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Przedmowa 

Poczytuję sobie za zaszczyt prośbę autora dr. Marcina Kęsego, młodego i dyna-
micznego, od niedawna Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wał-
czu, aby napisać przedmowę do jego książki. Gratuluję Rektorowi PWSZwW tego 
wyboru. Autor jest wielce obiecującym, młodym adeptem polskiej nauki, reprezentują-
cym wysokie wartości etyczne i moralne, co wcale nie ułatwia mu życia w środowisku 
akademickim, jak pokazały ostatnie wydarzenia w jego poprzednim miejscu pracy na 
Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Chciałoby się za-
dedykować temu ubogiemu w kadrę wydziałowi słynną frazę z Wesela Wyspiańskiego 
o „złotym rogu” i „sznurze”.  

Byłem merytorycznym opiekunem jego pracy doktorskiej z zarządzania na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. Niedawno obronił ją z tematyki, która w warunkach międzynarodo-
wej konkurencji w ramach Unii Europejskiej jest polską racją stanu, ale jakże zaniedbaną 
przez kolejne rządy RP. Jestem pełen uznania dla autora za to, że sam będąc młodym 
pracownikiem naukowym, poświęcił swoje zainteresowania zagadnieniu kompetencji 
młodych. Rzadki to przypadek.  

Szkolnictwo zawodowe w Polsce jest w opłakanym stanie i nie ma kto uczyć mło-
dzieży polskiej poszukiwanych przez pracodawców zawodów. Owszem, młodzi się 
uczą, ale po ukończeniu szkoły nie znajdują pracy, a pracodawcy szukają wykwalifi-
kowanych pracowników i też ich nie znajdują. A władza cieszy się ze wskaźników 
statystycznych świadczących o „potędze” polskiej edukacji. Żałośnie wygląda bilans 
dokonań kolejnych ministrów edukacji narodowej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Go-
rzej niż w „komunie”, nie reformowali szkolnictwa zawodowego, a majsterkowali przy 
nim i skończyło się to jego okaleczeniem. Obecnie to niedołężne szkolnictwo 
unieszczęśliwia polską młodzież i pozbawia jej szansy zawodowej.  

Na podstawie mojego międzynarodowego doświadczenia (żyję i pracuję we Francji 
od stanu wojennego), mogę powiedzieć, że model centralnego zarządzania szkolnic-
twem zawodowym nie sprawdza się i powinien być jak najszybciej zaniechany. 
O profilu kształcenia zawodowego młodych muszą decydować czynniki na poziomie 
powiatu, bo tu się wie (a nie w Warszawie), jakie są potrzeby miejscowych lub bliskich 
w regionie pracodawców. 

Dla kształcenia w zawodzie młodych Polaków muszą się otworzyć przedsiębior-
stwa różnego gatunku i wielkości, a nie tylko te największe (też są dla stażystów trud-
no dostępne), których na ogół w powiatach nie ma. Część kształcenia, i to znaczna, 
musi się odbywać w przedsiębiorstwach w formie stażów i praktyk, gdyż szkoły zawo-
dowe nie dysponują odpowiednim zapleczem warsztatowo-laboratoryjnym.  

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w tym względzie musi w Polsce za-
istnieć, a jej stymulantem powinno być odpowiednie prawo, tak jak to jest w wyżej 
rozwiniętych krajach UE. Do tego nie trzeba pieniędzy (abstrahując oczywiście od płac 
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nauczycieli) ani też wielkich inwestycji, a tylko zdrowego rozsądku polityków, następ-
nie samorządowców, a wreszcie pracodawców, szkół i samych rodziców, którzy po-
winni tworzyć coś, co określa się mianem społeczeństwa obywatelskiego. Bo sam 
minister edukacji narodowej tego za nas nie zrobi, nawet gdyby był kompetentny, ale 
takich do tej pory nie było. 

Bezdyskusyjną zaletą książki dr. Marcina Kęsego jest właśnie owa koncepcja bez-
inwestycyjnego doskonalenia systemu szkolnictwa zawodowego, nadająca się szcze-
gólnie dla Polski „powiatowej”. Dodatkową wartością proponowanego przez autora 
modelu jest jego prostota.  

Książka ta jest zaadresowana do dyrektorów różnych szkół zawodowych, do 
wszystkich przedsiębiorców, samorządowców, polityków i niektórych organów tere-
nowej administracji państwowej.  

Życzę uważnej lektury. 

Prof. zw. dr hab. Jan Stępniewski 
Uniwersytet Paryż 13 

Uniwersytet Jagielloński 



Wstęp 

Książka, którą trzymają Państwo w rękach, traktuje o ważnych i aktualnych pro-
blemach związanych z kompetencjami młodych Polaków. Dynamiczne zmiany ostat-
nich lat wpłynęły niekorzystnie na rynek pracy, sprawiając, że trafiają tam osoby, któ-
rych profil zawodowy nie odpowiada oczekiwaniom pracodawców. 

Problem badano na przykładzie województwa lubuskiego na podstawie danych ze 
szkół zawodowych, przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych. W wyniku podję-
tych badań stwierdzono, że największą trudnością w kształceniu młodych ludzi jest 
dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb pracodawców. W książce opisane zostały 
problemy związane z doskonaleniem kompetencji indywidualnych uczniów oraz ab-
solwentów szkół zawodowych. Szczególną uwagę zwrócono na zgodność kształcenia 
z potrzebami pracodawców jako najważniejszy czynnik umożliwiający młodym lu-
dziom znalezienie pracy. 

Książka skierowana jest do przedstawicieli instytucji samorządowych i administra-
cyjnych sprawujących kontrolę nad szkołami zawodowymi, do pracodawców, nauczy-
cieli i młodych ludzi poszukujących pracy oraz polityków, zainteresowanych kwestią 
doskonalenia kompetencji młodych, których profil zawodowy nie odpowiada oczeki-
waniom pracodawców. 

 



 



Rozdział I 
Wybrane aspekty zarządzania kompetencjami 

W poniższym rozdziale podjęto rozważania nad zagadnieniem zarządzania kompe-
tencjami, w tym szczególną uwagę skupiono na zarządzaniu kompetencjami indywidu-
alnymi oraz na składnikach zaliczanych do kompetencji indywidualnych. 

1.1. Kompetencje w nauce o zarządzaniu zasobami ludzkimi 

Termin „kompetencja” w nauce o zarządzaniu pojawił się w momencie wzrostu 
znaczenia kapitału ludzkiego. Pojęcie kompetencji ściśle związane jest z kapitałem 
ludzkim, zwanym również kapitałem personalnym. W erze industrialnej pojęcie perso-
nelu ukierunkowane było głównie na siłę roboczą zatrudnioną w przemyśle (w mniej-
szym stopniu w rolnictwie), która wykorzystując nabytą wiedzę, obsługiwała środki 
trwałe w formie maszyn. Podczas ery przemysłowej nabyta „wiedza specjalistyczna” 
wystarczała na okres około 10 lat, potem należało ją zaktualizować. Zmiany na rynku 
skróciły ten czas ponad dwukrotnie, sprawiając, że kapitał ludzki musiał być aktuali-
zowany coraz częściej. Obecnie uważa się, że zasób ludzki powinien „zdobywać” wie-
dzę w sposób ciągły, poprzez kształcenie ustawiczne. Wraz z pojawieniem się tzw. ery 
postindustrialnej wiedza oraz informacja zyskały większe znaczenie. Narodziło się 
wówczas pojęcie kompetencji. 

W opracowaniach naukowych pojęcie „kompetencja”1 wykorzystywane jest do 
określenia dyspozycji człowieka osiąganych przez wyuczenie. W tym ujęciu kompe-
tencję pojmuje się jako wyuczony, satysfakcjonujący – choć nie niezwykły – poziom 
sprawności, warunkujący efektywne zachowanie się w jakiejś dziedzinie. Termin ten 
jest zatem stosowany do oznaczenia właściwości podmiotu, ujawnianej w jego zacho-
waniach. Cechą zachowań będących wyrazem kompetencji jest celowość, ukierunko-
wanie i intencjonalność. W takim znaczeniu kompetencja jest warunkiem nabycia 
przez osobę możliwości sprostania naciskom i wymogom, jakich dostarczają codzienne 
sytuacje w ciągu całego życia. 

Pojęcie kompetencji pojawiło się przed dwudziestu laty i wyrażało ideę, że ani wy-
niki szkolne, ani rezultaty testów zdolności oraz inteligencji nie kierują powodzeniem 

                                                        
1 S.M. Kwiatkowski, K. Symela, Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty, 

Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001, s. 18. 
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zawodowym, ani nawet skuteczną adaptacją do problemów życia codziennego. Liczne 
argumenty praktyczne dowiodły, iż te punkty widzenia są błędne2. 

Nauka o zarządzaniu zasobami ludzkimi w ostatnich kilku latach rozwija się dwuto-
rowo. Jeden z kierunku myśli związany jest z kapitałem intelektualnym, w którym 
upatruje się źródeł przewagi konkurencyjnej, drugi zaś koncentruje się na wartości 
przedsiębiorstwa, traktując tę kategorię jako nadrzędny cel jego funkcjonowania. Coraz 
większego znaczenia, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, nabiera pierwszy 
kierunek myślenia, postrzegający kapitał ludzki nie tylko jako jeden ze składników 
majątku, lecz również jako jego główny element, którego rozwój leży w interesie 
przedsiębiorstw. W literaturze często spotyka się różnorakie punkty postrzegania kom-
petencji oraz kwalifikacji. 

Pojęć tych niektórzy autorzy używają zamiennie, traktując je jako synonimy. Zde-
cydowanie większe grono badaczy, na czele z C. Levy-Leboyerem, rozpatruje jednak 
te pojęcia jako desygnaty odrębnych kategorii, dostrzegając między nimi znaczne róż-
nice pod względem treści i znaczenia. 

Kompetencje zawierają w sobie wiele składników – między innymi zdolności, ce-
chy osobowościowe, a także nabytą wiedzę i umiejętności – koniecznych w doprowa-
dzeniu do pomyślnego wykonania złożonej misji w ramach przedsiębiorstwa. Wiedza 
w ujęciu rynku pracy postrzegana jest jako zbiór kwalifikacji. Autor dysertacji uważa, 
podobnie jak R.N. Kanungo i S. Menon3, że kompetencje należy traktować jako nad-
rzędne wobec kwalifikacji, z nich bowiem te drugie wyrastają i na nich się budują.  

Według A. Sajkiewicz, pracodawcy zdają sobie sprawę, że komórki personalne 
wnoszą tym większy wkład do wartości organizacji, im realniej zasoby pracy stają 
się kapitałem intelektualnym4. Innymi słowy, brak rozwoju kompetencji wynika 
z braku wymaganych zdolności. Kompetencje nie ograniczają się jednak tylko do 
jednej zdolności (niezależnie od tego, jak dobrze byłaby ona zdefiniowana) czy nie-
wielkiej części różnych zdolności: są to ustalone zbiory wiedzy i umiejętności, typo-
wych zachowań, standardowych procedur, sposobów rozumowania, które można 
zastosować bez nowego uczenia się. Kompetencje odwołują się więc do zadań lub 
warunków pracy i do regulacji, do jakiej zdolny jest pracownik między środowi-
skiem pracy i swoją działalnością5. 

Zarządzanie oraz bycie zarządzanym wymaga od wszystkich stron pożądanych 
kompetencji organizacyjnych, a przede wszystkim kompetencji indywidualnych. 

 

                                                        
2 S. Chełpa, Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003, s. 11. 
3 Por. R.N. Kanungo, S. Menon, Managerial resourcefulness: Measuring a critical component of lead-

ership effectiveness, Proceedings of the International Society for the Study of Work & Organizational 
Values 5h International Conference, Montreal 1996, August 22–25. 

4 A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, War-
szawa 2002, s. 69. 

5 C. Levy-Leboyer, Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, przeł. M. Egeman, 
Poltext, Warszawa 1997, s. 19. 
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1.2. Podstawowe definicje i pojęcia kompetencji 

1.2.1. Definicje kompetencji 

W zarządzaniu funkcjonuje wiele definicji kompetencji, zarówno pełnych, jak 
i częściowych. 

Do pierwszej grupy autor zalicza między innymi definicje autorstwa C. Levy-
-Leboyera, R. Boyatzisa, T. Rostkowskiego oraz T. Oleksyna.  

Według C. Levy-Leboyera kompetencje dotyczą zintegrowanego wykorzystania 
zdolności, cech osobowości, a także nabytej wiedzy i umiejętności, w celu doprowa-
dzenia do pomyślnego wykonania złożonej misji w ramach przedsiębiorstwa. 

Z kolei R. Boyatzis postrzega kompetencję jako zbiór charakterystyk indywidual-
nych, które należą do tak odmiennych dziedzin, jak: zdolności, motywy, cechy osobo-
wości, predyspozycje czy obraz samego siebie i swojej roli społecznej lub stanowią 
zbiór nabytej wiedzy6.  

Bogatą definicję kompetencji zaprezentował T. Rostkowski w artykule Zintegrowa-
ne systemy zarządzania kompetencjami. Autor ten uważa, że kompetencje to: wiedza, 
umiejętności, uzdolnienia, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zaintereso-
wania i inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do rezulta-
tów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa. 

Z kolei T. Oleksyn definiuje kompetencje jako zakres wiedzy, umiejętności, do-
świadczenia, postaw i zachowań oraz innych cech psychofizycznych ważnych w danej 
pracy, gotowość pracownika do działania w danych warunkach i zdolność przystoso-
wania do zmian, a także formalne wyposażenie w możliwości działania i podejmowa-
nia decyzji związanych z pracą7. 

Drugą grupę definicji kompetencji, opisujących kompetencje w wąskim ujęciu 
prezentują pojęcia autorstwa D. Thierry’ego i innych, K. Symeli, M. Armstronga 
i S. Byrona. 

D. Thierry i inni przytaczają, że kompetencje to ogół wiedzy, doświadczenia, po-
staw, a także gotowość pracownika do działania w danych warunkach. To również 
zdolność przystosowania się do zmieniających się warunków8. 

K. Symela proponuje traktować kompetencje jako zdolność wykonywania określo-
nych zadań zawodowych, uprawnienia do działania, decydowania, wypowiadania są-
dów oraz ocen potrzebnych pracownikom do wypełniania ich funkcji i ról zawodo-
wych, zgodnie z przyjętymi kryteriami lub standardami wykonania produktu, usługi 
lub podjęcia istotnej decyzji9. 

                                                        
6 R.E. Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John Wiley and Sons, 

New York, 1982, s. 12. 
7 T. Oleksyn, Zarządzanie potencjałem pracy w organizacjach różnej wielkości [w:] A. Ludwiczyński, 

K. Stobiński (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa 2001, s. 16. 
8 D. Thierry, Ch. Sauret, N. Monod, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, 

Poltext, Warszawa 1994, s. 6. 
9 K. Symela, Standardy programowania treści kształcenia zawodowego [w:] M. Butkiewicz (red.), Mo-

del polskich standardów kwalifikacji zawodowych, IteE, Warszawa–Radom 1995, s. 109. 
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M. Armstrong i S. Byron w 1995 roku na bazie swoich doświadczeń stwierdzili, że 
kompetencje dotyczą tego, co pracownik powinien wiedzieć, co pracownik powinien 
zrobić, jak pracownik powinien to zrobić. 

