudowania w Polsce społeczeostwa uczącego się przez całe życie, społeczeostwa wiedzy

47
. Wśród specjalistów 

analityków zajmujących się tematyką kształcenia ustawicznego, jak również wśród osób zajmujących się zawodowo 
kształceniem ustawicznym niestety, ale dominują poglądy zbieżne z wyżej zaprezentowanymi. 

Brak strategii kształcenia ustawicznego 

W Polsce brakuje nie tylko systemu uczenia się przez całe życie, ale przede wszystkim Polakom brakuje ambicji 
i kultury uczenia się. Niepokoi zwłaszcza fakt, iż prawie 70% dorosłych Polaków nie uczestniczy w kształceniu 
formalnym i nieformalnym, głównie z braku potrzeby rozwijania własnych zainteresowao, braku potrzeby uczenia się 
w celach zawodowych oraz braku motywacji do wznowienia nauki, a dopiero w dalszej kolejności – z przyczyn 
finansowych, zdrowotnych czy rodzinnych. Pomimo zapowiedzi opracowania nowej strategii - Strategii uczenia się 
przez całe życie do kooca 2011 r., pomimo, że kooczy się rok 2012 taki dokument nadal nie istnieje

48
. 

Polska (pomimo sukcesów w formalnej edukacji na poziomie szkoły średniej i wyższej) znajduje się w ostatniej grupie 
paostw UE. Jako najsłabiej rozwinięte zakresy uczenia się w Polsce zidentyfikowano wczesną opiekę i edukację 
(edukację przedszkolną), dopasowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy oraz uczenie się 
dorosłych (w uczeniu się pozaformalnym). Ten brak optymizmu potwierdzają m.in. wyniki European Lifelong Learning 
Index (ELLI) z 2010 roku. W zbiorczym zestawieniu obejmującym cztery kategorie uczenia się wyróżnione przez 
UNESCO (uczyd się, żeby wiedzied; uczyd się, żeby działad, uczyd się, żeby współdziaład z innymi; uczyd się, żeby byd) 
Polska uplasowa się dopiero na 19. pozycji (spośród 23 paostw uwzględnionych w rankingu)

49
. 

Faktem jest, że inwestycje w kapitał ludzki przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Przy czym 
następuje to w dłuższej perspektywie czasowej – obejmującej cały cykl kształcenia od szkoły podstawowej po szkołę 
wyższą. Promowanie i wspieranie systemowe uczenia się przez całe życie powinno już co najmniej od dekady stanowid 
imperatyw polityki rozwojowej w Polsce

50
. 

Efektywnośd wielu inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych realizowanych obecnie w Polsce, w tym również i na 
Lubelszczyźnie z założenia ma niewielkie szanse na pozytywną ocenę w kontekście relacji: nakład – rezultat. Masowe 
kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych, podporządkowane konieczności osiągnięcia wskaźników rozwojowych 
wyznaczonych przez organy UE w porozumieniu z władzami krajowymi jest złym kierunkiem działao. Dzisiaj edukacja 
niezależnie od poziomu kształcenia nie jest już elitarnym obszarem działao zarówno po stronie usługodawców, jak 
i usługobiorców. Tych pierwszych, jak i tych drugich jest zbyt wielu. Cóż bowiem robid, gdy na rynku nie ma miejsc 
pracy. Uczyd się. Jednak nauka na każdym poziomie winna byd procesem przemyślanym, a to w pierwszym rzędzie 
wymaga przemyślanych rozwiązao systemowych. Efektywnośd wszelkich działao podejmowanych w obszarze 
kształcenia ustawicznego uzależniona jest od wszystkich kreatorów życia publicznego. Wprowadzenie rozwiązao 
systemowych stanowid może jedynie początek procesu, jakiemu winien zostad poddany system polskiej oświaty 
i szkolnictwa. Dopiero wówczas zasadnym będzie projektowanie rozwiązao w obszarze kształcenia ustawicznego, który 
winien byd kontinuum podstawowych – formalnych etapów kształcenia. 

