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Streszczenie

Niniejsza publikacja zawiera opracowanie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu „Badanie
potrzeb edukacyjnych - monitoring kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim”. Opracowanie składa się z 9 głównych rozdziałów: w pierwszych ośmiu przedstawiono wyniki badań jakościowych
i ilościowych, natomiast ostatni zawiera rekomendacje przygotowane na podstawie badań pierwotnych
i wtórnych.
Badaniami ilościowymi objęto uczniów placówek kształcenia ustawicznego i szkół dla dorosłych, osoby bezrobotne oraz pracodawców, a badaniami jakościowymi przedstawicieli następujących instytucji:
dyrektorów szkół i placówek zajmujących się formalnym kształceniem ustawicznym, przedstawicieli starostw, powiatowych urzędów pracy, kuratoriów, pracodawców.
Wszystkie badane grupy są przekonane o potrzebie ciągłego dokształcania się, uzupełniania swojej wiedzy przez osoby dorosłe, mimo ukończenia edukacji na poziomie wynikającym z obowiązku szkolnego. Taki
kierunek wyznacza także współczesny rynek pracy.
Warto zwrócić uwagę, że wśród uczniów 40% łączy naukę z pracą, a pozostałe 60% to osoby, które aktualnie nie pracują. Z kolei w grupie bezrobotnych tylko co dziesiąty badany uczestniczył w jakiejkolwiek formie
dokształcania w chwili badania, a kolejne 30% deklarowało, że w kształceniu ustawicznym uczestniczyło
wcześniej (najczęściej były to kursy i szkolenia). 60% bezrobotnych nie ma żadnych doświadczeń na tym
polu.
40% pracodawców przyznało, że w ciągu ostatniego roku dofinansowywało lub organizowało naukę,
szkolenia dla swoich pracowników. Większy odsetek – 70% badanych przedstawicieli firm deklaruje, że ich
pracownicy w jakikolwiek sposób uzupełniają swoją wiedzę. Przez pracodawców najbardziej preferowane
są te formy dokształcania, które nie powodują zakłóceń w funkcjonowaniu firmy: samodzielne dokształcanie się przez pracowników przy pomocy literatury branżowej czy internetu, szkolenia na stanowisku pracy
oraz szkolenia zewnętrzne.
Kształcenie ustawiczne, według deklaracji, najczęściej podejmowane było przez respondentów z własnej inicjatywy. Warto wspomnieć też, że część uczniów zdecydowała się na naukę pod wpływem rodziny,
a część bezrobotnych za namową pracowników powiatowego urzędu pracy.
Zdaniem badanych, wśród czynników, które najbardziej motywują do podejmowania kształcenia w dorosłym życiu, można wymienić: chęć zdobycia lepszego wykształcenia, zawodu, chęć podniesienia kwalifikacji, poszerzenia wiedzy, możliwość znalezienia pracy (przypadku bezrobotnych) lub lepszej pracy, awansu,
podwyżki (w przypadku pracujących).
Oprócz lepszych perspektyw na rynku pracy, do podjęcia kształcenia ustawicznego mogłyby zachęcić:
bezpłatna edukacja, możliwość uzyskania dofinansowania na naukę czy system stypendialny. Bo to właśnie
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bariery finansowe wskazano na pierwszym miejscu wśród przeszkód w podejmowaniu kształcenia. Badani
zwracali uwagę także na to, że nie mają gwarancji, że po ukończeniu nauki (szkolenia, szkoły) dostaną pracę.
Wśród przeszkód wskazywali także inne obowiązki i brak czasu. Problemem jest też nieznajomość oferty
szkół dla dorosłych i placówek zajmujących się kształceniem ustawicznym. Część osób żywi też przekonanie, że są już „za stare” na naukę lub, że ich kwalifikacje są wystarczające i nie wymagają dalszego kształcenia.
Uczniowie w najbliższym czasie planują przede wszystkim naukę w systemie kursowym, natomiast
bezrobotni, oprócz kursów i szkoleń, wskazują też na chęć nauki w placówkach kształcenia ustawicznego
(gdzie mogą zdać maturę). Warto wspomnieć, że 30% uczniów i niemal 40% bezrobotnych uważa, że oferta
szkół dla dorosłych i placówek kształcenia ustawicznego jest niewystarczająca.
Wśród tematów planowanych szkoleń bezrobotni i uczniowie wskazywali głównie naukę języków obcych, usługi transportowe (w tym prawo jazdy), usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Pracodawcy najczęściej
planują szkolić pracowników w zakresie sprzedaży, marketingu, PR, obsługi komputerów, a także w tematyce technicznej, m.in. szkolenia związane z naprawą i konserwacją pojazdów.

Wprowadzenie

W ramach projektu Badanie potrzeb edukacyjnych - monitoring kształcenia ustawicznego
w województwie mazowieckim PBS DGA Sp. z o.o. przeprowadziła szeroko zakrojone badania pierwotne
oraz wtórne. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie, 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.
Opracowanie, które powstało na podstawie badań wtórnych stanowi odrębną publikację. Niniejsza
publikacja zawiera zestawienie wyników przeprowadzonych badań pierwotnych oraz rekomendacje.
Celem badań było uzyskanie informacji na temat kształcenia osób dorosłych w województwie.
Wśród zagadnień badawczych znalazły się:
•

formy kształcenia,

•

ocena kompetencji,

•

motywacje do (nie)podejmowania kształcenia,

•

zalety i bariery dotyczące kształcenia ustawicznego,

•

sposoby zachęcania do podnoszenia kwalifikacji,

•

ocena oferty edukacyjnej,

•

ocena jakości kształcenia ustawicznego, wskazanie na braki w programach edukacyjnych,

•

najpopularniejsze zawody, kierunki kształcenia i prognozowane zmiany,

•

potrzeby i plany edukacyjne badanych,

•

potrzeby pracodawców - poszukiwane kwalifikacje i umiejętności,

•

polityka kadrowa firm w zakresie dokształcania pracowników.
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Program badawczy został przeprowadzony przy wykorzystaniu badań wtórnych i pierwotnych. Analiza
desk research była przygotowywana równolegle z prowadzeniem badań jakościowych i ilościowych. Użycie
tak szerokiej metodologii umożliwiło całościowe ujęcie badanej problematyki.
Na podstawie analizy desk research opracowano diagnozę sfery edukacyjnej i gospodarczej województwa mazowieckiego. Zebrane informacje stanowią przedmiot oddzielnej publikacji. Obejmuje ona następujące zagadnienia:
•

uczenie się przez całe życie z perspektywy strategicznej (strategia Europa 2020, Krajowy Plan na
rzecz Zatrudnienia, Regionalny Plan na rzecz Zatrudnienia dla województwa mazowieckiego, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego),

•

Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji,

•

aspekty prawne związane z kształceniem ustawicznym,

•

sytuacja gospodarcza województwa mazowieckiego,

•

oferta formalnego kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckiego,

•

ocena możliwości prognozowania popytu na kwalifikacje,

•

ocena oferty edukacyjnej w kontekście zapotrzebowania na kwalifikacje (najpopularniejsze zawody,
kierunki kształcenia i prognozowane zmiany),

•

ocena efektywności systemu edukacji ustawicznej dla dorosłych.

W pierwszym etapie badań pierwotnych przygotowano scenariusze i przeprowadzono badania jakościowe. Badanie przeprowadzono metodą Indywidualnych wywiadów pogłębionych (ang. IDIs - In Depth
Interviews). Są to rozmowy z jedną osobą przeprowadzane w swobodnej atmosferze. Posiadają z góry ustalony schemat wątków tematycznych, jednak pytania nie są standaryzowane, co pozwala moderatorowi każdorazowo dostosowywać ich treść i kolejność do respondenta. Dodatkowo zastosowanie wielorakich technik badawczych pozwala na zebranie szczerych i dogłębnych opinii (często nieuświadomionych), których
w potocznej rozmowie nie udałoby się wydobyć.
W ramach projektu przeprowadzono 35 wywiadów. Wśród badanych znalazło się:
•

11 dyrektorów placówek zajmujących się formalnym kształceniem ustawicznym,

•

5 pracowników starostw,

•

6 pracowników powiatowych urzędów pracy,

•

2 pracowników kuratoriów,

•

11 przedstawicieli pracodawców (w tym przedstawiciele cechów i stowarzyszeń).
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Wstępne wyniki badań jakościowych pomogły uzupełnić narzędzia (ankiety) do badań ilościowych.
Badania ilościowe przeprowadzono wśród trzech grup docelowych:
•

uczniowie szkół dla dorosłych, placówek formalnego kształcenia ustawicznego,

•

osoby bezrobotne,

•

pracodawcy z województwa mazowieckiego.

Badanie wśród uczniów i bezrobotnych zrealizowano w wylosowanych powiatach woj. mazowieckiego: białobrzeskim, ciechanowskim, mławskim, mieście Ostrołęka, płockim (miasto Płock w badaniu bezrobotnych), mieście Radom, siedleckim (miasto Siedlce w badaniu bezrobotnych), sierpeckim, sokołowskim,
Mieście Stołecznym Warszawa, wyszkowskim. Do badania firm zastosowano próbę kwotowo-losową.
Przy ustalaniu struktury wykorzystano wielkość zatrudnienia, branżę oraz podregiony. Nadreprezentowane zostały firmy średnie i duże, dzięki czemu możliwe było przygotowanie analiz ze względu na wielkość
zatrudnienia. Po zakończeniu badań dane przeważono do struktury populacji (dane na podstawie REGON),
co przywróciło reprezentatywność wyników. Ważenie jest standardową procedurą, która polega na nałożeniu wskaźników – tzw. wag, większych lub mniejszych od 1. W ten sposób odpowiedzi części respondentów
(tych, którzy są w próbie niedoreprezentowani w stosunku do populacji) są „nadwartościowane”, a pozostałych (tych, którzy są nadreprezentowani) – „zmniejszane”.
Badanie wśród uczniów przeprowadzono w szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego wylosowanych z bazy szkół utworzonej na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Badanie przeprowadzono przy pomocy ankiety audytoryjnej. Technika ta polega na rozdaniu wydrukowanych ankiet osobom zebranym w jednym miejscu i czasie, w tym wypadku w klasach. Ankieter wyjaśnia, jaki
jest cel badania oraz przekazuje informacje o sposobie wypełniania ankiety. Łącznie udało się uzyskać 546
wypełnionych ankiet, które poddano analizie.
Osoby bezrobotne zostały przeankietowane przed powiatowymi urzędami pracy. Badanie zostało przeprowadzone przez ankieterów przy wykorzystaniu tradycyjnej ankiety papierowej (PAPI – ang. Paper And
Pencil Interviews). W ten sposób zrealizowano 1031 wywiadów, jednak do ostatecznych analiz wykorzystano zbiór pomniejszony o 9 ankiet (n=1022), usuniętych ze względu na zbyt dużą liczbę braków danych.
Podczas badania wśród pracodawców wykorzystano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – ang. Computer Assisted Telephone Interviews). Respondentami były osoby odpowiedzialne w firmach za sprawy kadrowe. W mniejszych firmach najczęściej był to właściciel, prezes lub
osoba przez niego wyznaczona, a w dużych – dyrektor, kierownik działu HR. Łącznie przeprowadzono 2004
wywiady.
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Uwagi dotyczące analiz statystycznych i sposobu prezentacji wyników
Analizę wyników wykonano za pomocą programu do statystycznej obróbki danych ilościowych – PASW
(dawniej SPSS) oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Najczęściej prezentowane są wyniki w formie rozkładów
odpowiedzi (frekwencji) oraz średnich. W przypadku badania wśród przedsiębiorstw prezentowane dane są
przeważone do struktury populacji.
Wyniki na wykresach pokazano najczęściej z jednym miejscem po przecinku (wyjątkiem są pytania na
skalach, gdzie średnie prezentowane są z dwoma miejscami po przecinku). W raporcie wykorzystano dosłowne wypowiedzi respondentów z badania jakościowego w formie cytatów.
Respondentami w badaniach były zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Informacje te uwzględniono w analizach z badań ilościowych.
Podczas analiz wykorzystano m.in. podział na podregiony według klasyfikacji NUTS 3. Pełny podział na 6
podregionów udało się zastosować jedynie w przypadku badania firm:
•

podregion ciechanowsko-płocki,

•

podregion ostrołęcko-siedlecki,

•

podregion radomski,

•

powiat m. st. Warszawy,

•

podregion warszawski wschodni,

•

podregion warszawski zachodni.

Podczas analiz wykonywanych w ramach badań wśród uczniów i osób bezrobotnych, ze względu na
ograniczoną próbę, udało się dokonać podziału jedynie na 4 jednostki. Warszawa, podregion warszawski
wschodni i warszawski zachodni zostały połączone i określone jako podregion warszawski. Podczas niektórych analiz starano się zejść na niższy poziom (np. podregion ciechanowski, płocki, ostrołęcki, siedlecki).
Warto zwrócić uwagę na zastosowane w opisie określenia badanych grup. Badania przeprowadzono
wśród uczniów (określenie dotyczy osób zbadanych w szkołach dla dorosłych i placówkach kształcenia
ustawicznego) oraz wśród osób bezrobotnych (zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne). Wśród uczniów przeprowadzono analizy również biorąc pod uwagę aktualną sytuację zawodową – znalazły się tam zarówno osoby pracujące i bezrobotne, niepracujące. Każdorazowo podczas opisu
tych podgrup wyraźnie zaznaczano, że dotyczy to uczniów. Natomiast wśród osób bezrobotnych (badanych
przed urzędami pracy) również znalazły się osoby, które aktualnie uczą się (określiły siebie jako uczniów lub
studentów w systemie dziennym lub zaocznym).
Osoby objęte badaniem jakościowym określane są łącznie jako respondenci instytucjonalni lub przedstawiciele podmiotów instytucjonalnych.
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1.1. Uczniowie

Nieco ponad połowę spośród osób zbadanych w placówkach kształcenia ustawicznego i szkołach
dla dorosłych, stanowili mężczyźni (52% mężczyzn versus 48% kobiet). Najczęściej są to osoby młode
– do 24 roku życia (69%), dla których wybrana szkoła jest kolejnym etapem ich ścieżki edukacyjnej. Kolejne grupy wiekowe stanowią w populacji 30% badanych: osoby w wieku 25-34 lata – 14,5%, 35 lat i więcej
– 17%. W najmłodszej grupie wiekowej wśród uczących się dominują mężczyźni, natomiast w kolejnych
bardziej aktywne stają się kobiety. Różnica jest szczególnie widoczna w przypadku osób w wieku 35 lat
i więcej: 26% stanowią kobiety, a tylko 8% mężczyźni.
3/5 osób objętych badaniem to mieszkańcy wsi. Co piąty badany mieszka w małym mieście (do 50 tys.
mieszkańców), 7% - w średnim (miasto 51-200 tys. mieszkańców), a 12% - w dużym (miasto powyżej 200
tys. mieszkańców). Wśród uczniów mieszkających na wsi dominują mężczyźni (66% mężczyzn versus 52%
kobiet), natomiast w dużych miastach można zaobserwować odwrotną tendencję (18% mężczyzn versus
7% kobiet). W małych i średnich miastach nie ma znaczących różnic w proporcjach płci. Zauważyć można
jeszcze jedną zależność – w najmłodszej grupie wiekowej dominują mieszkańcy wsi, w najstarszej – mieszkańcy dużych miast.
Badanych poproszono o określenie grupy społeczno-zawodowej, do której należą. Wśród najczęściej
wskazywanych znaleźli się uczniowie uczący się w trybie wieczorowym lub zaocznym (27%), uczniowie
uczący się w trybie dziennym (13,5%), robotnicy wykwalifikowani i brygadziści (20%), pracownicy związani
z handlem i usługami (12%) oraz robotnicy niewykwalifikowani (9%).
1/3 uczniów to osoby żonate, zamężne lub przebywające w stałym związku (dotyczy to głównie
kobiet oraz osób w wieku 25 lat i więcej). Pozostali badani określili swój stan cywilny jako „wolny/a” (kawaler/
panna, rozwiedziony/a, w separacji, wdowiec/wdowa). Ponad 80% osób, które żyją w związkach przyznało,
że ich partnerzy pracują. Zdecydowanie częściej mówiły o tym kobiety niż mężczyźni, co może wskazywać
na fakt, że mężczyznom łatwiej znaleźć i utrzymać pracę.
Ponad połowa badanych (53%) określiła sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego
jako przeciętną („Żyję / Żyjemy średnio – starcza nam (mi) na co dzień, ale musimy (muszę) oszczędzać
na poważniejsze zakupy”). Co czwarty badany (25%) ocenił sytuację swojego gospodarstwa jako lepszą niż
przeciętna („Żyję / Żyjemy dobrze (…)” i „Żyję / Żyjemy bardzo dobrze (…)”), a co piąty (22%) – jako gorszą
(„Żyję / Żyjemy bardzo biednie (…)” i „Żyję / Żyjemy skromnie (…)”).
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Wśród osób uczących się, 42% stanowią takie, które łączą pracę i naukę. Pozostałe 58% to osoby, które aktualnie nie pracują. Wśród pracujących nieznacznie przeważają mężczyźni niż kobiety (odpowiednio: 45% i 39%), a także osoby powyżej 24 roku życia (do 24 lat – 33%, 25-34 lata – 54%, 35 lat
i więcej – 71%). Nieco częściej wśród pracujących znalazły się osoby z wykształceniem średnim zawodowym
lub zasadniczym zawodowym niż ogólnokształcącym lub gimnazjalnym i niższym. Nieco łatwiej pogodzić
pracę i naukę osobom mieszkającym w średnich i dużych miastach niż tym, które mieszkają na terenach
wiejskich lub w małych miastach. Wśród pracujących przeważały osoby z podregionów warszawskiego
i radomskiego.
Dodatkowo przygotowano analizę dotyczącą aktywności zawodowej kiedykolwiek w przeszłości. Okazuje się, że 2/3 osób uczących się w szkołach dla dorosłych i placówkach kształcenia ustawicznego ma takie
doświadczenia, natomiast co trzeci – nigdy nie pracował. Dotyczy to niemal wyłącznie osób z najmłodszej
badanej grupy wiekowej, chociaż wśród starszych, również część osób przyznało, że wcześniej nie pracowały.
Badanych, którzy pracują lub pracowali kiedykolwiek wcześniej, poproszono o podanie kilku informacji
na temat miejsca pracy - aktualnego lub ostatniego (w przypadku tych którzy obecnie nie pracują). Prawie
połowa (48%) wskazała na pracę w mikroprzedsiębiorstwach, 27% - w małych firmach, 15% - w średnich,
a 10% w dużych. Osoby, które w czasie przeprowadzania badania nie pracowały, częściej niż pracujące,
wskazywały na posiadanie doświadczeń pracy w mikro- i małych firmach. Uczniowie, którzy pracowali
w dniu badania mieli z kolei nieco większe doświadczenie w pracy w firmach średnich i dużych.
Zdecydowana większość badanych, którzy pracują lub wcześniej pracowali, wskazała na zatrudnienie
w przedsiębiorstwach z sektora prywatnego. Badani najczęściej mogli wykazać się doświadczeniem w pracy w firmach usługowych - 29,5% (częściej aktualnie pracujący), produkcyjnych - 24% (częściej osoby, które aktualnie nie pracują) oraz zajmujących się handlem - 22% (nieco częściej ci, którzy aktualnie pracują).
Co dziesiąta pracuje (lub pracowała) w przedsiębiorstwach z sektora publicznego (9%) lub w firmach związanych z budownictwem (9%). Rzadziej wskazywano na firmy związane z transportem i telekomunikacją
– 4%, czy rolnictwem i ogrodnictwem - 3%.
Badane osoby najczęściej jako formę zatrudnienia wskazały umowę o pracę na pełny etat na czas określony (31%) lub na czas nieokreślony (25%). W obu przypadkach częściej dotyczyło to kobiet niż mężczyzn
oraz osób, które aktualnie pracują. Na trzecim miejscu według odsetka wskazań znalazło się zatrudnienie na
umowę o dzieło, umowę zlecenie (15%). Takie rozwiązanie nieco częściej wskazywali mężczyźni oraz osoby
niepracujące w chwili badania. Inne formy zatrudnienia wskazywane były przez 6% badanych lub mniej, ale
warto w tym miejscu wskazać na kilka różnic między kobietami i mężczyznami. Kobiety zdecydowanie częściej deklarowały pracę na niepełny etat na czas określony, natomiast mężczyźni częściej zakładali własną
działalność gospodarczą, brali udział w stażach, praktykach, czy podejmowali zatrudnienie jako pracownicy
młodociani.
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Ponad połowa badanych uczniów przyznała, że w dotychczasowej pracy zajmowali (lub zajmują) stanowiska szeregowe (57%). Prawie 1/3 badanych wskazała na pracę na stanowisku samodzielnym (29,5%),
a 7% - stanowisku kierowniczym. Również 7% wskazało na samozatrudnienie, założenie własnej działalności gospodarczej. Wśród osób zbadanych przed powiatowymi urzędami pracy dominowały kobiety
(63% kobiet versus 37% mężczyzn). Co trzeci badany (33%), to osoba z najmłodszej grupy wiekowej (do 24
lat). Taki sam odsetek stanowiły osoby w wieku 25-34 lata. Co piąta osoba (22%) jest w wieku 35-49 lat, a co
ósma (12%) – w wieku 50 lat lub starsza. W najmłodszej grupie wiekowej dominowały kobiety, natomiast w
najstarszej – mężczyźni.

1.2. Bezrobotni

45% osób bezrobotnych, które znalazły się w próbie, to mieszkańcy wsi. 29% stanowią mieszkańcy
małych miast – do 50 tys. mieszkańców, 11% - mieszkańcy średnich miast (51-200 tys. mieszkańców), a 16%
- mieszkańcy dużych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców).
Niemal połowa badanych (48%) przyznała, że pozostaje bez zatrudnienia krócej niż 12 miesięcy.
41,5% można traktować jako długotrwale bezrobotnych – pozostają bez zatrudnienia 12 miesięcy
lub dłużej. Część osób (8%) deklaruje, że jeszcze nigdy nie pracowało i są to niemal wyłącznie najmłodsi
badani, chociaż znalazły się tam także osoby w wieku 25-34 lata. Wśród osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy nie dłużej niż 12 miesięcy przeważają mężczyźni, natomiast wśród osób długotrwale
bezrobotnych lub takich, które jeszcze nie pracowały – kobiety. Nie bez znaczenia przy omawianiu tej kwestii jest poziom wykształcenia. Osoby bezrobotne krócej niż 12 miesięcy nieco częściej legitymowały się wykształceniem średnim zawodowym i wyższym, osoby bezrobotne 12 miesięcy lub dłużej – wykształceniem
gimnazjalnym lub niższym i zasadniczym zawodowym, a te które nigdy jeszcze nie pracowały – wykształceniem ogólnokształcącym. Wśród badanych znalazły się przede wszystkim osoby, które zakwalifikowały
się do grupy robotników wykwalifikowanych i brygadzistów z ukończonym wykształceniem zawodowym
lub średnim (26%). Inne często reprezentowane grupy społeczno zawodowe, to pracownicy związani
z handlem i usługami, np. pracownicy i kierownicy sklepów, punktów usługowych, listonosze, konduktorzy,
itp. (17%), uczniowie i studenci uczący się w trybie dziennym (13,5%), pracownicy umysłowi, pielęgniarki, kierownicy niższego szczebla (12%) i robotnicy niewykwalifikowani, bez wykształcenia zawodowego
(9%). Niemal co dziesiąty badany wskazał na grupę uczniów i studentów uczących się w trybie zaocznym
lub wieczorowym. Podobny odsetek określił się jako gospodynie domowe.
Porównanie grup społeczno-zawodowych wskazanych przez uczniów i osoby bezrobotne znajduje się
na wykresie 1.
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Wykres 1. Grupa społeczno-zawodowa – uczniowie i bezrobotni
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7,9%
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9,4%

Robotnicy niewykwalifikowani, bez wykształcenia
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Nieco ponad połowę osób bezrobotnych (56%) stanowią osoby, które w chwili badania nie przebywały w żadnym stałym związku (panna/kawaler, rozwiedziony/a, w separacji, wdowiec/wdowa).
Częściej w tej grupie znaleźli się mężczyźni niż kobiety. 3/4 osób, które przyznały, że żyją w związku (mają
męża/żonę, partnera/partnerkę) deklaruje, że ich partnerzy pracują.
Bezrobotni zdecydowanie gorzej ocenili sytuację finansową swoich gospodarstw domowych
niż osoby zbadane w szkołach dla dorosłych i placówkach kształcenia ustawicznego (rozbieżności
wyraźnie widać na wykresie 2). Co prawda niemal połowa ocenia tę sytuację jako przeciętną (48%), to jednak niewiele mniej określa ją jako złą (43%). Tylko co dziesiąty bezrobotny (9%) ocenia sytuację finansową
swojej rodziny jako dobrą.
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Wykres 2. Subiektywna ocena sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – uczniowie i bezrobotni
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1.3. Pracodawcy

Tematyka badania dotyczyła prowadzonej przez firmy z województwa mazowieckiego polityki kadrowej,
szczególnie związanej z dokształcaniem, szkoleniem pracowników. Dlatego też w średnich i dużych firmach
rozmawiano przede wszystkim z dyrektorami, kierownikami działów HR, a w małych i mikro- – z właścicielami, współwłaścicielami, prezesami zarządu. W ponad połowie przedsiębiorstw (52%) wywiady przeprowadzono z mężczyznami, w pozostałych (48% ) – respondentami były kobiety.
Wykres 3. Płeć respondenta – uczniowie, bezrobotni i przedstawiciele firm
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pracodawcy
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Zgodnie z rozkładem w populacji, największy odsetek w próbie stanowiły przedsiębiorstwa z Warszawy (49%). 15% to przedsiębiorstwa z podregionu warszawskiego zachodniego, 12% - z podregionu warszawskiego wschodniego. Pracodawcy z podregionu ostrołęcko-siedleckiego stanowili 9%, z podregionu
radomskiego – 8%, a z podregionu ciechanowsko-płockiego – 7%.
95,6% całej próby to mikroprzedsiębiorstwa (0-9 pracowników), 3,6% - małe przedsiębiorstwa (1049 pracowników). Średnie i duże firmy stanowiły niecały 1% badanych (50-249 pracowników – 0,7%, 250
i więcej pracowników – 0,1%). Średnio w badanych firmach kobiety stanowiły 44,5% załogi, a mężczyźni
– 55,5%. Proporcje między kobietami i mężczyznami wyrównują się dopiero w dużych przedsiębiorstwach,
natomiast w mikro-, małych i średnich przeważają mężczyźni. Większość badanych firm deklarowało,
że zatrudnia swoich pracowników w ramach umów o pracę na czas nieokreślony. Średnio stanowią one
w firmach 4/5 załogi, natomiast 1/5 stanowią osoby zatrudnione na czas określony.
Tylko co czwarta firma wskazała, że wykorzystuje zatrudnianie pracowników w ramach umów
cywilnoprawnych. Im większe przedsiębiorstwo, tym częściej stosowana jest ta forma zatrudniania.
Najczęściej deklarowały to przedsiębiorstwa z sektora publicznego i firmy budowlane. Te firmy, które stosują zatrudnianie w ramach umów cywilnoprawnych poproszono o podanie, jaki odsetek stanowią pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, a jaki – pracownicy na umowach zlecenie, o dzieło. Średnie proporcje kształtują się następująco – 3/5 – osoby zatrudnione na umowach o pracę, 2/5 – osoby zatrudnione
w ramach umów cywilnoprawnych.
Próbę podzielono na 6 głównych branż. Najwięcej firm reprezentowało usługi i handel (w obu przypadkach - 31%). Co ósme przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją, co dziesiąte – budownictwem, a co dwunaste – transportem i telekomunikacją. Przedsiębiorstwa z sektora publicznego stanowiły 8%.
Niemal co piąta badana firma istnieje na rynku 10 lat lub krócej. Największy odsetek stanowiły
firmy działające 11-20 lat (43,5%) i tylko nieco mniej - firmy z najdłuższym stażem – powyżej 20 lat
(38%). Wśród firm z najkrótszym stażem działalności dominują firmy zajmujące się transportem i telekomunikacją oraz usługami. Wśród firm istniejących na rynku 11-20 lat najwięcej znalazło się przedsiębiorstw
budowlanych i handlowych. W grupie najstarszych przedsiębiorstw znalazły się głównie te z sektora
publicznego, ale również firmy produkcyjne i zajmujące się transportem i telekomunikacją.
39% przedsiębiorstw wskazało na przychody za ostatni rok obrotowy (2010) w granicach do 50 tys. zł.
43% uzyskało przychody od 51-500 tys., a 19% - powyżej 500 tys. zł.
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ROZDZIAŁ 2 DOKSZTAŁCANIE – DIAGNOZA
STANU OBECNEGO
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W ramach badania uczniów i osób bezrobotnych analizie poddano ich dotychczasowe doświadczenia
edukacyjne. Przyjrzano się również, jakie możliwości związane z dokształcaniem mają pracownicy badanych przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.
Różnice między uczniami i bezrobotnymi można dostrzec analizując posiadane przez obie badane grupy wykształcenie (wykres 4). Wśród osób, które podjęły kształcenie w szkołach dla dorosłych i placówkach kształcenia ustawicznego, prawie połowę (46%) stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a jedną trzecią (34%) – z gimnazjalnym lub niższym. W grupie bezrobotnych
również osoby z wykształceniem zawodowym stanowią największy odsetek, ale jest ich dużo mniej
niż wśród uczniów - stanowią jedną czwartą badanych (28%). W przypadku osób bezrobotnych zdecydowanie mniej jest osób z wykształceniem gimnazjalnym bądź niższym (12%). Wśród uczniów niewiele
jest osób posiadających wykształcenie średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące (co dziesiąty badany),
natomiast wśród bezrobotnych, takich osób jest dwa razy więcej (co piąty badany). W przypadku osób
legitymujących się wykształceniem wyższym różnice są jeszcze większe: tylko 3% stanowią wśród uczniów
szkół dla dorosłych i placówek kształcenia ustawicznego, a 16% wśród osób bezrobotnych.