Powyższe definicje ukierunkowane są na realizację zadań oraz misje przedsię-
biorstw, prezentują one zaledwie niewielki obszar kompetencji, zwany również kompe-
tencjami kluczowymi. Stanowią dobrą podstawę do uzupełnienia definicji z grupy 
pierwszej. 

Dla potrzeb niniejszej poruszanej tematyki przyjęto następującą definicję kompe-
tencji: Kompetencje indywidualne składają się z umiejętności, zainteresowań, do-
świadczeń, kwalifikacji zawodowych i ponadzawodowych nabywanych w trakcie pro-
cesu edukacyjnego, uzupełnione o zdolności, cechy psychofizyczne i osobowościowe. 
Kompetencje indywidualne powinny być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, lecz 
nie dostosowywane do realizowanych zadań oraz misji w krótkim okresie czasu. 

W książce autor skupił uwagę na analizie kompetencji indywidualnych, uzupełnia-
jąc ją o analizę kompetencji organizacyjnych. 

1.2.2. Pojęcie kompetencji 

Kompetencje służą kreowaniu, realizacji misji, funkcji i zadań, określających sta-
nowisko pracy lub rodzaj zatrudnienia.  

Składowe kompetencji można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią 
składniki nabywane: kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie oraz zainteresowa-
nia, drugą cechy wrodzone: zdolności oraz cechy osobowościowe i psychofizyczne 
(rysunek 1).  

 

Rysunek 1. Teoretyczny schemat tworzenia kompetencji organizacyjnych na podbudowie kompeten-
cji indywidualnych  

Źródło: C. Levy-Leboye, Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, przeł. M. Egeman, 
Warszawa 1997, s. 41. 
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Należy zwrócić uwagę, że cechy nabywane nie są stałe, modyfikują się, pojawiają 
się one poprzez samodoskonalenie oraz poprzez wpływ na nie czynników zewnętrz-
nych. Z kolei cechy wrodzone stanowią grupę „trwale” stałą. Oczywiście przy zmia-
nach w grupie pierwszej, cechy wrodzone ulegają pewnym zmianom. Jednakże są to 
przemiany dużo mniej dynamiczne, aniżeli wśród składników cech nabywanych. 

Prawidłowe sformułowanie misji wymaga czegoś więcej niż opisu aktualnych 
klientów i produktów/usług. Misja jest wypracowywana na podłożu głębokiego zro-
zumienia kompetencji przedsiębiorstwa pod kątem ich wykorzystania zgodnie z pod-
stawowymi wartościami wspólnie podzielanymi przez wszystkich członków przedsię-
biorstwa10. 

Rysunek 1 zawiera opis składników tworzących kompetencje indywidualne, który 
należy uzupełnić o świadomość jako element wzmacniający oraz pobudzający rozwój 
kompetencji indywidualnych. 

Odnosząc się do przyjętej definicji kompetencji oraz rysunku 1, można przyjąć, że 
kompetencje indywidualne są podstawą tworzenia i rozwoju kompetencji organizacyj-
nych oraz kluczowych. 

Ważne jest, aby firmy zwracały uwagę nie tylko na istniejące kompetencje, ale tak-
że na niezbędne zdolności i cechy osobowościowe, umożliwiające zdobycie innych 
kompetencji poprzez tworzenie sprzyjających warunków w procesie pracy. 

Kompetencje są rezultatem doświadczenia, ale mogą być doskonalone pod warun-
kiem istnienia odpowiednich zdolności i cech osobowościowych. Posiadając kompe-
tencje, można otrzymać misję do wykonania, a z tym wiąże się zajmowanie odpowied-
niego stanowiska pracy11. 

Każda z kompetencji, bez względu na charakter, ważność i zasięg, ma trzy charak-
terystyczne cechy. Przede wszystkim kompetencja charakteryzuje się jednocześnie 
operacyjnością i celowością, czyli ma sens w odniesieniu do działania, jest „kompeten-
cją do działania”. Kolejna zawiera w sobie zdolność do przystosowania się i skutecz-
nego działania w danej sytuacji, w konkretnych uwarunkowaniach. Ostatnią spośród 
charakterystycznych cech kompetencji jest łączenie w dynamiczny sposób różnych 
elementów: wiedzy, umiejętności praktycznych, sposobu rozumowania i zachowania. 

Przy budowie definicji kompetencji istotne jest wyznaczenie wytycznych, według 
których tworzone będą kompetencje. Na podstawie pracy M. Jabłońskiej-Wołoszyn12 
można wyróżnić dwie płaszczyzny: podmiotową, która określa osobę albo instytucję 
obejmowaną definicją kompetencji, oraz płaszczyznę przedmiotową, określającą za-
kres oddziaływania kompetencji, tj. określonych zasobów czy danych wyjściowych 
określonych wyników. 

 

                                                        
10 M. Bratnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa – od określenia kompetencji do zbudowania strategii, 

Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 113–114. 
11 S.M. Kwiatkowski, K. Symela, Standardy kwalifikacji..., s. 94. 
12 Por. M. Jabłońska-Wołoszyn, Kompetencje w organizacji, „Personel i zarządzanie”, 2003, nr 21 

(162), 1–15 listopada, s. 14. 
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1.3. Typologia kompetencji 

Kompetencje są złożonym zjawiskiem. Ze względu na różnego rodzaju oddziały-
wania, wyróżniamy kilka ich rodzajów. Po pierwsze, kompetencje uwzględniające 
element ich identyfikacji, czyli kompetencje łatwo i trudno mierzalne. Po drugie, kom-
petencje uwzględniające czas, czyli kompetencje posiadane i nabywane. Po trzecie, 
kompetencje według podziału uwzględniającego charakter prowadzonej przez firmę 
działalności, czyli kompetencje kluczowe dla firmy oraz zależne od pełnionej funkcji 
w firmie. Ostatni z przytoczonych podziałów uwzględnia tzw. organizacyjny punkt 
widzenia: kompetencje funkcjonalne, personalne i przedsiębiorstwa. Autor książki 
uznał, że istotnym podziałem kompetencji jest ten, który uwzględniając podmiot dzia-
łalności, wyróżnia tym samym kompetencje indywidualne, organizacyjne.  

Do kompetencji łatwo mierzalnych zaliczyć można zajęcia z zakresu obsługi urzą-
dzeń oraz narzędzi tradycyjnych lub nowoczesnych technologii. Do kompetencji bar-
dziej abstrakcyjnych zalicza się między innymi kreowanie nowych produktów. Są to 
trudne do zmierzenia kompetencje i jeśli to możliwe, należy ich unikać. Istotne jest 
badanie kompetencji, które są mierzalne oraz łatwo je zidentyfikować. Prościej jest 
sprecyzować działania, które mają prowadzić do doskonalenia kompetencyjnego. 

Kompetencje nowe od istniejących odróżnia „czas”, czyli moment, w którym się je 
zdobywa. Uzyskać je można dzięki szkoleniom, samokształceniu. Dla przedsiębiorstw 
nastawionych na krótkotrwały, bieżący wynik ważne są kompetencje posiadane, lecz 
dla przedsiębiorstw ukierunkowanych na kapitał ludzki nie tylko ważny jest stan obec-
ny kompetencji, lecz również indywidualne predyspozycje do ich doskonalenia. 
W dłuższym okresie osoba z dużym potencjałem rozwojowym decyduje o większej 
wartości dodanej dla firmy. 

Kompetencje wspólne dla wszystkich pracowników firmy nazywa się kompeten-
cjami kluczowymi, natomiast kompetencje występujące w niektórych obszarach firmy 
nazywa się odpowiednio kompetencjami specyficznymi dla funkcji lub specyficznymi 
dla roli13. 

W literaturze można natknąć się na pojęcie kompetencji podstawowych, jest ono od-
powiednikiem kompetencji kluczowych. Prekursorami takiego podejścia byli C.K. Pra-
halad i G. Hamel14, którzy w 1998 roku wprowadzili pojęcie kompetencji kluczowych. 

Kompetencje kluczowe są związkami zasobów, procesów i zdolności u podłoża 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, dających dostęp do ważnych rynków albo 
segmentów rynkowych i mających znaczący wkład w dostrzegane przez klientów korzy-
ści, umożliwiających obniżkę kosztów, utrudniających naśladowanie przez konkurencję 
czy też pozwalających stworzyć architekturę strategiczną sieci więzi zewnętrznych 
i wewnętrznych stanowiących podłoże tworzenia wartości dodanej i nią zarządzać15. 

                                                        
13 B. Bojarczuk, Macierze umiejętności, „Personel”, 2001, 1–15 września. 
14 C.K. Prahalad, G. Hamel, The Core Competence of Corporation, „Harvard Business Review”, 1990, 

May–June, s. 79–91. 
15 Por. J.L. Thompson, B. Richardson, Strategic and Competitive Success: Towards a Model of the 

Comprehensively Component Organization, „Management Decision” 1996, nr 2, http://www.emeral- 
dinsight.com/Insight/viewContentItem.do?ContentType=Article&ContentId=864822 



Wybrane aspekty zarządzania kompetencjami 

 

19 

C.K. Prahalada i G. Hamela uważali, że kompetencje kluczowe są formą kompeten-
cji pożądanych w przedsiębiorstwie. Kompetencje kluczowe, według M. Jabłońskiej-
-Wołoszyn, powstają w wyniku oddziaływania trzech elementów. Wpływ na kształto-
wanie kompetencji kluczowych ma pracownik, jego zaangażowanie i motywacja. Nie 
mniejsze znaczenie przypisane jest jakości zarządzania w organizacji, współpracy 
i komunikacji oraz nowoczesnym technologiom informacyjnym i informatycznym, 
motywacji i wysiłkowi pracowników. 

Kluczowe kompetencje ulegają zmianie w czasie i dlatego też muszą one ewoluo-
wać tak, aby przedsiębiorstwo wypracowywało właściwe odpowiedzi strategiczne na 
przeobrażenia warunków funkcjonowania i rozwoju. Dynamiczne ujęcie kompetencji 
przedsiębiorstwa wyszczególnia cztery poziomy siły konkurencyjnej: 

–  wyróżniający (konkurencja nie potrafi łatwo skopiować danej kompetencji 
i dzięki temu daje ona przewagę na rynku, pozwala na osiąganie ponadprzecięt-
nej rentowności); 

–  kluczowy (kompetencja jest powszechna pośród bezpośrednich konkurentów, ale 
niezbędna do utrzymania się w danym sektorze przemysłu i związana zazwyczaj 
z odpowiednimi zdolnościami, procesami, zasobami, umiejętnościami, zachowa-
niami); 

–  rutynowy (kompetencja jest właściwa większości przedsiębiorstw i związana 
z działaniami, które muszą być wykonane, np. sporządzenie listy płac); 

–  zlecanie działalności, której wykonywanie jest nieopłacalne16. 
Zwrócono również uwagę na kompetencje specyficzne dla funkcji, dzięki którym 

możliwe jest porównywanie pracowników w obrębie jednej komórki organizacyjnej. 
Odgrywają one także kluczową rolę w planowaniu rozwoju zawodowego w ramach 
budowy ścieżek karier i awansów pionowych pracowników. Kompetencje specyficzne 
dla roli, zwane hierarchicznymi, pozwalają na ocenę pracowników zajmujących stano-
wiska na tym samym poziomie w hierarchii firmy.  

Kompetencje ze względu na swój charakter oraz wieloaspektowość mogą być ro-
zumiane i interpretowane w sposób wieloznaczny. Należy zwrócić uwagę, że z organi-
zacyjnego punktu widzenia wyraźnie wyodrębnia się trzy rodzaje kompetencji: funk-
cjonalne, personalne i przedsiębiorstwa. 

W. Wudarzewski przytacza dalej tezę o bezpośredniej korespondencji kompetencji 
funkcjonalnych z celami firmy oraz fakt uporządkowania i rozgraniczenia zakresów 
działania i odpowiedzialności wyodrębnionych podmiotów organizacyjnych firmy przez 
te kompetencje. Można więc przyjąć, że kompetencje funkcjonalne odzwierciedlają 
obowiązujący podział pracy i są formą transformacji systemu celów w szczegółowe 
zadania, czynności bądź role organizacyjne, które mają do wypełnienia wyodrębnione 
podmioty organizacyjne, w kontekście wyznaczonych celów. Kwalifikacje można 
rozpatrywać jako kwalifikacje pożądane przez pracodawcę, jak też w sensie faktycz-
nym – jako kwalifikacje aktualnie posiadane. 

Wśród kompetencji personalnych w centrum zainteresowań został postawiony 
człowiek ze swoimi umiejętnościami, zdolnościami, wiedzą, doświadczeniem czy też 

                                                        
16 M. Bratnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa..., s. 28. 
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cechami psychofizycznymi. W wyniku nabywania kompetencji kapitał ludzki staje się 
bardziej wartościowy oraz pożądany, na przykład przez rynek pracy. 

W powyższym systemie istnieją cztery grupy kompetencji: 
–  kompetencje ogólnofirmowe – są one wymagane na każdym stanowisku w fir-

mie, a wynikają z jej wizji, misji i strategii; 
–  kompetencje związane z poziomem stanowiska – a więc inne dla dyrektorów, 

kierowników, specjalistów itp.; 
–  kompetencje związane z pionem, do którego przypisano pracownika (marketing, 

sprzedaż, pion operacyjny, finanse, pion korporacyjny); 
–  kompetencje związane z konkretnym stanowiskiem zatrudnionego (np. przed-

stawiciel handlowy)17. 
Powyższe kompetencje ogólnie można nazwać kompetencjami kluczowymi, stano-

wiącymi o przydatności pracownika w przedsiębiorstwie.  
Kompetencje związane z poziomem stanowiska pracy są odpowiednikiem kompe-

tencji zawodowych, związanych z wykonywanym zawodem. 
Kompetencje zawodowe można podzielić na następujące kategorie: 
–  kompetencje związane z wykonywaną pracą i poziomem myślenia; 
–  wiedza, czyli to, czego pracownik musi się nauczyć, i co musi wiedzieć; 
–  umiejętności – to, co pracownik musi umieć robić; 
–  zachowania – postawy, zasady, normy i wartości oraz motywacje potrzebne do 

sprawowania danej funkcji18. 
L. Spencer i S. Spencer zbadali kompetencje indywidualne. Ustalili, że w ich skład 

wchodzą następujące elementy: wiedza, umiejętności, wartości i standardy, motywy, 
etyka pracy, entuzjazm oraz własny wizerunek.  

Kompetencje indywidualne są cechą indywidualną, charakteryzującą jednostki, czy-
li człowieka. Składniki tworzące kompetencje indywidualne można uszeregować we-
dług cech wrodzonych oraz nabytych. Odpowiednio, do pierwszej grupy zaliczyć moż-
na cechy psychofizyczne oraz osobowościowe, jak również zdolności. Do grupy cech 
nabytych wlicza się kwalifikacje zawodowe oraz ponadzawodowe, umiejętności, do-
świadczenie oraz zainteresowania. Jednakże tzw. cechy wrodzone można wyćwiczyć, 
lecz bardzo trudno w sobie wykształcić.  

Zbiór kompetencji indywidualnych tworzy podstawę do wykształcenia kompetencji 
organizacyjnych stanowiących o charakterze przedsiębiorstwa. Zastanawiać może 
metoda wyznaczania kompetencji w organizacjach, „góra – dół” czy „dół – góra”. 
Jednakże biorąc pod uwagę konkurencyjność na rynku, przedsiębiorstwa muszą korzy-
stać z metody pierwszej, czyli wyznaczania kompetencji pożądanych i według tych 
wytycznych wyszukiwać pracowników. 