Bezrefleksyjne naśladownictwo rozwiązao stosowanych w innych krajach bez sprawdzenia ich poprawności 

To, że absolwenci polskich szkół oceniani są negatywnie zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych pracodawców 
nie jest żadnym novum na arenie międzynarodowej. Z podobnymi problemami borykają się również inne kraje UE. 
Porównywanie polskich absolwentów np. z absolwentami szkoły włoskiej czy hiszpaoskiej jest dobre jedynie wówczas, 
gdy chce się osiągnąd pozorny obraz sukcesu. Dziś należałoby dokonad gruntownej analizy systemów kształcenia 
począwszy od edukacji podstawowej po edukację wyższą włączając w to kształcenie ustawiczne w krajach, których 
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rozwój społeczno-gospodarczy jest rzeczywisty i perspektywiczny. Realizacja wielu inicjatyw wspólnotowych oparta 
jest na zasadzie wymuszonego naśladownictwa, które obliguje projektodawców do konieczności korzystania 
z rezultatów wypracowanych w innych projektach. Problem jednak tkwi w tym, że w przypadku wielu rozwiązao nie 
przeprowadzono ewaluacji pod kątem efektywnościowym bądź to z braku koordynacji działao realizowanych dzięki 
funduszom europejskim, bądź z powodu braku takiej możliwości z uwagi na wymagane dla zwrotu inwestycji kryteria 
czasowe. Jeżeli się porównywad i czerpad wzorce – to z najlepszymi i od najlepszych. 

Rozwiązania konstruowane w Polsce przypominają w wielu przypadkach odkrywanie tego, co już dawno zostało 
odkryte i z powodzeniem wdrożone. Diagnozy dotyczące stanu kształcenia ustawicznego powstają niemal jak „grzyby 
po deszczu” i nie różnią się od siebie istotnie, a właściwie wskazują na te same problemy, przy czym odnoszą to do 
poszczególnych województw. A nowej strategii kształcenia ustawicznego jak nie było, tak nie ma, chod zapowiadano, iż 
pojawi się w roku 2011 w miejsce tej, której ważnośd skooczyła się w roku 2010. 

Brak krajowego strategicznego dokumentu regulującego podstawy formalno-organizacyjne kształcenia ustawicznego 
oraz określającego jego wymiar merytoryczny jest poważną barierą w efektywnym jego rozwoju. W tym miejscu nie 
można jednak pominąd bardzo ważnej kwestii związanej z realizowanymi dziś masowo w Polsce licznymi inicjatywami 
projektowymi w obszarze kształcenia ustawicznego współfinansowanymi z funduszy europejskich. Jak można bowiem 
wierzyd w realny sukces tych działao, skoro tak naprawdę nie określono dla nich celu. Cele planowane do osiągnięcia, 
a właściwe rezultaty podane w formie bezrefleksyjnych statystyk ilościowych zapisane w dokumentach programowych 
PO KL nie zastąpią krajowych dokumentów strategicznych. 

Eksperymenty w kształceniu dorosłych za środki UE 

I takie też bezrefleksyjne, ukierunkowane na efekty ilościowe jest polskie kształcenie ustawiczne. Niestety dużo złego 
należy w tym przypadku przypisad dla systemu realizacji PO KL, gdzie dbałośd o jakośd inicjatyw projektowych jest 
sprawą drugorzędną, ponieważ najważniejszym stały się wyniki ilościowe – realizacja projektów zgodnie z założonym 
poziomem wskaźników. Fundusze europejskie odnoszą się w tym przypadku głównie do kształcenia nieformalnego. 
W przypadu edukacji formalnej problem tkwi w kryzysie polskiej oświaty postrzegającej uczniów / słuchaczy jako 
klientów, których należy utrzymad na siłę. Efekty zaprezentowanych w niniejszej publikacji wyników badao mogłyby 
zostad zinterpretowane jako nieudolnośd instytucji oferujących kształcenie ustawiczne w formach szkolnych. To z kolei 
pozostaje w sprzeczności z wymiarem ekonomicznym formalnego kształcenia ustawicznego. Problem jednak tkwi 
w tym, że wiele osób podejmujących kształcenie, niezależnie od wieku oraz od formy, przerywa podjętą ścieżkę 
rozwoju edukacyjnego z bardzo zróżnicowanych przyczyn, u podłoża których tkwi brak świadomości potęgi „dobrego 
przygotowania” do pracy. Z drugiej jednak strony, analizując umiejętności i kompetencje absolwentów różnych form 
kształcenia i dokształcania zawodowego, można mied poważne wątpliwości co do ich jakości. Z jednej strony zawodzą 
edukatorzy, których kompetencje są nawet czasem niższe od osób szkolnych, a z drugiej poziom wymagao, który jest 
w wielu przypadkach niemal zerowy. Uczestnicy kształcenia obierający nieprzemyślaną ścieżkę edukacyjną mają 
naturalne prawo do jej przerwania, tak samo, jak uczestnicy kształcenia, którego poziom jest niższy od oczekiwao. 
W takich warunkach nie można oczekiwad, że wiedza będąca przedmiotem kształcenia na trwałe zapełni umysły osób 
uczestniczących w procesie edukacyjnym. Nie można zatem również mówid o trwałości kształcenia. 