Wykres 4. Wykształcenie respondentów – uczniowie i bezrobotni
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Badani bezrobotni częściej deklarują posiadanie wyuczonego zawodu niż grupa osób, które aktualnie się uczą (68% versus 55%), co w dużej mierze wiąże się ze strukturą wiekową badanych: niemal 70%
spośród uczniów stanowią osoby do 24 roku życia, w przypadku bezrobotnych stanowią oni 33%. Zostało
to przedstawione na wykresie 7 i wykresie 10.
Warto zwrócić również uwagę, że tematyka dokształcania wybierana przez bezrobotnych i oferowana
pracownikom przez firmy, jest zbieżna tylko w pewnym stopniu. Bezrobotni bardzo rzadko wskazywali
na szkolenia techniczne (związane z mechaniką, metalurgią, energetyką, elektroniką, naprawą i konserwacją pojazdów), a także te związane z architekturą i budownictwem, za to w tych obszarach często
dokształcani byli pracownicy badanych firm. Zarówno pracodawcy, jak i osoby bezrobotne wskazały na
szkolenia (lub inne formy kształcenia) w zakresie sprzedaży, marketingu, rachunkowości, księgowości, zarządzania, informatyki i wykorzystania komputerów. Bezrobotni zdecydowanie częściej niż badane firmy
inwestują w kształcenie związane z rozwojem osobowości i kariery zawodowej, usługami transportowymi
czy nauką języków obcych.
Wykres 5. Szkolenia i kursy wybierane przez bezrobotnych i oferowane pracownikom przez pracodawców
w ciągu ostatniego roku
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2.1. Szkoły i kierunki kształcenia wybierane przez osoby dorosłe w ramach formalnego
kształcenia ustawicznego
W grupie uczniów największy odsetek – co czwarty badany – stanowili uczniowie liceów
ogólnokształcących. Co piąty był w trakcie badania uczniem liceum uzupełniającego (19%),
technikum uzupełniającego (20%), bądź szkoły policealnej (21%). Zdecydowanie mniejszy odsetek
stanowili uczniowie zasadniczych szkół zawodowych (6%) czy techników (5%). Znikomy odsetek stanowili
w badaniu uczniowie gimnazjów dla dorosłych (2%) i liceów profilowanych (1%), w związku z czym te dwie
grupy w dalszych analizach szczegółowych będą pomijane. Opinie tych osób będą włączone do wyników
na poziomie ogólnym.
Przyglądając się badanej grupie w podziale na płeć można dostrzec, że zasadniczych różnic w strukturze nie
ma tylko w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących – wybrał je podobny odsetek kobiet i mężczyzn.
Kobiety częściej podejmowały naukę w liceach uzupełniających, szkołach policealnych i technikach,
natomiast mężczyźni – w technikach uzupełniających i zasadniczych szkołach zawodowych.
Wykres 6. Szkoły, w których uczą się badane osoby – uczniowie w podziale na płeć
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Najmłodsi badani (osoby do 24 roku życia) najczęściej kształcą się w technikach uzupełniających,
technikach, lub zasadniczych szkołach zawodowych. Uczniami liceów ogólnokształcących częściej są osoby
w wieku 25 lat i więcej, liceów uzupełniających – osoby w wieku 25-34 lata, a szkół policealnych – osoby
w wieku 35 lat i więcej.

21

Mieszkańcy terenów wiejskich, częściej niż osoby mieszkające w miastach, uczyły się w technikach
uzupełniających i zasadniczych szkołach zawodowych. W badanych technikach znalazły się, według
deklaracji, przeważnie osoby mieszkające na wsi i w małych miastach (do 50 tys. mieszkańców). Mieszkańcy
małych miast, nieco częściej niż mieszkańcy większych miast i terenów wiejskich, byli uczniami liceów
ogólnokształcących. W szkołach policealnych nieco częściej uczyli się mieszkańcy miast średniej wielkości
(51-200 tys. mieszkańców), a w liceach uzupełniających – mieszkańcy dużych miast (powyżej 200 tys.
mieszkańców).
Uczniowie, którzy określili siebie jako osoby pracujące, nieznacznie częściej podejmowali naukę
w szkołach policealnych, liceach uzupełniających i liceach. Natomiast niepracujący uczniowie nieco
częściej uczęszczali do zasadniczych szkół zawodowych i techników. Do techników uzupełniających
uczęszczał podobny odsetek uczniów bez względu na aktualną sytuację zawodową.
Osoby, które uczyły się w szkołach zawodowych (zasadniczych szkołach zawodowych, technikach
i szkołach policealnych) poproszono o podanie nazwy kierunku. Najczęściej były to zawody z grupy
technicy i inny średni personel (3 wielka grupa według klasyfikacji zawodów i specjalności - 66%).
Pozostałe osoby wskazywały na zawody z grup: pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (5 wielka grupa
- 16,5%), pracownicy biurowi (4 wielka grupa - 9%) i robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (7 wielka grupa 9%). Wśród badanych najwięcej znalazło się osób uczących się w zawodach:
•

technik rolnik,

•

technik pojazdów samochodowych,

•

technik usług fryzjerskich,

•

technik mechanizacji rolnictwa,

•

technik ekonomista.
Popularne były też kierunki, takie jak: mechanik pojazdów samochodowych, opiekun w domu pomocy

społecznej, technik prac biurowych, technik usług kosmetycznych. W badaniu znalazły się również osoby
z następujących kierunków: florysta, technik elektryk, technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz
małej gastronomii, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy, ślusarz, technik mechanik, technik
administracji, technik budownictwa.
Według deklaracji, co drugi badany uczeń szkół dla dorosłych i placówek kształcenia ustawicznego,
posiada już wyuczony zawód. Częściej twierdzą tak osoby w wieku 25 lat i starsze, nieznacznie częściej –
kobiety. W tej grupie znajdują się niemal wyłącznie osoby, które deklarują wykształcenie zasadnicze zawodowe
lub średnie zawodowe, a także ci, którzy aktualnie uczęszczają do technikum lub liceum uzupełniającego.
Wśród osób posiadających wyuczony zawód częściej znalazły się osoby pracujące oraz takie, które oceniają
sytuację swojego gospodarstwa domowego jako przeciętną lub dobrą. Częściej też dotyczyło to osób
z podregionów: warszawskiego i radomskiego niż ostrołęcko-siedleckiego i ciechanowsko-płockiego.
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Wykres 7. Posiadanie wyuczonego zawodu – uczniowie w podziale na płeć i wiek
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Badani najczęściej wskazywali na posiadanie zawodu z grup: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
(7 wielka grupa według klasyfikacji zawodów i specjalności) oraz pracownicy usług osobistych
i sprzedawcy (5 wielka grupa). W obu przypadkach dotyczy to niemal 40% badanych, którzy wskazali na
posiadanie wyuczonego zawodu. Co dziesiąta osoba podała zawód z grupy technicy i inny średni personel
(3 wielka grupa). Ok. 5% posiada zawód z grupy 6 - rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy lub z grupy 8 operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Rzadziej badani posiadali zawody z grupy 2 – specjaliści (2,1%)
i grupy 4 – pracownicy biurowi (1,4%)
Wśród zawodów wskazywanych na wyższym poziomie szczegółowości najczęściej pojawiały się:
•

fryzjer,

•

mechanik pojazdów samochodowych,

•

sprzedawca,

•

kucharz małej gastronomii,

•

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Wśród innych zawodów wskazywanych rzadziej (posiadane przez 3-10 badanych) znalazły się: krawiec,

technik ekonomista, rolnik, stolarz, piekarz, elektromechanik, ogrodnik, ślusarz, elektryk, murarz, spawacze
i pokrewni, technik technologii żywności, cukiernik.
W trakcie prowadzonych analiz postanowiono sprawdzić czy badane osoby podejmują kształcenie
w ramach posiadanego już zawodu, czy też aktualny kierunek, szkoła jest dla nich możliwością całkowitego
przekwalifikowania się. Okazuje się, że niemal 60% badanych wybrało kontynuację lub bardzo
zbliżony kierunek, natomiast pozostali (ok. 40%) wybrali zupełnie inny kierunek, niż wskazany,
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jako wyuczony zawód. Wśród zawodów, w których najczęściej dochodziło do kontynuacji znalazły się:
technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn
rolniczych. Najczęściej całkowicie przekwalifikowywały się osoby, które jako wyuczony zawód podały:
technik ekonomista, kucharz małej gastronomii, ale także mechanik pojazdów samochodowych. Warto
też wspomnieć o kierunku technik rolnik, który dla wielu wybierających go osób wiąże się z całkowitym
przekwalifikowaniem się. Może to wynikać z przepisów dotyczących dziedziczenia w rolnictwie gruntów
przekraczających 1 ha, gdzie jednym z warunków jest posiadanie wykształcenia związanego z rolnictwem
lub z wytycznych Unii Europejskiej związanych z dopłatami dla młodych rolników, gdzie warunkiem
uzyskania dopłat są odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub deklaracja uzupełnienia wykształcenia
w ciągu 36 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.
Uczniów szkół zawodowych (techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych) zapytano
o formę, w jakiej odbywają lub będą odbywać praktyczną naukę zawodu. Odpowiedzi w podziale na typ
szkoły przedstawiono na wykresie 8. Największy odsetek badanych (37%) przygotowuje się do zawodu
poprzez praktyki w firmach, a co piąty program praktycznej nauki zawodu realizuje w firmie, w której
jest już zatrudniony (zdecydowanie najczęstsza forma praktykowana przez uczniów zasadniczych szkół
zawodowych). Co czwarty badany uczy się na warsztatach organizowanych przez szkołę (stosunkowo
najrzadziej przez szkoły policealne). Uczniowie wskazywali także na inne formy (5%), między innymi na
praktyki w gospodarstwie rolnym (własnym lub rodziców). Pozostałe 14% badanych odpowiedziało,
że w ogóle nie ma zajęć z praktycznej nauki zawodu (najczęściej uczniowie szkół policealnych i techników
uzupełniających).
Wykres 8. Forma odbywania praktycznej nauki zawodu – uczniowie szkół zawodowych
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Niemal wszyscy uczniowie szkół zawodowych zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego
– oznajmiło to 9 na 10 badanych. Pozostałe osoby są raczej niezdecydowane – 9% jeszcze nie wie czy
przystąpi do egzaminu, a tylko 1% nie ma takiego zamiaru. Stosunkowo najbardziej nastawieni na zdanie
egzaminu zawodowego są uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, a najbardziej niezdecydowani uczniowie techników.
Wykres 9. Zamiar przystąpienia do egzaminu zawodowego – uczniowie szkół zawodowych
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2.2. Doświadczenia edukacyjne osób bezrobotnych

Więcej niż co czwarty badany (28%) z grupy osób bezrobotnych ankietowanych przed powiatowymi
urzędami pracy legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym (częściej mężczyźni niż kobiety).
Co piąty bezrobotny ma wykształcenie średnie zawodowe (22,5%, nie ma zasadniczych różnic ze względu
na płeć) lub średnie ogólnokształcące (21,5%, nieco więcej w tej grupie jest kobiet). 16% stanowią osoby
z wyższym wykształceniem (niemal dwukrotnie częściej dotyczy to kobiet), a 12% - osoby z wykształceniem
gimnazjalnym lub niższym (nieznacznie częściej dotyczy to mężczyzn). Wśród osób z najniższym poziomem
wykształcenia (gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym) dominują osoby z najstarszych
grup wiekowych – powyżej 35 roku życia. Odsetek osób z wykształceniem średnim zawodowym wyraźnie
spada wśród osób powyżej 50 roku życia.
Dwie trzecie bezrobotnych posiada wyuczony zawód. Nieco częściej deklarują tak mężczyźni niż
kobiety. Dotyczy to w głównej mierze osób po 24 roku życia. Nieco częściej deklarowali to mieszkańcy
podregionu ciechanowsko-płockiego, a najrzadziej warszawskiego.
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Wykres 10. Posiadanie wyuczonego zawodu – bezrobotni w podziale na płeć i wiek
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Wśród wymienionych znalazły się zawody z następujących wielkich grup zawodów (według klasyfikacji
zawodów i specjalności):
•

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (29%),

•

technicy i inny średni personel (23%),

•

pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (23%),

•

specjaliści (16,5%),

•

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (3,5%),

•

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (3%),

•

pracownicy biurowi (1%),

•

pracownicy przy pracach prostych (0,4%).
Tylko co dziesiąty badany bezrobotny deklarował, że w chwili badania uczestniczył w jakiejkolwiek

formie kształcenia ustawicznego. Większy odsetek (27%) miał takie doświadczenia w przeszłości. Do
dokształcania się w chwili badania dwa razy częściej przyznały się kobiety, najczęściej osoby z najmłodszej
badanej grupy wiekowej (18-24 lata), osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i wyższym oraz
z podregionu ostrołęcko-siedleckiego.
Wykres 11. Podejmowanie kształcenia ustawicznego – bezrobotni w podziale na wykształcenie
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Pozostaje jeszcze pytanie, dlaczego tak duży odsetek osób bezrobotnych (63%) nie uczestniczył nigdy
w żadnej formie kształcenia ustawicznego (zarówno formalnego, jak i nieformalnego). Powodem
podawanym najczęściej (co czwarty badany) były przeszkody finansowe. Być może szersza akcja
informacyjna o ofercie bezpłatnych szkół prowadzących formalne kształcenie ustawiczne, czy szkoleń
finansowanych ze środków Unii Europejskiej zachęciłaby te osoby do podjęcia kształcenia. Kolejne powody
łączą się z brakiem czasu, co w przypadku osób bezrobotnych uznać można raczej za wymówkę, niż realny
powód: brak możliwości pogodzenia pracy i nauki (23%), brak czasu (20%), obowiązki rodzinne,
domowe (18%). Co dziesiąta osoba podjęcie kształcenia uzależnia od otrzymania gwarancji, że po
ukończeniu szkolenia, kursu, czy szkoły otrzyma pracę. Rzadziej badani mówili o tym, że dokształcali się
we własnym zakresie (internet, prasa, literatura branżowa), że nie podejmowali kształcenia ustawicznego,
bo dopiero niedawno ukończyli obowiązkową edukację w systemie szkolnym, czy też oceniali że ich
kwalifikacje są wystarczające. Część osób przyznała, że głównym powodem niepodejmowania kształcenia
było lenistwo („nie chciało mi się”), wiek („jestem za stary”), brak ciekawych ofert edukacyjnych i zbyt duża
odległość szkół i placówek oferujących kształcenie ustawiczne od miejsca zamieszkania.
Wykres 12. Przeszkody w podejmowaniu kształcenia ustawicznego dostrzegane przez bezrobotnych

26,5%

brak możliwości finansowych

23,0%

brak możliwości pogodzenia pracy i nauki

19,8%

brak czasu

18,1%

obowiązki rodzinne, domowe

11,0%

brak gwarancji, że po ukończeniu szkolenia otrzyma się pracę
dokształcałem/am się samodzielnie

5,0%

kwalifikacje, które posiadam są wystarczające

5,0%

nie chciało mi się

5,0%
3,9%

jestem za stary
brak ofert, ciekawych propozycji

3,1%

uczęszczanie do innej szkoły, niedawno ukończona edukacja

3,1%
2,0%

placówki świadczące takie usługi znajdują się zbyt daleko

4,4%

inne
0%

10%

20%

30%

Wśród osób, które deklarowały udział w kształceniu ustawicznym (aktualnie i w przeszłości),
najbardziej popularne były kursy i szkolenia doskonalące oraz specjalizujące (73% wskazań,
co stanowi 27% całej próby). Pozostałe formy kształcenia ustawicznego wskazywane były przez dużo mniejsze
odsetki badanych: 19% - szkoły dla dorosłych (7% całej próby), 18% - studia (7% całej próby), 7% - staże
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i praktyki zawodowe (3% całej próby), 5% studia podyplomowe (2% całej próby), 4% - placówki kształcenia
ustawicznego (2% całej próby), 3% - seminaria i konferencje, warsztaty, odczyty (1% całej próby).
Wykres 13. Formy kształcenia ustawicznego wybierane przez bezrobotnych
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Spośród osób, które aktualnie się dokształcają, niemal połowa wskazała na naukę w ramach szkoleń
i kursów (co stanowi 5% całej próby), a co trzecia na naukę w szkołach dla dorosłych, podobny odsetek
– studia (po 4% w odniesieniu do całej próby). Co dziesiąta deklaruje, że aktualnie uczestniczy w stażach
i praktykach lub studiach podyplomowych. Osoby, które przyznały, że dokształcały się w przeszłości niemal
wyłącznie wskazywały na naukę w formie szkoleń i kursów (84% wskazań, co stanowi 23% całej próby).
Szkoły dla dorosłych czy studia wskazane były dużo rzadziej (po 12 - 13%, po 3% całej próby).
Zdaniem niemal 60% badanych dokształcanie przyniosło korzyści, ponieważ zwiększyły się ich
szanse na znalezienie pracy. Większymi optymistami w tym względzie są osoby, które aktualnie
się dokształcają niż osoby, które dokształcały się wcześniej (odpowiednio 74% versus 50% ocenia, że
wzrosły ich szanse na znalezienie pracy). Może to wiązać się z faktem, że część osób, które dokształcały się
wcześniej, mimo podniesienia poziomu wiedzy czy nabycia nowych kompetencji, nadal nie znalazła pracy.
Co czwarta osoba nie potrafi dokonać jednoznacznej oceny, a 16% ocenia, że kształcenie, które podjęli nie
zwiększyło ich szans na znalezienie pracy. W tej grupie szczególnie dominują osoby z najstarszej grupy
wiekowej (50 lat i więcej), z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym oraz średnim zawodowym. Bardziej
krytycznie korzyści z dokształcania oceniały osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy), a także
mieszkańcy podregionu radomskiego.
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Postanowiono sprawdzić, dlaczego według części badanych dokształcanie, które podjęli, nie przyniosło
zakładanych rezultatów, nie zwiększyło ich szans na rynku pracy. 70% tych osób wskazuje na przyczyny
zewnętrzne: mało ofert pracy na rynku, wysokie oczekiwania pracodawców. Co piąty badany podawał
przyczyny leżące po swojej stronie: przerwanie nauki, sprawy osobiste, brak motywacji, wiek.
W dalszej części wywiadów z osobami bezrobotnymi bardziej szczegółowo zapytano o trzy formy
kształcenia ustawicznego: szkolenia i kursy, naukę w placówkach kształcenia ustawicznego, szkołach
dla dorosłych oraz studia podyplomowe. Aktualnie lub w ciągu ostatniego roku w kursach i szkoleniach
uczestniczyło 30% osób, które wskazały, że kiedykolwiek uczyły się w ramach kształcenia ustawicznego
(11% całej próby), w szkołach dla dorosłych – 13% (5% całej próby), w studiach podyplomowych - 5% (2%
całej próby).
Wśród najczęściej wybieranych szkoleń i kursów znalazły się (szkolenia wskazane przez przynajmniej
co dziesiątą osobę):
•

sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami (w tym np. obsługa kas fiskalnych,
obsługa klienta),

•

usługi transportowe (m.in. prawo jazdy, obsługa wózków jezdniowych, przewóz osób i towaru, itp.),

•

rozwój osobowościowy i kariery zawodowej,

•

języki obce,

•

informatyka i wykorzystanie komputerów,

•

usługi fryzjerskie, kosmetyczne.
Osoby uczące się w szkołach dla dorosłych wskazywały na naukę m.in. w liceach ogólnokształcących,

a także w szkołach zawodowych na kierunkach związanych z fryzjerstwem, usługami kosmetycznymi,
zarządzaniem i administrowaniem, rachunkowością. Wiele osób wskazało, że w ramach zajęć rozwijają
swoje umiejętności związane z obsługą komputera oraz uczą się języków obcych.
Badani, którzy deklarowali podjęcie studiów podyplomowych, wskazywali najczęściej na kierunki
związane z rachunkowością, księgowością, ubezpieczeniami oraz zarządzaniem i administrowaniem. Osoby
te także podawały, że w ramach zajęć mają możliwość nauki języków obcych. Trzeba pamiętać, że wyniki
dotyczące bezrobotnych, którzy uczą się (lub uczyli w ciągu ostatniego roku) w szkołach dla dorosłych lub
podjęli studia podyplomowe należy traktować z dużą ostrożnością ze względu na małe liczebności.
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2.3. Możliwości podnoszenia wiedzy i kwalifikacji przez pracowników badanych firm

Pracodawców poproszono o ocenę, które formy podnoszenia kwalifikacji, są najlepsze w przypadku
pracowników ich firm. Zadaniem pracodawców było przyznanie podanym formom nauki oceny na skali 1-5,
gdzie: 1-całkowicie nieakceptowane, 2-raczej nieakceptowane, 3-w przypadku niektórych pracowników
nieakceptowane, w przypadku innych – preferowane, 4-raczej preferowane, 5-preferowane.
Spośród ośmiu badanych form dokształcania, sześć uzyskało ocenę powyżej środka skali (czyli
cyfry 3). Najbardziej preferowane przez pracodawców są te formy, które nie powodują zakłóceń
w funkcjonowaniu firmy: samodzielne dokształcanie się przez pracowników przy pomocy literatury
branżowej (średnia 3,91), szkolenia na stanowisku pracy (3,90), szkolenia, kursy zewnętrzne (3,89),
samodzielne dokształcanie się przez pracowników za pośrednictwem internetu (3,72). Studia i studia
podyplomowe uzyskały nieco niższe średnie, choć nadal powyżej środka skali (odpowiednio 3,42 oraz
3,22). Mniejszy odsetek pracodawców preferował udział swoich pracowników w konferencjach, wykładach
i seminariach (średnia 2,77) oraz ich naukę w szkołach dla dorosłych (2,63).
Wykres 14. Ocena form podnoszenia kwalifikacji przez pracodawców (średnie na skali 1-5, gdzie 1 oznacza
„całkowicie nieakceptowane”, a 5 – „preferowane”)
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Aż 70% pracodawców uważa, że ich pracownicy w jakikolwiek sposób uzupełniają swoją wiedzę.
Wyraźnie widać też, że im większa firma, tym większy odsetek pracodawców żywi takie przekonanie.
Najczęściej deklarowali tak przedstawiciele firm z sektora publicznego (98%), firm zajmujących się
transportem i telekomunikacją (80%) oraz firm usługowych (76%). Nieco rzadziej mówili o tym przedstawiciele
przedsiębiorstw związanych z budownictwem (68%) i handlem (66%), a najrzadziej – przedstawiciele
przedsiębiorstw produkcyjnych (42%). Analizując uzyskane informacje w podziale na subregiony okazuje
się, że częściej przekonanie o dokształcaniu mają pracodawcy z Warszawy (74%), podregionu ciechanowskopłockiego (71%) i podregionu warszawskiego wschodniego (70%). W pozostałych subregionach odsetek
tych pracodawców oscylował poniżej 70%. Najniższy odsetek wskazań odnotowano w podregionie
ostrołęcko-siedleckim (62%).
Sposób, w jaki pracownicy uzupełniają swoją wiedzę, w dużej mierze pokrywa się z oczekiwaniami
pracodawców w stosunku do tych form. Wśród pracowników najbardziej popularne są szkolenia,
kursy zewnętrzne (61%). Co drugi pracodawca wskazał, że pracownicy doszkalają się przy pomocy
literatury branżowej i internetu. Nieco rzadziej pracownicy mogą poszerzać wiedzę podczas szkoleń na
stanowiskach pracy (39%) czy na seminariach, konferencjach, wykładach (29%). Co czwarty wskazał,
że jego pracownicy zdobywają wiedzę w ramach studiów, a co piąty - w ramach studiów podyplomowych.
Na naukę w placówkach kształcenia ustawicznego, szkołach dla dorosłych wskazało zaledwie 8% badanych.
Nieco częściej miało to miejsce w średnich przedsiębiorstwach (50-249 pracowników), a także w firmach
z sektora publicznego i tych, które zajmują się transportem i telekomunikacją. Sporadycznie na tę formę
dokształcania pracowników wskazały przedsiębiorstwa z podregionu warszawskiego zachodniego.
Wykres 15. Formy dokształcania preferowane przez pracowników – w opinii przedstawicieli firm
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Jedną z możliwości dokształcania pracowników (zwłaszcza nowozatrudnionych) jest przekazywanie
wiedzy przez starszych, doświadczonych pracowników. Dwie trzecie badanych pracodawców deklaruje,
że posiada mechanizmy ułatwiające przekazywanie, kumulowanie wiedzy w przedsiębiorstwie.
Rzadziej posiadają je małe przedsiębiorstwa, firmy z branży handlowej, firmy istniejące na rynku nie dłużej
niż 10 lat oraz te o najniższych przychodach za ostatni rok obrotowy (do 50 tys. zł). Nieco rzadziej deklarowały
to firmy z podregionu warszawskiego zachodniego niż pozostałych.
Wykres 16. Posiadanie mechanizmów przekazywania, kumulowania wiedzy w przedsiębiorstwach oraz
najczęściej wykorzystywane mechanizmy
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Wśród najczęściej wykorzystywanych mechanizmów przekazywania wiedzy znalazły się
szkolenia wewnętrzne oraz mentoring polegający na opiece nad nowozatrudnionymi pracownikami
w pierwszym okresie ich funkcjonowania w firmie. W co trzecim przedsiębiorstwie funkcjonują zespoły
wielopokoleniowe, co w naturalny sposób pozwala na wymianę informacji. Co dziesiąta firma prowadzi
archiwizację pracy każdego pracownika, nieco mniej - archiwizację pracy tylko niektórych pracowników.
Bardzo mało firm deklaruje, że korzysta z coachingu.
W badaniu postanowiono sprawdzić, jaki odsetek badanych przedsiębiorstw dofinansowywał
naukę lub organizował szkolenia swoim pracownikom w ciągu ostatniego roku (wykres 17). Wskazało
na to 40% pracodawców, ale im większa firma tym ten odsetek był wyższy. W mikroprzedsiębiorstwach
wyniósł on niecałe 40%, w małych firmach – niemal 70%, a w średnich i dużych – niemal 90%. Okazuje się,
że w tej kwestii istnieje duże zróżnicowanie ze względu na branżę badanych przedsiębiorstw. Najczęściej
w dokształcanie pracowników w ciągu ostatniego roku inwestowały przedsiębiorstwa z sektora publicznego
(ponad 70%) i firmy zajmujące się transportem i telekomunikacją (niemal 60%). Deklaruje tak również ok.
40% firm z branży budowlanej i usługowej, a najrzadziej firmy zajmujące się handlem i produkcją (po
29%). Na dofinansowywanie nauki czy organizację szkoleń przekładała się również wysokość osiąganych
przychodów – zdecydowanie częściej miało to miejsce w firmach osiągających najwyższe przychody
(odpowiednio: do 50 tys. – 30% firm, 51-500 tys. – 41% firm, powyżej 500 tys. – 49% firm). Nieco częściej
tego typu działania deklarowały firmy z podregionu ciechanowsko-płockiego (48%) i Warszawy (43%).
Wykres 17. Dofinansowywanie nauki, organizacja szkoleń dla pracowników w ciągu ostatniego roku –
przedstawiciele firm
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Według deklaracji firm, które organizowały szkolenia w ostatnim roku, z dokształcania skorzystało aż
64% pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach (62% jeśli z analiz wykluczymy osoby
prowadzące własną działalność gospodarczą), 39% pracowników w małych przedsiębiorstwach,
31% - w średnich i 46% - w dużych. Mężczyźni nieco częściej mieli możliwość dokształcania się
w mikroprzedsiębiorstwach i dużych firmach, natomiast kobiety - częściej w małych i średnich
przedsiębiorstwach.
Wśród najczęściej wybieranych obszarów dokształcania pracowników wskazano na technikę,
naprawę i konserwację pojazdów (w tym także: mechanikę, metalurgię, energetykę, elektronikę,
telekomunikację, miernictwo, techniki spawalnicze), sprzedaż i marketing (w tym także: public relations,
handel nieruchomościami, obsługa kas fiskalnych, obsługa klienta) oraz rachunkowość, księgowość,
bankowość, ubezpieczenia, itp. Przedstawiciele badanych firm często mówili o szkoleniach (lub
innych formach dokształcania) związanych z informatyką i wykorzystaniem komputerów, zarządzaniem
i administrowaniem oraz architekturą i budownictwem. Część badanych mówiła ogólnie o kursach
zawodowych, specjalistycznych, związanych z wykonywaną pracą.
Co trzecia badana firma podała, że w oferowanych przez firmę szkoleniach czy innych formach
dokształcania mogą brać udział pracownicy ze wszystkich stanowisk. Podobne odsetki wskazały,
że najczęściej dotyczy to osób na stanowiskach wykonawczych (najczęściej firmy z branży budowlanej
i produkcyjnej) i stanowiskach specjalistycznych (głównie przedsiębiorstwa z sektora publicznego). Tylko
5% podało, że najczęściej uczestniczą w nich osoby ze stanowisk menadżerskich (nieco częściej firmy
z branży zajmującej się transportem i telekomunikacją).
Większość badanych (81%) uznało, że pracownicy chętnie uczestniczą w możliwościach dokształcania
oferowanych przez firmę.
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ROZDZIAŁ 3 WIEDZA I KOMPETENCJE
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3.1. Subiektywna ocena własnej wiedzy i kompetencji