Oprócz powyższych podziałów kompetencji zwrócono uwagę na podział opraco-
wany przez Francuskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Zatrudnienia19, które opo-
wiada się za czterema bardziej rozwiniętymi pojęciami kompetencji zawodowych, 

                                                        
17 A. Szrejner, Po pierwsze: określić wymagania, „Personel i zarządzanie”, 2004, nr 10 (175), s. 32. 
18 H.R. Rampersad, Kompleksowa Karta Wyników, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004, s. 198. 
19 D. Thierry, C. Sauret, N. Monod, Zatrudnienie i kompetencje..., s. 174. 
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w zależności od ich operacyjnego wykorzystania w dziedzinie kierowania zasobami 
ludzkimi: 

–  pojęcie kompetencji jako zbioru „uznanych i wykorzystywanych operacyjnych 
umiejętności” odnosi się do kompetencji pracownika w jego zawodzie, wiąże się 
z umiejętnościami wykonawczymi (nie z misją i nie z odpowiedzialnością); 

–  pojęcie „kompetencji poziomej” – chodzi o określenie kompetencji wspólnych 
dla wielu zawodów, wiąże się z mobilnością zawodową pracownika w sensie po-
krewieństwa z różnymi zawodami; 

–  pojęcie „kompetencji możliwych do przeniesienia” – zbliżone do poprzedniego, 
ale nakierowane na umiejętności nabyte przez pracownika i możliwe do przenie-
sienia do innych zawodów. 

1.4. Zarządzanie kompetencjami 

Każdy człowiek w organizacji stanowi niepowtarzalną jednostkę, każdy ma jakieś 
silne i słabe strony. Jednym z ważniejszych celów systemu zarządzania kompetencjami 
(ZK) jest rozpoznanie i maksymalne wykorzystanie silnych stron menedżmentu i pra-
cowników, bazowanie na uzdolnieniach, zaletach i zainteresowaniach20. 

Sukces organizacji przestał być wyłącznie zasługą umiejętnego lokowania i wyko-
rzystywania kapitału. Wśród praktyków umacnia się przekonanie, że przewagę konku-
rencyjną uzyskuje się dzięki unikatowym rozwiązaniom, które w danym przedsiębior-
stwie są uznawane za zasób strategiczny. To właśnie posiadane przez przedsiębiorstwo 
kompetencje pozwalają stworzyć ludziom odpowiednie warunki, sprzyjające efektyw-
nym działaniom21. 

Każda jednostka organizacyjna chcąca wdrożyć zarządzanie kompetencjami 
w przedsiębiorstwie musi osiągnąć siedem celów, które decydują o prawidłowości 
funkcjonowania ZK w firmie (rysunek 2). 

Struktura systemu zarządzania kompetencjami. Według T. Oleksyna, struktura 
składa się z pięciu podstawowych elementów: 

1. Ludzie projektujący, obsługujący i modyfikujący system (jeżeli nawet projekty 
i modyfikacje są dokonywane przez ludzi spoza danej organizacji, bieżąca obsługa 
systemu ZK pozostaje zazwyczaj w gestii danej organizacji). 

2. Metodyki, techniki i narzędzia stanowiące oprzyrządowanie systemu (i decydują-
ce w dużym stopniu o jego jakości). 

3. Obowiązujące procedury postępowania, zwyczaje i inne elementy kultury orga-
nizacyjnej, związane z systemem ZK. 

4. Finanse (budżet) systemu – jest to element o znaczeniu wciąż często niedocenia-
nym. Realizacja koncepcji uczącej się organizacji i edukacji ustawicznej jest zazwyczaj 
kosztowna. 

                                                        
20 M. Jabłońska-Wołoszyn, Kompetencje w organizacji, „Personel i zarządzanie”, 2003, nr 21, s. 13. 
21 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami w organizacji [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i roz-

wój pracowników a sukces firmy, Poltext, Warszawa 1997, s. 13. 
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Rysunek 2. Podstawowe cele systemu zarządzania kompetencjami w organizacji 

Źródło: T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami w organizacji [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój 
pracowników a sukces firmy, Warszawa 1997, s. 65. 

5. Wspomaganie informatyczne systemu ZK oraz jego harmonizacja z innymi sys-
temami organizacji22. 

Systemy oparte na umiejętnościach nazwane zostały skills-based systems. Można 
wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje umiejętności, na których rozwoju firmie powin-
no zależeć i których rozwój powinna dodatkowo wynagradzać: 

1) umiejętności poziome – pracownik uczy się obsługi nie tylko swojego urządze-
nia, ale również innych. Krańcowym przykładem jest robotnik potrafiący obsłużyć całą 
linię technologiczną firmy. Wartość takiego pracownika dla organizacji ma istotne 
znaczenie, ponieważ jest on w stanie zastąpić każdego innego pracownika. Dodatkowo 
przy osiągnięciu dużej wprawy może obsługiwać większą część procesu produkcyjne-
go niż inni; 

2) umiejętności pionowe – robotnik opanowuje w stopniu doskonałym nie tylko ob-
sługę swojego urządzenia, ale również jest na przykład pierwszym ogniwem kontroli 
jakości firmy, obsługując urządzenia pomiarowe23. 

Przedstawione umiejętności pokazują, jak doskonalenie kompetencji przez pracow-
ników w ujęciu poziomym i pionowym rozwija nie tylko ich, ale i organizację, w któ-
rej są zatrudnieni. Jest to przykład wdrożenia ZK, czyli zarządzania kompetencjami 
w przedsiębiorstwie.  

                                                        
22 Ibidem, s. 70–71. 
23 A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy..., s. 90. 
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System ZK podlega rozlicznym uwarunkowaniom – zarówno zewnętrznym, jak 
i wewnętrznym, które wpływają na jego kształt. W skład uwarunkowań zewnętrznych 
wchodzą: rynek pracy i dostępność kadr o oczekiwanych kompetencjach, dostępność 
i jakość edukacji (poza organizacją) oraz jej koszty. Dostępność, jakość i koszty 
szkoleń zewnętrznych o profilu zgodnym z oczekiwaniami organizacji, jakość zarzą-
dzania kompetencjami w innych organizacjach (presja konkurencji, oczekiwania pra-
cowników), stan prawny i system fiskalny (zachęcające bądź zniechęcające do rozwoju 
systemu ZK). Polityka makro- i mezzoekonomiczna, ogólna koniunktura; polityka 
federacji i związków pracodawców, związana z potencjałem pracy. Polityka central 
związkowych, specyfika narodowego i regionalnego sposobu zarządzania. W Polsce 
istotną przeszkodą w tworzeniu i funkcjonowaniu profesjonalnych systemów ZK może 
stać się specyfika zarządzania, polegająca między innymi na dominującej niechęci do 
regulacji normatywnych – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych – oraz na zami-
łowaniu do improwizacji.  

Na podstawowe uwarunkowania wewnętrzne systemu ZK składają się: misja firmy, 
cele strategiczne i strategie rozwojowe; wielkość przedsiębiorstwa (w małych firmach 
wyodrębnione systemy ZK z reguły w ogóle nie istnieją). Podział władzy (uprawnień 
i odpowiedzialności) w organizacji oraz względy osobowe, silny, a nawet decydujący; 
jakość kadr kierowniczych i specjalistów, odpowiedzialnych za kształt i obsługę sys-
temu ZK. Jakość pozostających w dyspozycji kadr pracowniczych i elastyczność za-
trudnienia, dominujące techniki zarządzania i style przewodzenia oraz ogólna kultura 
organizacji. Jakość relacji wewnętrznych: pracownicy – pracownicy, pracownicy – kie-
rownicy, zarząd i kierownicy – związki zawodowe – pracownicy: jakość komunikacji. 

Jednym z ważniejszych elementów uwarunkowań wewnętrznych jest jakość kadr 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie. 

Grupa pracowników jest bardzo niejednorodna pod względem kompetencji. Od kil-
ku dekad zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów, powinni oni posiadać następu-
jące walory: kreatywność i inicjatywę, aktywność, przedsiębiorczość, zaradność, sku-
teczność w działaniu, samodzielność, odpowiedzialność, efektywność, umiejętność  
i chęć pracowania zespołowego, także w zespołach interdyscyplinarnych24. 

Niemniej zapotrzebowanie na pracowników jedynie przyuczonych w miejscu pracy 
do wykonywania powtarzalnych zespołów czynności – tak w biurze, jak i na warszta-
cie – we wszystkich krajach rozwiniętej gospodarki rynkowej drastycznie spada. Spada 
też zapotrzebowanie na robotników zarówno z wykształceniem zasadniczym zawodo-
wym, jak i średnim technicznym, wykonujących rutynowe czynności, gdyż te przejmu-
ją coraz częściej roboty i automaty. Zasadniczo bardziej niezawodne wyroby obecnie 
produkowane ograniczają zapotrzebowanie na prace remontowo-naprawcze. Wszystko 
to wpływa zarówno na zmiany w zatrudnieniu, jego elastyczność, jak i na zmiany 
struktury kompetencji pracowniczych, oczekiwanych przez pracodawców.  

W przypadku zasobów ludzkich opisywane były kompetencje indywidualne 
z uwzględnieniem podziału na składniki wrodzone, nabywane. Dodatkowo opisano 
świadomość jako składnik uzupełniający proces doskonalenia kompetencji. Natomiast 
opis kompetencji organizacyjnych dotyczy szkół zawodowych oraz przedsiębiorstw 

                                                        
24 Ibidem, s. 76–77. 
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– są one syntezą kompetencji indywidualnych pracowników zatrudnionych w przed-
siębiorstwie.  

1.4.1. Zarządzanie kompetencjami organizacyjnymi 

Kompetencje organizacyjne przedsiębiorstw są zbiorem kompetencji indywidual-
nych pracowników wykonujących różne zadania oraz misje w firmie. 

W kontekście kompetencji organizacyjnych istotne jest sformułowanie celu, skon-
struowanie, a następnie używanie kompetencji. Jednakże równie ważne jest zdefinio-
wanie potrzeby, która doprowadziła do używania w organizacji pojęcia kompetencji. 
Cel i potrzeba firmy determinują komponenty, z których będzie się składała ostateczna 
definicja kompetencji w konkretnej organizacji. 

Model kompetencji ma za zadanie integrować kluczowe właściwości pracowników 
i organizacji. W celu zidentyfikowania potrzeb kompetencyjnych organizacji wykorzy-
stano metodę oddolną oraz odgórną. Łączy ona podejście kompetencyjne oparte na 
atrybutach pracownika i organizacji oraz pozwala scalać zachowania pracowników na 
różnych poziomach organizacji.  

Można wyróżnić dwie metody odnajdywania istotnych dla przedsiębiorstw kompe-
tencji: 

–  metoda „z dołu do góry” – polega na zbadaniu wszystkich kompetencji, które są 
używane w danym przedsiębiorstwie. Takie podejście jest odpowiednie dla firm 
chcących utrzymać obecne standardy postępowania i wesprzeć tych pracowni-
ków, którzy pracują w sposób najbardziej zbliżony do standardów. 

–  metoda „z góry na dół” – zakłada, że kompetencje, które mają posiadać pracow-
nicy firmy, powinny bezpośrednio wynikać z misji i długofalowej strategii firmy. 
Kompetencje powinny być określane nie przez pracowników, lecz przez zarząd 
firmy posiadający wizję rozwoju przedsiębiorstwa i kultury organizacji, jaka po-
winna w nim panować25. 

Zarządzanie kompetencjami w organizacji jest wysoko kwalifikowaną działalnością 
odnoszącą się do pracowników i kadry zarządzającej firmą, niemającej statusu pra-
cowników, której celem jest zapewnienie wysokich standardów pracy, rozwój i aloka-
cja kapitału ludzkiego organizacji w zakresie umożliwiającym jej przetrwanie i rozwój 
oraz osiąganie zakładanych celów. Zarządzanie kompetencjami obejmuje planowanie 
i organizowanie stosowanych działań, inspirowanie i motywowanie ludzi w kierunku 
doskonalenia zawodowego i podejmowania się nowych bądź szerszych ról organiza-
cyjnych oraz kontroli przebiegu związanych z powyższym procesem26. 

Cechy charakterystyczne kompetencji organizacyjnych to przede wszystkim umożli-
wianie wejścia do wielu różnorodnych rynków, zapewnianie współdziałania z klientami. 

Kompetencje organizacyjne są połączeniem strategicznym wielu elementów: kom-
petencji indywidualnych, „twardych” czynników organizacyjnych (np. wyposażenia) 
oraz nienamacalnych „miękkich” atutów organizacyjnych, jakimi są kultura przedsię-
biorstwa i jego struktura. Można dodać, że aktualne warunki ekonomiczne i technolo-
                                                        

25 A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy..., s. 95–96. 
26 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami..., s. 63. 
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giczne przyznają coraz większe znaczenie czynnikom tej drugiej grupy (soft), a także 
kompetencjom indywidualnym kosztem czynników grupy pierwszej (hard)27. 

Naturalną tendencją jest degradowanie kompetencji przedsiębiorstwa, to znaczy 
przemieszczanie się od lewej strony rysunku w prawo. Natomiast proces doskonalenia 
kompetencji przedsiębiorstwa polega na przesuwaniu się w kierunku odwrotnym, na 
stopniowym budowaniu nowych wyróżniających kompetencji i leżącej u ich podłoża 
infrastruktury zdolności, procesów, systemów i zasobów tak, aby dostarczały podstawy 
do działań dających przewagę konkurencyjną28. Sytuacja ta przedstawiona została na 
rysunku 3. 

 
 

Rysunek 3. Dynamiczne ujęcie kompetencji 

Źródło: T.E. Vollman, The Transformation Imperative. Achieving Market Dominance Through Radical Change, 
Harvard Business School Press, Boston 1996, s. 180. 

W otoczeniu każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku otwartym znajdu-
je się wiele innych firm o podobnym lub takim samym profilu działania. Takie zjawi-
sko nazywamy konkurencją. Każda z firm chcąca działać, a nawet istnieć, musi podej-
mować takie działania, które stanowią o jej konkurencyjności. Jest to aspekt nie tylko 
istotny dla pracownika, lecz również dla firm. Ponieważ rozwój kompetencji indywi-
dualnych u pracowników przekłada się na przyrost kompetencji organizacyjnych,  
w wyniku tych działań przedsiębiorstwa są bardziej konkurencyjne na rynku.  

Coraz większego znaczenia w kontekście tych poczynań nabiera umiejętność zarzą-
dzania zasobem ludzkim. Dla prawidłowego zidentyfikowania kompetencji posiada-
nych oraz kompetencji pożądanych należy odpowiedzieć na kilka pytań. Następnie 
należy przeanalizować dane i stworzyć taki system zarządzania, który optymalnie wy-
korzystuje ludzi w jednostce. W wyniku tych działań firma stworzy zbiór kompetencji 
stanowiący o przewadze konkurencyjnej. Istotne w zarządzaniu kompetencjami orga-
nizacji jest postrzeganie kompetencji jako zasobu strategicznego przedsiębiorstwa.  

Nowe perspektywy skłoniły przedsiębiorstwa do opracowania referencyjnych wy-
kazów kompetencji, które pomagają im poznać swoje aktualne i potencjalne zasoby. 
Ponadto pociągają one za sobą nowe konkretne działania dotyczące sposobu podejmo-

                                                        
27 C. Levy-Leboyer, Kierowanie kompetencjami..., s. 118–119. 
28 M. Bratnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa..., s. 29. 
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wania decyzji i kierowania karierami zawodowymi pracowników. Działania te dotyczą 
głównie procedur rekrutacji i ocen zawodowych29. 