Dziś w Polsce nie rozgranicza się już kształcenia formalnego od nieformalnego. W koocu dostrzeżono spójnośd tych 
inicjatyw. Po co jednak było eksperymentowad, wprowadzając sztuczną izolację pomiędzy kształceniem formalnym i 
nieformalnym. Faktem jest, że na działania te przeznaczone zostały olbrzymie środki finansowe. Biorąc pod uwagę 
poważne problemy Grecji, jak również i inych paostw członkowskich można mied poważne wątpliwości co do 
zasadności podejmowania szeregu inicjatyw wspólnotowych. Nie chodzi jednak w tym przypadku o jałową krytykę, ale 
o znalezienie odpowiedzi na pytanie „dlaczego jest tak źle?”, że instytucje zaangażowane w realizację Narodowej 
Strategii Spójności przekonują cały naród, że jest dobrze. 

Kształcenie ustawiczne dla wszystkich 

Mówiąc o kształceniu ustawicznym w Polsce zazwyczaj wskazuje się wyłącznie na kształcenie formalne, a w tym 
zwłaszcza na kształcenie do poziomu matury. W takiej konwencji powstało również niniejsze opracowanie. Problemem 
jest jednak to, że był to wymóg narzucony przez system realizacji PO KL. Dziś sytuacja się zmieniła. Do systemu 
realizacji PO KL wprowadzono nowe poddziałanie 9.6.3 – doradztwo w zakresie kształcenia formalnego 
i pozaformalnego osób dorosłych. Takie też podejście winno byd stosowane od razu. Niezależnie od tego panujące 
w Polsce przekonanie, że kształcenie ustawiczne jest dla tych, którzy wypadli z podstawowego systemu kształcenia 
poprzez nieprzemyślane działania jednoznacznie rozgraniczające kształcenie formalne od nieformalnego zostało 
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pogłębione. Było to nieuczciwe wobec placówek kształcenia ustawicznego, które potraktowane zostały jako ostoja dla 
„osób opornych na wiedzę”. A przecież kształcenie ustawiczne skierowane jest do wszystkich, niezależnie od wieku 
i posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Faktem jest, że to o czym mówią dokumenty wspólnotowe na temat 
kształcenia ustawicznego, to nie uzupełnianie wykształenia podstawowego do poziomu matury w drodze edukacji 
ustawicznej, a przede wszystkim podwyższanie umiejętności zawodowych w odpowiedzi na zmieniające się warunki 
pracy, w tym związane przede wszystkim z dynamiczną informatyzacją wielu stref życia i pracy zawodowej. A to z  kolei 
możliwe jest jedynie poprzez kształcenie zawodowe, a nie ogólnokształcące. Dla osób posiadających formalne 
dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe kształcenie ustawiczne winno byd świadomym 
uczestnictwem w szkoleniach zawodowych uzupełnianych samokształceniem. Zanim jednak podejście to stanie się 
powszechne trzeba zadbad o wyeliminowanie z języka polskiego błędnego znaczenia „kształcenia ustawicznego”. 