Subiektywna ocena własnej wiedzy i kompetencji to dla każdej osoby – uczestnika rynku pracy jeden
z istotniejszych punktów wyjścia do rozważań na temat swojej sytuacji zawodowej i potrzeby dokształcania
się.
Ogólnie osoby z grupy bezrobotnych i aktualnie dokształcających się oceniają swoją wiedzę
i kompetencje niemal identycznie – średnio na poziomie 3,34 i 3,31 (ocena dokonywana na 5-stopniowej
skali, gdzie 1 oznacza oceniam „bardzo nisko”, a 5 – „bardzo wysoko”). Z analizy rozkładu odpowiedzi,
zaprezentowanego na wykresie 18, wynika, że większość badanych jest przekonana, że ich wiedzę
i kompetencje można ocenić na średnim poziomie – w obu grupach odsetek takich osób wynosi 62%.
Co trzeci respondent uważa, że pod tym względem zasługuje na wyższą ocenę, z czego 7% bezrobotnych i
5% uczących się przyznaje sobie najwyższą notę. Negatywne oceny własnej wiedzy i kompetencji pojawiają
się zdecydowanie najrzadziej – w obu grupach ich odsetek wyniósł 6% (w tym ocenę bardzo niską wystawiło
sobie mniej niż 1% badanych).
Wykres 18. Subiektywna ocena wiedzy i kompetencji – uczniowie i bezrobotni
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Czy dokształcanie się wpływa na subiektywną ocenę własnej wiedzy i kompetencji? Z odpowiedzi
udzielonych przez osoby, które aktualnie uczestniczą w jakiejś formie kształcenia ustawicznego wynika, że
wpływa, aczkolwiek w niewielkim stopniu. O ile swoją obecną wiedzę i kompetencje oceniają na średnim
poziomie 3,31, to są przekonani, że przed podjęciem nauki aspekty te zasługiwały na ocenę na
poziomie 3,08. Badani ponad dwukrotnie częściej skłonni są wystawiać negatywną ocenę poprzedniemu
stanowi swojej wiedzy i kompetencji niż obecnemu – 14% uznało, że przed podjęciem nauki zasługiwali na
ocenę bardzo niską lub niską, natomiast w momencie, gdy się dokształcają, takie oceny wystawiłoby sobie
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już tylko 5% badanych. Częściej także są przekonani, że po podjęciu nauki poziom ich wiedzy i kompetencji
zasługuje na ocenę dobrą lub bardzo dobrą, aniżeli wcześniej (32% versus 20%). Wzrost swojej wiedzy
i kompetencji w porównaniu do staniu sprzed podjęcia nauki najczęściej dostrzegają uczniowie w wieku
35+ oraz osoby uczęszczające do techników, szkół policealnych i liceów ogólnokształcących.
Wykres 19. Subiektywna ocena wiedzy i kompetencji uczniów – przed i po podjęciu kształcenia
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3.2. Ocena wiedzy i kompetencji (potencjalnych) pracowników z perspektywy
pracodawców

Bardzo ważne jest także zdanie pracodawców, jeśli chodzi o ocenę wiedzy i kompetencji nie tylko obecnie
zatrudnianych osób, ale także potencjalnych pracowników, czyli kandydatów zgłaszających się do pracy.
Osoby zatrudnione w firmach biorących udział w badaniu, oceniane są przez swoich pracodawców
pod tym względem dość wysoko – średnio na poziomie 3,79 (przy wykorzystaniu 5-stopniowej
skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 – bardzo wysoką). 2/3 badanych pracodawców uważa, że
wiedza i kompetencje ich pracowników są wysokie lub bardzo wysokie, zdaniem co trzeciego plasują
się one na średnim poziomie, a tylko 3% ocenia je nisko lub bardzo nisko (wykres 20). O dużej wiedzy
i wysokich kompetencjach swoich pracowników najbardziej są przekonani przedstawiciele przedsiębiorstw
publicznych (82% ocen pozytywnych, podczas gdy wśród prywatnych podmiotów odsetek ten wynosi 63%,
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średnie oceny odpowiednio 4,02 i 3,75), a także największych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej
250 pracowników (82% ocen pozytywnych – o 10% więcej niż w przypadku mniejszych podmiotów, średnie
oceny odpowiednio 3,96 i 3,79).
Wykres 20. Ocena wiedzy i kompetencji pracowników oraz kandydatów do pracy – z perspektywy
pracodawców
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Z kolei wiedza i kompetencje osób zgłaszających się do pracy oceniane są przez pracodawców
zdecydowanie gorzej – na średnim poziomie 2,64. Tylko co dziesiąty pracodawca jest zdania, że wiedzę
i kompetencje osób aplikujących o pracę można ocenić wysoko lub bardzo wysoko (przy czym ocenę bardzo
wysoką wystawiło mniej niż 1%), nieco ponad połowa przyznałaby ocenę średnią, a więcej niż co trzeci –
niską lub bardzo niską. W przypadku osób zgłaszających się do pracy występuje podobna prawidłowość,
co w przypadku aktualnych pracowników, ale oczywiście na odpowiednio niższym poziomie. Mianowicie
najwyżej oceniani są kandydaci aplikujący o pracę w przedsiębiorstwach publicznych (średnia ocena
na poziomie 3,15, podczas gdy sektor prywatny wystawia oceną na poziomie 2,55), także im większe
przedsiębiorstwo, tym – zdaniem pracodawców – wyższe kwalifikacje osób zgłaszających się do pracy
(2,62 w przypadku przedsiębiorstw najmniejszych i 3,30 w przypadku największych, zatrudniających 250
pracowników lub więcej).
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Przedstawiciele pracodawców (Izby Rzemieślnicze, cechy, stowarzyszenia), biorący udział w badaniu
jakościowym przyznali, że większość absolwentów polskich placówek oświatowych nie spełnia
ich oczekiwań. Głównym problemem, na który zwracali uwagę, była nieumiejętność praktycznego
zastosowania wiedzy teoretycznej, brak samodzielności, odpowiedzialności oraz niski poziom umiejętności
interpersonalnych. Pośrednio wynika to z tego, że większość placówek oświatowych nie zna realnych
potrzeb pracodawców, a nowe kierunki wprowadzane są w oparciu o nie zawsze uzasadnione przesłanki.
„Szkoły przede wszystkim powinny pomyśleć o tym, żeby były atrakcyjne, więc powinny raczej przestawiać się na
zawody przyszłościowe. Z tym, że jest problem, ze względu na to, że jest długi cykl kształcenia. Myśmy próbowali
zadać pytanie osobom odpowiedzialnym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Proszę nam powiedzieć, za 5 –10 lat,
jakie zawody będą? A oni odpowiedzieli, że czarodziejskiej kuli nie mają. Więc tak naprawdę nie ma. Badane są
rynki pracy, ale historyczne.” Pracownik starostwa, powiat podwarszawski

3.3. Cechy i kwalifikacje pracowników poszukiwanych przez pracodawców

Z przeprowadzonych badań wynika, że gdyby przedsiębiorcy nie mieli żadnych ograniczeń, w tym
finansowych, czy lokalowych, to najchętniej zatrudniliby pracowników na konkretne stanowiska.
Takiej odpowiedzi spontanicznie udzieliło 42% badanych, a wśród wymienianych pojawiały się bardzo
różne funkcje, w zależności od profilu działalności, czy aktualnych potrzeb firmy. Co dziesiąty pracodawca
zatrudniłby osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, prawie tyle samo z odpowiednim wykształceniem,
a co trzynasty osoby z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, znające się na swojej pracy. Jeszcze rzadziej
przedstawiciele badanych podmiotów wspominali o takich cechach poszukiwanych pracowników,
jak: inteligencja, zaradność, zaangażowanie, pracowitość, uczciwość, rzetelność, sprawność fizyczna,
odpowiedni wiek, czy też o posiadaniu przez nich odpowiednich uprawnień czy doświadczenia. Co piąty
przedsiębiorca, mimo hipotetycznie założonego braku jakichkolwiek ograniczeń, nie zatrudniłby żadnego
pracownika. Natomiast 7% badanych nie było w stanie dokonać nawet ogólnej charakterystyki osób, które
chcieliby zatrudnić.
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Wykres 21. Pracownicy, których pracodawcy zatrudniliby najchętniej
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Pracodawców dodatkowo zapytano wprost, jakie konkretnie cechy i umiejętności powinni posiadać
potencjalni pracownicy, chcący otrzymać zatrudnienie w ich firmie. Odpowiedzi zaprezentowano na wykresie
22. Najbardziej poszukiwane osoby powinny odznaczać się odpowiedzialnością, sumiennością
i zdyscyplinowaniem (24%), bardzo ważne jest także posiadanie wiedzy specjalistycznej (21%) oraz
uczciwość i lojalność w stosunku do pracodawcy (19%). Nieco rzadziej zwracano uwagę na odpowiednie
wykształcenie (poziom lub kierunek), komunikatywność, pracowitość, doświadczenie, kreatywność
i dyspozycyjność. Inne cechy i umiejętności wskazywał mniej niż co dziesiąty pracodawca i były to
(w porządku malejącym): samodzielność i operatywność, zaangażowanie, punktualność i dobra organizacja
pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolności intelektualne i szybkie uczenie się, umiejętność obsługi
komputera, wiek, wygląd, siła, czy zdrowie, ogólnie kompetencje i profesjonalizm, odporność na stres
i cierpliwość, znajomość języków obcych, prawo jazdy, umiejętności specjalistyczne, umiejętność negocjacji,
asertywność, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, dysponowanie własnym samochodem. Co ciekawe,
posiadanie prawa jazdy jest istotne tylko dla 3% pracodawców, tak samo znajomość języków obcych,
natomiast są to jedne z głównych umiejętności, na których zdobywanie nastawione są osoby aktualnie
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dokształcające się, jak również bezrobotne. Dodatkowo pracodawców, dla których ważna jest znajomość
języków, zapytano, jakie konkretnie języki mają na myśli i niemal wszyscy wskazali język angielski, a prawie
połowa – niemiecki.
Wykres 22. Cechy i umiejętności pożądane u kandydatów zgłaszających się do pracy
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Zdaniem respondentów uczestniczących w badaniu jakościowym, współcześni pracodawcy mają
większe oczekiwania w stosunku do potencjalnych pracowników niż kilka lat temu. Ich zdaniem
przedsiębiorstwa poszukują osób, które:
•

posiadają ugruntowaną wiedzę związaną z wykonywaną pracą,

•

potrafią ją wykorzystać w praktyce,

•

kompleksowo i efektywnie wykonują powierzone im obowiązki, wykazując się przy tym pełną
samodzielnością, odpowiedzialnością, a także umiejętnością łączenia różnych obowiązków w ramach
jednego stanowiska pracy,

•

są elastyczne (dyspozycyjne czasowo, mobilne przestrzennie i zadaniowo),

•

są kreatywne,

•

są rzetelne,

•

są komunikatywne.

„Od nowego pracownika na pewno chcemy tego, żeby on się chciał uczyć, chciał się przystosować, żeby nie
przychodził do pracy z taką myślą, że jestem najlepszy i wszystko się zorganizuje, bo każda firma ma trochę inny
styl. Każdy pracodawca chce, aby pracownik integrował się z firmą, wtedy jest bardziej lojalny, lepiej pracuje.”
Stowarzyszenie pracodawców
Z kolei jeśli chodzi o grupy osób potencjalnie dyskryminowanych przez pracodawców, to oficjalnie
takowe nie istnieją. Jednak w praktyce dyskryminacji doświadczają osoby powyżej 40 roku życia, kobiety
oraz osoby niepełnosprawne, choć ta sytuacja zdaje się poprawiać, dzięki zwiększającej się świadomości ich
atutów (kampanie społeczne, programy unijne). Natomiast z całą pewnością czynnikiem dyskryminującym
potencjalnego pracownika są nałogi, naruszające bezpieczeństwo pracy (powody: zaostrzenie kontroli,
wyższe kary, wzrost świadomości i poczucia odpowiedzialności wśród pracodawców).
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ROZDZIAŁ 4 MOTYWACJE I KORZYŚCI
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4.1. Zainteresowanie kształceniem ustawicznym

Z badań jakościowych wynika, że ogólnie zainteresowanie formalnym kształceniem ustawicznym
zmniejszyło się w ciągu ostatnich kilku lat, co związane jest z następującymi zjawiskami:
•

zniesieniem obowiązku służby wojskowej (wielu młodych mężczyzn „uciekało przed wojskiem”
kontynuując naukę),

•

„modą na wykształcenie wyższe” (reforma edukacji preferująca wykształcenie ogólne, większy prestiż,
wymóg, norma) – zdobycie tytułu licencjata wymaga według badanych mniejszego wysiłku (brak
konieczności zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, porównywalny czas
kształcenia, konieczność uzupełniania wykształcenia przez osoby uzyskujące tytuł technika),

•

nasycenie rynku – coraz mniej osób w instytucjach publicznych i po szkołach zawodowych musi
uzupełniać wykształcenie (te, które miały taką potrzebę, w większości przypadków już to zrobiły);
niektóre popularne kierunki kształcą zbyt wielu absolwentów – rynek nie jest w stanie ich wchłonąć.
Respondenci ci dostrzegali jednak także zjawiska wpływające okresowo na wzrost zainteresowania

kształceniem ustawicznym, np.:
•

wprowadzenie obowiązku posiadania wykształcenia rolniczego prze osoby dziedziczące ziemię, bądź
starające się o dopłaty unijne,

•

zmiany przepisów,

•

aktualizacje programów księgowych, itp.

„Generalnie na podstawie rozmów, jakichś tam wizyt w kuratorium, gdzie są jakieś dane statystyczne dla całego
województwa, to kształcenie ustawiczne, zainteresowanie tym się zmniejsza. Kształcenie ustawiczne w formie
szkoły policealnej. Jest cała gama oferty szkół wyższych. Poza tym, te szkoły wyższe są chyba szerzej znane, tak
mi się wydaje. Chyba to się z tego bierze. Jeśli do wyboru mam mieć tytuł technika, a tytuł licencjata...” Dyrektor
placówki oświatowej, powiat podwarszawski
„Zmieniło się w momencie, kiedy przestało obowiązywać WKU. Bardzo spadła nam ilość mężczyzn kształcących
się w kierunkach. Często przychodzili do nas, żeby nie pójść do wojska. To są dwa lata i mieli jakieś zabezpieczenie.”
Dyrektor placówki oświatowej, Warszawa
Mimo to, na poziomie deklaratywnym, o potrzebie ciągłego doszkalania się i uzupełniania swojej
wiedzy przekonana jest zdecydowana większość badanych, zarówno osób aktualnie uczących się,
jak i bezrobotnych. Uważa tak odpowiednio 86% i 91% w ramach każdej z tych grup, na co, mniej więcej
w równych proporcjach, składają się odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak” udzielone na pytanie
o potrzebie ciągłego dokształcania się (przy czym uczący się rzadziej niż bezrobotni wskazywali odpowiedź
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bardziej zdecydowaną – 41% versus 50%). Porównanie wyników dla osób uczących się, bezrobotnych oraz
pracodawców znalazło się na wykresie 23.
Wykres 23. Przekonanie o potrzebie ciągłego dokształcania – uczniowie, bezrobotni i przedstawiciele firm
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Także pracodawcy, w takim samym stopniu jak (potencjalni) pracownicy, są przekonani o potrzebie
ciągłego dokształcania się załogi. 88% badanych przedsiębiorców uważa, że pracownicy powinni
cały czas uzupełniać swoją wiedzę i doszkalać się – w większości są to opinie wypowiedziane z pełnym
przekonaniem (62% badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 27% – „raczej tak”). Nieco
częściej taką potrzebę widzą podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób, aniżeli te mniejsze. Na ciągłe
podnoszenie kwalifikacji przez swoich pracowników najbardziej nastawione są przedsiębiorstwa publiczne
(niemal wszystkie), natomiast wśród tych prywatnych potrzebę ciągłego dokształcania się pracowników
stosunkowo najrzadziej dostrzegają te z branży produkcyjnej.
„Ja jestem gorącym zwolennikiem i wychodzę z założenia, że istnieje bezsprzeczna potrzeba kształcenia przez
całe życie. Człowiek, który nabył pewne umiejętności, nie są dane te umiejętności, i że życie idzie naprzód,
i związku tym, z tym, jeśli ktoś przykładowo poznał technikę kładzenia tynku, to w tej chwili jest zupełnie nowa
metoda, są zupełnie inne technologie. W związku z tym, on powinien uzupełniać swoją wiedzę.” Stowarzyszenie
Pracodawców
Przeprowadzone badania jakościowe ukazują perspektywę pracodawcy w nieco innym świetle i okazuje
się, że ich stosunek do kształcenia ustawicznego nie jest jednoznaczny. Pracodawcy bowiem z jednej strony
deklarują, że poszukują pracowników wykształconych, o aktualnych kwalifikacjach, z drugiej – nie
wszyscy chętnie zgadzają się na ich udział w zajęciach, zwłaszcza, jeżeli realizowany jest kosztem
dyspozycyjności (obowiązki służbowe powinny być na pierwszym miejscu). Wsparcie ogranicza się często
do tolerowania tej formy aktywności. Wyjątkiem są zawody wymagające podnoszenia kwalifikacji, zmiana
stanowiska pracy, zmiana miejsca w strukturze firmy (awans), poszerzenie działalności firmy o nowe obszary.
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Dodatkowo niektórzy pracodawcy, kierując pracowników na dokształcanie, wymagają podpisania „lojalki”,
zobowiązującej pracownika do pozostania w firmie lub / oraz zakazu pracy u konkurencji przez określony
czas.
„Chodzi o mobilność. To się zgadza i ta dyspozycyjność. Z jednej strony chcieliby mieć wykształconych ludzi,
a z drugiej są obowiązki służbowe … tak jakby praca jest najważniejsza, w pierwszej kolejności. Ta sytuacja
kształtuje się w relacjach pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, który kształci się – tworzy się pewnego rodzaju
układ. Ten układ w pewnym momencie decyduje, czy pracownik kształci się dalej, czy porzuca dalsze kształcenie,
z racji tego, że nie może pogodzić obowiązków zawodowych z nauką.” Dyrektor placówki oświatowej, powiat
podwarszawski
Okazuje się także, co zostało potwierdzone w badaniach ilościowych, że proces kształcenia pracowników
mocniej wspierają firmy duże, o określonej kulturze organizacyjnej, dbające o swój wizerunek wewnętrzny
i zewnętrzny. Prawdopodobnie wynika to z ich większych zasobów finansowych, kadrowych oraz profilu
działalności (łatwość zastąpienia pracownika podczas jego nieobecności, możliwość dofinansowania nauki,
konieczność nadążania za nowoczesnymi technologiami).

4.2. Rozwiązania przedsiębiorstw związane z dokształcaniem się pracowników

Tylko co piąte badane przedsiębiorstwo posiada formalne plany szkoleniowe, ścieżki kariery dla
pracowników, przy czym w połowie tych przypadków są nimi objęci tylko niektórzy pracownicy. Pozostałe
podmioty (4/5) w ogóle takich planów nie tworzą. Generalnie plany szkoleniowe są opracowywane
tym rzadziej, im mniejsze jest przedsiębiorstwo – w tych największych odsetek firm, które posiadają
je przynajmniej dla części pracowników, wynosi 62%, a w tych najmniejszych wynosi on zaledwie 18%.
Znacznie częściej są one tworzone w przedsiębiorstwach publicznych, aniżeli prywatnych (39% versus 16%).
Wśród prywatnych w pozytywny sposób wyróżnia się pod tym względem branża obejmująca transport
i telekomunikację (47%).
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Wykres 24. Posiadanie przez pracodawców planów szkoleniowych (ścieżek kariery) dla swoich pracowników
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Dwóch na trzech pracodawców, którzy planują w ciągu najbliższego roku jakiekolwiek kursy lub szkolenia,
dotychczas udzielało pracownikom urlopów szkoleniowych, a w kolejnych 15% wszakże nie były one do tej
pory udzielane, ale nie byłoby z tym problemu, gdyby pracownik wystąpił z tego typu wnioskiem. Można
więc spodziewać się podobnych postaw w przyszłości. Natomiast w niemal co piątym przedsiębiorstwie
urlopy szkoleniowe nie były udzielane i pracodawcy w ogóle nie widzą potrzeby, aby ich udzielać.
Co ciekawe, niechęć do przyznawania dodatkowych dni wolnych od pracy na dokształcanie się, jest
wprost proporcjonalna do wielkości przedsiębiorstwa (w tych najmniejszych niechęć ta jest dwukrotnie
niższa niż w tych największych – 17% versus 34%). Spośród podmiotów z różnych branż, najbardziej
skłonne do udzielania urlopów szkoleniowych swoim pracownikom są te działające w obszarze transportu
i telekomunikacji (tylko co dziesiąty do tej pory ich nie udzielał i w przyszłości także nie ma takiego zamiaru),
a najmniej przedsiębiorstwa produkcyjne (już co trzeci do tej pory ich nie udzielał i w przyszłości także nie
zamierza).
Z badań jakościowych również wynika, że udzielanie pracownikom urlopów szkoleniowych bywa
problemem, gdyż dyspozycyjność i wywiązywanie się z przydzielonych pracownikowi obowiązków
traktowane są mimo wszystko priorytetowo.
„Bardzo ciężko zrealizować praktyki zawodowe słuchaczy szkoły policealnej w sytuacji gdy on pracuje, ma
rodzinę i on ma w cyklu kształcenia 4 czy 6 tygodni praktyki zawodowej. On nie znajdzie mi pracodawcy, który
da takiemu człowiekowi, już nie mówię płatne, bezpłatny urlop, czy jakieś zwolnienie.” Dyrektor placówki
oświatowej, powiat podwarszawski
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4.3. Motywacje do podejmowania nauki

Aby poznać motywacje osób, które obecnie podnoszą swoje kompetencje w ramach kształcenia
ustawicznego, poproszono je o podanie przyczyn, dla których zdecydowały się na podjęcie nauki (wykres
25). Okazuje się, że osobami tymi najczęściej kierowała chęć zdobycia lepszego wykształcenia, chęć
kontynuowania nauki (44%), często także była to chęć podnoszenia kwalifikacji, czy poszerzania
wiedzy (27%). Dla niektórych podjęcie nauki równoznaczne było ze zwiększeniem swoich szans na
utrzymanie lub znalezienie pracy, zdobycie lepszej pracy lub otrzymanie awansu (15%). Inne przyczyny,
takie jak chęć poprawy sytuacji materialnej, przekonanie o tym, że wykształcenie jest ważne dla rozwoju
zawodowego, czy też realizacja własnych zainteresowań, wskazywane były raczej rzadko. Najrzadziej jednak
nauka była podejmowana ze względu na namowę innych osób (rodziny, znajomych, pracodawcy), czy też
ze względu na wymogi unijne.

Wykres 25. Czynniki decydujące o podjęciu kształcenia przez osoby uczące się
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44,0%
27,0%
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Z kolei o wyborze takiego, a nie innego kierunku czy takiej szkoły, najczęściej decydowała chęć
realizacji własnych zainteresowań (23%), co najczęściej akcentowali uczniowie techników i zasadniczych
szkół zawodowych. Nieco mniejszy odsetek badanych dokonał wyboru ze względu na chęć zdobycia
konkretnego zawodu, czy wykształcenia (16%). Co ósmy wybrał daną szkołę lub kierunek z uwagi na
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bliską lokalizację (13%). Co dziesiąty kierował się możliwością znalezienia pracy po danym kierunku, nieco
rzadziej wynikało to z chęci kontynuacji nauki lub uzupełniania wykształcenia zgodnie z wykonywaną
pracą (8%), czy też z namowy innych osób (8%). Taki sam odsetek badanych dokonał wyboru ze względu na
ogólną chęć podniesienia swoich kwalifikacji i wykształcenia, co po prostu przypadkowo (po 7%). Natomiast
4% badanych w ogóle nie było w stanie powiedzieć, dlaczego podjęli tę decyzję. Pojawiały się także inne
przyczyny, takie jak perspektywa lepszych zarobków, możliwość bezpłatnej nauki, czy odpowiadający
badanym sposób organizacji zajęć, aczkolwiek wskazywane były jeszcze rzadziej. Odpowiedzi badanych
zestawiono na wykresie 26.

Wykres 26. Czynniki decydujące o wyborze danego kierunku czy szkoły przez osoby uczące się
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Wypowiedzi respondentów biorących udział w badaniu jakościowym potwierdzają, że motywacje
uczniów do podejmowania kształcenia, bywają różne, jednak zazwyczaj koncentrują się wokół
poprawy / zabezpieczenia swojej sytuacji życiowej i dotyczą zmiany pracy, chęci jej utrzymania
lub pozyskania. Na drugim miejscu respondenci wymieniali względy emocjonalno – ambicjonalne. Przyczyn
braku doskonalenia zawodowego badani upatrywali w braku wiary we własne możliwości, niechęci do
rezygnacji z czasu wolnego, trudnościach organizacyjnych (pogodzenia pracy, nauki i życia rodzinnego).
Kwestia barier w podejmowaniu kształcenia zostanie omówiona w dalszej części niniejszego opracowania.
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Czynniki, które można uznać za motywatory do nauki w życiu dorosłym, widziane okiem przedstawicieli
instytucjonalnych:
•

chęć zmiany pracy (chęć awansu, podwyższenia wynagrodzenia, zmiana zainteresowań, poczucie
zagrożenia związane z niepewną sytuacją u obecnego pracodawcy),

•

chęć podjęcia pracy (trwałe bezrobocie, niemożność znalezienia pierwszej pracy lub pracy po
przerwie),

•

względy emocjonalne i ambicjonalne (zazwyczaj proces edukacji przerwany został ze względów
rodzinnych, finansowych, psychofizycznych, innych), np. chęć zaimponowania partnerowi, dorównania
współpracownikom, pomocy w nauce dzieciom lub możliwość zrealizowania własnych pasji, chęć bycia
na bieżąco ze zmieniającym się w szybkim tempie stanem wiedzy,

•

zachęty (czasem przymus) ze strony urzędu pracy (głównie formy kursowe), pracodawcy (wymóg nie
zawsze postawiony wprost, czasem blokada awansu) lub ośrodka opieki społecznej (niewielka liczba
wskazań),

•

potrzeba udokumentowania kwalifikacji, zaktualizowania wiedzy,

•

chęć podniesienia swojej konkurencyjności na rynku pracy – wykształcenie wyższe staje się normą,

•

świadczenia finansowe (renta rodzinna, stypendium, dofinansowanie, zwrot kosztów).

„Jedna grupa to są osoby, które świadomie do nas przychodzą po szkole średniej, bo wiedzą, że chcą pracować
jako masażyści, jako kosmetyczki, fryzjerzy. Druga grupa to są osoby w przedziale wiekowym 35-50 lat, które albo
straciły pracę, albo to, co robią nie sprawia im przyjemności i satysfakcji i chcą się przekwalifikować.” Dyrektor
placówki oświatowej, Warszawa
„Czasami są sytuacje, że nasi klienci posiadają bardzo duże umiejętności, np. obsługa wózków jezdniowych, czy
klientki posiadają umiejętności z zakresu stylizacji paznokci. Aczkolwiek muszą uzupełnić te kwalifikacje, nabyć
potwierdzenie tych kwalifikacji. I dlatego przychodzą tutaj.” Pracownik urzędu pracy, powiat podwarszawski
„W przypadku dorosłych to pracodawca oczekuje od nich odpowiednich kwalifikacji na papierze typu: ‘masz
u mnie stanowisko pracy, wykonujesz jakiś tam zawód, ale zrób tę szkołę średnią, ogólnokształcącą’. Ale też
motywem ich działania jest to, że widzi, że praca ta się kończy i można by podjąć kształcenie w innym zawodzie,
żeby mieć furtkę odwrotu. Albo w ogóle nie ma pracy, w związku z tym zdobycie jakiegokolwiek zawodu zwiększa
jego szanse.” Pracownik starostwa, powiat podwarszawski
Osoby, które podjęły naukę w ramach kształcenia ustawicznego w większości deklarują,
że zdecydowały się na to z własnej inicjatywy – twierdzi tak 84% badanych. Wpływ innych osób miał
zdecydowanie mniejsze znaczenie, z czego stosunkowo najczęściej były to osoby najbliższe, czyli przede
wszystkim rodzina (15%), rzadziej znajomi (4%). Podjęcie nauki z inicjatywy osób trzecich zdarzało się
bardzo rzadko – wpływ pracodawcy miał znaczenie w przypadku zaledwie 11 respondentów, natomiast
z inicjatywy powiatowego urzędu pracy naukę podjęły tylko 2 osoby spośród badanych.
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Wykres 27. Osoby / podmioty, z inicjatywy których badani podjęli kształcenie ustawiczne
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Powiatowy urząd pracy miał zdecydowanie większy wpływ na podejmowanie kształcenia w przypadku
osób bezrobotnych. Co piąty bezrobotny, który deklarował dokształcanie, wskazuje na aktywność tej
instytucji (nieco częściej mówiły o tym osoby dokształcające się w przeszłości). Większość badanych,
podobnie jak w przypadku uczniów, deklaruje, że dokształca lub dokształcało się z własnej inicjatywy
(dokładnie niemal trzy czwarte osób bezrobotnych). Nieco częściej na własną inicjatywę wskazywały osoby,
które aktualnie dokształcają się. Co dziesiąty natomiast wskazał na pracodawcę, a sporadycznie inicjatywę
w tym względzie przejawiała rodzina lub znajomi badanych osób.