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, stanu zaawansowania planu strate-
gicznego i przede wszystkim konkretnych i priorytetowych problemów adaptacji zaso-
bów ludzkich, musi być dobierany „sposób wprowadzania” tego kierowania odpowia-
dający ściśle sytuacji danego przedsiębiorstwa. 

W celu lepszej identyfikacji cech przedsiębiorstw oraz dostosowania ich do potrzeb 
rynku istotne jest zastosowanie mapy kompetencji. 

 

Rysunek 4. Mapa kompetencji 

Źródło: T.E. Vollman (1996), The Transformation Imperative. Achieving Market Dominance Through Radical 
Change, Harvard Business School Press, Boston, s. 184. 

Koncepcja typowej kategorii zatrudnienia, opracowana przez CEREQ (Centrum Stu-
diów i Badań nad Zatrudnieniem i Kwalifikacjami), uznana i wykorzystywana 
w operacyjny sposób przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Zatrudnienia, umożliwia 
natomiast opracowanie siatki stanowisk pracy przedsiębiorstwa, pogrupowanych według 
spójnych kryteriów działalności i kompetencji z uwzględnieniem dynamiki zmian.  

Typowa kategoria zatrudnienia oznacza zespół stanowisk, w ramach których wyko-
rzystywane są porównywalne formy działalności i które wymagają w związku z tym 
identycznych lub bardzo zbliżonych kompetencji. Typowa kategoria zatrudnienia jest 
więc pojęciem metodologicznym, opracowanym w celu umożliwienia analiz ukierun-
kowanych na merytoryczną treść działalności zawodowej30. 

Zdolności, kwalifikacje, permanentna edukacja okazały się istotnymi czynnikami 
wpływającymi na przekształcenie zasobów pracy w kapitał firmy o wysokich walorach 
jakości. Dlatego zadaniem przedsiębiorstw jest kształtowanie profesjonalnych kompe-

                                                        
29 C. Levy-Leboyer, Kierowanie kompetencjami..., s. 120–121. 
30 Ibidem, s. 56. 
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tencji, aby wzmocnić potencjał rozwojowy organizacji, oparty na wiedzy i inteligencji 
zatrudnionych w niej ludzi.  

Istnieje ścisły związek pomiędzy kompetencjami indywidualnymi i kluczowymi 
kompetencjami organizacji. Kompetencje organizacyjne powstają przede wszystkim 
poprzez integrację i koordynację kompetencji indywidualnych oraz tak jak kompeten-
cje indywidualne stanowią połączenie i koordynację wiedzy, umiejętności i zalet indy-
widualnych. Dlatego tak ważne jest dla organizacji sprawne kierowanie zasobami 
kompetencji indywidualnych, zarówno aktualnych (rzeczywistych), jak i potencjalnych 
(pożądanych). 

1.4.2. Zarządzanie kompetencjami indywidualnymi 

Kompetencje indywidualne zbadali L. i S. Spencer (1993)31. Wyznaczyli oni ele-
menty, z których składają się kompetencje. Składniki te są zgodne z przyjętą definicją 
kompetencji. Jednakże dodatkowo należy ją uzupełnić o cechy psychofizyczne, do-
świadczenie oraz zainteresowania: wiedzę, umiejętności, wartości i standardy, moty-
wy, etykę pracy, entuzjazm, własny wizerunek. 

Kompetencje określają powiązania między indywidualnymi zdolnościami i cechami 
wymaganymi do sprawnego wykonywania zadań zawodowych. Dlatego kompetencje 
nie są stałe, dane raz na zawsze, ale przeciwnie: są aktualizowane przez wykonywanie 
działalności zawodowej. Powiązania wewnętrzne i rozwój składników kompetencji 
– a więc zdolności i umiejętności, cech osobowościowych oraz wiedzy i doświadczenia 
– są funkcją specyficznych doświadczeń związanych z działalnością zawodową, wła-
ściwościami środowiska organizacyjnego, etapu kariery zawodowej i wielu innych 
parametrów, które są zanurzane pod lustrem wody w „modelu góry lodowej”32. 

Na rysunku 5 zaprezentowana jest tzw. „góra lodowa” składająca się ze składników 
kompetencji indywidualnych widocznych oraz niewidocznych.  

Według Spencerów kompetencje indywidualne można zobrazować za pomocą góry 
lodowej. Kwalifikacje (na rysunku 5 odpowiednik wiedzy) i umiejętności znajdują się 
na powierzchni, zaś pozostałe składniki są ukryte. Innymi słowy, kwalifikacje i umie-
jętności można łatwo przyswoić, natomiast wartości, standardy i inne są trudne do 
nauczenia, stąd wynika ich niepodważalne znaczenie dla skuteczności i efektywności 
pracy.  

Istotną właściwość kompetencji stanowi, że jest ona ujawniana, a więc możliwa  
do zaobserwowania przez innych, oraz powtarzana, nie jest jednorazowym aktem na-
stępującym w następstwie olśnienia, natchnienia, intuicji, przeczucia itp. Ponadto 
kompetencję cechuje interaktywność, tzn. ustawiczne aktualizowanie stosowne do 
kontekstu, oraz stałość ponadsytuacyjna, co oznacza, że możliwe jest włączanie no-
wych informacji i doświadczeń do istniejących już struktur. Dzięki temu kompetencje 
wyróżnia zarówno stabilizacja, jak i dynamika.  

 
 

                                                        
31 http://www.placa.pl/trendy.html, 12.04.2005. 
32 S.M. Kwiatkowski, K. Symela, Standardy kwalifikacji..., s. 22. 
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Rysunek 5. Składniki kompetencji indywidualnych 

Źródło: S.M. Kwiatkowski, K. Symela, Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty, War-
szawa 2001, s. 19. 

Jest to zatem dyspozycja człowieka uświadamiana przez niego samego oraz do-
strzegana przez innych, którzy mogą orzekać, że według nich dana osoba jest kompe-
tentna w wybranej dziedzinie działalności33. 

A. Sajkiewicz dzieli kompetencje indywidualne na osiem kategorii: 
1. Uzdolnienia – odnoszą się one do potencjału pracowników, możliwości ich roz-

woju, wykorzystania uzdolnień w celu pozyskania nowych kompetencji. 
2. Umiejętności i zdolności – dotyczą one czynników niezbędnych dla odniesienia 

sukcesu w pracy nad konkretnymi zadaniami. 
3. Wiedza – ta kategoria kompetencji dotyczy przygotowania do wykonania kon-

kretnych zadań w ramach zawodu, specjalizacji, stanowiska czy organizacji i opisuje 
to, czego pracownik nauczył się do tej pory, a co może zastosować w odpowiedniej 
sytuacji. 

4. Kompetencje fizyczne – dotyczą umiejętności związanych z fizycznymi wymo-
gami stanowiska pracy i są podzielone na trzy grupy: sprawność fizyczna, wyczulenie 
zmysłów, zdolności psychofizyczne. 

5. Style – w odróżnieniu od umiejętności i zdolności, które dotyczą możliwości 
osiągania celów, style odnoszą się do tego, jak cele są osiągane. Wśród stylów wyróż-
niono dwie grupy: style menedżerskie, style pracownicze. 

6. Osobowość. 

                                                        
33 Ibidem, s. 18–19. 
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7. Zasady i wartości – kompetencje te dotyczą zasad, wartości, wierzeń i pozwalają 
na określenie motywów działania. Odnoszą się do znaczenia i wartości poszukiwanych 
w pracy oraz ról życiowych, które mają wpływ na dokonywane wybory. 

8. Zainteresowania – oznaczają preferencje dotyczące pracy, zadań, środowiska 
pracy. 

W odniesieniu do ogółu pracowników – już nie tylko specjalistów – coraz bardziej 
upowszechniają się wymogi: stałej nauki; opanowywania nowych technologii i metod 
pracy; pracy z komputerem i umiejętności komunikowania się poprzez Internet; posze-
rzenia i częstego modyfikowania treści pracy na stanowisku; znacznie częstszych niż 
w przeszłości zmian stanowisk; elastyczności co do czasu i miejsca świadczenia pracy; 
pracy zespołowej; umiejętności komunikacji w obcych językach; odporności na stres 
i przeciążenie pracą; lojalności wobec firmy, jej kierownictwa i kolegów oraz wysokiej 
kultury osobistej – nie tylko w sektorze usług. 

Zgodnie z przyjętą definicją kompetencje są zatem cechą charakterystyczną między 
innymi rzeczywistych kwalifikacji zawodowych, posiadanych i rozwijanych przez 
pracownika w działalności zawodowej. Natomiast kwalifikacje wyuczone (formalne 
i nieformalne) należy traktować jako jeden z potencjalnych składników kompetencji, 
które ujawniają się z chwilą powierzenia pracownikowi określonego zakresu obowiąz-
ków i odpowiedzialności. Kwalifikacje uzyskuje się zazwyczaj jeszcze przed podję-
ciem pracy i są one niezależne od niej, ponieważ można je mieć w zupełnie innym 
obszarze niż wykonywana praca.  

Badano także wpływ rozwoju zasobów pracy, kwalifikacji, kompetencji w indywi-
dualnych przedsiębiorstwach na ich efektywność i rentowność. Skupiono się w szcze-
gólności na wpływie szkolenia na stanowiskach pracy na produktywność i wynagro-
dzenia. Stwierdzono, że rozwój szkolenia na stanowiskach pracy umożliwia poprawę 
produktywności w granicach 5–15%34.  

W jednej z dużych firm amerykańskich zwiększenie wydatków na szkolenie pra-
cowników umożliwiło zwiększenie dochodów firmy od 20 do 35%35.  

Dalsze zmiany w strukturze zatrudnienia następować będą na skutek zmian w sys-
temie edukacyjnym, którego istotą będzie przygotowanie specjalistów wiedzy, a więc 
takich osób, które w swoich działaniach będą posługiwać się wyłącznie umysłem, a nie 
siłą fizyczną.  

Wyniki badań C.D. McCauley i M. Huhges-James36 wskazują istotę doświadczeń 
wymienianych przez pytane osoby w różnych badaniach jako siłę będącą źródłem roz-
woju osobistego. C. Levy-Leboyer stwierdził, iż ich wyniki są dostatecznie zgodne, 
aby można było pogrupować odpowiedzi na trzy kategorie: 

–  zmiany pełnionych funkcji i ogólnie szybsza rotacja karier; 
–  stanowiska pracy pociągające za sobą trudne rodzaje odpowiedzialności; 
–  rywalizacja i niepowodzenia. 

                                                        
34 OECD, Employment and Growth in the Knowledge-based Economy, Paris 1996. 
35 A.P. Bartel, Traning, Wage Growth and Job Performance: Evidence from a Company Database, 

„Journal of Labor Economics”, Volume 13, No. 3, August 1995, http://www.nber.org/papers/W4027, 
14.07.2005. 

36 C.D. McCauley, M. Huhges-James, An Evaluation of the Aautcome of a Leadership Development 
Program, Nc: Center for Creative Leadership, Greensboro 1994. 
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Zmiany pełnionych funkcji są owocnym doświadczeniem wtedy, kiedy przejście 
z jednego stanowiska na drugie przynosi istotną zmianę. Częstotliwość rotacji stano-
wisk pracy jest więc szansą na konfrontację z różnymi doświadczeniami, a tym samym 
na stałe zdobywanie nowych kompetencji. Jest to także możliwość szerszego spojrze-
nia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, podejmowane strategie i tworzenie sieci sto-
sunków wewnątrz organizacji. Doświadczenie stopniowo poprawia jakość działań 
zawodowych dzięki różnym procesom uczenia się. 

Określając opis danej „roli organizacyjnej” przy jednoczesnym porównaniu ich 
z kompetencjami pracownika, można ustalić, w jakim stopniu spełnia on stawiane 
warunki. Podstawą ustalania kompetencji jest wynik poszukiwań w obszarze: jakie 
kwalifikacje i zachowania są niezbędne do osiągania celów firmy i realizacji zadań 
z nich wynikających dla poszczególnych funkcji, procesów i pracowników. Jest to 
ukierunkowywanie się na przyszłość, strategiczne zapewnianie wyników w dalszym 
horyzoncie czasu. Dlatego w wartościowaniu kompetencji zwraca się baczną uwagę na 
elementy kreatywnych i elastycznych zachowań pracowniczych37. 

W myśl teorii T. Kawki, racjonalne dla firmy jest opłacanie kwalifikacji, umiejęt-
ności, określonego doświadczenia oraz wymaganych postaw i zachowań, jakie wnosi 
pracownik na swoje stanowisko pracy. Mieści się to w założeniach systemów wyna-
grodzeń wiążących wynagrodzenie z posiadanymi kompetencjami. 

Wartościowanie kompetencji jest więc odpowiedzią na główne trendy zmian nastę-
pujących w organizacji i w systemach wynagrodzeń. Jeden z trendów to odejście od 
szczegółowych opisów stanowisk na rzecz ogólnie zarysowanych ról indywidualnych 
i zespołowych. Zauważyć można również odejście od specjalizacji na rzecz uniwersa-
lizmu i zdolności do częstej zmiany kwalifikacji zawodowych. Mamy do czynienia 
z odejściem od pomiaru jedynie finansowych efektów pracy na rzecz pomiaru poten-
cjału pracowników oraz ich zdolności do realizacji wizji organizacji oraz z powiąza-
niem systemów wynagrodzeń ze strategią i kulturą organizacji. Następuje integracja 
interesów pracowników i firmy oraz kładziony jest nacisk na angażowanie całych ze-
społów pracowniczych. Kolejny zauważalny trend to uelastycznienie narzędzi płaco-
wych i indywidualizacja wynagrodzeń oraz decentralizacja negocjacji płacowych 
i silne uzależnienie wysokości wzrostu płac od indywidualnych osiągnięć (efekty, 
kompetencje). Firmy są zdecydowane na głębokie i kompleksowe zmiany w swoim 
otoczeniu wewnętrznym i są one gruntownie przemyślane i wdrażane, a zarządzanie 
kompetencjami jest częścią składową programu zarządzania zasobami ludzkimi. 

Wartościowanie kompetencji jest sposobem na zdobycie przez firmę przewagi kon-
kurencyjnej i odniesienie sukcesu rynkowego w przyszłości, przy wykorzystaniu zaan-
gażowania oraz motywacji pracowników. 

Zwłaszcza rozpoznanie realnych kompetencji pracowników oraz kandydatów do 
pracy nie jest łatwe. Wymaga wiedzy i doświadczenia, ale także niejednokrotnie zo-
biektywizowanych kryteriów oraz właściwie dobranych metod, technik i narzędzi 

                                                        
37 T. Kawka, Wartościowanie kompetencji – moda czy aktualne wyzwania organizacji [w:] T. Listwan 

(red.), Sukces w zarządzaniu: uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003, s. 331. 
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– takich jak testy, sprawdziany pracy, wywiady, inscenizacje i aranżacje, sesje oceny 
Assessment Centre, przeglądy kadrowe i inne – stosownie do specyfiki i potrzeb38. 