Wysoka jakośd kształcenia ustawicznego 

Jeżeli jednak w koocu ludzie przekonają się do potrzeby ciągłego uzupełniania posiadanych umiejętności o obszary 
nowe, które wyznacza gospodarka trzeba zadbad, by oferta usług szkoleniowych spełniała odpowiednio wysokie 
standardy. Przede wszystkim trzeba zadabad o różnorodnośd oferty edukacyjnej. Jest to wymóg konieczny, ale nie 
dostateczny efektywności planowanych do podjęcia działao. Kluczem do sukcesu będzie wysoka jakośd świadczonych 
usług. Wysoka, tzn. przede wszystkim nastawiona na praktykę. Oczywiście pracownik nieposiadający odpowiedniej 
wiedzy i umiejętności nie będzie kompetentnym pracownikiem potrafiącym w praktyce oddad swój potencjał. Usługi 
edukacyjne oferowane dziś na rynku niestety w wielu przypadkach są mizerną imitacją kształcenia. Szkoleniowcy 
i osoby szkolone często nie różnią się między sobą ani zasobami wiedzy, ani umiejętnościami praktycznymi, 
a w przypadku tej drugiej kwestii zdarza się, że osoby szkolone dysponują większymi umiętnościami niż szkoleniowcy. 
Przykre, ale prawdziwe. Kolejnym poważnym problemem jest system weryfikacji wiedzy i umiejętności uczestników 
niecertyfikowanych form kształcenia. O ile w przypadku formalnego kształcenia ustawicznego jest to regulowane przez 
system egzaminów zewnętrznych, które również pozostawiają wiele do życzenia, o tyle w przypadku kształcenia 
nieformalnego uzyskanie zaświadczenia lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzającego ukooczenie danej 
formy kształcenia bardzo często sprowadza się spełnienia kryterium obecności na szkoleniach, chod nie zawsze i to jest 
wymagane. Dossier rośnie, ale nic poza tym. Szkoda, że wielu uczestników różnych form kształcenia ustawicznego 
przedkłada ilośd zdobytych dokumentów potwierdzających formalne ukooczenie szkolenia nad rzeczywistym 
przyrostem własnej wiedzy i umiejętności. Sytuacja ta zmienia się, jednak wiele osób nadal nie dostrzega istniejącego 
problemu, a dotyczy to wielu szkoleniowców, a zwłaszcza przedstawicieli polskiej oświaty. Kształcą się na kolejnych 
studiach podyplomowych i nadal drżą o pracę, a drżą m.in. dlatego, że poza nauczaniem innych nie potrafią robid nic 
innego. Zatem jacy z nich edukatorzy? Nie jest to oczywiście normą, ale jest poważnym problemem nie tylko oświaty, 
ale również szkolnictwa wyższego i szeregu innych form edukacji nieformalnej. Trzeba mied nadzieję, że rynek w koocu 
zweryfikuje ten wymiar kształcenia ustawicznego. A jest to niezbędne, by nauka na każdym etapie życia nie była 
chwilową przygodą, o której zapomina się opuszczając mury jednostki szkoleniowej, ale na trwałe zmieniała nasze 
patrzenie na otaczającą nasz rzeczywistośd przez pryzmat pozyskanej wiedzy. 

Faktem jest, że nie UE odpowiada za system polskiej edukacji, a wyłącznie władze krajowe. Zatem nie chodzi w tym 
przypadku o negatywne podsumowanie wpływu funduszy europejskich na polski rynek edukacyjny, a o mało 
efektywne wykorzystanie przyznanych środków. Przywołując po raz kolejny stwierdzenie Parlamentu Europejskiego, 
„że pomimo pewnych udoskonaleo w kształceniu i szkoleniu dla większości obywateli UE uczenie się przez całe życie 
nadal pozostaje fikcją oraz że pewne wskaźniki są wręcz niepokojące”

51
, nie można nie dostrzegad istniejących 

problemów. Nie można również przechodzid wokół tych faktów obojętnie. 

Wyższy poziom umiejętności i wiedzy potrzebny jest do ograniczenia bezrobocia, zwalczania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, poprawy integracji osób uczących się w życiu społecznym, obywatelskim i zawodowym, sprzyjania 
dobrowolnej mobilności geograficznej, propagowania mobilności edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom odpowiednio wykształconych i wyszkolonych pracowników. Aby osiągnąd te cele, 
konieczne jest dostosowanie szkoleo do oczekiwao rynku pracy oraz pomaganie w przechodzeniu od kształcenia 
i szkolenia zawodowego do zatrudnienia, a także zacieśnianie współpracy szkół, placówek szkoleniowych i szkolnictwa 
wyższego z sektorem przedsiębiorstw. Przesłanie to nie jest odkrywcze, ale pomimo wielu głosów potwierdzających 
jego aktualnośd nadal niedostrzegane przez kreatorów polskiego życia publicznego. UE dotknięta poważnymi 
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 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kształcenia, szkolenia i strategii „Europa 

2020” (2012/2045(INI)). 
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problemami społeczno-gospodarczymi poszukuje nowych rozwiązao. Czy kształcenie ustawiczne jest tą właściwą 
drogą? Z pewnością tak. Nie można jednak „przy budowaniu obwodnic, zapominad o drogach dojazdowych”. 

„Obecnie możemy obserwowad w Polsce oddziaływanie dwóch sprzecznych czynników. Pierwszym jest 
"marnotrawstwo mózgów", związane z deklarowanym przez 30% pracowników niewykorzystywaniem ich kwalifikacji, 
co może zniechęcad do dalszego kształcenia. Drugim jest różnica w wysokości dochodów - dokształcanie związane jest 
zazwyczaj ze wzrostem uzyskiwanych dochodów i może byd traktowane przez jednostkę jako rodzaj inwestycji. 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 byd koniecznością wypływającą z przemian gospodarczych i procesów demograficznych. Nie sposób mówid dziś o 
innowacyjnej gospodarce i jej kreatywnych pracownikach bez nadążania przez nich za rozwojem narzędzi pracy. Tym 
samym kształcenie ustawiczne staje się dziś cywilizacyjną koniecznością”

52
. 
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