4.4. Czynniki zachęcające do podejmowania nauki

Podejmowanie nauki w życiu dorosłym, która nie ma już charakteru obowiązkowego, a z którą zazwyczaj
wiążą się pewne nakłady nie tylko czasowe, ale również finansowe, jest sprawą indywidualną, za którą
mogą stać różne motywacje. O to, co mogłoby być takim czynnikiem zachęcającym, zapytano zarówno
osoby bezrobotne, które warto byłoby skłaniać do dodatkowej aktywności, jak i osoby, które aktualnie się
dokształcają, a po których wypowiedziach można wnioskować, że również w ich przypadku odegrały one
pewną rolę. Ich stanowisko uzupełniono o perspektywę pracodawców i przedstawicieli instytucjonalnych.
Spośród osób bezrobotnych, które zapytano, co mogłoby zachęcać do podjęcia nauki, połowa jest
przekonana, że największą zachętą są perspektywy na rynku pracy, czyli w opinii jednych respondentów
byłaby to możliwość otrzymania pewnej pracy, a w opinii innych – atrakcyjnej (czynnik ten wskazywany był
ponad dwukrotnie częściej przez mieszkańców wsi i najmniejszych miast niż w przypadku mieszkańców
największych miast). Ważną kwestią są także sprawy finansowe: 27% badanych jest przekonanych, że gdyby
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nauka była bezpłatna, dofinansowywana lub byłby lepszy system stypendiów, to na pewno byłoby to
zachętą do podejmowania nauki. Co ciekawe, na potrzebę wsparcia w formie udogodnień finansowych
trzykrotnie częściej wskazują mieszkańcy największych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców) niż wsi, częściej
także osoby określające sytuację swojego gospodarstwa domowego jako dobrą niż te, które określają ją
jako złą (35% versus 23%). Zdecydowanie rzadziej (po maksymalnie 6% wskazań) zwracano uwagę na takie
czynniki zachęcające, jak dobra oferta edukacyjna, czy dogodne warunki dla uczących się (bliskość miejsca
zamieszkania, odpowiedni dojazd, godziny nauki). Niektórzy są zdania, że konieczne jest motywowanie
ludzi do podejmowania nauki, uświadamianie im potrzeby edukacji i informowanie o możliwościach
związanych z dokształcaniem. Przy czym pojawiały się także głosy mówiące o tym, że człowiek sam musi
chcieć poszerzać swoje kompetencje i jeśli takiej chęci mieć nie będzie, to żadne zewnętrzne zachęty nie
przyniosą skutku. Co dziesiąty badany nie był w stanie określić, co mogłoby być taką motywacją, nawet dla
niego samego, natomiast 2% stwierdziło, że właściwie nic by ich już nie zachęciło do podjęcia nauki.
Wykres 28. Czynniki zachęcające do podjęcia nauki według osób bezrobotnych
49,5%

zdobycie pracy, lepsze perspektywy na rynku pracy
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Podobnie jak w przypadku osób bezrobotnych, także w opinii badanych, którzy już podnoszą swoje
kompetencje w ramach kształcenia ustawicznego, największą zachętą do podejmowania nauki są lepsze,
potencjalne możliwości zawodowe, na co wskazał największy odsetek badanych. Mianowicie co trzeci
badany uważa, że dokształcanie się zwiększa szanse ogólnie na zdobycie pracy lub też takiej pracy,
która byłaby atrakcyjna, natomiast co czwarty zwraca uwagę na możliwości związane z uzyskiwaniem
wyższych zarobków. Mniejsze znaczenie, niż w przypadku osób bezrobotnych, mają udogodnienia
finansowe – bezpłatna edukacja, niższe opłaty za szkoły, czy system stypendialny były odpowiednią
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zachętą do nauki zdaniem co ósmego badanego z grupy aktualnie uczących się. Inne czynniki, takie
jak możliwość zdobycia zawodu, wykształcenia, rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji, a także
zachęcająca, atrakcyjna oferta edukacyjna na wysokim poziomie, czy odpowiednia organizacja zajęć
uzyskały jeszcze mniej wskazań (po maksymalnie 6%). Podobnie jak w przypadku bezrobotnych, nieco
ponad 10% osób uczących się nie było w stanie powiedzieć, co mogłoby taką zachętę stanowić.
Wykres 29. Czynniki zachęcające do podjęcia nauki według osób uczących się
31,6%
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inne - pojedyncze odpowiedzi

4,4%
12,1%

trudno powiedzieć
0%

10%

20%

30%

40%

Natomiast przedstawicieli badanych przedsiębiorstw zapytano, co w największym stopniu przyczyniłoby
się do zwiększenia liczby dokształcających się pracowników w ich firmie. Niemal połowa stwierdziła,
że jednak najistotniejszą kwestią są możliwości finansowe firmy – gdyby były większe, firmy chętniej
przeznaczałyby fundusze na ten cel. Pracodawcy także często byli przekonani, że liczba ta mogłaby wzrosnąć,
gdyby sami pracownicy byli bardziej chętni do podnoszenia swoich kwalifikacji (37%), na podstawie czego
można przypuszczać, że czasem tych chęci brakuje, albo pracodawcy odnoszą takie wrażenie. Mniej więcej
co czwarty podmiot jest zdania, że przyczyniłaby się do tego także sprzyjająca sytuacja gospodarcza, zmiana
przepisów związanych z funkcjonowaniem firmy, wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych
pracowników, czy też plany rozszerzenia prowadzonej aktualnie działalności. Inne czynniki, takie jak:
mniejsza rotacja pracowników, zmiana organizacji pracy, w taki sposób, aby umożliwiała naukę, czy też
wyższy poziom merytoryczny szkół i placówek kształcących, sprzyjałyby wzrostowi liczby dokształcających
się pracowników zdaniem mniej więcej co ósmego przedsiębiorcy.
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Wykres 30. Czynniki sprzyjające wzrostowi liczby dokształcających się pracowników w opinii pracodawców
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Z badań jakościowych wynika, że część pracodawców (głównie przedstawiciele dużych firm) mimo
wszystko stara się zachęcać pracowników do podnoszenia kwalifikacji, poprzez dofinansowanie
i odpowiednią organizację czasu pracy. Wyjątek stanowili pracownicy urzędów pracy, którzy zachęcali
swoich klientów do różnych, głównie krótkookresowych form aktywności w tym zakresie. Zainteresowanie
różnymi formami dofinansowania jest duże, choć dość często zdarza się, że osobom zainteresowanym brakuje
konsekwencji w realizowaniu podjętych zobowiązań (zaobserwowano różnice w stopniu zainteresowania, na
poziomie poszczególnych powiatów). Wynika to prawdopodobnie ze stopnia zaangażowania pracowników
poszczególnych urzędów.
Część badanych wspomniała o konieczności promowania kształcenia ustawicznego. Wątek ten został
także poruszony podczas badan jakościowych. Wszyscy uznali bowiem, że mimo iż kształcenie ustawiczne
jest potrzebne, to jednak podstawowym problem jest brak tradycji tego rodzaju praktyk w Polsce
(raczej poprzestawanie na zdobytym wykształceniu, przekonanie, że powinno ono zapewnić pracę do
emerytury i godne wynagrodzenie). Dostrzegali potrzebę szerokiej promocji kształcenia ustawicznego,
rozumianego jako stałe aktualizowanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji, przekwalifikowywanie się,
z naciskiem na zawody deficytowe (większość kierunków ścisłych/ politechnicznych/ technicznych
na różnych poziomach kształcenia). Argumentowali to koniecznością nadążania za zmieniającymi się
w szybkim tempie: stanem wiedzy, technologiami, zapotrzebowaniem rynku pracy, a także potrzebą
wzrostu świadomości obywatelskiej oraz stojącymi za nim benefitami („bardziej świadomi obywatele,
to lepsi obywatele, bardziej aktywni, niezależni, odpowiedzialni i samodzielni”).

55

„U nas niestety ja mam wrażenie, że często jest przyjęte w takim myśleniu, że uczy się do 18 roku życia, a potem
się już nie uczy. Idzie się do pracy. Więc osoby nie widzą takiego zapotrzebowania, żeby w wieku 40 lat, mając
dzieci, chodzić do szkoły.” Pracownik urzędu pracy, powiat podwarszawski

4.5. Korzyści wynikające z dokształcania

Poszerzanie kompetencji w ramach kształcenia ustawicznego niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla
pracowników (wykres 31), jak i pracodawców (wykres 32). Oznacza to także podniesienie kapitału ludzkiego
całego społeczeństwa.
Zdaniem osób bezrobotnych z dokształcania się przede wszystkim wynikają takie korzyści dla
pracowników, które związane są z lepszymi perspektywami zawodowymi. Mianowicie najczęściej
zwracano uwagę na to, że poszerzając swoje kompetencje można liczyć na wyższe zarobki (62%), większe
są możliwości znalezienia zatrudnienia lub znalezienia atrakcyjnej pracy (57%), a także ma to wpływ na
zwiększanie swoich szans na awans (43%). Oznacza to, że respondenci najczęściej dostrzegają wymierne
korzyści z dokształcania, będące wyznacznikiem kariery zawodowej. Rzadziej natomiast dostrzegają zalety
w postaci zdobycia nowych umiejętności (29%), ciekawych doświadczeń (25%), czy nowych kwalifikacji lub
uprawnień, nawet jeśli zostają potwierdzone certyfikatami (17%). Korzyści te przekładają się oczywiście na
wzrost wartości pracownika na rynku pracy, ale nie są bezpośrednim wyznacznikiem kariery zawodowej.
Aspekty raczej pozazawodowe, związane z możliwością poznania ciekawych ludzi, zauważa 14%
badanych.
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Wykres 31. Korzyści dla pracowników wynikające z dokształcania się w opinii osób bezrobotnych
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Generalnie wszelkiego rodzaju korzyści wynikające dla pracowników z poszerzania kompetencji,
najczęściej dostrzegają osoby z wykształceniem wyższym – niemal każdy z aspektów jest częściej
wskazywany przez osoby najlepiej wykształcone, rzadziej natomiast przez pozostałe. Na możliwości
związane z awansem i większymi zarobkami najrzadziej zwracają uwagę osoby bezrobotne w wieku 50+,
które z kolei nieco częściej niż pozostałe dostrzegają korzyść w postaci zwiększenia szans na zdobycie pracy.
Natomiast aspekty nie związane stricte z karierą zawodową stanowią większą wartość dla osób w wieku 1824 lata – częściej niż osoby starsze cenią one zdobywanie nowych umiejętności, ciekawych doświadczeń,
uprawnień, czy kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami, a także poznawanie nowych ludzi.
Dokształcanie pracowników to także ogromne korzyści dla pracodawcy, jednak z wypowiedzi
respondentów trudno wyłonić te, które wyraźnie stanowią tę największą wartość, pojawia się natomiast
kilka względnie równoważnych. Korzyść, która bardzo często była wskazywana zarówno przez osoby uczące
się, jak i bezrobotne polegała na wzroście efektywności pracowników (odpowiednio 38% i 36%). Niemal
równie często, aczkolwiek częściej w przypadku osób uczących się niż bezrobotnych, zwracano uwagę
na lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa, większą kreatywność pracowników, dostosowanie
kwalifikacji do wymogów stanowisk pracy oraz otrzymywanie przez pracowników uprawnień,
certyfikatów, czy dyplomów (na korzyści te wskazywało odpowiednio 33% – 39% uczących się i 24% –
29% bezrobotnych). Z kolei o wartości polegającej na wzroście zadowolenia pracowników zdecydowanie
częściej wspominały osoby z grupy bezrobotnych niż z grupy uczących się (31% versus 18%). Stabilizacja
załogi oraz zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstw, ich postęp techniczny i technologiczny, to korzyści
wymieniane stosunkowo najrzadziej przez respondentów z obu grup.
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Wykres 32. Korzyści dla pracodawców wynikające z dokształcania się pracowników – uczniowie, bezrobotni
i przedstawiciele firm
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Dostrzegane przez pracodawców główne korzyści dla firmy, wynikające z dokształcania się pracowników,
w dużym stopniu pokrywają się z tymi wymienionymi przez (potencjalnych) pracowników. Zdaniem
przedsiębiorców biorących udział w badaniu wzrost kwalifikacji pracowników pozytywnie wpływa
przede wszystkim na efektywność załogi oraz sprawia, że wyniki finansowe przedsiębiorstwa są lepsze
(takiego zdania jest odpowiednio 33% i 30% badanych). Co szósty pracodawca dostrzega korzyść polegającą
na dostosowaniu kwalifikacji do wymogów stanowiska pracy, co dziesiąty na wzroście innowacyjności,
lepszej jakości pracy, a także ogólnie na podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju firmy. Inne korzyści, takie
jak wzrost zadowolenia pracowników, ich większa kreatywność, czy otrzymywanie przez pracowników
uprawnień, certyfikatów lub dyplomów, stosunkowo często wskazywane przez osoby bezrobotne i uczące
się, przez badanych pracodawców rzadko postrzegane są jako korzyść do przedsiębiorstwa. Niewielki
odsetek badanych dostrzega wartość polegającą na zdobyciu przez pracowników konkretnej wiedzy,
czy umiejętności, zwiększeniu konkurencyjności firmy, polepszeniu swojego wizerunku i zadowolenia
klientów, a także na stabilizacji załogi.
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ROZDZIAŁ 5 BARIERY I KOSZTY ZWIĄZANE
Z KSZTAŁCENIEM USTAWICZNYM
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5.1. Przeszkody w podejmowaniu kształcenia ustawicznego

Zarówno w przypadku osób bezrobotnych, jak i aktualnie dokształcających się, najczęściej wskazywane
były trzy główne przeszkody w podejmowaniu formalnego kształcenia ustawicznego, przy czym
w przypadku osób bezrobotnych wskazywał je większy odsetek badanych:
•

brak możliwości finansowych (71% i 39%),

•

brak gwarancji, że po ukończeniu szkoły otrzyma się pracę (55% i 35%),

•

obowiązki rodzinne, domowe (48% i 42%).
Rzadziej zwracano uwagę, ale równie często przez obie badane grupy, na problem braku czasu (27%

wskazań w przypadku osób bezrobotnych, a 29% w przypadku aktualnie uczących się). Dodatkowo
bezrobotni powoływali się także na brak znajomości oferty tych szkół (22%, osoby z grupy uczniów
wskazywały na to znacznie rzadziej – 7%), a korzystający z jednostek kształcenia ustawicznego na zbyt
dużą odległość szkoły od miejsca zamieszkania (23%, w grupie bezrobotnych stanowi to problem dla
14%). Inne wskazywane bariery to wiek oraz przeświadczenie, że posiadane kwalifikacje są wystarczające.
Wykres 33. Przeszkody w podejmowaniu kształcenia ustawicznego – uczniowie i bezrobotni
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Co oczywiste, im gorsza sytuacja materialna gospodarstwa domowego, tym częściej wskazywana
przeszkoda w postaci braku możliwości finansowych. Występuje także zależność związana z miejscem
zamieszkania, przy czym w przypadku osób bezrobotnych jest ona silniejsza niż w przypadku aktualnie
dokształcających się – osoby z największych miast rzadziej wskazują na ten problem w porównaniu do
mieszkających w mniejszych miastach i na wsiach.
Brak gwarancji otrzymania pracy po ukończeniu szkoły stanowi największą przeszkodę dla
najmłodszych respondentów (do 24 lat), dla starszych rzadziej jest to czynnik ograniczający. W tej kwestii
istotna jest także wielkość zamieszkiwanej miejscowości – brak gwarancji zatrudnienia jest największym
problemem dla mieszkających w miastach od 50 do 200 tys. mieszkańców, a najmniejszym dla mieszkańców
największych miast. W przypadku osób aktualnie kształcących się istotne jest również wykształcenie – osoby
ze średnim ogólnokształcącym najczęściej zwracają uwagę na realne możliwości otrzymania pracy po
ukończeniu szkoły. Natomiast w przypadku bezrobotnych znaczenie ma także długość pozostawania bez
pracy. Osoby, które nigdy nie pracowały częściej niż pozostałe kładą nacisk na to, aby kształcenie przełożyło
się na wymierny efekt w postaci zatrudnienia.
Przeszkodą w podejmowaniu kształcenia są także obowiązki rodzinne i domowe, co w świetle badania
stanowi znacznie większy problem dla kobiet niż dla mężczyzn. Także wiek respondentów odgrywa w tym
przypadku istotną rolę – osoby najmłodsze (do 24 lat) znacznie rzadziej wskazują na tego typu ograniczenia
niż osoby mające więcej niż 24 lata, przy czym po 50 roku życia trend ten się odwraca i dla osób w tym
wieku przeszkoda w postaci obowiązków rodzinnych i domowych jest już mniejszym problemem – tak
jak dla osób z najniższej kategorii wiekowej (twierdzenie dotyczące osób w wieku 50+ zbudowane jest na
podstawie próby osób bezrobotnych, gdyż w przypadku osób aktualnie uczących się ich liczba w badaniu
jest zbyt mała).
Ciekawa zależność pojawia się w przypadku zbyt dużej odległości szkoły od miejsca zamieszkania
– wśród osób aktualnie uczących się najczęściej na przeszkodę tę wskazują osoby mieszkające na wsi,
natomiast wśród osób bezrobotnych największy problem stanowi to dla mieszkańców największych
miastach (powyżej 200 tys. mieszkańców).
Zdaniem niemal połowy badanych pracodawców, mniejsza skłonność niektórych pracowników do
podnoszenia swoich kwalifikacji może wynikać z ich obciążenia obowiązkami rodzinnymi, domowymi.
Wiąże się z tym również nieumiejętność pogodzenia pracy i nauki (24% wskazań), ale co trzeci nie wahał się
nazwać tego lenistwem. Co czwarta firma wśród przeszkód wskazała finanse (konieczność samodzielnego
ponoszenia kosztów nauki przez pracowników), podobny odsetek – poczucie, że posiadane kompetencje,
kwalifikacje są odpowiednie. Według przedstawicieli firm, do dokształcania zniechęcać może brak
wymiernych korzyści związanych z podniesieniem wykształcenia.

62

Wykres 34. Przeszkody w podnoszeniu swoich kwalifikacji przez pracowników w opinii pracodawców
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Oprócz barier wymienionych przez inne badane grupy, uczestnicy badań jakościowych wskazali jeszcze
kilka czynników, które ich zdaniem demotywują dorosłych ludzi do podejmowania nauki, tj.:
•

brak wiary we własne możliwości (długa przerwa w nauce, trudności na poprzednich etapach edukacji,
wiek, strach prze porażką),

•

wyuczona bierność,

•

szacunek dla własnego wolnego czasu lub / oraz czasu poświęcanego rodzinie.

„Troszeczkę chcą się dokształcać, ale też troszeczkę się boją te osoby starsze. One nie mają takiej umiejętności
języków obcych, czy nie potrafią tak świetnie obsługiwać takich urządzeń biurowych, już nie wspomnieć
o komputerze i jego znajomości. Natomiast pracodawca takiego pracownika na pewno będzie chciał skierować
na szkolenie. Chociażby po to, żeby go utrzymać, bo to jest trochę oddelegowanie swoich mentorskich
obowiązków. Tak, osoba starsza będzie chciała dokształcać się, chociażby po to, żeby przekazać wiedzę i gdzieś
tam zaopiekować się młodszymi pracownikami.” Związek pracodawców
„Niektórzy mają pracę i nie widzą potrzeby zmiany, niektórzy nie widzą sensu kształcenia, bo i tak pracy nie
znajdą, niektórzy za świętość, uważają coś takiego, jak wolny weekend, są tacy ludzie i dużo ich jest.” Dyrektor
placówki oświatowej, powiat podwarszawski
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5.2. Koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji

Z dokształcaniem się w wieku dorosłym często związana jest konieczność ponoszenia pewnych
nakładów finansowych, co z jednej strony sprawia, że sama chęć podnoszenia swoich kwalifikacji nie
zawsze wystarcza, aby podjąć naukę, a z drugiej strony gotowość do ponoszenia takich kosztów może
być związana z przekonaniem, że jest to inwestycja, która się opłaca. Przykładowo w grupie uczących się
w ramach kształcenia ustawicznego, 58% badanych finansuje swoją naukę, z czego 41% całkowicie,
a 17% częściowo. Z deklaracji respondentów wynika, że najczęściej za naukę płacą uczniowie liceów
ogólnokształcących (76%) oraz liceów uzupełniających (70%), a także techników uzupełniających (64%)
i szkół policealnych (54%). Natomiast nakłady finansowe – być może nawet w większym zakresie – wiążą
się także z innymi formami kształcenia, w których mogą uczestniczyć dorośli, takimi jak studia wyższe,
podyplomowe, kursy czy szkolenia.
Wykres 35. Finansowanie swojej nauki przez osoby uczące się – aktualnie
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Mimo iż ponad połowa badanych z grupy uczących się przynajmniej częściowo płaci obecnie za
możliwość poszerzania swojej wiedzy i kwalifikacji w ramach kształcenia ustawicznego, to jednak
zdecydowanie mniejszy odsetek byłby skłonny w przyszłości finansować swoją edukację w tej czy
innej formie (44% w porównaniu do 58% obecnie finansujących swoją edukację) i z oczywistych względów
częściej taką możliwość brały pod uwagę te osoby, które już swoją naukę opłacają (49% versus 36% wśród
uczniów nie płacących obecnie za naukę), a także osoby, które obecnie pracują (50% versus 39% w grupie
uczniów niepracujących). Wśród osób poszerzających swoje kompetencje najczęściej za naukę są skłonne
płacić osoby w wieku 35+, mieszkańcy największych i najmniejszych miast, także mężczyźni nieco częściej
niż kobiety deklarowali taką postawę. Istotna jest również sytuacja materialna badanych – im jest ona lepsza,
tym częściej rozważana jest możliwość opłacania swojej nauki.
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Wykres 36. Skłonność finansowania (w całości lub częściowo) swojej nauki przez osoby aktualnie uczące się –
w przyszłości
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W ramach grupy kształcących się ustawicznie, osoby niepracujące rzadziej niż pracujące byłyby skłonne
finansować swoją edukację, co znajduje potwierdzenie w deklaracjach osób z grupy bezrobotnych,
spośród których tylko co trzeci mógłby przynajmniej częściowo płacić za możliwość poszerzania
swoich kompetencji. W ramach tej grupy nie ma natomiast istotnych różnic między osobami różnej płci –
kobiety w podobnym stopniu co mężczyźni byłyby skłonne płacić za naukę. Ważną kwestią jest natomiast
wiek i poziom wykształcenia osób bezrobotnych. Im młodsza osoba, tym częściej akceptuje konieczność
pokrywania kosztów swojej nauki (niemal co drugi badany w wieku 18-24 lata, a tylko co dziesiąty w wieku
50+). Skłonność do opłacania swojej edukacji jest natomiast w tej grupie wprost proporcjonalna do poziomu
wykształcenia – najniższa jest ona wśród badanych z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (18%),
a najwyższa wśród tych z wykształceniem wyższym (51%). Ponadto, tak jak w przypadku uczących się
obecnie w ramach kształcenia ustawicznego, tak i wśród bezrobotnych zła sytuacja materialna znacznie
częściej determinuje niechęć do płacenia za naukę, a dobre warunki finansowe sprzyjają podejmowaniu
płatnej edukacji. Jeśli chodzi o osoby o statusie bezrobotnego, to ważna jest także długość pozostawania bez
pracy. Najczęściej konieczność finansowania nauki akceptowały osoby, które nigdy nie pracowały, następnie
te, które nie pracują maksymalnie 12 miesięcy, a najrzadziej długotrwale bezrobotne (odpowiednio 54%,
38% i 25% wskazań w każdej z tych podgrup).
Mimo iż osoby z grupy bezrobotnych rzadziej niż te, które obecnie uczestniczą w kształceniu
ustawicznym, byłyby skłonne przynajmniej częściowo finansować swoją naukę, to jednak
1

przeznaczyłyby na ten cel nieco wyższe kwoty – w ciągu roku średnio 804,00 zł versus 764,00 zł .

1 Wszystkie wyniki w postaci kwot, jakie badani byliby skłonni przeznaczyć na naukę, są średnimi trymowanymi, które nie
uwzględniają skrajnych wartości (zarówno 5% najniższych, jak i 5% najwyższych). Jest to zabieg niwelujący negatywny
wpływ skrajnych wartości na średni wynik.
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Większe kwoty na naukę byliby skłonni wydać mężczyźni, aniżeli kobiety – średnio 873,00 zł versus 766,00
zł w grupie bezrobotnych oraz 879,00 zł versus 670,00 zł w grupie uczących się. Kwoty te także spadają
wraz z wiekiem, co oznacza, że w grupie bezrobotnych osoby w wieku 18-24 lata średnio byłyby skłonne
zapłacić za naukę nawet około 900,00 zł, a w wieku 35+ akceptowalna kwota byłaby o 30% niższa. Natomiast
w grupie osób uczących się różnice są mniejsze i najmłodsi przeznaczyliby na ten cel niespełna 800,00
zł, a ci z najstarszej badanej grupy wiekowej (35 lat i więcej) niespełna 700,00 zł. Jeśli chodzi o sytuację
materialną, w przypadku obecnie uczących się w ramach kształcenia ustawicznego, zarówno osoby o złej
sytuacji, jak i dobrej, byłyby skłonne przeznaczyć na dokształcanie się podobną kwotę. Różnice w tej kwestii
występują jednak w przypadku osób bezrobotnych – osoby z tej grupy o złej sytuacji materialnej mogłyby
wydać niewiele ponad 600,00 zł rocznie, a te w dobrej sytuacji już ponad 950,00 zł. Natomiast spośród osób
pozostających bez pracy przez różny okres czasu, najwięcej na naukę byłyby skłonne wydać te, które jeszcze
nigdy nie pracowały (1086,00 zł), a najmniej osoby długotrwale bezrobotne (687,00 zł).
Wydatki na naukę, które skłonni byliby ponosić badani z grupy bezrobotnych, rosną wraz ze wzrostem
poziomu wykształcenia, z wyjątkiem osób posiadających wykształcenie wyższe. Najmniej pieniędzy na
naukę w skali roku wydałyby osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, bo średnio tylko 360,00
zł, natomiast osoby z zasadniczym zawodowym nawet ponad dwukrotnie więcej – 773,00 zł. Jeszcze więcej
na naukę przeznaczyłyby osoby z wykształceniem średnim zawodowym 822,00 zł, najwięcej ze średnim
ogólnokształcącym – średnio 960,00 zł. Natomiast legitymujący się wykształceniem wyższym mogliby
wydać na dalsze poszerzanie kompetencji niewiele więcej niż posiadacze wykształcenia zasadniczego
zawodowego, bo 743,00 zł.
Według informacji uzyskanych od pracodawców, którzy deklarują, że ich pracownicy podejmują
dokształcanie, niemal połowa w całości finansuje tę edukację, a co trzeci podaje, że koszty częściowo
spoczywają na pracownikach, a częściowo na pracodawcy. Co piąty badany podał, że dokształcanie całkowicie
finansują sami zatrudnieni i niemal taki sam odsetek – że firma korzysta ze szkoleń organizowanych przez
Unię Europejską. Część firm podała też, że korzystają ze szkoleń organizowanych przez inne instytucje,
lub ich partnerów biznesowych. Często wskazywano, że są to szkolenia bezpłatne. Sposoby finansowania
edukacji pracowników w firmach zestawiono na wykresie 37.
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Wykres 37. Finansowanie nauki dokształcających się pracowników w badanych firmach
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ROZDZIAŁ 6 PLANY EDUKACYJNE
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6.1. Aspiracje związane z poziomem wykształcenia

W kontekście kształcenia ustawicznego, bardzo istotną kwestią są plany osób dorosłych, związane
z poszerzaniem swoich kompetencji. O plany w tym zakresie zapytano zarówno osoby, które obecnie się
dokształcają, jak i osoby bezrobotne, dla których podnoszenie kwalifikacji w celu polepszenia swojej sytuacji
na rynku pracy powinno być szczególnie ważne. Porównanie wyników zaprezentowano na wykresie 38.
Zakładając brak ograniczeń czasowych i finansowych, zdecydowana większość uczestników badania
zadeklarowała chęć dalszego poszerzania swoich kompetencji, także te osoby, które aktualnie się
uczą, po ukończeniu obecnej szkoły chciałyby się kształcić dalej. Jedynie 5% osób aktualnie uczących
się i 6% bezrobotnych uważa, że nie mają potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji lub zwyczajnie nie
chcą tego robić (przy czym poczucie takie najczęściej mają osoby bezrobotne w wieku 50 lat i więcej –
co czwarty badany w tym wieku udzielił takiej odpowiedzi).