Zwiększenie wartości kapitału ludzkiego organizacji wymaga dobrej polityki perso-
nalnej oraz umiejętnych inwestycji w kapitał ludzki. Chodzi tu nie tylko o pieniądze na 
wynagrodzenia, inne motywatory materialne i szkolenia, ale także o programy integra-
cyjne, o promowanie określonej kultury organizacji, sprzyjającej rozwojowi kompetencji 
kadr, w tym między innymi kreatywności i tzw. wewnętrznej przedsiębiorczości39. 

1.5. Doskonalenie kompetencji przez organizacje i pracowników 

Kompetencje indywidualne podzielić można na składniki nabywane (zmienne) oraz 
wrodzone (stałe). Cechy stałe kompetencji są elementami, które niezwykle trudno 
zmienić, zmodyfikować, jest to wręcz niemożliwe. Dlatego w rozważaniach nad do-
skonaleniem kompetencji wzięto pod uwagę cechy nabywane. Do zbioru cech zmien-
nych zalicza się: doświadczenie, zainteresowania, umiejętności oraz kwalifikacje za-
wodowe oraz ponadzawodowe. Szczegółowe rozważania podjęte zostały w rozdziale 
drugim, w którym opisano elementy oraz warunki zewnętrzne, jakie muszą być speł-
nione, aby można było mówić o doskonaleniu kompetencji. 

Doświadczenie w ujęciu zawodowym jest procesem zachodzącym niezależnie od 
osoby, wynika ono głównie z czasu poświęconego na realizację zadań i misji przedsię-
biorstwa. Z kolei „zainteresowania” są pojęciem, które według wielu uczonych jest 
elementem wzbogacającym jednostkę, stanowi podstawę rozwoju kompetencji. Bogac-
two zainteresowań może świadczyć o aktywności człowieka na polu wzbogacania 
osobowości, umiejętności. Umiejętności wraz z cechami wrodzonymi stanowią pod-
stawę w rozwoju kompetencji pracowników firmy. W literaturze przyjmuje się, że 
kwalifikacje to wykształcenie, uzdolnienie oraz przygotowanie potrzebne do wykony-
wania zawodu, jakiejś pracy lub czynności40. 

W krajach Unii Europejskiej kwalifikacje uznawane są za podstawowy komponent 
standardów zawodowych, rozumianych jako normy wymagań, opisujące zbiory niezbęd-
nych umiejętności i wiedzy do wykonywania danego zawodu, ogólnie akceptowane 
przez przedstawicieli edukacji oraz różnych dziedzin gospodarki i kultury. Normy te 
określają ponadto warunki i metody oceny przydatności zawodowej kandydatów do 
pracy. Kwalifikacje nie odzwierciedlają zmian pojawiających się we współczesnych 
przedsiębiorstwach, a są tylko zbyt ogólnym, teoretycznym pojęciem. Kwalifikacje za-
wodowe oraz umiejętności są kwalifikacjami, które szybko się dezaktualizują. Potwier-
dza to uniwersalność kompetencji indywidualnych nad kompetencjami zawodowymi. 

Podejście do rozwoju kompetencji kadr, ich szkolenia i doskonalenia jest uzależ-
nione w przedsiębiorstwie od przyjętego w nim modelu polityki personalnej. W mode-

                                                        
38 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami..., s. 67. 
39 Ibidem, s. 68. 
40 Por. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 287.  
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lu „sita” szkolenie i doskonalenie nie jest powszechnym i częstym sposobem na pod-
wyższanie kwalifikacji pracowników, ale jedynie elementem dodatkowym, który po-
winien zapewnić rozwój pracownika. W modelu kapitału ludzkiego zatrudnia się pra-
cowników nie dlatego, że są wykształceni, ale dlatego, że ujawniają potencjał intelek-
tualny, który można wykorzystać dzięki szkoleniu i doskonaleniu, co ma stanowić 
powszechny i systematycznie stosowany sposób inwestowania w jakość kadr41. 

W edukacji zawodowej istnieje prymat praktyki nad teorią. Celem edukacji zawo-
dowej jest umiejętność42, uzupełniona o kwalifikacje oraz doświadczenie. 

Kwalifikacje zawodowe S.M. Kwiatkowski rozumie jako zakres i jakość przygoto-
wania niezbędnego do wykonywania zawodu, na który składają się: poziom wykształ-
cenia ogólnego, wiedza zawodowa, umiejętności zawodowe, a zwłaszcza stopień 
wprawy oraz umiejętności organizacyjne i inspirowanie pracy, uzdolnienia, zaintere-
sowania zawodowe. 

Według C. Levy-Leboyera, kształcenie zawodowe dokonuje się prawie całkowicie 
poprzez nauczanie początkowe typu szkolnego, dlatego przygotowanym młodym lu-
dziom trudno jest znaleźć zatrudnienie, jeśli nie mają okazji do wykazania swej przy-
datności w praktyce. W ten sposób rozwój kompetencji i tradycyjne kształcenie nie 
mają tych samych źródeł, zwłaszcza we Francji, gdzie ukierunkowanie szkolne i zawo-
dowe dokonuje się poprzez kolejne selekcje bazujące na wynikach w abstrakcyjnych 
dyscyplinach, szczególnie takich jak matematyka. W ten sposób tworzy się elity, 
a przynależność do tych elit stanowi gwarancję kariery. W pierwszym etapie kształce-
nie było oddzielone od działalności produkcyjnej i usług. Chodziło głównie o kształce-
nie początkowe, przed rozpoczęciem pracy w przedsiębiorstwie lub w trakcie procesu 
integracji nowo zatrudnionych, którzy musieli się nauczyć, raz na zawsze, produkcji 
i usług, struktur, metod i kultury przedsiębiorstwa. Innymi słowy, kształcenie poprze-
dzało pracę w ścisłym tego słowa znaczeniu. W nowych warunkach społeczno-
-gospodarczych kształcenie przeznaczone jest nie tylko dla osób, które mają być włą-
czone do przedsiębiorstwa, lecz także dla tych, które są już w nim zatrudnione, po to 
aby uczynić je bardziej sprawnymi. W zależności od długości stażu w firmie, pracow-
nicy uczestniczą w różnych szkoleniach. Na początku zatrudnienia są to zajęcia wdra-
żające oraz integrujące pracowników. W późniejszym etapie pracodawca wysyła za-
trudnione osoby na kursy doszkalające. Inaczej mówiąc, kształcenie kadry nie jest 
oddzielone od pracy, lecz jej towarzyszy. 

Ch. Woorduffe, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień i komplikacji, wyraźnie 
oddzielił dwa znaczenia słowa „kompetencje”: 

–  nakierowane na osobę – odnoszą się do wymiarów zachowania leżącego u pod-
staw kompetencyjnego działania, czyli do właściwości ludzi; 

–  nakierowane na pracę – odnoszą się do dziedzin pracy, w których dana osoba jest 
kompetentna, czyli właściwości stanowiska pracy43. 

                                                        
41 A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy..., s. 70. 
42 M. Butkiewicz, Struktura modelu polskich standardów kwalifikacji zawodowych [w:] M. Butkiewicz 

(red.), Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych, Edukacja i Praca i ITeE, Warszawa–Radom 
1995, s. 26. 

43 M. Jabłońska-Wołoszyn, Kompetencje w organizacji, s. 12–13. 
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Wraz z upływem czasu zmieniają się nie tylko potrzeby pracownika, ale także sytu-
acja zewnętrzna, która wymaga od niego coraz nowszych kompetencji. Dlatego korzy-
stanie z oferty szkoleniowej staje się niezbędne44. 

 
 

Rysunek 6. Piramida kwalifikacji 

Źródło: S.M. Kwiatkowski, K. Smela, Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty, Instytut 
Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001, s. 16. 

Kwalifikacje postrzegane są przez pracodawców i rynek pracy jako wyuczone lub 
nabyte w drodze doświadczenia sprawności lub umiejętności potrzebne do wykonywa-
nia określonej pracy lub zadania w sposób kompetentny45. 

S.M. Kwiatkowski przytacza strukturę „piramidy kwalifikacji” – cztery rodzaje 
(grupy) kwalifikacji, które możemy uzyskać w systemie kształcenia, dokształcania 
i doskonalenia zawodowego. 

Podstawę tej piramidy stanowią kwalifikacje ogólnopracownicze (ponadzawodowe) 
określające fundamentalne wymagania, które znajdujemy w każdej pracy. Są one po-
trzebne w każdej pracy, zarówno zawodowej, jak i w zajęciach pozazawodowych (np. 
społecznych lub domowych) i wyrażają się w pozytywnych nastawieniach i pozytyw-
nym stanie fizycznym oraz opanowaniu podstawowych umiejętności działania prak-
tycznego i umysłowego. Kwalifikacje te, chociaż potrzebne w pracach zawodowych, 
nie przygotowują do żadnego konkretnego zawodu i nie uprawniają do jego wykony-
wania. Drugi poziom piramidy wyznaczają kwalifikacje ogólnozawodowe, prowadzące 
do pewnego obszaru zawodowego, zawierającego zwykle grupę zawodów pokrewnych 

                                                        
44 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000, s. 448. 
45 S.M. Kwiatkowski, K. Symela, Standardy kwalifikacji..., s. 22. 
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(np. mechanika, transport, budownictwo, informatyka) i zawierają obok podstawowej 
wiedzy ogólnej, dotyczącej instrumentarium zawodowego także początkową adaptację 
kwalifikacji ściśle zawodowych, tj. umiejętności wykonywania podstawowych prac 
i rozwiązywania podstawowych zadań. Trzeci poziom piramidy obejmują kwalifikacje 
podstawowe dla zawodu, które zawierają umiejętności potrzebne głównie do efektyw-
nego wykonywania typowych zadań, charakterystycznych dla danego zawodu. Nato-
miast kwalifikacje specjalistyczne – występujące na szycie piramidy – stanowią o spe-
cyficznych umiejętnościach (lub uprawnieniach), które pojawiają się wraz ze zmianami 
technologicznymi i organizacyjnymi środowiska pracy. 

Przemiany w kwalifikacjach zawodowych następujące pod wpływem nowych 
technologii. Sytuacja ta powoduje, że pracownik coraz rzadziej przypisany jest do 
stanowiska pracy oraz zanik hierarchicznego układu zależności i odpowiedzialności na 
rzecz układu sieciowego. Tym samym zanika pojęcie zawodu na rzecz zbiorów kwali-
fikacji przypisanych określonemu zadaniu lub pełnionej przez pracownika funkcji. Po 
prostu przyszli pracownicy, a obecni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nie powin-
ni posiadać jedynie wiedzy specjalistycznej. Pracodawcy wymagają kwalifikacji ogól-
nozawodowych, pracownik musi posiadać wiedzę i umiejętności do pracy na kilku 
stanowiskach.  

Dominującym przedmiotem zainteresowań zarówno teoretyków, jak i organizato-
rów działalności zawodowej czyni się kwalifikacje zawodowe. 

Potrzeba szkolenia pojawia się, gdy jest wdrażana technologia lub stosuje się nowe 
oprzyrządowanie stanowisk pracy. Także wówczas, gdy przy realizacji zadań brakuje 
wiedzy teoretycznej oraz umiejętności, co skutkuje niezadowalającą jakością wyników 
pracy. Zaistniałe w praktyce sytuacje, wykazujące luki w umiejętnościach, przesądzają 
o potrzebie zmiany sposobów formułowania potrzeb szkoleniowych46. 

Myślenie o pracowniku poprzez pryzmat kompetencji zawodowych to w istocie 
nowy paradygmat myślenia o cechach współczesnego rynku pracy. W tym paradygma-
cie podkreśla się podmiotowość człowieka i jego zdolność do adaptacji w zmieniają-
cych się warunkach zatrudnienia, co jest najważniejszym źródłem pojęcia kompetencji 
zawodowych. Paradygmat ten wynika przede wszystkim ze strategii przedsiębiorstw 
podążających w kierunku zapewnienia im konkurencyjności na rynku, dzięki coraz 
lepszemu wykorzystywaniu potencjału zatrudnionych pracowników47. 

* * * 

W rozdziale pierwszym szczególną uwagę zwrócono na kompetencje indywidualne 
oraz organizacyjne. Przeprowadzono rozważania służące zaprezentowaniu podstaw 
teoretycznych nawiązujących do tworzonej koncepcji sieci społeczno-zawodowej.  

Na podstawie pojęć zaczerpniętych z literatury zbudowano definicję kompetencji 
indywidualnych. 

W dalszej części książki zwrócono uwagę na znaczenie systemu kształcenia, przed-
siębiorstw oraz instytucji samorządowych i administracji publicznej w procesie dosko-
                                                        

46 M. Butkiewicz, Struktura modelu..., s. 31. 
47 S.M. Kwiatkowski, K. Symela, Standardy kwalifikacji..., s. 95. 
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nalenia kompetencji indywidualnych. Rozdział drugi będzie zawierać rozważania 
dotyczące podnoszenia kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczeń. Wymienione 
składniki kompetencyjne stanowią tę część kompetencji, którą można doskonalić 
w instytucjach edukacyjnych. Zaprezentowane zostaną rozważania teoretyczne doty-
czące pozostałych, ujętych w pracy, podmiotów badawczych. 

 



 



Rozdział II 
Znaczenie instytucji edukacyjnych, samorządowych, administracji  

publicznej oraz przedsiębiorstw w procesie doskonalenia kompetencji 
indywidualnych 

Zmiany, które zaszły na rynku pracy, spowodowały, że Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej i Sportu zmodyfikowało system edukacji, a co za tym idzie – charakter oraz 
proces kształcenia. W rozdziale drugim opisano zreformowany system edukacyjny 
w Polsce, a szczególną uwagę zwrócono na ponadgimnazjalne szkolnictwo zawodowe. 
Podnoszenie kwalifikacji (zawodowych i ponadzawodowych), umiejętności oraz do-
świadczenia wynika z prawidłowego współdziałania następujących elementów: bazy 
dydaktycznej, praktycznej nauki zawodu, kształcenia języków obcych, technologii 
informacyjnych oraz doskonalenia nauczycieli. Dodatkowo podjęto rozważania doty-
czące wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, uzupełnione o charakte-
rystykę i opis zadań ukierunkowanych na działania na rynku pracy i edukacyjnym 
w instytucjach samorządowych oraz organu administracji publicznej. 

2.1. Funkcjonowanie systemu oświatowego w Polsce od 1990 roku 

System oświatowy w Polsce w ostatnich kilkunastu latach uległ istotnym zmianom. 
Wraz ze zmianą sytuacji gospodarczo-politycznej na początku lat 90. XX wieku zapo-
czątkowane zostały przemiany w różnych dziedzinach życia, w tym również w oświa-
cie. W 1999 roku nastąpiła modyfikacja ustawy, o systemie oświaty, która wprowadzi-
ła nowe zadania dla samorządów terytorialnych, zmianę profilów kształcenia oraz no-
we jednostki edukacyjne. 

W skład systemu oświaty wchodzi wiele podmiotów organizacyjnych, będących 
jednostkami ogólnodostępnymi, różniącymi się od siebie celem oraz charakterem pola 
działania. Po pierwsze, autor wyróżnia jednostki społeczno-socjalne, czyli placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, które zapewniają nauczanie, wychowanie 
oraz opiekę dzieciom i młodzieży uczącej się, pozbawionym całkowicie lub częściowo 
opieki rodzicielskiej, a także rodziny zastępcze oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ini-
cjujące i wspomagające zastępcze formy wychowania rodzinnego.  