Osoby bezrobotne zdecydowanie najchętniej podniosłyby swoje kwalifikacje w ramach
kursów czy szkoleń (44% wskazań). Dwukrotnie częściej są to osoby, które mają za sobą jakiekolwiek
doświadczenie zawodowe (wcześniej pracowały). Generalnie znacznie rzadziej mówiono o planach innego
typu, ale stosunkowo najczęściej były one związane z podjęciem lub ukończeniem edukacji na poziomie
wyższym – 15% badanych wskazało na studia magisterskie, 14% na licencjackie lub inżynierskie (najczęściej
są to osoby w wieku 18-24 lata, z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, nie mające doświadczenia
zawodowego). Podobny odsetek badanych chciałby zdobyć certyfikaty zawodowe (13%), na przykład
uprawniające do obsługi specjalistycznych maszyn, nico mniejszy natomiast certyfikaty językowe (10%).
Maturę chciałoby zrobić 7% bezrobotnych biorących udział w badaniu, natomiast 6% chciałoby podjąć lub
ukończyć edukację na poziomie szkoły średniej. Najrzadziej natomiast wskazywano na chęć podjęcia czy
kontynuowania nauki szkolnej na najwyższym poziomie (studia podyplomowe – 4%, doktoranckie – 1%)
oraz na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej (1%).
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Wykres 38. Aspiracje związane z dokształcaniem się – uczniowie i bezrobotni
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Wśród badanych, którzy aktualnie się uczą, względnie największym zainteresowaniem cieszyć się będą
formy związane z nauką w systemie szkolnym, co może wynikać z obecnego zaangażowania tych osób
w formalne kształcenie ustawiczne. Najwięcej osób w ramach tej grupy chciałby zdać maturę (40%),
co czwarty chciałby podjąć lub ukończyć studia licencjackie czy inżynierskie, co piąty edukację na poziomie
szkoły średniej, a co siódmy studia magisterskie. Kursy i szkolenia także cieszyłyby się stosunkowo dużym
zainteresowaniem (28%), aczkolwiek mniejszym niż w przypadku badanych z grupy bezrobotnych.
Certyfikaty zawodowe chciałby zdobyć mniej więcej co piąty badany, a językowe – co dziesiąty. Edukację
na najwyższym poziomie (w postaci studiów podyplomowych lub doktoranckich) chętnie ukończyłoby
odpowiednio 4% i 2% badanych.
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6.2. Plany edukacyjne na najbliższą przyszłość

Zdecydowana większość badanych chciałaby podjąć dalsze kształcenie, ale nie wszyscy uwzględniają to
w swoich planach na najbliższe 12 miesięcy. Może to wynikać z ograniczeń finansowo-czasowych,
przesuwania planów edukacyjnych na dalszą przyszłość lub z innych przyczyn skutkujących tym, że
deklaracje nie do końca pokrywają się z rzeczywistymi zachowaniami. Osoby aktualnie uczące się bardziej
niż bezrobotne są zorientowane na poszerzanie swoich kompetencji w najbliższym czasie – plany
dotyczące uczestnictwa w jakimś szkoleniu, kursie, czy innej formie dokształcania ma 2/3 uczących
się i 1/3 bezrobotnych. Także osoby pozostające bez pracy, ale znajdujące się w grupie uczących się, tak
samo często jak one mają zamiar się dokształcać w najbliższej przyszłości. Badani z grupy bezrobotnych
częściej natomiast wykazują niezdecydowanie w tej kwestii – 37% nie było w stanie stwierdzić czy podejmie
naukę, podczas gdy wśród osób aktualnie uczestniczących w kształceniu ustawicznym na takim stanowisku
stało tylko 13% badanych.
W grupie osób aktualnie poszerzających swoje kompetencje w ramach kształcenia ustawicznego
plany edukacyjne na najbliższą przyszłość najczęściej mają uczniowie techników, a także liceów
ogólnokształcących (odpowiednio 79% i 76%), a najrzadziej uczniowie zasadniczych szkół
zawodowych (54%). Nie ma natomiast dużych różnic pomiędzy osobami, które już legitymują się
określonym poziomem wykształcenia.
Wykres 39. Plany związane z dokształcaniem się w ciągu najbliższych 12 miesięcy – uczniowie
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Plany osób bezrobotnych są bardziej zróżnicowane w zależności od ich charakterystyki
socjodemograficznej. W przypadku tej grupy wykształcenie odgrywa ważną rolę – plany edukacyjne na
najbliższy rok najczęściej mają osoby legitymujące się wykształceniem średnim ogólnokształcącym (43%
z nich i jest to odsetek o co najmniej 10% wyższy w porównaniu z badanymi o innym poziomie wykształcenia).
Plany dotyczące dokształcania się w ciągu najbliższych 12 miesięcy deklarowane są tym częściej, im
młodsza osoba odpowiadała na pytanie. Wśród badanych w wieku 50+ odsetek takich osób wynosi 18%,
następnie wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do wieku i w przypadku najniższej kategorii wiekowej (18-24
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lata) wynosi już 45%. Jeśli chodzi o długość pozostawania bez pracy, to najczęściej plany edukacyjne na
najbliższe 12 miesięcy mają osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały (54%). Natomiast najrzadziej plany
związane z poszerzaniem swoich kompetencji w najbliższym czasie mają długotrwale bezrobotni, rzadziej
niż osoby pozostające bez pracy krócej niż rok (odpowiednio 26% i 36%). Także mieszkańcy największych
miast w najmniejszym stopniu deklarują chęć podjęcia nauki (21% versus około 34% w przypadku mniejszych
miast i wsi), natomiast w poszczególnych podregionach najwyższy odsetek bezrobotnych zamierza się
kształcić w podregionie ostrołęcko-siedleckim (41%), a najniższy w warszawskim (15%). Poszerzanie swoich
kompetencji w najbliższym czasie nieco częściej planują także kobiety niż mężczyźni, częściej także osoby
nieposiadające wyuczonego zawodu w porównaniu do tych, które mają zawód.
Wykres 40. Plany związane z dokształcaniem się w ciągu najbliższych 12 miesięcy – bezrobotni
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Jeśli chodzi o perspektywę pracodawców w kontekście planów edukacyjnych dla zatrudnionych
przez siebie osób – połowa z nich w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zamierza organizować żadnych
szkoleń, kursów, ani innych form dokształcania pracowników (poza obowiązkowymi kursami BHP i PPOŻ).
Na podniesienie kwalifikacji zatrudnionych osób zdecydowanych jest 40% badanych, 8% nie ma natomiast
jeszcze sprecyzowanych planów w tym zakresie. Podwyższanie wiedzy i umiejętności pracowników
najrzadziej planują firmy małe, zatrudniające mniej niż 10 osób (39%), natomiast najczęściej przedsiębiorstwa,
w którym poziom zatrudnienia wynosi minimum 250 (93%). Taka sama zależność występuje w przypadku
przychodów za ostatni rok obrotowy (dokładnie 2010) – im były one wyższe, tym pracodawcy są bardziej
przychylnie nastawieni do pomysłu dokształcania pracowników (26% w firmach, których przychody
osiągnęły co najwyżej 50 tys. zł, a 55% w tych, w których osiągnęły one więcej niż 500 tys. zł). Szkolenia
lub kursy dla pracowników niemal dwukrotnie częściej planują przedsiębiorstwa publiczne w porównaniu
do tych prywatnych (37% versus 70%), wśród tych ostatnich na podnoszenie kwalifikacji pracowników
najbardziej nastawiona jest branża obejmująca transport i telekomunikację, a najmniej branża produkcyjna.
W poszczególnych subregionach dokształcanie pracowników stosunkowo najczęściej będzie miało miejsce
w Warszawie oraz w podregionie ciechanowsko-płockim.
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Wykres 41. Plany pracodawców związane z dokształcaniem pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy
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6.3. Forma i tematyka planowanego kształcenia

Badanych, którzy zamierzają dokształcać się w ciągu najbliższych 12 miesięcy zapytano o formę
i tematykę nauki, którą są zainteresowani.
W grupie bezrobotnych ponad połowa badanych (55%) planuje podjąć kształcenie w formie szkoleń
lub kursów zewnętrznych. Dwukrotnie rzadziej, choć wciąż stosunkowo często w porównaniu do innych
form, osoby pozostające bez pracy planują studia (28%). Naukę w placówkach kształcenia ustawicznego,
szkołach dla dorosłych, w najbliższym czasie zamierza podjąć 13% w ramach tej grupy, natomiast niemal
co dziesiąty ma nadzieję, że swoje kwalifikacje będzie poszerzał już w ramach stanowiska pracy, którą
otrzyma. Inne formy kształcenia, w tym edukacja przez internet, studia podyplomowe, konferencje lub
seminaria, literaturę fachową czy czasopisma wybierane będą przez osoby bezrobotne jeszcze rzadziej.
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Wykres 42. Forma planowanego kształcenia – uczniowie i bezrobotni
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Z kolei osoby, które obecnie się dokształcają, równie często zamierzają podjąć naukę w placówkach
kształcenia ustawicznego, co w ramach kursów czy szkoleń zewnętrznych (odpowiednio 39% i 38%
wskazań). Jeśli chodzi natomiast o szkolenia na stanowisku pracy, to przewiduje je co piąta osoba z grupy
uczących się. Kolejne 15% badanych zamierza podjąć studia, 11% planuje dokształcać się poprzez internet,
jeszcze mniejszy odsetek wybierze inne formy (konferencje, wykłady, seminaria – 6%, literatura fachowa,
czasopisma branżowe – 4%, studia podyplomowe – 3%).
Inaczej także w tych obu grupach przedstawia się zakres tematyczny, w jakim badane osoby zamierzają
podjąć kształcenie w ciągu najbliższych 12 miesięcy (wykres 43). Bezrobotni stosunkowo najczęściej
wskazywali na obszary związane z usługami transportowymi, co obejmuje także kursy na prawo jazdy
(17%), ze sprzedażą, marketingiem, public relations czy handlem nieruchomościami (16%), a także na
języki obce (13%), rachunkowość i finanse (12%) oraz usługi kosmetyczne i fryzjerskie (11%). Natomiast
wśród uczniów najczęściej pojawia się chęć podnoszenia kwalifikacji w zakresie znajomości języków
obcych (22%), podobny odsetek jak w przypadku osób bezrobotnych wskazał na usługi transportowe
(16%). Co siódmy respondent z tej grupy stawia na rozwój osobowościowy i kariery zawodowej, tyle samo
na wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki i wykorzystania komputerów. Nieco mniejszy odsetek
badanych z grupy uczących się będzie podnosił swoje kompetencje w obszarach związanych z techniką,
co obejmuje m. in. mechanikę, metalurgię, energetykę, itp. (12%), ze sprzedażą, marketingiem, public
relations czy handlem nieruchomościami (11%), kosmetyką i fryzjerstwem (11%) oraz z rachunkowością
i finansami (10%).
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Wykres 43. Najpopularniejsze kierunki planowanego kształcenia – uczniowie, bezrobotni i przedstawiciele firm
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Z kolei przedsiębiorcy najczęściej zamierzają szkolić swoich pracowników z zakresu sprzedaży,
marketingu, PR i handlu nieruchomościami – tę tematykę wskazało 22% badanych. Mniejszy odsetek
planuje szkolenia techniczne z zakresu mechaniki, metalurgii, energetyki, elektroniki, telekomunikacji,
miernictwa, naprawy i konserwacji pojazdów oraz z zakresu informatyki i wykorzystania komputerów
(zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku odsetek wskazań wyniósł 15%), a także z rachunkowości,
księgowości, bankowości, czy ubezpieczeń (12%). Obszary te dość często były także wskazywane przez
osoby bezrobotne i uczące się w ramach formalnego kształcenia ustawicznego, w odpowiedzi na pytanie
o plany edukacyjne na najbliższy rok. W co dziesiątej firmie pracownicy będą poszerzać kompetencje
z zakresu architektury i budownictwa, z prawa, a także z administracji i zarządzania, w co czternastej
natomiast będzie to rozwój osobowościowy. Pozostałe obszary wskazywane były jeszcze rzadziej.
Warto natomiast zwrócić uwagę na to, iż szkolenia i kursy związane z usługami transportowymi
(w tym prawami jazdy) oraz nauką języków obcych, które często były wskazywane przez osoby bezrobotne
i aktualnie dokształcające się, przez pracodawców wskazywane były jednak bardzo rzadko (zarówno
w pierwszym zakresie, jak i w drugim odsetek ten wyniósł 3%), podobnie przedstawia się kwestia usług
kosmetycznych i fryzjerstwa (tylko 2% pracodawców wskazało ten obszar tematyczny).
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ROZDZIAŁ 7 OFERTA EDUKACYJNA W RAMACH
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
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7.1. Znajomość oferty edukacyjnej wśród osób bezrobotnych

Osoby bezrobotne to kategoria osób, które w szczególny sposób powinny być zainteresowane
podnoszeniem swoich kwalifikacji, aby znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Znajomość aktualnej oferty
edukacyjnej można uznać za jeden ze wskaźników mówiących o chęci dokształcania się.
Prawie 40% bezrobotnych uczestniczących w badaniu twierdzi, że zna ofertę szkół i placówek
zajmujących się formalnym kształceniem ustawicznym w swoim regionie. Deklarowana wiedza na ten
temat spada jednak wraz z wiekiem – w przypadku najmłodszych (18-24 lata) odsetek osób zorientowanych
w tej ofercie wynosi 54%, a w przypadku osób najstarszych (50 lat lub więcej) wynosi on zaledwie 15%.
Ofertę edukacyjną najczęściej znają bezrobotni posiadający wykształcenie średnie (ogólnokształcące
lub zawodowe – około 47%), następnie posiadający wykształcenie wyższe (38%). Najrzadziej znajomość
propozycji jednostek kształcących dorosłych deklarują osoby z najniższym wykształceniem, przy czym
bezrobotni, którzy ukończyli co najwyżej gimnazjum lepiej znają tę ofertę niż ci z wykształceniem
zasadniczym zawodowym (33% versus 24%).
Wykres 44. Znajomość oferty placówek kształcenia ustawicznego – bezrobotni
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Najczęściej zainteresowanie tematem wykazują bezrobotni, którzy jeszcze nigdy nie pracowali – odsetek
znających ofertę wynosi ponad 50% przy czym w grupie tej znalazły się niemal wyłącznie osoby w wieku
18-24 lata, czyli będące w okresie największego zainteresowania kontynuowaniem edukacji. Wśród
bezrobotnych, którzy nie pracują krócej niż 12 miesięcy, wiedzę na temat oferty jednostek kształcących
ma 40%, natomiast najmniejsze zorientowanie w tym zakresie wykazują osoby pozostające bez pracy
12 miesięcy lub dłużej (31%). Znajomość oferty edukacyjnej dla dorosłych jest tym wyższa im lepsza jest
sytuacja finansowa gospodarstwa domowego – wśród bezrobotnych oceniających ją jako złą, wiedzę w tym
zakresie deklaruje co trzeci, natomiast wśród tych, którzy oceniają ją jako dobrą – co drugi.
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Co ciekawe, wiedzę na temat oferty kształcenia ustawicznego zdecydowanie rzadziej mają bezrobotni
mieszkający w największych miastach (26%) niż bezrobotni z mniejszych miast i wsi (około 40%). Za najlepiej
poinformowanych uważają się mieszkańcy podregionu ostrołęckiego – co drugi bezrobotny twierdzi,
że oferta ta jest mu znana, natomiast najrzadziej wiedzę na ten temat mają bezrobotni z podregionu
warszawskiego – deklaruje ją jedynie co ósmy badany.

7.2. Zakres oferty edukacyjnej

Osoby biorące udział w badaniu poproszono o ocenę, w jakim stopniu oferta związana z formalnym
kształceniem ustawicznym w regionie jest wyczerpująca. Formalne kształcenie ustawiczne to kształcenie,
które odbywa się w szkołach i innych placówkach systemu edukacji. Większość respondentów uważa, że
propozycja tego typu jednostek kształcących osoby dorosłe jest wystarczająca, przy czym częściej
twierdzą tak osoby, które obecnie korzystają z oferty kształcenia ustawicznego – takiego zdania jest
70% dokształcających się i 61% bezrobotnych. W ramach tych dwóch grup występują także inne różnice
w postrzeganiu tej kwestii przez osoby o podobnej charakterystyce.
W przypadku osób aktualnie poszerzających swoje kompetencje w ramach formalnego kształcenia
ustawicznego, zakres oferty jednostek dokształcających najlepiej oceniają osoby uczęszczające do liceów
(w tym także uzupełniających), a najgorzej uczące się w technikach. Szerszą ofertę chętniej widzieliby
badani posiadający wykształcenie średnie zawodowe, a najmniej zależy na tym osobom legitymującym
się wykształceniem najniższym (co najwyżej gimnazjalnym) – odpowiednio 43% i 26% w ramach każdej
z tych grup uważa, że jest ona niewystarczająca. Respondenci w wieku 25-34 lata nieco częściej (78%) niż
z grupy 35+ (73%) są zdania, że oferta kształcenia ustawicznego w regionie jest wystarczająca, a stosunkowo
najrzadziej zdanie takie wyrażają osoby w wieku 18-24 lata (68%). Na niedostatki oferty dwukrotnie
częściej wskazują osoby dokształcające się, które mieszkają w mniejszych miastach i na wsiach, niż te
z dużych miast. Zdaniem respondentów ograniczona oferta w największym stopniu dotyczy podregionu
ciechanowsko-płockiego (przy czym bardziej płockiego niż ciechanowskiego), a w najmniejszym
podregionu warszawskiego – ofertę kształcenia ustawicznego za niewystarczającą uznało 44% w ramach
pierwszej grupy, a 16% w ramach drugiej.
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Wykres 45. Ocena oferty placówek kształcenia ustawicznego – uczniowie
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Wśród bezrobotnych, najmniej zadowolone z zakresu propozycji edukacyjnych formalnych jednostek
kształcenia ustawicznego były osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały (w tym niemal wyłącznie osoby
w wieku 18-24 lata) – tylko co druga uważa tę ofertę za wystarczającą, następnie osoby pozostające bez
pracy krócej niż rok (58% nie ma zastrzeżeń co do jej zakresu), a stosunkowo najbardziej długotrwale
bezrobotni, spośród których 71% uważa ofertę jednostek kształcenia ustawicznego za wystarczającą.
Także najmniej zadowolone z tych propozycji są osoby z wykształceniem wyższym, przy czym im niższe
wykształcenie tym zadowolenie z tej oferty jest większe – za niewystarczającą uznaje ją co drugi badany
legitymujący się wykształceniem wyższym i mniej więcej jeden na czterech z wykształceniem najniższym.
W przypadku bezrobotnych wiek nie wpływa istotnie na podejście do tej kwestii – osoby w różnym wieku
podobnie oceniają zakres oferty edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych. Istotne jest natomiast
miejsce zamieszkania: bezrobotni mieszkający w miastach do 50 tys. mieszkańców najczęściej są zdania,
że oferta edukacyjna dla dorosłych jest niewystarczająca (46%), następnie bezrobotni mieszkańcy wsi
i największych miast (odpowiednio 37% i 36%), a najrzadziej osoby bezrobotne z miast o wielkości 51200 tys. mieszkańców (27%). Także inaczej niż w przypadku osób uczących się, z zakresu oferty kształcenia
ustawicznego stosunkowo najmniej zadowoleni są bezrobotni z podregionu warszawskiego (przy czym
w tej grupie znalazło się tylko 9 respondentów z uwagi na fakt, że tylko 12% badanych twierdzi, że zna ofertę
ze swojego regionu), a najbardziej zadowoleni są ci z podregionu radomskiego – odpowiednio 56% i 22%
uznało ją za niewystarczającą.
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Wykres 46. Ocena oferty placówek kształcenia ustawicznego – bezrobotni
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Zdaniem niektórych respondentów w szkołach i placówkach zajmujących się formalnym
kształceniem ustawicznym brakuje pewnych kierunków nauczania – uważa tak 10% osób z grupy
obecnie dokształcających się i 30% z grupy bezrobotnych (przy czym w ramach tych dwóch grup
odpowiednio 64% i 38% nie potrafiło tego stwierdzić i udzieliło odpowiedzi „nie wiem”).
Spośród osób, które obecnie się dokształcają zdania na temat braków w dostępnych kierunkach kształcenia
są podzielone – w zależności od szkoły, do jakiej badani uczęszczają oraz poziomu ich wykształcenia. Braki
w kierunkach oferowanych przez formalne jednostki kształcenia ustawicznego najczęściej dostrzegają
uczniowie techników i szkół policealnych (po 17%), a najrzadziej uczniowie liceów uzupełniających (3%).
Luki te dostrzega także co piąty badany z wykształceniem średnim zawodowym, a tylko co dwudziesty
z zasadniczym zawodowym.
Bezrobotni są natomiast grupą bardziej zróżnicowaną w swoich opiniach. Wykształcenie także odgrywa
tu istotną rolę – braki w kierunkach kształcenia najczęściej dostrzegane są przez osoby z wykształceniem
średnim zawodowym (36%), następnie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, zasadniczym
zawodowym i wyższym (około 31% w ramach każdej podgrupy), a najrzadziej osoby z wykształceniem co
najwyżej gimnazjalnym (11%). Istotna jest także długość pozostawania bez pracy – długotrwale bezrobotni
najrzadziej zauważają luki w ofercie edukacyjnej, a najczęściej niepracujący krócej niż 12 miesięcy (24%
versus 35%). Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to braki najczęściej widzą mieszkańcy najmniejszych
miast (do 50 tys.), a najrzadziej miast od 50 do 200 tys. mieszkańców – odpowiednio 40% i 14%. Bezrobotni
z podregionu warszawskiego trzykrotnie rzadziej niż pozostali zauważają luki w dostępnych kierunkach
kształcenia (przy czym należy mieć na uwadze niską liczebność grupy z podregionu warszawskiego).
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Jakich kierunków kształcenia brakuje zdaniem respondentów? Osoby aktualnie poszerzające
swoje kompetencje najczęściej w konkretny sposób wskazują na kierunki humanistyczne (pedagogika,
psychologia, socjologia), następnie na kierunki kosmetyczne i fryzjerskie oraz ogólnie na kierunki
zawodowe.
Natomiast osoby bezrobotne brakujące kierunki częściej określają bardziej ogólnie, wskazując na te
o charakterze zawodowym i technicznym, rzadziej wspominając o bardziej konkretnych, wśród których
także pojawiają się kierunki humanistyczne oraz kosmetyczne i fryzjerskie.
Oferta kierunków kształcenia w województwie mazowieckim generalnie oceniana była przez
respondentów uczestniczących w badaniu jakościowym, jako wystarczająca. Zdarzają się kierunki, na
które nie zgłosiła się wystarczająca liczba chętnych (nie opłaca się ich otwierać / zabraniają tego przepisy
określające minimalną liczbę słuchaczy). Zazwyczaj nie cieszą się one zainteresowaniem ze względu na
niski prestiż społeczny oraz niesatysfakcjonujące zarobki.
„Myślę, że jest wystarczająca [oferta kształcenia], dlatego, że każda szkoła, jak rozpoczyna działalność to
w porozumieniu jak gdyby z urzędem pracy. I my tak analizujemy, jakich ofert jest najwięcej, jacy pracownicy są
poszukiwani. Także to nie jest tak, że ktoś, kto otwiera własną szkołę, czy nowy kierunek, to tak zupełnie sobie
z powietrza wymyśli ‘będę takie osoby kształcił’. No, bo też zdajemy sobie sprawę z tego, żeby ci młodzi ludzie
potem mieli szanse odnalezienia się na tym rynku, żeby to nie była taka sztuka dla sztuki.” Dyrektor placówki
oświatowej, Warszawa
Według dużej części tych respondentów, oferta kształcenia ustawicznego w województwie
mazowieckim odpowiada również na potrzeby uczniów. Wybór kierunków kształcenia jest szeroki,
formy przekazywania wiedzy dopasowane do różnorodnych możliwości czasowych słuchaczy, podobnie
jak poziom nauczania i wysokość opłat. Warunkiem wykorzystania oferowanych możliwości jest wysokie
zaangażowanie własne i świadomy wybór samych zainteresowanych (badanie jakościowe nie obejmowało
uczniów).
Większość badanych dyrektorów placówek oświatowych deklarowała także, że bada poziom
satysfakcji uczniów przy pomocy wypełnianych cyklicznie ankiet (poziom zadowolenia z prowadzenia
zajęć – krytykowani nauczyciele są upominani, zapotrzebowanie na przedmioty dodatkowe – zwykle
zainteresowanie uczniów skupia się wokół przedmiotów egzaminacyjnych, rzadziej języka angielskiego).
Jednak w większości omawianych przypadków można odnieść wrażenie, że są to działania pozorowane,
nienakierowane na dokonywanie faktycznych zmian. Oczekiwania uczniów (według większości badanych
dyrektorów placówek) zdają się być niewysokie. Są ograniczeni czasowo, często nie zgłaszają własnych
propozycji modyfikacji, akceptują propozycje programowe jako konieczność.
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ROZDZIAŁ 8 KORZYSTANIE Z USŁUG INSTYTUCJI
RYNKU PRACY I POWIĄZANYCH
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8.1. Korzystanie z usług instytucji rynku pracy oraz plany w tym zakresie

Jednym z zagadnień poruszanych w ramach niniejszego badania było korzystanie z usług oferowanych
przez instytucje rynku pracy oraz chęć uzyskania takiego wsparcia w przyszłości. Generalnie większy jest
odsetek badanych, którzy zamierzają skorzystać ze wsparcia oferowanego przez instytucje rynku
pracy niż tych, którzy skorzystali z niego dotychczas. Z tego typu usług kiedykolwiek skorzystało 67%
badanych z grupy bezrobotnych i 44% z grupy obecnie poszerzających swoje kompetencje w ramach
kształcenia ustawicznego. Z kolei w przyszłości z pomocy oferowanej przez instytucje rynku pracy ma zamiar
skorzystać odpowiednio więcej badanych: 89% w grupie bezrobotnych i 68% w grupie dokształcających
się.
Jak wynika z otrzymanych danych, osoby z grupy bezrobotnych znacznie częściej korzystały z tego typu
wsparcia, częściej także deklarują taki zamiar w przyszłości. Warto zauważyć, że osoby pozostające bez
pracy, ale znajdujące się w grupie uczących się, także rzadziej korzystały ze wsparcia instytucji rynku pracy
(41%) i rzadziej planują korzystać z niego w przyszłości (73%) w porównaniu do osób ze zdefiniowanej
grupy bezrobotnych.
Chęć uzyskania w przyszłości jakiegokolwiek wsparcia ze strony instytucji rynku pracy związana jest
między innymi z miejscem zamieszkania – osoby z największych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców)
wyrażają taką chęć najrzadziej. Natomiast pod względem regionalnym z tego typu pomocy najrzadziej
zamierzają skorzystać mieszkańcy podregionu warszawskiego. Istotna jest także sytuacja finansowa
gospodarstwa domowego (zwłaszcza w przypadku osób aktualnie uczących się) – im jest ona lepsza, tym
mniejsza skłonność do korzystania ze wsparcia instytucji rynku pracy.
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Wykres 47. Korzystanie ze wsparcia instytucji rynku pracy przez osoby bezrobotne
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Formą, z której dotychczas skorzystało najwięcej badanych, było pośrednictwo pracy, przy czym
bezrobotni wskazywali tę formę dwukrotnie częściej niż osoby uczące się (59% versus 29%). Inne
formy wskazywane były rzadziej. Co ósma osoba, zarówno z jednej grupy, jak i z drugiej, uczestniczyła
w szkoleniu lub kursie, na który była skierowana przez którąś z instytucji rynku pracy. Z kolei z informacji
zawodowej skorzystało 17% bezrobotnych i 6% osób uczących się, natomiast najmniej badanych miało
styczność z poradnictwem zawodowym – po 8% z każdej grupy. Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły innych
form wsparcia, takich jak na przykład staże.
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Wykres 48. Korzystanie ze wsparcia instytucji rynku pracy przez osoby uczące się
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Jeśli chodzi o konkretne formy wsparcia, które badani chcieliby otrzymać w przyszłości, także
najczęściej deklarowano chęć skorzystania z pomocy w zakresie pośrednictwa pracy – odpowiedziało
tak 80% bezrobotnych i 42% uczących się w ramach kształcenia ustawicznego, czyli znacznie więcej osób
w porównaniu z dotychczas korzystającymi. Ponad dwukrotnie częściej niż do tej pory badani zamierzają
brać udział w kursach i szkoleniach, oferowanych przez instytucje rynku pracy (35% bezrobotnych i 27%
osób aktualnie uczących się). W odniesieniu do przyszłości osoby pozostające bez pracy także stosunkowo
często twierdzą, że będą korzystać z informacji zawodowej – co czwarty badany wskazał na tę formę
wsparcia, jednak już w przypadku osób uczęszczających do szkół dla dorosłych tylko co dziesiąty jest nią
zainteresowany i jest to niewiele większy odsetek osób niż dotychczas korzystających. Tak jak do tej pory,
tak i w przyszłości, respondenci najmniej skłonni są natomiast korzystać z poradnictwa oferowanego
przez instytucje rynku pracy, związanego na przykład z przygotowywaniem CV (zainteresowanie tą formą
w przyszłości wykazał co dziesiąty bezrobotny i co dwunasty dokształcający się).
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8.2. Ocena wsparcia ze strony instytucji rynku pracy

Badanych, którzy kiedykolwiek korzystali z usług lokalnych instytucji rynku pracy, poproszono o dokonanie
oceny oferowanego przez nie wsparcia. Generalnie zostało ono ocenione dosyć krytycznie. Przy czym
z otrzymanych danych wynika, że osoby z grupy bezrobotnych postrzegają to wsparcie względnie lepiej
niż osoby z grupy aktualnie dokształcających się – średnia ocena wyniosła odpowiednio 2,85 i 2,13
(w oparciu o 5-stopniową skalę, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 – bardzo wysoką). W przypadku
pierwszej grupy dominują oceny przeciętne (ocenę „na średnim poziomie” wybrało 57% badanych), oceny
negatywne stanowią 26%, a pozytywne – 17%. W ramach drugiej grupy dominują oceny negatywne
(stanowią 64%), oceny przeciętne to 31%, a pozytywne – tylko 4%. Co ciekawe wśród osób korzystających
z kształcenia ustawicznego o różnej sytuacji zawodowej nie ma rozbieżności w ocenie wsparcia lokalnych
instytucji rynku pracy – bezrobotni i pracujący w ramach tej grupy postrzegają je tak samo.
Wykres 49. Ocena wsparcia ze strony instytucji rynku pracy – uczniowie i bezrobotni
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W przypadku osób uczących się wsparcie ze strony instytucji rynku pracy najgorzej oceniają osoby
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (1,83), a najlepiej osoby z wykształceniem średnim
zawodowym (2,34).
Osoby z grupy bezrobotnych różnie postrzegają wsparcie instytucji rynku pracy w zależności od tego
gdzie mieszkają – generalnie im większa miejscowość, tym gorsza ocena, która w przypadku mieszkańców
wsi wynosi 3,02, a w przypadku osób z największych miast – 2,29. Wśród osób dokształcających się najniższe
oceny także wystawiają mieszkańcy największych miast (2,02), a stosunkowo najwyższe oceny wystawiają
osoby z miast od 50 do 200 tys. mieszkańców (2,30).
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Z kolei w poszczególnych podregionach wsparcie oceniane przez osoby dokształcające się najgorzej jawi
się w podregionie warszawskim (1,86), a także w płockim (1,93), nieco lepiej we wszystkich pozostałych
(radomski – 2,17, ostrołęcki – 2,22, ciechanowski – 2,26, siedlecki – 2,27). Także osoby z grupy bezrobotnych
najgorzej oceniają pod tym względem podregion warszawski (2,25), jednak oceny pozostałych podregionów
kształtują się inaczej (radomski – 2,48, siedlecki – 2,62, ciechanowski – 2,88, płocki – 3,11, ostrołęcki – 3,18).