Następnie wydziela się jednostki wychowawcze: placówki oświatowo-wychowawcze 
umożliwiające kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wie-
dzy, zdobywanie umiejętności oraz korzystanie z różnych form wypoczynku, poradnie 
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wychowawczo-zawodowe, psychologiczno-pedagogiczne oraz poradnie specjalistycz-
ne udzielające dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom specjalistycznej pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomagające uczniom w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu. Do kategorii organizacji uzupełniających zaliczyć można: ochot-
nicze hufce pracy oraz biblioteki pedagogiczne.  

Ostatnią omawianą kategorią są jednostki kształcące, do których – według ustawy 
– zalicza się przedszkola (w tym specjalne), szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
(z wyjątkiem szkół wyższych), w tym specjalne i artystyczne oraz zakłady kształce-
nia i placówki doskonalenia nauczycieli. Jednostki te stanowią składową systemu 
edukacyjnego. 

W ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie edukacji opisano elementy skła-
dające się na kształcenie zawodowe. W późniejszych latach pojęcie to było uaktualnia-
ne oraz modyfikowane. Obecnie w Polsce kształcenie zawodowe jest prowadzone 
przez szkoły ponadgimnazjalne. Do tego typu szkół zawodowych zalicza się: zasadni-
cze szkoły zawodowe, czteroletnie technika, trzyletnie technika uzupełniające, szkoły 
policealne oraz trzyletnie licea profilowane. 

Kształcenie zawodowe – ze względu na swój indywidualny charakter – różni od in-
nych typów kształceń możliwością uzyskania przez absolwenta tego typu szkoły, oprócz 
świadectwa ukończenia szkoły (w średnich szkołach zawodowych – matury), także (po 
zdaniu egzaminów zawodowych), uprawnień do wykonywania wyuczonego zawodu. 
Jednocześnie należy podkreślić, że szkoły nie tworzą gotowego produktu, którym jest 
kompetentny pracownik, ale jedynie osobę posiadającą minimalne kompetencje. 

Trudności okresu przemian, które wystąpiły w latach 90. w systemie polskiej 
oświaty, spowodowane są nagłym nałożeniem się zadań związanych z dążeniem do 
spełnienia aż czterech wielkich wyzwań1. 

Zgodnie ze strukturą hierarchiczną, jednym z tych wyzwań była i jest transformacja 
społeczno-gospodarcza w kraju, związana z pojawieniem się nowego typu gospodarki. 
Uznano, że pojawienie się symptomów nowego społeczeństwa, społeczeństwa wiedzy, 
można uznać za najistotniejszy z bodźców, jakie wpłynęły na rozpoczęcie przemian 
w szkolnictwie. Następnie w 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Zdarze-
nia te wymusiły na szkolnictwie, w tym zawodowym, położenie nacisku na naukę 
 języków obcych oraz technologii informacyjnych, a więc wiedzę niezbędną do zaist-
nienia na rynku globalnym. Na podłożu tych wyzwań zaszły i zachodzą przemiany 
związane z systemem edukacyjnym, wdrażaniem nowych idei pedagogicznych. 

Zwrócono uwagę na pojawienie się w ustawie z dnia 8 stycznia 1999 roku przepi-
sów wprowadzających reformę ustroju szkolnego, powstanie nowych typów szkół. 
Wcielony w życie został podział na sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie gim-
nazja oraz dwu- i czteroletnie szkoły ponadgimnazjalne. Od września 1999 roku roz-
poczęły działalność nowe typy szkół podstawowych oraz gimnazja. Dopiero po trzech 
latach rozpoczęły funkcjonowanie szkoły ponadgimnazjalne, ze względu na trzyletni 
okres kształcenia w gimnazjach.  

                                                        
1 A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymański, Edukacja w procesie przemian społecznych, Instytut 

Badań Edukacyjnych, Warszawa 1998, s. 8. 
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Zgodnie z opisem zaczerpniętym z Ustawy o systemie oświaty, do grupy szkół po-
nadgimnazjalnych zalicza się: zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea profilowa-
ne, licea ogólnokształcące oraz szkoły policealne. Zgodnie z przyjętymi założeniami 
badawczymi tej pracy, główną uwagę skupiono na ponadgimnazjalnych szkołach za-
wodowych (dalej zwanych szkołami zawodowymi), przeznaczonych dla młodzieży 
w wieku do lat 20. Do grupy szkół zawodowych zalicza się zasadnicze szkoły zawo-
dowe, technika oraz licea profilowane dla młodzieży. 

2.2. Kształcenie zawodowe w systemie edukacji 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne składa się ze szkół zawodowych oraz ogólnokształcą-
cych. Ze względu na charakter przedmiotu badań, zwrócono uwagę na szkoły zawodowe. 

Początków zinstytucjonalizowanego kształcenia zawodowego można szukać 
w XVIII wieku, kiedy w Europie zaczynały tworzyć się dwa odmienne modele szkół: 
ogólnokształcących i realnych – o programie odpowiadającym potrzebom rozwijające-
go się szybko przemysłu i handlu. Szkoły realne można uważać za początki zinstytu-
cjonalizowanych form kształcenia zawodowego na poziomie średnim2. 

Postęp naukowy i techniczny w XX wieku spowodował szybki rozwój różnych ga-
łęzi przemysłu, co przez wiele lat prowadziło do dość wąskiej specjalizacji zawodowej. 
Jednakże przemiany gospodarcze zapoczątkowane w latach 70. XX wieku spowodo-
wały odejście od tej koncepcji. Po pierwsze, powstało wiele nowych zawodów, 
w ostatnich latach głównie z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
Po drugie, zaczęła dominować tendencja do scalania specjalności i zawodów. 

Kształcenie zawodowe wymaga od szkół wysokiej jakości bazy dydaktycznej, na 
której podbudowie prowadzi się praktyczną naukę zawodu, kształcenie języków ob-
cych oraz technologii informacyjnych. Są to składniki wpływające w istotny sposób na 
jakość kształconej kadry, jej kwalifikacje zawodowe oraz ponadzawodowe, jak rów-
nież umiejętności i doświadczenia. Jednakże powyższy cel nie zostałby osiągnięty bez 
bardzo dobrego przygotowania kadry nauczycielskiej do prowadzenia przedmiotów 
teoretycznych i praktycznych. Wszystkie cztery elementy mają wpływ na jakość pod-
noszonych w szkołach zawodowych kompetencji indywidualnych. Z kolei zbiór kom-
petencji indywidualnych tworzy kompetencje przedsiębiorstw. 

Tradycyjne kształcenie zawodowe charakteryzuje się wieloletnim okresem pomię-
dzy podjęciem decyzji o kształceniu i wyborem zawodu a ukończeniem nauki i poja-
wieniem się absolwenta na rynku pracy. Taki system edukacji w nowych warunkach 
ekonomicznych staje się nieefektywny. Aby złagodzić tę niespójność oraz dostosować 
edukację zawodową do potrzeb życia gospodarczego, w krajach zachodnioeuropejskich 
wprowadzono i rozwinięto tzw. otwarte i elastyczne kształcenie.  

Otwarte i elastyczne kształcenie oznacza filozofię nauczania, w której uczący się 
stoi w centrum uwagi, jest on podmiotem edukacji. Kształcenie i doskonalenie dosto-
                                                        

2 A. Bogaj, Relacje między kształceniem ogólnym i zawodowym [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Kształ-
cenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1994, s. 22. 
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sowane są do indywidualnych potrzeb ucznia. Jednocześnie instytucje szkoleniowe 
starają się usunąć bariery ograniczające dostęp do systemu edukacyjnego. Kształcenie 
elastyczne prowadzone może być w szkole, w zakładzie pracy, w domu lub też w in-
nym miejscu. Dzięki kształceniu elastycznemu większa liczba ludzi może uczyć się 
w warunkach bardziej dla siebie dogodnych oraz mieć kontrolę nad dostępem do edu-
kacji, programem (zakresem) nauki, metodami uczenia się oraz metodami oceny3. 

Proces kształcenia zawodowego Z. Wiatrowski definiuje następująco: logicznie 
zwarty układ czynności nauczycieli i uczniów, prowadzący do zmian osobowości 
uczniów głównie w zakresie ich wiadomości i umiejętności, stanowiących o istocie 
przygotowania zawodowego4. 

Rysunek 7 przedstawia ciąg zdarzeń, które mają wpływ na podnoszenie kompeten-
cji indywidualnych oraz organizacyjnych. 

 
 

Rysunek 7. Teoretyczne ujęcie wpływu kształcenia zawodowego na kształtowanie kompetencji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

W zakresie szkolnictwa zawodowego minister edukacji narodowej wykonuje swe 
zadania w porozumieniu z resortami, którym podlegają szkoły. Do jego kompetencji 
należą – oprócz wymienionych wyżej zakresów – ustalanie klasyfikacji zawodów 
i specjalności szkolnictwa zawodowego oraz określanie profili kształcenia zawodowe-
go w dostosowaniu do dziedzin gospodarki narodowej5. 

                                                        
3 M. Butkiewicz, Standardy kwalifikacji..., s. 13. 
4 Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy w zarysie, WU WSP, Bydgoszcz 1995, s. 196. 
5A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymański, Edukacja w procesie..., s. 92–93. 
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Rozwój systemów kształcenia zawodowego w większości krajów opiera się na rea-
lizacji dwóch wyznaczonych celów. Pierwszym jest rozpoznanie wiedzy i umiejętności 
zdobytych przez młodzież w czasie przygotowań do wejścia na rynek pracy, drugim – 
rozpoznanie kompetencji potrzebnych do wykonania określonego zawodu. 

Utrzymująca się przez pierwszych kilka lat transformacji ustrojowej krytyczna 
sytuacja wielu przedsiębiorstw odbiła się na charakterze funkcjonowania szkół zawo-
dowych, zwłaszcza prowadzonych przy zakładach pracy. Właściwie ten typ szkoły 
przestał istnieć, zachwiało to jednocześnie relacje pomiędzy przedsiębiorcami a szkol-
nictwem zawodowym. 

Ważne dla lepszego dostosowania potrzeb uczniów do rynku jest uwolnienie się 
szkół od krępujących więzów scentralizowanego zarządzania, w wypadku szkół zawo-
dowych dotyczy to tylko kształcenia zawodowego, nie ponadzawodowego, czy też 
ogólnego. Szczególnie istotne jest wykorzystanie ogromnego potencjału rozwojowego 
młodzieży, zwłaszcza umiejętności, co wiąże się z rozwojem zdolności, aktywności 
i dynamiki młodego pokolenia. 

Na rysunku 8 zaprezentowany jest system edukacji po reformie z 1999 roku. Cie-
kawe jest przy tym zjawisko, iż Polska i inne kraje postkomunistyczne (Węgry, Cze-
chy, Słowacja, Rumunia) mają jakby odwróconą strukturę (w stosunku do krajów wy-
soko rozwiniętych) uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych. W Polsce i na 
Węgrzech stosunek wskaźnika liczby uczniów szkół ogólnokształcących (na 1000 
ludności) do liczby uczniów szkół zawodowych wynosi 1:3 (1:4), podczas gdy w przo-
dujących krajach europejskich stosunek ten kształtuje się odwrotnie: 3:1 (Francja, 
Hiszpania, Austria), 2:1 (Włochy), 6:1 (Niemcy), 11:1 (Wielka Brytania). Trzeba przy 
tym dodać, że średnie szkolnictwo ogólnokształcące w krajach wysoko rozwiniętych 
odbiega od polskiego modelu, gdyż z powodzeniem łączy kształcenie ogólne z elemen-
tami kształcenia zawodowego, kształcenie teoretyczne z praktycznym6. 

W odniesieniu do kształcenia zawodowego, jak wspomniano wcześniej, negatyw-
nym zjawiskiem jest zanikanie przyzakładowych szkół zawodowych. W roku akade-
mickim 1990/1991 funkcjonowało aż 955 szkół zawodowych prowadzonych przez 
zakłady pracy, w tym 699 szkół zasadniczych dla młodzieży, 29 szkół zasadniczych 
dla dorosłych i 227 średnich szkół zawodowych dla dorosłych. Od roku 1991 obserwu-
jemy skokowe zmniejszanie się liczby szkół przyzakładowych. Do końca 1992 roku 
zlikwidowano 373 szkół tego typu. Zakłady pracy, które ze względów ekonomicznych 
rezygnowały z prowadzenia szkół, nie były zainteresowane zawieraniem ze szkołami 
i młodocianymi pracownikami (uczniami) umów o praktyczną naukę zawodu7. 

W szkolnictwie zawodowym następuje powolne, trwałe zespolenie kształcenia 
ogólnego i zawodowego oraz integracja w obrębie samego kształcenia zawodowego. 
Zjawisko to charakteryzuje się coraz później osiąganą w całym cyklu kształcenia spe-
cjalizacją zawodową. Na początku uczeń zdobywa wykształcenie ogólne, później do-
piero ogólnozawodowe. Drugim elementem wpływającym na zmiany w szkolnictwie 
zawodowym jest tworzenie w systemie kształcenia zawodowego szerokich profili 

                                                        
6 A. Bogaj, Relacje między kształceniem..., s. 24. 
7 A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymański, Edukacja w procesie..., s. 61. 
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kształcenia, umożliwiających uczniom przygotowanie do pracy w wielu pokrewnych 
zawodach i specjalnościach. 

Elementami struktury szkolnego systemu kształcenia zawodowego są następujące ty-
py szkół: szkoły zasadnicze, średnie szkoły zawodowe, szkoły pomaturalne i policealne8. 

 

Rysunek 8. System edukacji w Polsce 

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu/Dział Oświata, http://www.men.gov.pl/ 
oswiata/biezace/biezace.php 

                                                        
8 Ibidem, s. 51. 
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2.3. Charakterystyka szkół zasadniczych zawodowych oraz średnich zawodowych 

Podstawowe kształcenie zawodowe realizowane jest w zasadniczych szkołach za-
wodowych, w liceach zawodowych i w niższych klasach techników. Obejmuje zazwy-
czaj przedmioty ogólnozawodowe, w tym rysunek zawodowy, technologię, mechanikę, 
elektronikę i ekonomikę przedsiębiorstw. Podstawowe kształcenie zawodowe stanowi 
podstawę dla kształcenia zawodowego specjalistycznego, prowadzącego do zdobycia 
konkretnej specjalności zawodowej. Pozostaje w bezpośrednim związku z kształce-
niem szerokoprofilowym. 

Kształcenie zawodowe specjalistyczne realizowane jest w odpowiednio zorganizo-
wanych szkołach zawodowych, głównie w wyższych klasach techników, liceach tech-
nicznych i w szkołach policealnych oraz w zakładach pracy w ramach kursów kwalifi-
kacyjnych i kursów doskonalenia zawodowego. Celem jest przygotowanie do pracy 
zawodowej w ściśle określonej specjalności czy też na konkretnym stanowisku. Przyj-
muje się, że dopiero wykształcenie zawodowe specjalistyczne może gwarantować wy-
soką wydajność pracy. Przemiany w technice i organizacji pracy powodują, że wy-
kształcenie specjalistyczne pracownika musi być podwyższane i rekonstruowane9. 

Jednostki edukacyjne, które zajmują się kształceniem zawodowym, podzielić moż-
na na dwie podgrupy ze względu na kształcenie. Kształcenie zasadnicze zawodowe 
prowadzone jest w zasadniczych szkołach zawodowych, z kolei kształcenie średnie 
zawodowe prowadzą licea profilowane oraz technika.  