8.3. Współpraca przedsiębiorstw z innymi podmiotami

Z przeprowadzonych badań wynika, że prawie dwie trzecie pracodawców nie podejmuje współpracy
z żadnymi innymi podmiotami, aby pozyskać lepiej wykształconych pracowników. Instytucją,
z którą taka współpraca podejmowana jest stosunkowo najczęściej, jest urząd pracy, wskazany przez
15% badanych. Co dziesiąty pracodawca współpracuje z uczelniami, mniej więcej tyle samo ze szkołami
zawodowymi kształcącymi młodzież. Jeszcze rzadziej podejmowano działania wspólnie z izbami,
czy cechami rzemieślniczymi (7%), z samorządem lokalnym (6%), czy ze szkołami dla dorosłych lub
placówkami kształcenia ustawicznego (4%).
Wykres 50. Współpraca pracodawców z innymi podmiotami
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Natomiast na przyszłą współpracę z innymi podmiotami, w celu pozyskania lepiej wykształconych
pracowników, nastawia się już większy odsetek przedsiębiorstw – mniej, a dokładnie połowa badanych,
nie zakłada w przyszłości współpracy z żadnymi instytucjami w tym zakresie. Przedsiębiorcy częściej
także wskazują konkretne podmioty, z którymi zamierzają podjąć wspólne działania w przyszłości, aniżeli
aktualnie ma to miejsce. Co czwarty badany planuje podjąć współpracę z urzędami pracy, co piąty ze
szkołami zawodowymi kształcącymi młodzież, niemal tyle samo z uczelniami wyższymi. Co dziesiąty
zamierza działać w tym celu wspólnie z samorządem lokalnym, z izbami, czy cechami rzemieślniczymi lub
ze szkołami dla dorosłych, tudzież placówkami kształcenia ustawicznego. Zarówno w przypadku obecnej
współpracy, jak i planowanej na przyszłość, wspólne działania z podmiotami innego typu, jak na przykład
z różnymi stowarzyszeniami, czy też z innymi przedsiębiorstwami, podejmowane były niezwykle rzadko
(uzyskały około 1% wskazań).
Współpracę z różnego typu instytucjami, mającą na celu pozyskanie lepiej wykształconych osób,
znacznie częściej podejmują przedsiębiorstwa największe, zatrudniające minimum 250 pracowników,
aniżeli te najmniejsze, zatrudniające mniej niż 10 osób. Także podmioty publiczne zdecydowanie częściej
niż prywatne podejmują takie działania i mimo iż w przyszłości firmy prywatne zamierzają ten dystans
zmniejszyć, to nadal te różnice są duże. Z przedsiębiorstw prywatnych, najmniej skłonne do podejmowania
tego typu współpracy z jakimikolwiek instytucjami są te, które działają w branży handlowej. Natomiast
spośród przedsiębiorstw działających na różnych obszarach, stosunkowo najmniej aktywne w tej kwestii są
podmioty z podregionu warszawskiego zachodniego.
Dotychczasowa współpraca przedsiębiorców z innymi podmiotami w celu pozyskania lepiej
wykształconych pracowników, a także w pewnym stopniu wpływu na wiedzę i umiejętności osób
kształcących się, sprowadzała się przede wszystkim do organizacji staży (48%, najczęściej we współpracy
z urzędami pracy), a także do organizacji praktyk dla uczniów (38%, najczęściej wspólnie ze szkołami
zawodowymi kształcącymi młodzież). W co czwartym przedsiębiorstwie współpraca ta odbywała się
w ramach praktycznej nauki zawodu, a w co szóstym polegała na przekazywaniu materiałów dydaktycznych.
Rzadziej podejmowane działania związane były z dofinansowywaniem przez firmy pracowni praktycznej
nauki zawodu (9%), pomocą w przygotowaniu kierunków kształcenia (7%), czy też z przeprowadzaniem
szkoleń lub prowadzeniem wykładów (6%). Inne formy działań, takie jak na przykład organizowanie dni
otwartych dla szkół, czy zatrudnianie osób choćby w ramach prac interwencyjnych, podejmowane były
jeszcze rzadziej.
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Wykres 51. Zakres dotychczasowej współpracy pracodawców z innymi podmiotami
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Z wywiadów przeprowadzonych w ramach badań jakościowych wynika, że warto podejmować wspólne
działania w tym zakresie, gdyż skutkuje to obopólnymi korzyściami. Szkoły współpracujące z firmami
choćby w ramach praktyk, mają lepszy wgląd w potrzeby pracodawców. Poza bieżącą wymianą informacji,
szkoła odnosi także korzyść w postaci lepszego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu (część
z nich znajduje pracę podczas nauki zawodu), pracodawca – w postaci taniej siły roboczej, możliwości
wypróbowania potencjalnych pracowników i pozyskania najlepszych absolwentów.
„Na pewno każda współpraca przynosiłaby korzyść z tego względu, że my moglibyśmy się nauczyć czegoś od
nich, a oni od nas. Więc jest pewna wymiana informacji. Mielibyśmy bardziej informacje zbliżone odnośnie
kształcenia w danym zawodzie, bo nie każdy wie przecież, jakie są wymagania. Czego uczą się osoby
w konkretnych dziedzinach. Aczkolwiek ja w tym momencie nie mogę sobie wyobrazić całego schematu,
procedury działania, jak to miałoby wyglądać.” Pracownik urzędu pracy, powiat podwarszawski
„Nie wiem, na zasadzie ankiety, badań, czegokolwiek. Czy w danym mieście porozmawiać z pracodawcami,
jakich oni by szukali pracowników? Czego chcą i na tej zasadzie dostosować sposób nauczania - pod konkretnego
pracodawcę, a nie tworzyć program, który nikomu nie służy, tylko tym, którzy chcą kształcić i zarabiać pieniądze.
Pod konkretną, ale to nie tylko w naszej branży. W wielu się o tym głośno mówi, że powinny być kontakty uczelni
z danymi firmami, czy branżami, żeby studentów, czy uczniów tworzyć pod dany produkt, a nie odwrotnie.”
Pracodawca, Warszawa
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8.4. Współpraca pomiędzy różnymi podmiotami rynku pracy

Zdaniem przedstawicieli instytucjonalnych, deklarowania współpraca (tudzież jej chęć) pomiędzy
organami prowadzącymi, powiatowymi urzędami pracy, pracodawcami i placówkami zajmującymi
się kształceniem ustawicznym, w szerszym wymiarze praktycznie nie istnieje. Kontakty ograniczają się
do realizowania obowiązków ustawowych lub form grzecznościowych, takich jak wymiana informacji,
udostępnienie miejsca na stronie internetowej/ tablicy ogłoszeń, itp. Zdarzało się, że była podejmowana
okresowo, na czas realizowanych projektów (zazwyczaj z wykorzystaniem środków unijnych), jednak nie
miała konsekwencji długofalowych i rzadko przekładała się na konkretne działania. W niektórych powiatach
spotkania wyżej wymienionych podmiotów odbywają się podczas powiatowych targów pracy (głównie
możliwość wymiany informacji). Pojedynczy respondenci wspominali o współpracy z NGO, realizującymi
programy unijne dotyczące kształcenia, w ramach poszerzania własnych możliwości programowych.
„Z Cechem Rzemiosł Różnych też nie narzekam, bo współpracujemy. Oni są na naszych giełdach i tutaj mamy
z nimi kontakt. Przybywają na różnego typu spotkania, gdzie są omawiane te problemy, czy to przez Komisję
Oświaty Kultury i Sportu Rady Powiatu, czy gdzie się chce taki temat. Wspólnie parę się odbywało z powiatowym
urzędem pracy przy okazji różnych spotkań. Ale to są raczej wymiany informacji niż ścisła współpraca.
Bezpośrednio natomiast z rzemieślnikami współpracują dyrektorzy naszych szkół wtedy, kiedy mają te oddziały
zawodowe.” Pracownik starostwa, powiat podwarszawski
„Nie ma takiej faktycznej współpracy między powiatowymi urzędami pracy a pracodawcami. Jest jedynie, gdzie
wynika to z obowiązku ustawowego, np. jak pracodawca zamierza prowadzić zwolnienia grupowe. W związku
z tym, to jest tak, że po prostu musi poinformować urząd pracy, bo to jest jego obowiązek.” Stowarzyszenie
pracodawców
Brak zaangażowania we współpracę tłumaczony był przez respondentów:
•

niewystarczającą liczbą pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (współpraca
tego rodzaju nie mieści się w realizowanym zakresie zadań),

•

obawą przed posądzeniem o faworyzowanie poszczególnych placówek,

•

realizowaniem odmiennych celów.

Przykładowo preferencje powiatowych urzędów pracy to formy krótkookresowe, nastawione na szybkie
usamodzielnienie klientów, tj.: kursy i szkolenia, umożliwiające pozyskiwanie poszczególnych kwalifikacji,
czy dofinansowywanie samozatrudnienia. Badani pracownicy tłumaczyli to: wyższą efektywnością (niższe
koszty, możliwość objęcia dofinansowaniem większej liczby aktywizowanych osób, szybsza możliwość
reakcji na zapotrzebowanie rynku pracy) oraz większym zainteresowaniem osób bezrobotnych (łatwiejsza
organizacja życia domowego podczas nieobecności, intensywniejsza, łatwiejsza do przyswojenia forma

90

przekazywania wiedzy). Preferowanie tego typu form uzasadniane było także ograniczeniem nakładów
finansowych i koniecznością przesuwania środków w ramach poszczególnych budżetów. Urzędy pracy
zlecają przeprowadzanie kursów i szkoleń jednostkom spełniającym określone wymagania formalne
na drodze przetargów. Same kształcą osoby bezrobotne w tematyce związanej z poruszaniem się po
rynku pracy i jej efektywnym poszukiwaniem (autoprezentacja, pisanie CV, uczestnictwo w rozmowach
kwalifikacyjnych, praca nad zwiększeniem motywacji wewnętrznej, itp.).
Zdarzało się, że respondenci jako współpracę rozumieli:
•

finansowanie staży przez urzędy pracy,

•

pomoc urzędników PUP i OPS w wypełnianiu dokumentów, załatwianiu formalności osobom
decydującym się na dokształcanie,

•

możliwość odbywania staży w urzędach (np. w starostwie) – kierunki administracyjne.
Prawdopodobnie głównym powodem braku współpracy jest brak pomysłu poszczególnych podmiotów

na to, jak mogłaby ona wyglądać (zakres merytoryczny, organizacyjny, formalny, finansowy). Pomocne
byłoby nagłaśnianie przykładów dobrych praktyk realizowanych przez jednostki, które tego rodzaju
współpracę podejmują.
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ROZDZIAŁ 9 REKOMENDACJE
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Jednym z zadań pozwalających na osiągnięcie celu projektu jest przygotowanie rekomendacji w zakresie
dostosowania oferty szkolnictwa ustawicznego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Rekomendacje
zostały sformułowane na podstawie wyników przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych oraz
analizy desk research. Najważniejsze wnioski z badań są przedstawione w kolejnych punktach.

9.1. Wnioskiz desk research

We wszystkich przeanalizowanych źródłach podkreśla się, że konieczne jest lepsze dopasowanie podaży
kwalifikacji do popytu na pracę, ale też stwierdza się, że problem ten jest w dalszym ciągu poważny
i nierozwiązany. Obserwuje się to, z różnym nasileniem, we wszystkich krajach UE. Istotne jest wyposażanie
pracowników w wiedzę i umiejętności zwiększające możliwości zatrudnienia, tak więc dopasowanie
kierunków kształcenia i szkoleń do istniejącego oraz przewidywanego zapotrzebowania na kwalifikacje
wymaga stosowania sprawnych mechanizmów łącznego monitorowania funkcjonowania rynku pracy
i systemów edukacyjnych. Na poziomie UE podejmowane są w tym kierunku działania, począwszy od
sformułowania ogólnych kierunków w Strategii Europa 2020, do bardziej szczegółowych rozwiązań, m.in.
takich jak wdrażanie modelu flexicurity czy Europejskich Ram Kwalifikacji.
Trudności z rozwiązaniem problemu dopasowania systemu szkolnictwa ustawicznego do potrzeb rynku
pracy wynikają z tego, że musi być uwzględnionych wiele powiązanych wzajemnie czynników. Ocenia
się, że w gospodarce rynkowej nie jest możliwe dokonanie precyzyjnych prognoz, które można by
wykorzystać do szczegółowego „planowania zasobów ludzkich”. Można natomiast przygotowywać plany
strategiczne, które mogą określić przyszłe kierunki rozwoju rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje.
Takie plany powinny bazować na rzetelnych informacjach o rynku pracy, z uwzględnieniem elementów
prognostycznych. Wymaga to zastosowania systematycznych i ilościowych sposobów podejścia do
przewidywania i tworzenia alternatywnych scenariuszy. Powinien też być brany pod uwagę rosnący
poziom przepływów migracyjnych w poszczególnych krajach. Międzynarodowa mobilność siły roboczej
jest bowiem jednym ze sposobów likwidowania wąskich gardeł i niwelowania nadwyżek na rynkach pracy.
Informacje na temat przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności w Europie mogą pomóc w orientacji
poszczególnych osób, co do przyszłego rozwoju zawodowego i możliwości związanych z zatrudnieniem,
jak również mogą wpłynąć na kształtowanie systemów edukacyjnych.
Przewidywanie popytu na kwalifikacje wymaga dostępu do wysokiej jakości informacji o rynku pracy
i systemach edukacyjnych. Prowadzone są intensywne działania w zakresie standaryzacji gromadzenia
danych przez urzędy statystyczne krajów członkowskich UE. Warte podkreślenia są działania EUROSTATU
w zakresie gromadzenia zharmonizowanych danych, gdyż wczesna identyfikacja zapotrzebowania na
umiejętności, wymaga szerokiego zakresu danych dotyczących zarówno podażowej, jak i popytowej strony
rynku pracy. Dane te są zbierane przez różne instytucje, krajowe, regionalne, sektorowe, niezależne ośrodki
badawcze, uniwersytety, organizacje pozarządowe, lub jako jednorazowe działania (realizowane w różnego
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rodzaju projektach). Harmonizacja tych danych, ich wiarygodność i odporność na błędy, a w końcu ich
porównywalność w czasie jest jednakże czasem dyskusyjna.
Planowanie działalności edukacyjnej (w tym formułowanie oferty oraz programów kształcenia),
w dynamicznie zmieniających się warunkach, nie jest próbą stworzenia precyzyjnego algorytmu
postępowania, a raczej jest próbą zbudowania systemu informowania wszystkich uczestników rynku
pracy oraz instytucji edukacyjnych o możliwościach uzyskania dopasowania systemów edukacyjnych
do rzeczywistych potrzeb. Często pojawiają się opinie, że systematyczne przewidywanie zmieniających się
potrzeb w zakresie kwalifikacji jest niepotrzebne i niemożliwe, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć
przyszłości bez ryzyka popełnienia błędu. Nie oznacza to jednak, że tego typu działań nie należy prowadzić,
gdyż skutki ich zaniechania z pewnością mają znacznie większe konsekwencje.
Wykorzystywanych jest wiele różnych metod do przewidywania zmian zapotrzebowania na kwalifikacje,
od sformalizowanych ilościowych modeli ekonometrycznych do podejścia o charakterze jakościowym,
w tym techniki scenariuszowe. Tak więc są stosowane metody zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Dużą
rolę odgrywają tu regionalne i sektorowe obserwatoria rynków pracy. Podkreśla się, że żaden sposób
podejścia, bazujący na pojedynczej metodzie, nie gwarantuje monopolu na prawdę, gdyż wszystkie metody
mają swoje mocne i słabe strony. Najwcześniejsze prace w zakresie badania podaży i popytu na umiejętności
stosowały określenie „planowanie siły roboczej” i pod wieloma względami były bardzo sformalizowane.
Obecnie termin „planowanie” wyszedł z użycia, gdyż uważa się, iż długoterminowe planowanie
systemów kształcenia i szkoleń w sposób sformalizowany i z wielką dokładnością jest niemożliwe.
Działania takie określa się raczej, jako wykonywanie projekcji, ocena rynku pracy, przewidywanie czy
wczesna identyfikacja potrzeb w zakresie umiejętności. Obejmują one szereg metod ilościowych oraz
jakościowych i świadomie unikają sformułowań implikujących, że precyzyjne prognozy są możliwe.
Głównym problemem z wczesną identyfikacją zapotrzebowania na umiejętności jest brak koordynacji
i konsekwencji różnych działań, które często prowadzone są równolegle, bez współpracy przez różne
instytucje. Metody oraz działania badawcze nie zawsze są całkowicie przejrzyste (czego przykładem
gromadzenie informacji o systemie kształcenia ustawicznego w Polsce). Stwierdza się, że brak jest
systemowych rozwiązań wczesnej identyfikacji zapotrzebowania na umiejętności. Istnieje bardzo
niewiele współpracujących zespołów czy sieci, które mają dostęp do różnych źródeł informacji
i wykorzystują różne narzędzia i metody analizy zapotrzebowania na umiejętności. Można zauważyć, że
wiele działań w Europie jest podobnych, ale różnią się w poszczególnych podejściach metodologicznych
i dlatego ich wyniki często nie są porównywalne. Odstęp czasu pomiędzy przygotowaniem przydatnych,
wiarygodnych i profesjonalnych analiz a włączeniem tej wiedzy do systemu kształcenia i szkolenia
zawodowego pozostaje poważnym problemem, biorąc pod uwagę długość cyklu kształcenia (trwającego
zwykle kilka lat). Wdrażanie wyników badań w polityce i praktyce pozostaje więc wciąż najtrudniejszym
etapem, gdyż brak systemowego rozwiązania nie pomaga łączyć działań prowadzonych przez różne
instytucje. Podobnie zbyt mała elastyczność i możliwości instytucji edukacyjnych są słabymi punktami
w adaptowaniu informacji o potrzebach rynku pracy do programów kształcenia.
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W praktyce okazuje się również, że pracodawcy rzadko mają bardzo dokładny obraz swojej przyszłości,
a stąd trudno im określić, na jakie umiejętności będzie zapotrzebowanie. Podkreśla się, że takie analizy
wymagają szczegółowych i wiarygodnych danych, „dobrze przetworzonych”, żeby były użyteczne
dla użytkownika końcowego. Podstawowym pytaniem w przewidywaniu zapotrzebowania na
kwalifikacje nie powinno być: „Jak wielu ludzi w tym zawodzie wymagane będzie za 5 do 10 lat?”,
ale „Jakie zawody i jakie nowe rodzaje kwalifikacji i umiejętności będą potrzebne?” oraz „Na
jakie cechy pracowników będzie zapotrzebowanie?”. Nowe funkcje i pytania badawcze wymagają
nowego podejścia i metod, innych niż komputerowe modele prognozowania siły roboczej. Nikt nie może
wykonać precyzyjnych prognoz, które mogą być wykorzystywane do szczegółowego planowania edukacji
i zatrudnienia. Natomiast uczestnicy gospodarki rynkowej potrzebują informacji o możliwej przyszłości,
w celu dokonania rozsądnego wyboru.
Dostrzega się potrzebę budowania partnerstwa przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz
przedstawicieli instytucji rynku pracy, a przede wszystkim włączenie partnerów społecznych do
planowania potrzeb w zakresie kształcenia. Właściwe informacje o rynku pracy mogą umożliwić efektywne
zarządzanie umiejętnościami. Większość krajów gromadzi i opracowuje własne informacje o rynku pracy,
korzystając z takich instytucji, jak obserwatoria rynku pracy, które powinny łączyć instytucje działające
na rynku pracy i instytucje świadczące usługi edukacyjne. Pomaga to w modyfikacji standardów
kwalifikacji i dopasowaniu systemów kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.
Konieczna jest poprawa współpracy pomiędzy rynkiem pracy a sektorem edukacyjnym oraz
postrzeganie rynku pracywykraczające poza podejście tradycyjne, mierzące umiejętności wyłącznie
przy pomocy formalnych kwalifikacji. Preferowane jest podejście bazujące na posiadanych przez
pracowników kompetencjach i umiejętnościach. Wpływa to też w znacznym stopniu na funkcjonowanie
służb zatrudnienia w obszarach oceny umiejętności, procesów opracowywania profili szkoleń, współpracy
z instytucjami prowadzącymi szkolenia oraz na poradnictwo zawodowe. Doradztwo w zakresie kształcenia
oraz działalność służb zatrudnienia muszą być wzmocnione, aby rezultaty ich pracy ściśle odpowiadały
bieżącej sytuacji na rynku pracy. Partnerstwa takie powinny opracowywać i aktualizować profile
kompetencyjne, multidyscyplinarne programy nauczania i podnoszenia kwalifikacji, a także
ułatwiać wprowadzanie innowacyjnych form uczenia się przez praktykę, od przyuczania do zawodu
na stanowisku pracy, po doktoraty współfinansowane przez przedsiębiorstwa.
Niedopasowanie strukturalne kwalifikacji jest cechą właściwą dla każdej rozwijającej się czy
restrukturyzowanej gospodarki rynkowej. Istotne jest tylko to, czy instytucje rynku pracy potrafią sprzyjać
szybkiemu dostosowywaniu podaży pracy do zmieniającego się popytu na określone kompetencje.
W Polsce proces bilansowania podaży z popytem na pracę jest nieefektywny, m.in. z powodu
niekompletnej informacji o rynku pracy. Ta niekompletność jest głównym powodem tego, że
uczniowie wybierają kierunki kształcenia kierując się kryteriami innymi niż wiedza o szansach na rynku
pracy po ukończeniu edukacji, a instytucje edukacyjne nie mają dobrego rozeznania trendów zmian
w zakresie popytu na określone zawody i kwalifikacje. Konieczne jest zatem stworzenie sprawnego
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systemu monitorowania rynku pracy. System taki powinien w sposób ciągły, z pewnym wyprzedzeniem
(wyprzedzenie powinno być takie, jaki jest średni cykl kształcenia na danym poziomie, co niestety
w dobie burzliwych zmian w gospodarce jest praktycznie niemożliwe) dostarczać informacji o zawodach
i kwalifikacjach deficytowych i nadwyżkowych, o prognozowanych zmianach oraz o kierunkach rozwoju
gospodarki w regionach, determinujących strukturę popytu na pracę. Powinno to umożliwić uzyskanie
odpowiedzi na kluczowe pytania:
•

w których sektorach i zawodach zatrudnienie będzie rosło?

•

na jakie kwalifikacje będzie zwiększać się lub zmniejszać zapotrzebowanie?

•

jakie są potrzeby wymiany pracowników (np. związane z odejściami na emerytury)?

•

w jaki sposób jest to porównywalne z podażą kwalifikacji?
Nastąpiła więc zmiana w celach identyfikacji zapotrzebowania na umiejętności, z wiedzy na temat

zapotrzebowania na siłę roboczą pod względem ilościowym, do wiedzy na temat rodzaju niezbędnych
umiejętności i zmian zakresu pracy w różnych zawodach. Skutkuje to tym, że systemy wczesnego
rozpoznawania zapotrzebowania na umiejętności stały się bardziej złożone, stosujące kompleksowe
podejście z aktywnym wykorzystaniem różnych źródeł danych oraz łączące badania jakościowe
i ilościowe. Istnieje wyraźna tendencja do łączenia metod i działań różnych instytucji i projektów oraz
tworzenia sieci współpracy między instytucjami i ekspertami na różnych poziomach.
Jako jedno ze źródeł niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy można wskazać niewłaściwie
funkcjonujący system szkolnictwa. Mechanizm dopasowania profili kształcenia do potrzeb rynku pracy
nie działa prawidłowo i w pewnym stopniu przyczynia się niskiej zatrudnialności absolwentów. Do
podstawowych barier wpływających na taki stan rzeczy można zaliczyć:
•

Bariera informacji. Zainteresowani edukacją nie mają, potrzebnych w podejmowaniu decyzji,
informacji o aktualnych i prognozowanych oczekiwaniach pracodawców. Informacji takich nie
posiadają również szkoły (praktycznie na wszystkich poziomach) ani instytucje rynku pracy. Istotnym
problemem jest również to, że pracodawcy nie mają informacji o faktycznej wartości kwalifikacji
absolwentów, które są potwierdzane świadectwami ukończenia szkoły.

•

Bariera mechanizmu finansowania. Publiczne szkolnictwo finansowane jest z subwencji, a algorytm
jej podziału nie stymuluje procesów dostosowania realizowanych kierunków kształcenia do
rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

•

Bariery związane z systemami zarządzania. Brak jest odpowiedzialności instytucji wykorzystujących
publiczne środki, za jakość nauczania, przekładającą się na zatrudnialność absolwentów. Bez względu na
poziom kształcenia nie dostrzega się zainteresowania dopasowaniem kompetencji uzyskiwanych
przez absolwentów do wymagań rynku pracy. Widoczny jest wyraźny brak ewaluacji procesów
edukacyjnych, która mogłaby pozwolić na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego
rynku pracy.
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Do słabych stron systemu edukacyjnego w Polsce można zaliczyć to, że szkoła wprost nie odpowiada
za wyniki absolwentów na rynku pracy. Usuwając słabości systemu edukacyjnego, można wpłynąć na
usprawnienie funkcjonowania rynku pracy, poprzez dopasowanie podaży do popytu na pracę. Można tu
wskazać konieczność prowadzenia pewnych działań:
•

Należy stworzyć system systematycznego badania popytu na pracę oraz upowszechniania wśród
wszystkich interesariuszy wyników tych badań, co wpłynie na zracjonalizowanie decyzji o wyborze
kierunków edukacji.

•

Promowanie informacji o sytuacji na rynku pracy powinno być połączone z doradztwem edukacyjnym
i zawodowym. Obecnie działania te nie są zintegrowane.

•

Konieczne jest wprowadzenie zmian do systemu finansowania szkolnictwa, w tym szczególnie
zawodowego, w celu obniżenia barier finansowych w rozwijaniu „drogich” kierunków kształcenia.

•

Powszechnie obserwuje się niedocenianie kształcenia ustawicznego, co potwierdzają statystyki.
Dotyczy to szczególnie osób o niskim poziomie wykształcenia, a jako bariery w uczeniu się przez całe
życie podaje się brak umiejętności uczenia się, ograniczenia finansowe, jak również dyskryminację
w powszechnym dostępie do kształcenia ustawicznego.

•

Brak jest powiązania systemu finansowania z efektami pracy szkół (przekładanie się uzyskanych
kwalifikacji na zatrudnienie). Zbyt małe zainteresowanie szkołami policealnymi w zakresie prowadzenia
elastycznego modułowego kształcenia zawodowego.
Autorzy raportu „Edukacja dla pracy” w podsumowaniu stwierdzają, że „…mechanizm płynnego

dostosowania edukacji do rynku pracy nie działa. A nie działa, bo brakuje rozwiązań systemowych”.
Dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w poważnym stopniu utrudnia brak pełnych
i wiarygodnych danych statystycznych. Statystyka publiczna nie prowadzi kompleksowych badań
związanych z aktywnością edukacyjną społeczeństwa, co praktycznie uniemożliwia ocenę stanu kształcenia
ustawicznego. Ostatnie badanie GUS dotyczące kształcenia ustawicznego „Kształcenie dorosłych”, bazujące
na danych pochodzących z uogólnionych wyników reprezentacyjnego badania przeprowadzonego
w IV kwartale 2006 r., wydano w 2009roku. Jest to materiał o znaczeniu „historycznym” i nie dostarcza
danych potrzebnych do przewidywania zapotrzebowania na umiejętności zawodowe. Większość badań,
których wyniki są powszechnie dostępne, realizowana jest w projektach mających charakter incydentalny
i o wymiarze lokalnym.
System informacji o rynku pracy gromadzi głównie dane o bezrobociu, pracujących czy wynagrodzeniach.
Zdecydowanie nie jest to system umożliwiający prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności
zawodowe. Do głównych wad tego systemu zaliczyć trzeba, że zbyt mało danych dotyczy bezpośrednio
kwalifikacji i związanych z nimi umiejętności zawodowych. Brak jest możliwości efektywnego analizowania
zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach (część statystyk pomija firmy zatrudniające poniżej 10 osób).
Wiele statystyk podaje dane zagregowane do województwa lub podregionów, co uniemożliwia prowadzenie
analiz lokalnych rynków pracy. Praktycznie brak jest informacji o samozatrudnionych, którzy stanowią około
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20% osób świadczących pracę. Brak jest powiązania danych edukacyjnych z danymi o rynku pracy,
co praktycznie uniemożliwia przewidywanie strony podażowej i popytowej rynku pracy. Całemu systemowi
zbierania danych o rynku pracy brakuje koordynacji.
Na poziomie rządowym doceniania się znaczenie kształcenia zawodowego, a szczególnie kształcenia
praktycznego, realizowanego we współpracy z pracodawcami. Brak jednak skutecznych instrumentów
motywowania pracodawców do współpracy z systemem edukacji zawodowej. Udział pracodawców
powinien być już na etapie planowania i organizacji programów edukacyjnych, gdyż tu właśnie ma
miejsce początek niedopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb miejsc pracy.
Problemem numer jeden polskiego rynku pracy jest brak, spójnego z jego potrzebami, systemu
edukacji zawodowej oraz kształcenia ustawicznego pracowników. Istniejący w Polsce system
kształcenia ustawicznego nie gwarantuje możliwości szybkiego dostosowywania kwalifikacji i kompetencji
pracowników do potrzeb rynku pracy, co skutkuje bezrobociem strukturalnym, ale również nie zapewnia
polskim firmom konkurencyjności. Wpływa to także na ograniczenie możliwości budowania bezpieczeństwa
pracowników na rynku pracy, co jest jednym z elementów koncepcji flexicurity. Obecny model kształcenia
zawodowego w Polsce w zbyt małym stopniu uwzględnia rzeczywiste oczekiwania rynku pracy.
W obszarze kształcenia zawodowego powinny być podjęte działania związane z wdrażaniem
modułowych programów nauczania, gdyż są one bardziej elastyczne i efektywne niż tradycyjne szkolne
modele kształcenia zawodowego.
System edukacji zawodowej funkcjonujący w burzliwym otoczeniu musi mieć zdolność adaptacji do
zmian. W tym kontekście szkoła zawodowa ma gruntownie kształtować motywację, wiedzę i umiejętności
uczniów tak, aby jej absolwenci byli przygotowani do podjęcia pracy lub do kontynuacji kształcenia.
Znalezienie miejsca pracy po zakończeniu szkoły determinują zarówno poziom wykształcenia, kompetencje
ogólne oraz wyuczony zawód. „Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe otrzymuje
świadectwo ukończenia szkoły, które jest dokumentem określającym poziom wykształcenia, lecz nie
potwierdza ono kwalifikacji zawodowych”. Biorąc pod uwagę, że jest to sformułowanie zaczerpnięte
z oficjalnego dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest to forma samooceny obecnego systemu
kształcenia zawodowego.
Aktywność edukacyjna pracujących w dużym stopniu uzależniona jest od formy, w jakiej świadczona
jest praca. Wspomniana wcześniej koncepcja flexicurity zakłada elastyczność zatrudniania (nietypowe formy
zatrudniania) z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego, a jednym z filarów tej koncepcji
jest praktyczne realizowanie idei uczenia się przez całe życie. Nietypowe formy zatrudnienia stanowią
poważną barierę dla osób pracujących w dostępie do kształcenia i szkoleń. Pracodawcy niechętnie inwestują
w rozwój pracowników, którzy pracują na umowach terminowych, w niepełnym wymiarze czasu pracy lub
za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Jeszcze trudniejszą sytuację mają osoby świadczące pracę
na zasadzie samozatrudnienia. Umowy na czas nieokreślony, poza zapewnieniem pracownikowi większego
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bezpieczeństwa, zachęcają firmy do inwestowania w kapitał ludzki, poprzez różne formy kształcenia.
Urzędy pracy prowadzą analizy określające zawody deficytowe i nadwyżkowe, wykorzystując wskaźnik
nadwyżki/ deficytu operujący bezwzględną różnicą między liczbą poszukujących pracy a liczbą ofert
oraz wskaźnik intensywności nadwyżki/ deficytu będący ilorazem liczby ofert i liczby zarejestrowanych
bezrobotnych w danym zawodzie. Wskaźnik intensywności ma jednakże poważny mankament, z punktu
widzenia wykorzystania do określania dopasowania systemu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy, gdyż
nie uwzględnia skali opisywanego zjawiska. Wskaźniki intensywności nadwyżki/ deficytu, z punktu
widzenia dopasowania podaży kwalifikacji do popytu, mają bardzo ograniczoną przydatność.
Wysoka wartość wskaźnika, w przypadku deficytu, może dotyczyć zawodu, dla którego w skali kraju ma
to marginalne znaczenie(rzędu kilkudziesięciu osób). Lepsze jest operowanie bezwzględnymi wartościami
liczby zarejestrowanych bezrobotnych i zgłoszonej liczby ofert, chociaż brak jest tu informacji o liczbie osób
zatrudnionych w danym zawodzie.
W raportach urzędów pracy podkreśla się, że „znaczna część ofert pracy nie jest zgłaszana do urzędów
pracy, ale brak jest szacunków, jakiej części ofert pracy to dotyczy”, na co wpływa coraz większa rola
internetu w poszukiwaniu pracowników. W związku z tym informacja o ofertach jest niepełna, a tym
samym wskaźniki nadwyżki/ deficytu oraz wskaźniki intensywności są obarczone błędem, którego
wartość nie jest możliwa do zidentyfikowania. Jest to potwierdzenie, że analizy bazują na niekompletnych
danych.
Określanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych może więc budzić pewne wątpliwości, gdyż
w zależności od tego, czy stosuje się wskaźniki nadwyżki/ deficytu czy stosuje się wskaźnik
intensywności nadwyżki/ deficytu uzyskuje się bardzo różne wyniki.
W zasadzie wszystkie wnioski z analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych mają charakter
retrospektywny, brak jest jakichkolwiek elementów prognostycznych. Jednym z wniosków, powtarzających
się w każdym raporcie od roku 2008 jest: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych bazujący
głównie na danych statystycznych bezrobocia rejestrowanego nie oddaje w pełni rzeczywistych relacji
w zakresie popytu i podaży na regionalnym rynku pracy i stanowić może przede wszystkim podstawę do
planowania kierunków szkoleń bezrobotnych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców
na lokalnych rynkach pracy”. Tak więc ten sposób monitorowania rynku pracy w kontekście kształcenia
i szkoleń jest niewystarczający.
Ważnym stwierdzeniem w raportach jest, że stosowane w monitoringu wskaźniki wymagają bardzo
ostrożnej interpretacji. Ich analiza nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, które z zawodów są
naprawdę deficytowe czy nadwyżkowe. Innym problemem są jednostkowe oferty wolnych miejsc pracy,
gdyż na podstawie takiej informacji trudno jednoznacznie określić, czy są to zawody deficytowe i czy będzie
na nie zapotrzebowanie w przyszłości. Prowadzone analizy bazują tylko na dostępnej sprawozdawczości
i wyliczonych w systemie SYRIUSZ wskaźnikach, co nie odzwierciedla rzeczywistych problemów rynku
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pracy i skali bezrobocia. Podkreśla się, że właściwa interpretacja wskaźników statystycznych wymaga
wprowadzenia jednolitych zasad dodatkowej analizy oraz przyjęcia dodatkowych kryteriów.
Można więc stwierdzić, że w opinii instytucji rynku pracy, stosowane przez nie narzędzia
monitorowania nie spełniają swojej roli. W celach prowadzenia monitoringu stwierdza się, że wyniki
powinny pozwolić na określenie odpowiednich kierunków kształcenia zawodowego i szkolenia
bezrobotnych. W raportach brak jest wytycznych dla systemu edukacji. Efektywność monitorowania
powinna być mierzona stopniem dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb wynikających z rynku pracy,
czyli na ile wprowadzane do systemu kształcenia i szkoleń zmiany wpływają na zmniejszenie bezrobocia.
Jednakże na podstawie raportów o zawodach deficytowych i nadwyżkowych nic nie można powiedzieć
na temat tego, jak wyniki monitoringu przekładają się na doskonalenie systemu edukacyjnego.

9.2. Wnioski z badań jakościowych

Badania jakościowe przeprowadzone w województwie mazowieckim pozwalają na sformułowanie
pewnych opinii osób działających w instytucjach rynku pracy, edukacyjnych, administracji oraz
reprezentujących pracodawców. Najogólniej rzecz biorąc opinie respondentów potwierdzają wyniki
analizy źródeł wtórnych. Respondenci trafnie diagnozują problemy związane z dopasowaniem systemów
edukacyjnych do potrzeb rynku pracy.
Wnioski zostały zgrupowane w kilku obszarach charakteryzujących problematykę współdziałania rynku
pracy z sektorem edukacyjnym.
Uwagi ogólne
Zdaniem respondentów oferta edukacyjna została oceniona jako wystarczająca (tak jak przedstawiono
w analizie desk research oferta ta jest bardzo szeroka). Jako kryterium uruchamiania poszczególnych
kierunków wskazano, liczbę chętnych zgłaszających się na dany kierunek (przepisy określają minimalną
liczbę słuchaczy). W poszczególnych wypowiedziach deklarowano, że szkoły uruchamiają nowe kierunki
kształcenia w porozumieniu z urzędami pracy (zasięganie opinii powiatowej rady zatrudnienia i kuratora
oświaty jest wymogiem formalnym).
Wszyscy respondenci deklarują, że kształcenie ustawiczne jest potrzebne i konieczne. Potwierdzili również
stereotypowy sposób postrzegania modelu kariery zawodowej – jeden zawód uzyskany w formalnym
systemie kształcenia i praca u jednego pracodawcy od ukończenia szkoły do przejścia na emeryturę. Brak
jest w Polsce tradycji uczenia się przez całe życie i stąd konieczne są działania kształtujące świadomość
społeczeństwa w zakresie konieczności stałego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych.
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W poszczególnych wypowiedziach respondentów warte podkreślenia jest stwierdzenie, że system
edukacji w Polsce nastawiony jest na zdobycie matury, natomiast wyraźny jest brak rzetelnego
przygotowania zawodowego.
Funkcjonowanie współpracy różnych interesariuszy
Słabe dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w opinii respondentów, w dużej mierze
wynika z tego, że w większości przypadków współpraca pomiędzy organami prowadzącymi, powiatowymi
urzędami pracy, pracodawcami i placówkami zajmującymi się kształceniem ustawicznym, w szerszym
wymiarze praktycznie nie istnieje. Kontakty ograniczają się do realizowania obowiązków ustawowych,
a w innych przypadkach współpraca ma charakter incydentalny, np. w czasie realizowanych projektów
(zazwyczaj z wykorzystaniem środków unijnych). Współpraca nie ma charakteru systemowego, przez co
nie przynosi efektów długofalowych i rzadko przekłada się na konkretne działania. Wśród podstawowych
przyczyn braku współpracy podawano, że nie mieści się ona w zakresie zadań realizowanych przez
poszczególne instytucje.
W wypowiedziach poszczególnych respondentów podkreślano, że urząd pracy nie kojarzy się w ogóle
z kształceniem ustawicznym, gdyż ten obszar działalności nie leży w gestii urzędów. Przedstawiciele
pracodawców stwierdzali, że nie ma faktycznej współpracy ze służbami zatrudnienia. Jedyne kontakty to te
wynikające z obowiązku ustawowego, np. przy zwolnieniach grupowych.
Analiza potrzeb rynku pracy – działanie instytucji rynku pracy
Istotna sprawa podniesiona przez respondentów to niewystarczająca informacja o zapotrzebowaniu
na poszczególne zawody. Działania promocyjne powinny bazować na wiarygodnych badaniach rynku
pracy. Informacje te powinny być szeroko rozpowszechniane, gdyż obecnie wybór kierunku kształcenia
dokonywany jest na podstawie niemerytorycznych przesłanek. Sugerowano również ograniczenie
naboru na poszczególne kierunki i prowadzenie bardziej wnikliwej selekcji kandydatów (w dobie niżu
demograficznego przyjmuje się wszystkich kandydatów, żeby utrzymać funkcjonowanie szkoły). W zakresie
działań promocyjnych proponowano m.in. ogólnopolską kampanię informacyjną w mediach, zwiększenie
roli doradców zawodowych i publicznych służb zatrudnienia, a także większe zaangażowanie
pracodawców we współpracę z sektorem edukacyjnym.
Programy kształcenia – oferta edukacyjna
Rozważając otwarcie nowego kierunku, badani dyrektorzy szkół uwzględniali statystyki prowadzone
przez urzędy pracy (według przedstawicieli pracodawców dane te nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji
na rynku pracy, ten fakt potwierdzają też przeprowadzone badania wtórne), jak również preferencje
kandydatów, ofertę konkurencji oraz posiadaną bazę i możliwości kadrowe.
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Lepsze rozeznanie potrzeb pracodawców uzyskują szkoły współpracujące z nimi w ramach praktyk,
a pracodawcy mogą potraktować praktykę, jako jeden z elementów procesu rekrutacyjnego.
Symptomatyczna jest wypowiedź przedstawiciela instytucji edukacyjnej, że negatywnie jest oceniane
przez lokalną społeczność tworzenie nowych kierunków w szkole, bo skutkuje to tym, że zatrudnieni
w szkole nauczyciele nie mają pracy.
Zdaniem powiatowych urzędów pracy należy preferować krótkookresowe formy dokształcania, ze
względu na ich wyższą efektywność, przejawiającą się niższymi kosztami i szybszą reakcją na zapotrzebowanie
lokalnego rynku pracy.
Wszystkie badane szkoły realizowały podstawę programową, rekomendowaną przez MEN, oceniając
ją pozytywnie. Zdaniem respondentów, programy te są wystarczająco dopasowane do potrzeb słuchaczy
i pracodawców. W zasadzie jedyne modyfikacje dotyczyły liczby godzin przeznaczonych na poszczególne
przedmioty (zwiększanie liczby godzin przedmiotów egzaminacyjnych). Zwrócono uwagę, że głównym
powodem niewykorzystywania możliwości wpływania na kształt programów edukacyjnych był deklarowany
brak zainteresowania ze strony słuchaczy. Podkreślić też trzeba, że jako jedną z podstawowych pozostałych
przyczyn, wymieniono niechęć kadry nauczycieli do zmian oraz brak umiejętności tworzenia programów
autorskich. Jest to wyraźny sygnał o konieczności edukacji kadry nauczycielskiej.
Dyrektorzy szkół dostrzegali konieczność współtworzenia programów nauczania przez pracodawców.
Jednakże swoją rolę rozumieli zazwyczaj, jako dopasowywanie do potrzeb rynku zakresu oferowanych
kierunków kształcenia, a nie treści programowych. Widać wyraźny brak aktualnej znajomości
zmieniających się oczekiwań pracodawców i uczniów.
Respondenci, którzy krytycznie wypowiadali się o programach i systemie kształcenia, to głównie nieliczna
grupa bardziej aktywnych dyrektorów placówek oświatowych oraz pracodawcy, natomiast pracownicy
urzędów pracy deklarowali brak orientacji w tej tematyce. Do najczęściej pojawiających się uwag można
zaliczyć: oderwanie kształcenia od rynku pracy, zbyt szeroki zakres przekazywanej wiedzy ogólnej, zbyt
mało praktyk w realnym miejscu pracy, zbędność części przedmiotów z punktu widzenia wykonywanego w
przyszłości zawodu (wrażenie, że ich obecność w programach służy zapewnieniu większego wymiaru
czasu pracy nauczycielom, zamiast efektywności kształcenia), zbyt rzadkie modyfikacje programów
kształcenia tworzonych przez MEN (nie nadążają za zmianami w świecie rzeczywistym), zbyt mały nacisk na
kształtowanie umiejętności.
Warto też podkreślić, że z wypowiedzi respondentów wynika niska znajomość wdrażanych w Polsce ram
kwalifikacji. Deklaracja jednego z dyrektorów placówki oświatowej, że nie jest zainteresowany programami
modułowymi, to potwierdza.
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Wskazano też małą elastyczność programów, przeładowanie treściami teoretycznymi, brak korelacji
między przedmiotami. Pracodawcy zwracali uwagę na konieczność dostosowania edukacji do konkretnych
wymagań przedsiębiorstw, co wymaga ściślejszych kontaktów. Nauczenie zawodu wymaga bardziej
praktycznego podejścia w rzeczywistych warunkach. Jako najbardziej deficytową umiejętność wskazano
brak zdolności do łączenia teorii z praktyką.
Zwrócono uwagę na potrzebę potwierdzania kwalifikacji uzyskanych poza formalnym systemem
edukacyjnym (uzyskanych przez doświadczenie zawodowe).
Jakość procesu kształcenia
Ważnym zagadnieniem jest jakość i efektywność funkcjonowania placówek oświatowych, świadczących
usługi edukacyjne w obszarze ustawicznego kształcenia dorosłych. Zostało wskazanych wiele problemów,
wśród których można wyróżnić kilka obszarów:
•

Związane z kadrą – częsty brak umiejętności pracy z osobami dorosłymi; starzenie się kadry i problemy
z pozyskaniem następców; niechęć kadry do podnoszenia kwalifikacji; tworzenie nowych kierunków
w oparciu o posiadaną kadrę, co skutkuje małą możliwością poszerzenia oferty,

•

Związane z programami kształcenia – stosowanie standardowych programów MEN bez
wprowadzania zmian autorskich; długie cykle kształcenia skutkują niską elastycznością i nie pozwalają
dostosowywać programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, trudność w przewidzeniu popytu na
dany kierunek oraz liczby słuchaczy, którzy zrezygnują w procesie kształcenia,

•

Związane z jakością procesu kształcenia – niewłaściwe podejście do kwestii formalnych, takich
jak frekwencja i sposób zaliczania praktyk; sposób egzekwowania wiedzy (szkoły postrzegane jako
„producenci dyplomów” i szkoły nastawione na przekazywanie i egzekwowanie wiedzy, dające
możliwość podjęcia pracy już na etapie kształcenia); niskie oczekiwania słuchaczy (nastawienie na
szybkie efekty przy minimum wkładu własnego),

•

Związane z finansowaniem – środki z subwencji wystarczające na zapewnienie ciągłości
funkcjonowania (wynagrodzenia nauczycieli, bieżące koszty utrzymania i podstawowych remontów),
ale niewystarczające na rozwój bazy dydaktycznej i pozyskanie wysokiej klasy specjalistów, wysokie
koszty praktycznej nauki zawodu.
Większość badanych dyrektorów placówek oświatowych dobrze oceniała swoją kadrę pod każdym

względem. Tylko nieliczni mówili o niechęci nauczycieli do podnoszenia czy doskonalenia swoich kwalifikacji,
czy nienadążaniu za nowoczesnymi metodami przekazywania wiedzy. Natomiast przedstawiciele
pracodawców mają odmienne zdanie, że kadra jest niedokształcona i nie uaktualnia swojej wiedzy
i umiejętności. W przypadku nauczycieli zawodu, część z nich powinna zostać skierowana na praktyki i
zobaczyć, jak praktycznie wykonuje się zawód.

103

Badani pracodawcy twierdzili, że większość absolwentów nie spełnia ich oczekiwań. Głównym
problemem była nieumiejętność praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej, brak samodzielności,
odpowiedzialności oraz niski poziom umiejętności interpersonalnych. Można odnieść wrażenie, że
większość badanych dyrektorów placówek oświatowych nie zna realnych potrzeb pracodawców (pytanie,
kto ma te potrzeby badać i w jaki sposób?). Niebezpiecznym sformułowaniem jest to, że nowe kierunki
kształcenia wprowadzane są w oparciu o intuicję, na podstawie zasłyszanych informacji, ale w zgodzie
z obowiązującymi przepisami.
Opinia badanych pracodawców na temat kształcenia ustawicznego nie jest jednoznaczna. Z jednej
strony oczekują pracowników wykształconych, o aktualnych kwalifikacjach, a drugiej nie wszyscy wyrażają
gotowość udziału pracowników w kształceniu, gdyż obniża to ich dyspozycyjność (jest to szczególnie
istotne w małych firmach). Zależy to w dużej mierze od kultury organizacyjnej, ale również od zasobów
finansowych i profilu działalności (łatwość zastępowania szkolących się pracowników). Stąd pracodawcy
preferują raczej krótkie formy kształcenia i szkoleń.
Kryteria wyboru kierunku nauki
W opinii respondentów zainteresowanie kształceniem ustawicznym zmniejszyło się w ciągu ostatnich
kilku lat, m.in. z powodu zniesienia obowiązku służby wojskowej, „mody na wykształcenie wyższe”, nasycenia
rynku absolwentami poszczególnych kierunków i wysokim ogólnym poziomem wykształcenia formalnego.
Na to nakłada się jeszcze niż demograficzny. Wykształcenie wyższe na poziomie I stopnia można uzyskać
w trzy lata, a więc jest to w wielu przypadkach okres porównywalny ze szkołą policealną.
Nie zawsze popularne są kierunki, na które istnieje realne zapotrzebowanie. Rynek cyklicznie się nasyca,
oferta szkół oraz oczekiwania uczniów nie zawsze to uwzględniają. Niektórzy respondenci prognozowali
wzrost zapotrzebowania na kierunki socjalne, zabezpieczające potrzeby starzejącego się społeczeństwa.
Symptomatyczna jest wypowiedź jednego z dyrektorów placówki oświatowej, że „nie ma pojęcia”, na które
kierunki jest zapotrzebowanie.
Nie wszyscy badani mieli pogłębioną wiedzę na temat zmian planowanych w kształceniu ustawicznym.
Z zarejestrowanych wypowiedzi wynika, że takie zagadnienia, jak potwierdzanie kwalifikacji uzyskanych
w drodze doświadczenia zawodowego i certyfikowanie poszczególnych umiejętności, nie są dobrze znane.
Finansowanie
Większość badanych twierdziła, że inicjatywa podnoszenia kwalifikacji wypływa najczęściej ze
strony pracowników. Cześć pracodawców (głównie przedstawiciele dużych firm) twierdziła, że zachęca
pracowników do podnoszenia kwalifikacji, poprzez dofinansowanie i odpowiednią organizację czasu
pracy. Zainteresowanie różnymi formami dofinansowania jest duże, choć dość często zdarza się, że osobom
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zainteresowanym brakuje konsekwencji w realizowaniu podjętych zobowiązań, co świadczy o słabym
monitorowaniu procesu edukacyjnego.
Sugestie zmian
Respondenci sugerowali pewne kierunki zmian, mające na celu usprawnienie systemu kształcenia
ustawicznego:
•

nawiązanie szerokiej współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, urzędami pracy,
pracodawcami i szkołami,

•

większe zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia w zakresie: współtworzenia programów,
współfinansowania procesu kształcenia, zaangażowania w praktyczną naukę zawodu (wykorzystanie
modelu niemieckiego),

•

edukacja pracodawców – weryfikacja poziomu świadczenia nauki zawodu (staże, praktyki) – nacisk na
nauczanie, nie tylko egzekwowanie czynności pomocniczych (sprzątanie, itp.),

•

egzekwowanie obowiązku systematycznego podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, wymóg
opracowywania programów autorskich i wykorzystywania nowoczesnych technik przekazywania
wiedzy, uatrakcyjniających naukę i kładących nacisk na wykorzystywanie wiedzy w praktyce,

•

zmiany zawartości programów polegające na zwiększeniu liczby godzin przeznaczonej na praktyki i
przedmioty zawodowe, nacisk na naukę poszukiwania informacji, korzystania ze źródeł i praktyczne
wykorzystywanie zdobytych informacji, dostosowanie doboru i zakresu wiedzy przekazywanej
w ramach poszczególnych przedmiotów do specyfiki wykonywanego zawodu,

•

powrót do praktycznej formy zdawania egzaminu zawodowego w miejsce obecnej – wymóg
opanowania procedur możliwych do pamięciowego wyuczenia, ale nie weryfikowanych w praktyce,

•

poprawienie możliwości weryfikacji efektów nauczania – monitorowanie poszczególnych etapów
pozyskiwania wiedzy (brak możliwości przejścia na kolejny etap bez opanowania poprzedniego),

•

wyposażanie absolwentów w certyfikaty, uprawnienia, itp., dokumentujące rzetelnie przekazaną
i pozyskaną wiedzę,

•

weryfikacja kandydatów – zaostrzenie procedur rekrutacyjnych (rozmowy kwalifikacyjne, wymogi
wstępne, ograniczenie liczby miejsc, większe zaangażowanie doradców zawodowych w proces
kształcenia) – możliwość wyboru najlepszych, najbardziej zainteresowanych pracą w zawodzie,
kandydatów,

•

dopasowanie liczby osób kształconych na danych kierunkach do faktycznego zapotrzebowania
rynku,

•

przekazanie szkolnictwa zawodowego Ministerstwu Gospodarki (szkolnictwo ogólne nadal
pozostawałoby w gestii MEN),

•

położenie większego nacisku na promocję kształcenia zawodowego (zwiększenie świadomości na
temat zapotrzebowania rynku, poprawa wizerunku),

•

wprowadzenie ulg dla osób dorosłych, kształcących się – dofinansowywanie, ulgi podatkowe, zniżki.
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9.3. Wnioski z badań ilościowych

Wnioski, podobnie jak dla badań jakościowych, zostały pogrupowane w kilka obszarów charakteryzujących
problematykę współdziałania rynku pracy z sektorem edukacyjnym oraz zostały uzupełnione opiniami
uczniów, osób bezrobotnych i pracodawców.
Uwagi ogólne
Na podstawie badań stwierdza się, że w szkołach dla dorosłych dominują ludzie młodzi, aż 69% badanych
nie ukończyło 24 roku życia. Wśród bezrobotnych osoby poniżej 24 roku życia stanowią jedną trzecia
badanych.
W grupie badanych przedsiębiorstw dominowały mikroprzedsiębiorstwa (95,6%), a firmy średnie i duże
stanowiły niespełna 1%, czyli struktura badanych firm nie odbiega od struktury w całym województwie.
Co czwarta firma stosuje umowy cywilnoprawne dla około 40% osób pracujących i częściej występuje to
w firmach dużych. Podkreślić trzeba, że umowy cywilnoprawne nie sprzyjają aktywności edukacyjnej.
Badani bezrobotni częściej deklarowali posiadanie wyuczonego zawodu niż grupa osób, które aktualnie
się uczą. Jedna trzecia badanych uczniów nigdy wcześniej nie pracowała.
Badana grupa uczniów i bezrobotnych w zdecydowanej większości deklarowała chęć doskonalenia
swoich kompetencji, przy założeniu braku ograniczeń czasowych i finansowych. Świadczy to o świadomości
konieczności uczenia się przez całe życie. Jedynie w grupie starszych osób (powyżej 50 roku życia) obserwuje
się brak zainteresowania kształceniem.
Wśród osób bezrobotnych mających doświadczenie zawodowe preferowane są krótkie formy edukacyjne,
takie jak kursy i szkolenia, co jest uzasadnione jak najszybszym powrotem do aktywności zawodowej.
Stosunkowo duży odsetek respondentów w wieku 18-24 lata, niemających doświadczenia zawodowego,
rozważa kontynuację nauki na studiach wyższych. Studia wyższe w Polsce stały się masowe i relatywnie
łatwo jest uzyskać dyplom wyższej uczelni, w czasie porównywalnym z uczeniem się w szkole policealnej.
Trzeba mieć jednak świadomość, że wyższe wykształcenie nie gwarantuje zatrudnienia. Wiele osób jest
zainteresowanych takimi formami kształcenia, które dają możliwość uzyskania certyfikatu.
Funkcjonowanie współpracy różnych interesariuszy
Na podstawie badań można stwierdzić, że prawie dwie trzecie pracodawców nie podejmuje
współpracy z żadnymi innymi podmiotami, aby pozyskać lepiej wykształconych pracowników.
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Symptomatyczne jest, że jedynie 15% badanych podejmowało współpracę z urzędem pracy. Co dziesiąty
pracodawca współpracował z uczelniami i mniej więcej tyle samo ze szkołami zawodowymi kształcącymi
młodzież. Natomiast współpracę w przyszłości deklaruje około połowa respondentów.
Współpracę z różnego typu instytucjami, mającą na celu pozyskanie lepiej wykształconych pracowników,
znacznie częściej podejmują przedsiębiorstwa duże, zatrudniające minimum 250 pracowników. Także
podmioty publiczne zdecydowanie częściej niż prywatne podejmują takie działania.
Dotychczasowa współpraca przedsiębiorców z innymi podmiotami sprowadzała się przede wszystkim
do organizacji staży, a także do organizacji praktyk dla uczniów. Rzadko podejmowane były działania
związane z pomocą w przygotowaniu kierunków kształcenia, czy też z przeprowadzaniem szkoleń lub
prowadzeniem wykładów.
Brak zaangażowania we współpracę tłumaczony był przez respondentów głównie brakami kadrowymi
w firmach (współpraca tego rodzaju nie mieści się w realizowanym zakresie zadań), czy obawą przed
posądzeniem o faworyzowanie poszczególnych placówek edukacyjnych.
Powiatowe urzędy pracy preferują formy krótkookresowe, nastawione na szybkie usamodzielnienie
klientów, tj.: kursy i szkolenia, umożliwiające uzyskiwanie poszczególnych kwalifikacji czy też
dofinansowywanie samozatrudnienia. Zdaniem respondentów są to działania o wyższej efektywności
(niższe koszty, możliwość objęcia dofinansowaniem większej liczby aktywizowanych osób, szybsza
możliwość reakcji na zapotrzebowanie rynku pracy) oraz cieszące się większym zainteresowaniem osób
bezrobotnych (łatwiejsza organizacja życia domowego podczas nieobecności, intensywniejsza, łatwiejsza
do przyswojenia forma przekazywania wiedzy).
Prawdopodobnie głównym powodem braku współpracy jest brak pomysłu poszczególnych podmiotów
na to, jak mogłaby ona wyglądać (zakres merytoryczny, organizacyjny, formalny, finansowy). Pomocne
byłoby upowszechnianie przykładów dobrych praktyk realizowanych przez jednostki, które tego rodzaju
współpracę podejmują.
Analiza potrzeb rynku pracy – działanie instytucji rynku pracy
Generalnie większy jest odsetek badanych, którzy zamierzają skorzystać ze wsparcia oferowanego przez
instytucje rynku pracy niż tych, którzy skorzystali z niego dotychczas.
Formą, z której dotychczas skorzystało najwięcej badanych było pośrednictwo pracy, przy czym
bezrobotni wskazywali tę formę dwukrotnie częściej niż osoby uczące się. Inne formy, takie jak szkolenia
i kursy wskazywane były rzadziej. Niewiele osób korzysta z informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego
czy staży.
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Respondenci w przyszłości byliby zainteresowani korzystaniem z pomocy w zakresie pośrednictwa
pracy, udziałem w kursach i szkoleniach oraz informacją zawodową. Niewielki odsetek badanych wyraził
zainteresowanie poradnictwem oferowanym przez instytucje rynku pracy (dotyczącym na przykład
przygotowywania CV).
Brak zainteresowania wsparciem usługami instytucji rynku pracy, zdaniem respondentów wynika w dużej
mierze z niskiej oceny tych usług. Potwierdzają to oceny na poziomie 2,13-2,85 w skali 5-stopniowej.
Programy kształcenia – oferta edukacyjna
Bezrobotni to kategoria osób, które w szczególny sposób powinny być zainteresowane podnoszeniem
swoich kwalifikacji, aby znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Znajomość aktualnej oferty edukacyjnej
można uznać za jeden ze wskaźników mówiących o chęci dokształcania się. Niemal 2/5 bezrobotnych
uczestniczących w badaniu twierdzi, że zna ofertę szkół i placówek zajmujących się kształceniem
ustawicznym w swoim regionie. Zaobserwowano, że lepszą orientację mają osoby młodsze i lepiej
wykształcone. W grupie osób w wieku 50 lat i powyżej znajomość oferty jest znikoma.
Zdaniem respondentów oferta związana z formalnym kształceniem ustawicznym w regionie jest
wyczerpująca. W przypadku osób aktualnie uczących się, zakres oferty jednostek dokształcających najlepiej
oceniają osoby uczęszczające do liceów, a najgorzej uczące się w technikach.
Wśród bezrobotnych, najbardziej krytycznie oceniają zakres propozycji edukacyjnych formalnych
jednostek kształcenia ustawicznego osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały (w tym niemal wyłącznie
osoby w wieku 18-24 lata). Im niższe wykształcenie, tym zadowolenie z tej oferty jest większe.
Osoby aktualnie poszerzające swoje kompetencje najczęściej w konkretny sposób wskazują na kierunki
humanistyczne (pedagogika, psychologia, socjologia) wśród brakujących, następnie na kierunki kosmetyczne
i fryzjerskie. Natomiast osoby bezrobotne brakujące kierunki częściej określają bardziej ogólnie, wskazując
na te o charakterze zawodowym i technicznym, rzadziej wspominając o bardziej konkretnych.
Według dużej części respondentów, oferta kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim
odpowiada również na potrzeby uczniów. Wybór kierunków kształcenia jest szeroki, formy przekazywania
wiedzy dopasowane do różnorodnych możliwości czasowych słuchaczy, podobnie jak poziom nauczania
i wysokość opłat. Warunkiem wykorzystania oferowanych możliwości jest wysokie zaangażowanie własne
i świadomy wybór samych zainteresowanych.
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Kryteria wyboru kierunku nauki
W grupie bezrobotnych ponad połowa badanych planuje podjąć kształcenie w formie szkoleń lub kursów
zewnętrznych. Dwukrotnie rzadziej osoby pozostające bez pracy planują studia. Naukę w placówkach
kształcenia ustawicznego, szkołach dla dorosłych, w najbliższym czasie zamierza podjąć 14% w ramach
tej grupy, natomiast niemal co dziesiąty ma nadzieję, że swoje kwalifikacje będzie poszerzał już w ramach
stanowiska pracy, które ewentualnie otrzyma.
Osoby, które obecnie się dokształcają, równie często zamierzają podjąć naukę w placówkach kształcenia
ustawicznego, jak i w ramach kursów czy szkoleń zewnętrznych. W mniejszym stopniu zainteresowane są
szkoleniami na stanowisku pracy, czy podjęciem studiów.
Co do wyboru kierunku nauki, bezrobotni stosunkowo najczęściej wskazywali na obszary związane
z usługami transportowymi, ze sprzedażą, marketingiem, PR czy handlem nieruchomościami, a także na języki
obce, rachunkowość i finanse oraz usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Natomiast wśród uczniów najczęściej
pojawia się chęć podnoszenia kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych i usług transportowych.
W mniejszym stopniu obserwuje się zainteresowanie rozwijaniem umiejętności w zakresie rozwoju
osobowościowego i kariery zawodowej, informatyki i wykorzystania komputerów. Zdecydowanie mniejsze
jest zainteresowanie kompetencjami w obszarach związanych z techniką, ze sprzedażą, marketingiem, PR,
handlem nieruchomościami, kosmetyką i fryzjerstwem oraz z rachunkowością i finansami.
Z kolei przedsiębiorcy najczęściej zamierzają szkolić swoich pracowników w zakresie sprzedaży,
marketingu, PR i handlu nieruchomościami. Mniejsze zainteresowanie obserwuje się dla szkoleń technicznych
oraz z zakresu informatyki i wykorzystania komputerów, a także z rachunkowości, księgowości, bankowości,
czy ubezpieczeń. Warto zwrócić uwagę na to, iż szkolenia i kursy związane z usługami transportowymi oraz
nauką języków obcych, które często były wskazywane przez osoby bezrobotne i aktualnie dokształcające
się, przez pracodawców wskazywane były bardzo rzadko, podobnie przedstawia się kwestia usług
kosmetycznych i fryzjerstwa.
Zawody najczęściej wybierane w szkołach zawodowych, to technicy i inny średni personel, pracownicy
usług osobistych i sprzedawcy, pracownicy biurowi, robotnicy i rzemieślnicy. Najwięcej osób uczyło
się w zawodach: technik rolnik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik
mechanizacji rolnictwa, technik ekonomista.
Popularne były też kierunki, takie jak: mechanik pojazdów samochodowych, opiekun w domu pomocy
społecznej, technik prac biurowych, technik usług kosmetycznych.
Istotne w kształceniu ustawicznym jest, czy dotyczy ono rozwijania już posiadanych kompetencji
zawodowych, czy też polega na zdobywaniu nowych, prowadzących do całkowitego przekwalifikowania się.
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Okazuje się, że niemal 60% badanych wybrało kontynuację lub bardzo zbliżony kierunek, natomiast
pozostali (ok. 40%) wybrali zupełnie inny kierunek, niż wskazany, jako wyuczony zawód.
Wśród zawodów, w których najczęściej dochodziło do kontynuacji, znalazły się: technik usług fryzjerskich,
mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. Najczęściej
całkowicie przekwalifikowywały się osoby, które jako wyuczony zawód podały: technik ekonomista,
kucharz małej gastronomii, ale także mechanik pojazdów samochodowych. Warto też wspomnieć
o kierunku technik rolnik, który dla wielu wybierających go osób wiąże się z całkowitym przekwalifikowaniem,
co wynika głównie z przepisów o dziedziczeniu gruntów rolnych.
Motywacje osób, które obecnie kształcą się ustawicznie, to głównie chęć zdobycia lepszego wykształcenia,
chęć kontynuowania nauki, często także była to chęć podnoszenia kwalifikacji, czy poszerzania wiedzy. Dla
niektórych podjęcie nauki równoznaczne było ze zwiększeniem swoich szans na utrzymanie lub znalezienie
pracy, zdobycie lepszej pracy lub otrzymanie awansu.
Istotna jest opinia osób uczących się o motywach wyboru określonego kierunku. Najczęściej decydowała
o tym chęć realizacji własnych zainteresowań, a na drugim miejscu chęć zdobycia konkretnego
zawodu, czy wykształcenia. Tylko co dziesiąta osoba kierowała się możliwością znalezienia pracy po
danym kierunku.
Ważne jest, że znacząca większość osób, które podjęły naukę w ramach kształcenia ustawicznego
deklaruje, że zdecydowały się na to z własnej inicjatywy. Marginalny wpływ na decyzję o podjęciu kształcenia
mieli pracodawcy. Warte podkreślenia jest, że spośród około 550 respondentów jedynie 2 osoby podjęły
naukę z inicjatywy powiatowego urzędu pracy.
Finansowanie
Podstawową barierą uczestnictwa w rozwoju kształcenia ustawicznego jest finansowanie. Dokształcanie
się w wieku dorosłym często związane jest koniecznością ponoszenia nakładów finansowych. Jest to
inwestycja, co do której nie ma pewności, że będzie opłacalna. Ponad 50% uczących się w ramach kształcenia
ustawicznego finansuje swoją naukę, z czego 41% całkowicie, a 17% częściowo.
W ramach grupy kształcących się ustawicznie, osoby niepracujące rzadziej niż pracujące byłyby skłonne
finansować swoją edukację, co znajduje potwierdzenie w deklaracjach osób z grupy bezrobotnych,
spośród których tylko co trzeci mógłby przynajmniej częściowo finansować możliwość poszerzania swoich
kompetencji. Im młodsza osoba, tym częściej akceptuje konieczność pokrywania kosztów swojej nauki (co
drugi badany w wieku 18-24 lata, a tylko co dziesiąty w wieku 50+). Skłonność do finansowania swojej
edukacji jest natomiast wprost proporcjonalna do wykształcenia.
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Odsetek badanych przedsiębiorstw dofinansowujących naukę lub organizujących szkolenia swoim
pracownikom w ciągu ostatniego roku wyniósł 40%, ale im większa firma tym ten odsetek był wyższy.
W mikroprzedsiębiorstwach wyniósł on niecałe 40%, w małych firmach – niemal 70%, a w średnich i dużych
– niemal 90%.
Poglądy uczniów
Powodem niskiego udziału w kształceniu ustawicznym wśród bezrobotnych (co czwarty badany) były
przeszkody finansowe. Kolejne powody łączą się z brakiem czasu, co w przypadku osób bezrobotnych
uznać można raczej za wymówkę, niż realny powód. Co dziesiąta osoba podjęcie kształcenia uzależnia od
otrzymania gwarancji, że po ukończeniu szkolenia, kursu, czy szkoły otrzyma pracę. Część osób przyznała,
że głównym powodem niepodejmowania kształcenia było lenistwo („nie chciało mi się”), wiek („jestem
za stary”), brak ciekawych ofert edukacyjnych, czy też zbyt duża odległość szkół i placówek oferujących
kształcenie ustawiczne od miejsca zamieszkania.
Zdaniem niemal 60% badanych dokształcanie przyniosło korzyści, ponieważ zwiększyły się ich szanse na
znalezienie pracy. Co czwarta osoba nie potrafi dokonać jednoznacznej oceny, a 16% uważa, że kształcenie,
które podjęli nie zwiększyło ich szans na znalezienie pracy. W tej grupie szczególnie dominują osoby
z najstarszej grupy wiekowej (50 lat i więcej), z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym oraz średnim
zawodowym.
Przyczyn braku rezultatów dokształcania 70% badanych upatruje w czynnikach zewnętrznych: mało
ofert pracy na rynku, wysokie oczekiwania pracodawców. Co piąty badany podawał przyczyny leżące po
swojej stronie: przerwanie nauki, sprawy osobiste, brak motywacji, wiek.
Większość respondentów jest przekonana, że ich wiedzę i kompetencje można ocenić na średnim
poziomie (około 3,3 w 5-stopniowej skali). Mimo to, na poziomie deklaratywnym, o potrzebie ciągłego
doszkalania się i uzupełniania swojej wiedzy przekonana jest zdecydowana większość badanych, zarówno
osób aktualnie uczących się, jak i bezrobotnych.
Spośród osób bezrobotnych, które zapytano, co mogłoby zachęcać do podjęcia nauki, połowa jest
przekonana, że największą zachętą są perspektywy na rynku pracy, czyli możliwość otrzymania
pewnej lub atrakcyjnej pracy. Ważną kwestią są także sprawy finansowe: blisko jedna trzecia badanych jest
przekonana, że gdyby nauka była bezpłatna, dofinansowywana lub byłby lepszy system stypendiów,
to na pewno byłoby to zachętą do podejmowania nauki. Zdecydowanie rzadziej zwracano uwagę na takie
czynniki zachęcające, jak dobra oferta edukacyjna, czy dogodne warunki dla uczących się.
W opinii respondentów, którzy uczestniczą w kształceniu ustawicznym, największą zachętą do
podejmowania nauki są lepsze, potencjalne możliwości zawodowe. Co trzeci badany uważa,
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że dokształcanie się ogólnie zwiększa szanse na zdobycie pracy lub też takiej pracy, która byłaby
atrakcyjna, co czwarty zwraca uwagę na możliwości związane z uzyskiwaniem wyższych zarobków.
Zarówno w przypadku osób bezrobotnych, jak i aktualnie dokształcających się, najczęściej wskazywane
były trzy główne przeszkody w podejmowaniu formalnego kształcenia ustawicznego: brak możliwości
finansowych, brak gwarancji, że po ukończeniu szkoły otrzyma się pracę oraz obowiązki rodzinne,
domowe.
Poglądy pracodawców
Najbardziej preferowane przez pracodawców są te formy, które nie powodują zakłóceń
w funkcjonowaniu firmy: samodzielne dokształcanie się przez pracowników przy pomocy literatury
branżowej, szkolenia na stanowisku pracy, szkolenia, kursy zewnętrzne, samodzielne dokształcanie się
przez pracowników za pośrednictwem internetu. Studia i studia podyplomowe w opinii pracodawców mają
mniejsze znaczenie, jak również nauka w szkołach dla dorosłych.
Aż 70% pracodawców uważa, że ich pracownicy w jakikolwiek sposób uzupełniają swoją wiedzę, jest to
jednakże jedynie ich wewnętrzne przekonanie.
Co drugi pracodawca zadeklarował, że pracownicy doszkalają się przy pomocy literatury branżowej
i internetu, co jest trudne do zweryfikowania. Co czwarty pracodawca wskazał, że jego pracownicy
zdobywają wiedzę w ramach studiów, a co piąty – w ramach studiów podyplomowych. Na naukę
w placówkach kształcenia ustawicznego, szkołach dla dorosłych wskazało zaledwie 8% badanych.
Pracodawcy