2.3.1. Zasadnicze szkoły zawodowe 

Profil kształcenia w szkołach zasadniczych składa się z wykształcenia ogólnego 
i zasadniczo zawodowego. Świadectwo ukończenia szkoły tego typu potwierdza uzy-
skanie wykształcenia na poziomie robotnika wykwalifikowanego lub pracownika 
o równorzędnych kwalifikacjach w wyuczonym zawodzie. Uprawnia ono do ubiegania 
się o przyjęcie do średniej szkoły ogólnokształcącej lub zawodowej, organizowanej na 
podbudowie programowej szkoły zasadniczej. Nauka w szkołach zasadniczych trwa 
z reguły 3 lata. 

Głównym celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie 
uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także – jak w wypadku innych 
typów szkół – do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Zadaniem kształ-
cenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej jest ułatwienie uczniom odpowie-
dzialnego funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego. Zadanie to jest 
realizowane przez podnoszenie poziomu kulturowego, budzenie aspiracji młodzieży, 

                                                        
9 T.W. Nowacki, K. Korabiowska-Nowacka, B. Baraniak, M. Butkiewicz, Kwalifikacje czy kompeten-

cje – kryterium standaryzacji kwalifikacji zawodowych oraz unowocześniania kształcenia zawodowego [w:] 
B. Baraniak, M. Butkiewicz (red.), Standaryzacja kształcenia zawodowego, Zakład Poligrafii Instytutu 
Technologii Eksploatacji, Warszawa 1998, s. 309–310. 
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a szczególnie przez motywowanie jej do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwali-
fikacji zawodowych10. 

Kształcenie w zasadniczych szkołach zawodowych odbywa się w okresie dwulet-
nim lub trzyletnim, w zależności od zawodu, w którym jest prowadzone – zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 
roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  

2.3.2. Technika 

Technika są rodzajem szkoły zaliczanej do grupy średnich szkół zawodowych. 
Ukończenie technikum lub szkoły równorzędnej daje wykształcenie średnie ogólne 
i zawodowe z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości. Jest to dokument 
uprawniający do wstępu na wyższe uczelnie. Nauka w technikach i szkołach równo-
rzędnych trwa przeważnie 4 lata, w technikach kształcących w starym systemie 5 lat. 

Licea zawodowe dają wykształcenie średnie ogólne, z możliwością uzyskania 
świadectwa dojrzałości oraz wykształcenie zasadnicze zawodowe (na poziomie robot-
nika wykwalifikowanego). Nauka w liceach zawodowych trwa 4 lata11. Zgodnie 
z obowiązującą Ustawą z dnia 8 stycznia 1999 roku, czas nauki w liceach zawodowych 
trwa 3 lata, a egzamin dojrzałości nazwano maturą. 

Uczniowie kierunków technicznych w roku szkolnym 1980/1981 stanowili 59,6% 
ogółu uczniów szkół zawodowych, a w roku 1996/1997 – 60,7%. Generalnie rzecz 
biorąc, dużą stabilnością charakteryzują się wszystkie podstawowe grupy kierunków 
kształcenia. Sytuację na rynku pracy dobrze oddaje tendencja występująca wśród niezbyt 
licznej grupy szkół kształcących na potrzeby oświaty i służby zdrowia. Od roku 1990 
systematycznie zmniejsza się w tych szkołach udział uczniów w stosunku do ogólnej 
liczby uczniów szkół zawodowych. Pozytywnie należy też ocenić tendencję do zwięk-
szania się odsetka uczniów w sektorze usług i ekonomiczno-administracyjnym oraz nie-
znaczne zmniejszanie się odsetka uczniów w sektorze rolnictwa12. 

W liceach profilowanych i technikach uczniowie kształcą swoje umiejętności 
w celu wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie. Szczególnie istot-
nym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie uczniów do podjęcia pracy oraz pra-
widłowej egzystencji w życiu codziennym.  

Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności13: 
po pierwsze, planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za 
nią odpowiedzialności; po drugie, skutecznego porozumiewania się w różnych sytua-
cjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględnienia poglądów innych ludzi, 
poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych 
wystąpień. Trzecią umiejętnością wykształcaną wśród uczniów jest efektywne współ-

                                                        
10 Załącznik nr 3 ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu/Dział Oświata, http://www. 

menis.gov.pl/prawo/rozp_226/spis/php, 20.09.2005 
11A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymański, Edukacja w procesie..., s. 53. 
12 Ibidem, s. 59–60. 
13 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, 

techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, załącznik nr 2. 
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działanie w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych 
i grupowych decyzji, skutecznego działania przy zachowaniu obowiązujących norm. 
Czwartą cechę stanowi umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, nie 
mniej ważna wydaje się zdolność poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł, po prostu efektywnego posługiwania się technologiami 
informacyjnymi i komunikacyjnymi. Piątą cechą kształconą wśród uczniów jest odno-
szenie zdobytej wiedzy do praktyki oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawy-
ków. Szóstą i siódmą wdrażaną umiejętnością są odpowiednio: rozwijanie sprawności 
umysłowych i osobistych zainteresowań oraz przyswajanie sobie metod i technik ne-
gocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. 

2.3.3. Licea profilowane 

Ostatnim omawianym typem szkoły jest liceum profilowane, zaliczane do grupy 
średnich szkół zawodowych. 

Właściwością liceum technicznego jest nasycenie programu kształcenia treściami 
ogólnymi. Po prostu – w czteroletnim okresie kształcenia dwa lata nauki (klasa I i II) to 
realizacja treści ogólnozawodowych, przy czym absolwenci tej szkoły uzyskują wy-
kształcenie średnie, jednak bez nadawania im formalnych kwalifikacji zawodowych. 
W tej sytuacji owo liceum techniczne staje się bardziej średnią szkołą prozawodową 
niż tradycyjnie rozumianą szkołą zawodową14. 

Podstawową innowacją organizacyjno-strukturalną w szkolnictwie zawodowym jest 
wprowadzenie nowego typu szkoły średniej – czteroletniego liceum technicznego. 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1993 
roku w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i ekspery-
mentalnej przez szkoły i placówki publiczne oraz decyzją MEN nr 36 z dnia 
20 czerwca 1994 roku, uczniowie liceum technicznego uzyskują wykształcenie średnie 
ogólne (z możliwością zdobycia świadectwa dojrzałości bez tytułu kwalifikacyjnego) 
oraz wykształcenie ogólnozawodowe przewidziane w przyjętym profilu kształcenia. 
W pierwszym okresie – rok szkolny 1993/1994 – rozpoczęło działalność 11 liceów 
technicznych, według programów autorskich. W roku szkolnym 1994/1995 licea tech-
niczne wprowadzono na zasadzie eksperymentu w dalszych pięciu wybranych szkołach 
zawodowych w województwie wałbrzyskim i łódzkim. Największy przyrost liceów 
technicznych nastąpił w roku szkolnym 1995/1996 – ich liczba zwiększyła się wów-
czas o 120 placówek. W IV kwartale 1997 roku funkcjonowało 145 liceów technicz-
nych, kształcących około 18 tysięcy uczniów15. 

Licea profilowane funkcjonują na zasadzie kształcenia szeroko profilowanego, 
kształcą nie w zawodach, lecz tzw. profilach zawodowych. Wyróżnia się 12 profili 
kształcenia: chemiczne badanie środowiska, ekonomiczno-administracyjny, elektro-
niczny, elektrotechniczny, kreowanie ubiorów, kształtowanie środowiska, leśnictwo 

                                                        
14 Z. Wiatrowski, Szkoła zawodowa a współcześnie rozumiane kwalifikacje pracownicze [w:] 

B. Pietrulewicz (red.), Problemy pracy i kwalifikacji pracowników w okresie przemian, Centrum Zastoso-
wań Ergonomii, Zielona Góra 1996, s. 10. 

15A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymański, Edukacja w procesie..., s. 152–153. 
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i technologia drewna, mechaniczne techniki wytwarzania, mechatroniczny, rolniczo-
-spożywczy, socjalny, transportowo-spedycyjny, usługowo-gospodarczy oraz zarzą-
dzanie informacją16. 

Głównym celem kształcenia w liceum technicznym jest harmonijne zespolenie 
przygotowania ogólnokształcącego i ogólnozawodowego (ponadzawodowego). Zakres 
kształcenia ogólnego ma być na tyle szeroki, by umożliwiał absolwentom liceum tech-
nicznego kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na równi z absolwentami liceów 
ogólnokształcących. Zdobycie specjalizacji zawodowej jest przewidziane po ukończe-
niu liceum, w elastycznych czasowo i programowo krótkich formach szkoleniowych. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi, treści kształcenia w liceum tech-
nicznym są podzielone na trzy bloki: przedmioty ogólnokształcące, przedmioty ogól-
nozawodowe (ponadzawodowe), zajęcia fakultatywne17. 

2.4. Czynniki wpływające na jakość kształcenia zawodowego 

W każdym z wymienionych typów szkół prowadzone jest kształcenie zawodowe. 
Prawidłowe jego funkcjonowanie uzależnione jest od wielu czynników. Kształtowanie 
kwalifikacji ponadzawodowych, zawodowych, umiejętności oraz doświadczenia wy-
maga do jednostki prowadzącej, czyli szkoły, dobrej bazy dydaktycznej, inaczej mó-
wiąc zaplecza materialnego. Istotnymi elementami w kształceniu zawodowym jest 
przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami, szczególną uwagę należy zwrócić na 
wiedzę posiadaną, którą podzielić można na wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. 
W dobie globalizacji oraz społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa bardziej 
świadomego potrzeby posiadania wiedzy, dużej rangi nabiera kształtowanie umiejętno-
ści informatycznych oraz językowych. Najważniejszym czynnikiem kształtowania 
prawidłowych kompetencji są jednak praktyki zawodowe oraz zajęcia specjalistyczne. 
Służą one do właściwego przygotowania ucznia do wykonywania przyszłego zawodu. 

2.4.1. Praktyczna nauka zawodu w szkolnictwie zawodowym 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz dokumentami we-
wnętrznymi jednostek szkolnych, przez termin „praktyczna nauka zawodu” należy 
rozumieć zajęcia praktyczne, realizowane na terenie jednostki edukacyjnej, oraz prak-
tyki zawodowe, odbywane w celu zdobycia umiejętności i doświadczenia w naucza-
nym zawodzie. 

                                                        
16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie pod-

stawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, § 1. 
17 A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymański M. J., Edukacja w procesie..., s. 154. 
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Poruszone zagadnienia mają przybliżyć ujęcie legislacyjno-formalne dotyczące 
kształcenia zawodowego w szkołach. Każda szkoła kształcąca w trybie zawodowym 
ma zadania wynikające z korzystania uczniów z praktycznej nauki zawodu.  

Po pierwsze, szkoła nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu, po 
drugie, współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawo-
du, po trzecie, zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków. Po czwarte, jednostka edukacyjna akceptuje również wyznaczonych instruktorów 
praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych lub wyznacza do prowa-
dzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu18. Istotne jest 
zakończenie praktycznej nauki zawodu przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego 
osiągnięcie kwalifikacji zawodowych. 

Uzupełnienie zadań szkół kierujących uczniów na praktyczną naukę zawodu stano-
wi wyliczanie i pokrywanie kosztów odbywania praktycznej nauki zawodu poza sie-
dzibą szkoły.  

Omówione zadania szkoły realizującej praktyczną naukę zawodu dotyczą praktyk 
zawodowych, czyli jednego z elementów. W wypadku zajęć praktycznych większość 
szkół posiada wystarczającą bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć zawodowych 
w obrębie szkoły, z przeprowadzonych badań jest to 67% szkół zawodowych. 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 1 lipca 2002 roku wymiar godzin zajęć prak-
tycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, 
a uczniów w wieku powyżej lat 16 – 8 godzin. Zgodnie z rozporządzeniem, ze strony 
szkoły nad praktykami sprawuje kontrolę kierownik praktyk, z kolei od strony praco-
dawcy osoba posiadająca odpowiednie kompetencje zawodowe oraz pedagogiczne. 

W edukacji zawodowej istnieje prymat praktyki nad teorią. Celem edukacji zawo-
dowej jest przede wszystkim umiejętność19. 

Można zaobserwować szybkie upowszechnianie się tzw. kształcenia modułowego, 
którego istota polega na podziale programu lub programów nauczania na określone 
porcje wiedzy: ogólnej, ogólnozawodowej, specjalistycznej. Następnie są one łączone 
w różne konfiguracje – moduły, umożliwiające nabycie różnych kategorii umiejętno-
ści20. Zgodnie z wykazem programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego 
w szkołach zawodowych w roku szkolnym 2005/2006 stwierdzono, że 21% progra-
mów nauczania do zawodów ma strukturę modułową. 

Plany i konkretne programy nauczania są pochodną przyjętych koncepcji edukacji 
zawodowej. Podobnie jak w wypadku kształcenia ogólnego, w kształceniu zawodo-
wym dominująca dotychczas koncepcja adaptacyjna jest zastępowana koncepcją kry-
tyczno-kreatywną charakterystyczną dla edukacji podmiotowej. Zatem przygotowanie 
do warunków pracy zastępowane jest przygotowaniem do życia i twórczej pracy 
w demokratycznym państwie. Dlatego też w obszarze celów kształcenia zawodowego 
przechodzimy od szczegółowych umiejętności zawodowych do elastycznego kształto-
wania umiejętności stanowiących charakter pracy. Praktyczną postawą tworzenia pla-
nów nauczania w szkołach zawodowych są tzw. ramowe plany nauczania, określające 
                                                        

18 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie praktycznej nauki 
zawodu, § 8.  

19 M. Butkiewicz, Struktura modelu..., s. 26. 
20 A. Bogaj, Relacje między kształceniem..., s. 30. 
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minimalny tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych poszczególnych przedmiotów, grup 
przedmiotów, godzin do dyspozycji wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły oraz 
zajęć fakultatywnych, które szkoła danego typu zobowiązana jest realizować. W szko-
łach zawodowych istotnym punktem w ustalaniu ramowych planów nauczania jest reali-
zacja praktyk zawodowych oraz wydzielenie z godzin lekcyjnych wystarczającej liczby 
godzin na zajęcia praktyczne. Plany nauczania w szkołach zawodowych prowadzących 
eksperyment lub wdrażających innowacje pedagogiczne mogą się różnić od właściwych 
planów ramowych, jeśli wyrazi na to zgodę kurator. Programy nauczania są opracowy-
wane przez komisje programowe powoływane dla zawodów i grup zawodów.  

Autor powołuje się na prace A. Bogaja i innych. Uważają oni, że niezwykle istotna 
w kształceniu zawodowym jest dokumentacja programowa dla zawodu. Podzielić ją 
można na dwa główne elementy. Pierwszy dotyczy założeń programowo-organiza- 
cyjnych procesu kształcenia w zawodzie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: opis 
zawodu wraz ze zbiorami (umiejętności zawodowych utożsamianych z kwalifikacjami, 
wymagań psychofizycznych, przeciwwskazań zdrowotnych), również na ramowe pla-
ny nauczania z zestawami przedmiotów zawodowych do wszystkich typów szkół okre-
ślonych dla danego zawodu w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz 
zalecenia odnoszące się do organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Drugi 
składnik zawiera podstawy programowe wraz z zestawami środków dydaktycznych do 
poszczególnych przedmiotów zawodowych, ujętych w ramowych planach nauczania 
(określających również wymagane ćwiczenia, wykaz umiejętności do opanowania oraz 
zestaw podręczników dla ucznia i nauczyciela, a także ewentualne uwagi metodyczne 
o realizacji podstaw programowych)21. 