zauważają,

że

jedną

z

możliwości

dokształcania

pracowników

(zwłaszcza

nowozatrudnionych) jest przekazywanie wiedzy przez starszych, doświadczonych pracowników, a więc
praktyczna realizacja systemu mentoringu. Dwie trzecie badanych pracodawców deklaruje, że posiada
mechanizmy ułatwiające przekazywanie, kumulowanie wiedzy w przedsiębiorstwie – najczęściej dotyczy
to większych przedsiębiorstw.
Wśród najczęściej wykorzystywanych mechanizmów przekazywania wiedzy znalazły się
szkolenia wewnętrzne oraz mentoring polegający na opiece nad nowozatrudnionymi pracownikami
w pierwszym okresie ich funkcjonowania w firmie. W co trzecim przedsiębiorstwie funkcjonują
zespoły wielopokoleniowe, co w naturalny sposób pozwala na wymianę informacji. Co dziesiąta firma
prowadzi archiwizację pracy każdego pracownika, nieco mniej - archiwizację pracy tylko niektórych
pracowników. Bardzo mało firm deklaruje, że korzysta z coachingu.
Bardzo ważne jest także zdanie pracodawców, jeśli chodzi o ocenę wiedzy i kompetencji nie tylko obecnie
zatrudnianych osób, ale także potencjalnych pracowników, czyli kandydatów zgłaszających się do pracy.
Osoby zatrudnione w firmach biorących udział w badaniu, oceniane są przez swoich pracodawców
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pod tym względem dość wysoko – średnio na poziomie 3,79 (przy wykorzystaniu 5-stopniowej skali).
2/3 badanych pracodawców uważa, że wiedza i kompetencje ich pracowników są wysokie lub bardzo
wysokie, zdaniem co trzeciego plasują się one na średnim poziomie, a tylko 3% ocenia je nisko lub bardzo
nisko.
Z kolei wiedza i kompetencje osób zgłaszających się do pracy oceniane są przez pracodawców
zdecydowanie gorzej – na średnim poziomie 2,64.
Z przeprowadzonych badań wynika, że gdyby przedsiębiorcy nie mieli żadnych ograniczeń, w tym
finansowych, czy lokalowych, to najchętniej zatrudnialiby pracowników na konkretne stanowiska.
Takiej odpowiedzi udzieliło 42% badanych, a wśród wymienianych pojawiały się bardzo różne funkcje,
w zależności od profilu działalności, czy aktualnych potrzeb firmy. A więc bardziej istotne są dla nich
kompetencje niż wyuczony zawód.
Pracodawców dodatkowo zapytano, jakie konkretnie cechy i umiejętności powinni posiadać potencjalni
pracownicy, chcący otrzymać zatrudnienie w ich firmie. Najbardziej poszukiwane osoby powinny
odznaczać się odpowiedzialnością, sumiennością i zdyscyplinowaniem, bardzo ważne jest także
posiadanie wiedzy specjalistycznej oraz uczciwość i lojalność w stosunku do pracodawcy.
Także pracodawcy, w takim samym stopniu jak (potencjalni) pracownicy, są przekonani
o potrzebie ciągłego dokształcania się. 88% badanych przedsiębiorców uważa, że pracownicy powinni
cały czas uzupełniać swoją wiedzę i doszkalać się – w większości są to opinie wypowiedziane z pełnym
przekonaniem. Nieco częściej taką potrzebę widzą podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób, aniżeli
te mniejsze. Na ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez swoich pracowników najbardziej nastawione są
organizacje publiczne, natomiast wśród prywatnych potrzebę ciągłego dokształcania się pracowników
stosunkowo najrzadziej dostrzegają te z branży produkcyjnej.
Tylko co piąte badane przedsiębiorstwo posiada formalne plany szkoleniowe, ścieżki kariery dla
pracowników, przy czym w połowie tych przypadków są nimi objęci tylko niektórzy pracownicy. Pozostałe
podmioty w ogóle takich planów nie tworzą, szczególnie w małych przedsiębiorstwach.
Zwiększanie udziału pracowników w kształceniu, zdaniem pracodawców, napotyka na bariery. Niemal
połowa stwierdziła, że najistotniejszą kwestią są możliwości finansowe firmy – gdyby były większe, firmy
chętniej przeznaczałyby fundusze na ten cel. Pracodawcy także często byli przekonani, że liczba ta mogłaby
wzrosnąć, gdyby sami pracownicy byli bardziej chętni do podnoszenia swoich kwalifikacji. Mniej więcej co
czwarty podmiot jest zdania, że przyczyniłaby się do tego także sprzyjająca sytuacja gospodarcza, zmiana
przepisów związanych z funkcjonowaniem firmy, wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych
pracowników, czy też plany rozszerzenia prowadzonej aktualnie działalności. Inne czynniki, takie jak:
mniejsza rotacja pracowników, zmiana organizacji pracy, w taki sposób, aby umożliwiała naukę, czy też
wyższy poziom merytoryczny szkół i placówek kształcących, sprzyjałyby wzrostowi liczby dokształcających
się pracowników zdaniem mniej więcej co ósmego przedsiębiorcy.
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Dostrzegane przez pracodawców główne korzyści dla firmy, wynikające z dokształcania się pracowników,
w dużym stopniu pokrywają się z tymi wymienionymi przez (potencjalnych) pracowników. Zdaniem
przedsiębiorców biorących udział w badaniu wzrost kwalifikacji pracowników pozytywnie wpływa
przede wszystkim na efektywność załogi oraz sprawia, że wyniki finansowe przedsiębiorstwa
są lepsze. Co szósty pracodawca dostrzega korzyść polegającą na dostosowaniu kwalifikacji do wymogów
stanowiska pracy, co dziesiąty na wzroście innowacyjności, lepszej jakości pracy, a także ogólnie na
podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju firmy.
Zdaniem niemal połowy badanych pracodawców, mniejsza skłonność niektórych pracowników do
podnoszenia swoich kwalifikacji może wynikać z ich obciążenia obowiązkami rodzinnymi, domowymi.
Wiąże się z tym również nieumiejętność pogodzenia pracy i nauki, ale co trzeci nie wahał się nazwać tego
lenistwem. Co czwarta firma wśród przeszkód wskazała finanse, podobny odsetek – poczucie, że posiadane
kompetencje, kwalifikacje są odpowiednie. Według przedstawicieli firm, do dokształcania zniechęcać może
brak wymiernych korzyści związanych z podniesieniem wykształcenia.
Jeśli chodzi o perspektywę pracodawców w kontekście planów edukacyjnych dla zatrudnionych przez
siebie osób – połowa z nich w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zamierza organizować żadnych
szkoleń, kursów, ani innych form dokształcania pracowników (poza obowiązkowymi kursami BHP
i PPOŻ). Podwyższanie wiedzy i umiejętności pracowników najrzadziej planują firmy małe, zatrudniające
mniej niż 10 osób, natomiast najczęściej przedsiębiorstwa, w których poziom zatrudnienia wynosi minimum
250 osób.

9.4. Propozycja kierunków działań

Punktem wyjścia jest określenie wszystkich interesariuszy zaangażowanych w procesy rynku pracy
i edukacji. Podkreśla się, że działania realizowane w ramach strategii uczenia się przez całe życie wymagają
aktywnego zaangażowania wszystkich interesariuszy, czyli rządów, partnerów społecznych, instytucji
edukacyjnych, przedsiębiorstw, jak i samych pracowników. Głównym czynnikiem sukcesu jest partnerskie
rozwiązywanie problemów rynku pracy. Na podstawie badań można stwierdzić, że współpraca taka nie
istnieje, zarówno na poziomie województwa mazowieckiego, jak i w całym kraju. Brak jest przepływu
informacji między poszczególnymi interesariuszami, a wiele działań jest realizowanych równolegle, bez
wzajemnej koordynacji. Badania wskazują również na to, że nie wszystkie instytucje mają aktualne informacje
o działaniach prowadzonych w obszarze rynku pracy i systemów edukacyjnych. To może prowadzić do
powielania pewnych działań, szczególnie, że w wielu przypadkach nie mają one charakteru systemowego,
a są realizowane „incydentalnie” w różnych projektach (co jest poniekąd skutkiem braku koordynacji).
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Działania podejmowane na poziomie strategicznym
Działania związane z dopasowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, prowadzone
regionalnie, muszą bazować na wytycznych i strategiach formułowanych na poziomie UE, czy krajowych
aktach prawnych i strategiach. Badania wykazały, że znajomość dokumentów takich jak: strategia rozwoju
Europa 2020, zalecenia wdrażania w krajach członkowskich Europejskich Ram Kwalifikacji, koncepcja
elastycznego i bezpiecznego rynku pracy bazującego na modelu flexicurity, nie jest wystarczająca.
Na poziomie krajowym trzeba wskazać dokument „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, określający
strategiczne kierunki rozwoju kraju, jak również szereg innych opracowań, jak np. opracowane przez MEN
założenia do zmian w szkolnictwie zawodowym i ustawicznym. Brak jest niestety w Polsce krajowej strategii
kształcenia ustawicznego. Poprzednia miała horyzont czasowy do 2010 roku i można stwierdzić, że wiele
z jej zapisów nie zostało praktycznie wdrożonych (np. przygotowywanie planów szkoleniowych w firmach).
Są jednakże zapowiedzi, że wkrótce taki dokument się ukaże. Z punktu widzenia kształcenia zawodowego
ważna jest znajomość prac nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji, które w roku 2013 zostaną wdrożone
i zostaną do nich dostosowane programy kształcenia na wszystkich poziomach, jak również sformalizowane
zostaną sprawy walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym. Główny kierunek
zmian programów kształcenia będzie bazował na efektach uczenia się, tak więc szereg zdiagnozowanych
problemów z brakiem praktycznych umiejętności u absolwentów szkół powinien zostać wyeliminowany
(oczywiście pod warunkiem, że zmiany zostaną dobrze wdrożone w praktyce).
Znajomość dokumentów regulujących funkcjonowanie rynku pracy i sektora edukacyjnego ma
fundamentalne znaczenie dla wszystkich interesariuszy, którzy tą tematyką się zajmują. W analizie desk
research przedstawiono kilka z nich. Ponieważ działania w tym zakresie prowadzone są przez wiele
instytucji konieczne jest stałe monitorowanie, tak aby dysponować aktualną informacją. Stąd konieczne
jest upowszechnianie wiedzy na temat Krajowych Ram Kwalifikacji.
Niemniej ważne jest śledzenie tego, jakie rozwiązania stosowane są w innych krajach europejskich,
szczególnie w tych o ugruntowanej tradycji uczenia się przez całe życie. Oczywiście te dobre praktyki
trzeba rozważać w kontekście sytuacji ekonomiczno-społecznej w tych krajach. Nie da się skopiować
dobrych rozwiązań, tak aby natychmiastowo dały rezultaty, jeżeli nie weźmie się pod uwagę tego, że ich
wypracowanie wymagało często dziesiątek lat i dużych środków finansowych. Na pewno dobre praktyki
powinny być upowszechniane, jednakże w połączeniu z analizami sytuacji makroekonomicznej
w krajach, które je wypracowały.
Warto też podkreślić działania związane z wdrażaniem flexicurity, która w strategii Europa 2020 została
określona jako modelowe rozwiązanie rynku pracy w krajach członkowskich. Jednym z filarów tej koncepcji
jest uczenie się przez całe życie, dostosowane do potrzeb rynku pracy. Duński złoty trójkąt, będący
modelowym przykładem, był budowany przez ponad sto lat. Jego sprawne działanie wymaga stosowania
aktywnych polityk rynku pracy, jak również odpowiedniego systemu ochrony socjalnej (powszechne
ubezpieczenia od bezrobocia) i dostosowania prawa (prawo pracy jest regulowane przez układy zbiorowe).
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Tak więc nie da się takiego modelu w prosty sposób zaadaptować do polskich warunków, jednakże można
jego pewne elementy stopniowo wdrażać, co wymaga jednak przemodelowania polskich instytucji rynku
pracy i dostosowania sektora edukacyjnego. Na pewno konieczne jest szerokie upowszechnianie
rozwiązań związanych z modelem flexicurity.
Wskazano tu przykładowe tematy, które powinny być upowszechniane. Ale trzeba mieć świadomość,
że poza biernym śledzeniem zmian konieczny jest czynny udział wszystkich interesariuszy
w tworzeniu tych koncepcji. Wyniki badań potwierdzają np. konieczność udziału przedstawicieli
pracodawców w tworzeniu programów kształcenia.
Wiarygodne i ogólnodostępne informacje
Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE podkreśla się, że analizy rynku pracy i systemów edukacyjnych
wymagają danych o znacznie lepszej jakości niż obecnie dostępne. Mankamentem, szczególnie w Polsce,
jest to, że dane potrzebne do efektywnego przewidywania zapotrzebowania na kwalifikacje gromadzone
są przez różne instytucje, często są niespójne i zbierane na różnym poziomie zagregowania. Punktem
wyjścia do stworzenia metody przewidywania zapotrzebowania na kwalifikacje powinno być stworzenie
jednolitego systemu zbierania i gromadzenia danych o rynku pracy i systemach edukacyjnych. Duża
część tych danych jest zbierana przez różne instytucje, ale powinny one być zintegrowane do jednej
wspólnej bazy danych. Są dostępne w miarę pełne dane o napływie do bezrobocia w poszczególnych
zawodach, jednakże już brak jest wyczerpującej informacji o napływie ofert pracy, gdyż nie rejestruje się
ofert pojawiających się poza Powiatowymi Urzędami Pracy (chociaż w województwie pomorskim analizuje
się również oferty z internetu). Brak jest informacji o liczbie zatrudnionych w poszczególnych zawodach, co
uniemożliwia ocenę skali zjawiska. Informacje o szkołach i uczniach w szkołach dla dorosłych, są podawane
jedynie jako liczba szkół poszczególnych typów i liczba uczniów w tych szkołach, bez podania informacji
o kierunku kształcenia. Informacja o ofercie edukacyjnej pozwala na ocenę, jakie kierunki potencjalnie
mogą być prowadzone, jednakże brakuje informacji o tym, które są aktywne i ile osób kształci się w danym
kierunku. To główne mankamenty obecnego systemu gromadzenia danych.
Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia zapotrzebowania na kwalifikacje i stosunkowo łatwym do
określenia, jest liczba miejsc pracy w poszczególnych zawodach na tzw. wymianę, czyli zastępowanie
osób odchodzących na emerytury. Wymaga to jednak danych o strukturze wiekowej pracowników oraz
wykonywanych przez nich zawodach. Znacznie trudniej (a praktycznie jest to niemożliwe) jest określić ile
nowych miejsc pracy powstanie w okresie kilku lat.
Analizy rynku pracy
Instytucje rynku pracy są zobligowane ustawowo do monitorowania rynku pracy, jednakże stosowane
tam wskaźniki nadwyżki/ deficytu, czy intensywności nadwyżki/ deficytu mają małą przydatność do celów
przewidywania zapotrzebowania na kwalifikacje w przyszłości, co potwierdzają same instytucje, które tego
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typu badania prowadzą. Brak jest też powiązania z systemem edukacyjnym, co skutkuje tym, że wiele
osób kształci się w zawodach nadwyżkowych. Wydaje się też, że zbyt mało jest analiz w czasie dłuższym
od roku (najczęściej pokazywana jest dynamika zmian w odniesieniu do przeszłego okresu). Analiza
retrospektywna w dłuższym okresie czasu pozwoliłaby na lepsze opisanie zjawisk zachodzących
na rynku pracy. Uchwycenie trendu, czy stosowanie bardziej rozbudowanych modeli ekonometrycznych
nie jest tu możliwe, ponieważ zmiany z reguły nie wykazują takich prawidłowości. Jednakże, jeżeli przez
kilka lat dany zawód utrzymuje się jako nadwyżkowy, to jest to już wystarczający sygnał dla systemu
edukacyjnego.
Tak więc należałoby odejść od dotychczas stosowanych wskaźników i zbudować nowe,
uwzględniające większą liczbę czynników. Przykładem może być stosowany od kilku lat w Europie
i na świecie wskaźnik JVR. Ale wymaga to wspomnianego wcześniej zmodyfikowania sposobu zbierania
danych.
Sektor edukacyjny
Wyniki badań wyraźnie wskazują, że polskie szkoły można traktować jako „miejsca pracy dla
nauczycieli”, a nie instytucje kształcące w kierunkach pożądanych na rynku pracy. System edukacji w Polsce
nastawiony jest na zdobycie matury, natomiast wyraźny jest brak rzetelnego przygotowania zawodowego.
We wnioskach z badań przedstawiono szereg słabych stron sektora edukacyjnego. Jedną z podstawowych
jest brak odpowiedzialności szkoły za efekty swojej pracy, czyli zatrudnialność absolwentów po skończonym
procesie edukacji. W ramach działań, które mogłyby poprawić efektywność i jakość pracy szkół, można
zasugerować m.in.: śledzenie losów absolwentów, ocenianie kadry nauczycieli i jej doskonalenie,
wprowadzanie elementów praktycznych do programów kształcenia przy udziale pracodawców,
powiązanie poziomu finansowania (szkół publicznych) z efektami ich pracy. Szerzej zagadnienia te są
omówione we wnioskach i opisie wyników badań. Są to działania, które można przeprowadzić na poziomie
regionalnym.
Rozwiązania instytucjonalne
Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że wspomniany wcześniej brak koordynacji
i współpracy między poszczególnymi interesariuszami wynika z istniejącego podziału kompetencji. Urzędy
Pracy nie mają w swoich kompetencjach problematyki szkolnictwa. Pracodawcy tłumaczą niski poziom
współpracy z instytucjami rynku pracy i szkolnictwa brakiem pracowników oraz źródeł finansowania
takiego rodzaju aktywności. Szkoły nie mają w swoich obowiązkach śledzenia trendów zapotrzebowania
na kwalifikacje, ani nie mają odpowiednich narzędzi i środków finansowych. Obserwatoria rynków pracy
(w województwie mazowieckim Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy) w swojej działalności również
nie uwzględniają problematyki dopasowania systemu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy.
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Wydaje się, że tworzenie kolejnej instytucji nie jest celowe, jednakże możliwe wydaje się rozszerzenie
zakresu działania obserwatoriów rynku pracy o zagadnienia związane z edukacją. Instytucjonalizacja
tych wieloaspektowych działań jest konieczna. Koordynacja i zbieranie wszystkich niezbędnych danych
musi być przypisana do jednej instytucji. Można zaproponować rozszerzenie zakresu działalności
obserwatoriów i określenie ich, jako obserwatoria rynku pracy i kompetencji. Instytucja taka powinna
prowadzić kompleksowe badania rynku pracy i sektora edukacyjnego oraz powinna mieć możliwość
oddziaływania na szkoły, co do kierunków kształcenia jakie są w nich realizowane.
Wybór kierunków kształcenia
Motywacje do podejmowania edukacji w systemie kształcenia ustawicznego dorosłych są bardzo
zróżnicowane. Jednakże można stwierdzić, że kryteria wyboru kierunku kształcenia są bardzo często
niemerytoryczne. Jest to w dużej mierze wynikiem niedostatecznej informacji o relacji oferty edukacyjnej
do późniejszej zdolności do zatrudnienia. W zdecydowanej większości przypadków są to ludzie młodzi,
nie mający doświadczenia i stąd prawdopodobnie bardziej podatni na „chwilowe mody” czy sugestie
osób ze swojego otoczenia. Konieczne są więc działania upowszechniające, bazujące na wiarygodnej
informacji, kierowane do potencjalnych kandydatów do szkół dla dorosłych.
Finansowanie kształcenia
Formalne kształcenie ustawiczne jest formą kosztowną i trzeba dbać o to, aby te środki były wydawane
efektywnie. Zarówno instytucje rynku pracy, jak i pracodawcy preferują krótkie formy kursów i szkoleń,
gdyż są tańsze i w powszechnej opinii przynoszą lepsze rezultaty. Jednakże te krótkie formy nie pozwalają
na uzyskanie zmiany poziomu wykształcenia, o co często chodzi osobom podejmującym wyzwania
edukacyjne. Wydaje się, że brak jest systemowego rozwiązania problemu finansowania edukacji osób
dorosłych. Dobrym rozwiązaniem była ulga podatkowa, jednakże takie rozwiązanie nie jest możliwe do
wprowadzenia na poziomie regionalnym.
Podsumowanie
Reasumując można stwierdzić, że niezbędne są rozwiązania holistyczne, obejmujące wszystkie aspekty
złożonego problemu dopasowania oferty edukacyjnej do realnych potrzeb rynku pracy. Trzy kluczowe
sprawy, bez których działania te nie będą efektywne to uświadomienie wszystkim interesariuszom,
że konieczna jest ścisła współpraca; stworzenie instytucji, która koordynowałaby cały proces;
zbudowanie bazy wiarygodnych danych oraz mechanizmu ich przetwarzania.
Podstawą jest dostęp do pełnej informacji dla wszystkich zainteresowanych, bo z wyników badań
jednoznacznie wynika, że brak takiej informacji jest podstawową przyczyną podejmowania nieracjonalnych
decyzji.
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