W ramach organizacji szkół zawodowych istotnym elementem jest przekazywanie 
informacji w dwóch kierunkach: nauczyciele (w tym dyrekcja szkoły) – uczniowie oraz 
uczniowie – nauczyciele. Ważna jest reakcja uczniów na informację pochodzącą od 
nauczycieli.  

Uzupełnieniem praktycznej nauki zawodu jest baza dydaktyczna, w której ucznio-
wie mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez praktykę. 

2.4.2. Baza dydaktyczna szkół zawodowych 

Żadne źródło literaturowe poruszające zagadnienie bazy dydaktycznej nie zawierało 
objaśnienia, czym ona jest, jaki ma charakter oraz jakie elementy się na nią składają.  

Na podbudowie dwóch pojęć, czyli bazy informatycznej oraz dydaktyki, stworzono 
roboczą definicję bazy dydaktycznej. Przyjęto, że b a z a  d y d a k t y c z n a  jest to 
ogół środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu jednostki edukacyjnej, które 
przez nauczycieli wykorzystywane są w procesie kształcenia.  

Na podnoszenie kompetencji indywidualnych istotnie wpływają czynniki zewnętrz-
ne, spośród nich duże znaczenie ma baza dydaktyczna. Podnoszenie kompetencji in-
dywidualnych przy wykorzystaniu wszystkich czynników, oprócz bazy dydaktycznej, 
spowoduje utrudnienia w procesie kształcenia zawodowego.  

                                                        
21 A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymański, Edukacja w procesie..., s. 78–79. 
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W ostatnich kilku latach zaszły istotne zmiany w procesie nauczania, w doborze 
kształconych przedmiotów z zakresu zajęć ponadzawodowych. Po pierwsze, zajęcia 
z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych są podstawą w nauce infor-
matyki. Uczniowie zdobywają umiejętności w posługiwaniu się komputerem, syste-
mami operacyjnymi, pakietami biurowymi oraz korzystaniu z Internetu. Drugim zbio-
rem zajęć istotnych dla zdobycia przez ucznia „pełniejszych” kompetencji są zajęcia 
językowe, szczególnie z języków angielskiego i niemieckiego.  

Na bazę dydaktyczną, oprócz elementów bezpośrednio kształtujących kompetencje 
ucznia, składają się urządzenia z grupy nowoczesnych technologii. Nauczyciele w celu 
przygotowania materiałów dydaktycznych oraz sposobu ich prezentacji korzystają 
z różnego typu takich urządzeń: rzutnik, projektor multimedialny, drukarki: igłowa, 
laserowa i atramentowa, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, komputer stacjonarny, 
laptop, kserokopiarka, faks i telefon. Na rysunku 9 przedstawiono w ujęciu graficznym 
bazę dydaktyczną z podziałem na składniki pierwsze. 

 
 
 

Rysunek 9. Składowe bazy dydaktycznej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

2.4.3. Kształcenie przedmiotów ponadzawodowych w szkolnictwie zawodowym 

Oprócz bazy dydaktycznej, praktycznej nauki zawodu oraz przygotowania grona 
pedagogicznego, ważne jest dostosowanie kształcenia zawodowego i ponadzawodo-
wego w szkołach zawodowych do realiów rynku.  

Kształcenie zawodowe zawiera zarówno kształcenie specjalistyczne, jak i po-
nadzawodowe. Odpowiednio, pierwsze z nich ukierunkowane jest na konkretny zawód, 
wtedy wykładane są przedmioty z zakresu specjalizacji. Kształcenie ponadzawodowe 
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ma na celu rozwinięcie umiejętności oraz zdolności, które przydadzą się w życiu co-
dziennym. Przyjęto, że kształcenie ponadzawodowe prowadzone jest w trzech grupach 
przedmiotowych. Pierwszą grupę stanowią przedmioty podstawowe, następną nowo-
czesne technologie informacyjne, a ostatnią języki obce.  

Uzupełnieniem kształcenia ponadzawodowego są przedmioty z grupy nowocze-
snych technologii informacyjnych oraz zajęcia specjalistyczne. Nazwy oraz zakres 
przedmiotów jest różny, zależy on głównie od wyuczanej specjalności lub zawodu. Do 
przedmiotów ponadzawodowych podstawowych autor zalicza: podstawy przedsiębior-
czości, wiedzę o kulturze i psychologię pracy. Uzupełnieniem kształcenia ponadzawo-
dowego jest kształcenie zawodowe, na które składają się następujące przedmioty: pra-
wo i postępowanie administracyjne, energoelektronika, elektroenergetyka, obsługa 
klienta, marketing, praca biurowa, elektrotechnika i automatyka, mechatronika, marke-
ting i zarządzanie, reklama, funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki 
rynkowej, techniki biurowe, promocja. Oprócz wyżej wymienionych zajęć uczniowie 
kształcą się w zakresie informatyki, czyli z tzw. nowoczesnych technologii, do których 
zalicza się: technologie informacyjne, podstawy informatyki, przetwarzanie informacji, 
upowszechnianie informacji, kompleksowe wspomaganie programowania, wyszuki-
wanie informacji, technikę informatyczną, technikę multimedialną, komputer w skle-
pie, zarządzanie informacją. 

2.4.3.1. Kształcenie języków obcych w szkolnictwie zawodowym 

W dobie globalizacji dużego znaczenia nabiera umiejętność posługiwania się języ-
kiem o zasięgu globalnym. Dla społeczeństwa polskiego, żyjącego zwłaszcza w woje-
wództwach zachodniej Polski, graniczących z Republiką Federalną Niemiec, dodatko-
wo – biorąc pod uwagę położenie oraz fakt wejścia 1 maja 2004 roku w struktury Unii 
Europejskiej – ważne są dwa języki: angielski oraz niemiecki. Pierwszy z wymienio-
nych ma charakter globalny, używając go, można się porozumieć prawie w każdym 
zakątku świata. W odróżnieniu od języka angielskiego język niemiecki jest istotny ze 
względu na sąsiedztwo Polski z Republiką Federalną Niemiec, z czego wynikają częste 
kontakty handlowe między osobami fizycznymi i prawnymi.  

Na podstawie branżowego źródła literaturowego22 stwierdzono, że w województwie 
lubuskim występuje przewaga szkół zawodowych prowadzących zajęcia z języka nie-
mieckiego i angielskiego. Rzadziej występują klasy biorące udział w zajęciach z języka 
francuskiego, rosyjskiego oraz słowackiego. W województwie lubuskim w liceach 
profilowanych czterdzieści cztery jednostki prowadzą zajęcia z języka angielskiego 
oraz niemieckiego. Czternaście szkół kształci uczniów z języka francuskiego, nato-
miast tylko cztery licea profilowane w programie nauczania zakładają język rosyjski. 
Z kolei w technikach dominującym językiem obcym jest język niemiecki, który wy-
kłada się w czterdziestu pięciu szkołach, w czterdziestu jeden jednostkach edukacyj-
nych prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. Trzecim i czwartym językiem pod 
względem częstości kształcenia jest odpowiednio język francuski (liczba wystąpień: 
dziewięć) oraz język rosyjski (pięć). W zasadniczych szkołach zawodowych nauczany 
jest głównie język niemiecki, aż w trzydziestu pięciu jednostkach edukacyjnych. Szes-
                                                        

22 Panorama szkół polskich na lata 2004/05, Wiedza Powszechna, Warszawa 2005, s. 4. 
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naście szkół prowadzi zajęcia z języka angielskiego, pięć z języka francuskiego, cztery 
z języka rosyjskiego oraz dwie zasadnicze szkoły zawodowe uczą języka słowackiego.  

Reasumując, w szkolnictwie zawodowym w województwie lubuskim dominujący-
mi językami są język niemiecki oraz angielski, odpowiednio występują w 124 oraz 101 
szkołach zawodowych. Rzadziej w szkołach uczniowie doskonalą umiejętności z języ-
ka francuskiego (28 szkół) oraz rosyjskiego (13 szkół). Jedynie w zasadniczych szko-
łach zawodowych wykładany jest język słowacki.  

Korzystając z danych z Panoramy szkół polskich na lata 2004/05, stwierdzono, że 
w szkołach średnich zawodowych w województwie lubuskim aż osiem jednostek nie 
wykłada żadnego języka obcego, są to: dwa licea profilowane, po trzy technika i za-
sadnicze szkoły zawodowe.  

W przypadku dwudziestu zasadniczych szkół zawodowych kształcenie językowe 
ograniczone jest do jednego języka. W aż siedemdziesięciu ośmiu szkołach zawodo-
wych wykładane są dwa języki obce, w tym w dwudziestu dziewięciu liceach profilo-
wanych, trzydziestu czterech technikach oraz piętnastu zasadniczych szkołach zawo-
dowych.  

W szkołach zawodowych w województwie lubuskim w dziewiętnastu szkołach 
kształci się trzy języki obce, odpowiednio w dwunastu liceach profilowanych, sześciu 
technikach oraz jednej zasadniczej szkole zawodowej. Większy wybór języków mają 
uczniowie trzech liceów profilowanych oraz po dwa technika i zasadnicze szkoły za-
wodowe.  

Biorąc pod uwagę wybory kształconych języków w szkole uznano, że oferta co 
najmniej trzech pozwala na elastyczny dobór języka obcego pod preferencje i możli-
wości ucznia. 

2.4.3.2. Znaczenie nowoczesnych technologii informacyjnych w kształceniu zawodowym 

Wchodzenie w erę społeczeństwa informacji to skomplikowany proces społeczny, 
który wyraźnie można zaobserwować również w Polsce. Edukacja jest wszędzie po-
strzegana jako niezbędny katalizator, bez którego proces budowy społeczeństwa in-
formacji nie może przebiegać prawidłowo23. 

Edukacja ma za zadanie nieść za sobą element nowoczesności. Jednym z głównych 
zadań szkoły powinno być wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności wyszu-
kiwania, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji, tak aby mogli utworzyć 
z nich wiedzę, czyli informację sformalizowaną. Bez tych elementów uczeń nie będzie 
posiadał kwalifikacji z technologii informacyjnych przydatnych codziennie w dobie 
globalizacji oraz informatyzacji, ale również coraz częściej wymaganych przez praco-
dawców. Z powodu braku kwalifikacji z zakresu technologii informacji uczeń, właści-
wie absolwent szkoły, będzie miał kłopot ze znalezieniem zatrudnienia. 

Do realizacji edukacji informatycznej w szkołach zawodowych konieczne jest wy-
posażenie szkół w komputery i oprogramowanie, dostęp do Internetu oraz w wykwali-
fikowanych nauczycieli informatyki. Zgodnie z informacjami zawartymi w Edukacji 

                                                        
23 Edukacja informatyczna 2002, wyposażenie szkół w komputery, dostęp do internetu, przygotowanie 

nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, http://www.men.waw.pl/oswiata/ed_infor/ 
opracow.php, 04.07.2005, s. 2. 



Kompetencje indywidualne młodych 

 

52 

informatycznej 2002, aż 52,4% szkół zawodowych posiadane komputery zakupiło ze 
środków własnych. W relacji z innymi typami szkół należy stwierdzić, że szkoły za-
wodowe są w niewystarczającym stopniu dofinansowywane przez Lubuskie Kurato-
rium Oświaty. 

Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu liczby komputerów w szkołach w latach 
1990–2002, zauważa się, że w ostatnich latach najmniej przybywa stanowisk kompute-
rowych w szkołach zawodowych. W roku 1990 w średnich szkołach zawodowych było 
10 259 komputerów, cztery lata później 19 551, w 1997 roku 28 029 stanowisk, trzy 
lata temu 44 378 komputerów. 

Jednakże zwiększenie liczby stanowisk komputerowych w szkołach zawodowych 
wynika głównie z projektów internetowych. Pierwszy był realizowany w latach 1998– 
–1999 i nosił nazwę Pracownia internetowa w każdej gminie, ostatni, z którego najbar-
dziej skorzystały szkoły zawodowe, to Pracownia internetowa w każdej szkole, rozpo-
częty w 2001 roku. W województwie lubuskim tylko 41% jednostek spośród ogółu 
szkół zawodowych dysponuje pracownią komputerową. Jest to wynik słaby, świadczą-
cy o niedoinwestowaniu szkół i niewielkim wyposażeniu w nowoczesne technologie. 
Dodatkowo wynik ten nie jest skorygowany o dane, które mówią, że komputery 
w szkołach zawodowych w ponad 50% to sprzęt stary i wyeksploatowany, uniemożli-
wiający korzystanie z wielu programów24. 

Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wskazują, że w szkołach zawodo-
wych sytuacja zaczęła się poprawiać od 2001 roku, kiedy to rozpoczęto realizację projek-
tu Pracownia internetowa w każdej szkole. W ramach tego projektu, w pierwszej kolej-
ności wyposażono licea i szkoły zawodowe. W latach 2001–2002 dotyczyło to 949 szkół 
ponadgimnazjalnych spośród 10 488 szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na 
terenie Polski. Każda z nich otrzymała 15 stanowisk komputerowych, serwer do pracow-
ni komputerowej oraz cztery komputery do szkolnego centrum informacji. Średnio 
w województwie lubuskim na jedno stanowisko komputerowe w szkole przypada aż 12 
uczniów, stanowi to co prawda najlepszy wskaźnik w kraju, jednakże jest to wynik bar-
dzo słaby. Uczniowie kształcący się w szkołach zawodowych zazwyczaj zdobywają 
znikome umiejętności podstaw technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

Obok doposażenia sprzętowego, w kontekście kwalifikacji z zakresu technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych, duże znaczenie ma dostęp uczniów do Internetu. 
Medium to pozwala na zdobywanie informacji, uczy ich wyszukiwania oraz selekcji 
i wyboru istotnych danych. Nabycie tych umiejętności jest jednak utrudnione z powo-
du braku odpowiedniej liczby komputerów z dostępem do Internetu; na jedno stanowi-
sko internetowe przypada 17 uczniów. 

Baza informatyczna szkół zawodowych jest podstawą służącą do zdobycia przez 
uczniów kwalifikacji z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Bez wykwalifiko-
wanego nauczyciela nawet dobrze wyposażona szkoła wyda absolwentów o niskich 
kwalifikacjach informatycznych. Dlatego ważne jest przygotowanie nauczycieli do 
prowadzenia zajęć z zakresu informatyki.  

Zgodnie z dokumentem Edukacja informatyczna 2002 w Polsce, tak jak prawie we 
wszystkich krajach, podstawowymi formami edukacji informatycznej stosowanymi 

                                                        
24 Ibidem, s. 8. 
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w szkole są: nauczanie przedmiotów informatycznych, wykorzystanie technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych na lekcjach różnych przedmiotów, prowadzenie 
różnych form zajęć poza układem lekcyjnym dla uczniów zainteresowanych informa-
tyką i technologią informacyjną. 

Realizacja powyższych form edukacyjnych wymaga odpowiedniego przygotowania 
nauczycieli do pracy z wykorzystaniem różnego typu urządzeń, od kserokopiarki po 
laptop oraz projektor, a także programów: od Notatnika, Paint Brusha, przez Worda, 
Power Pointa po Corela i Macromedia Flash.  

Badania przeprowadzone przez EWIKAN wskazują, że wśród nauczycieli uczących 
informatyki jako przedmiotu głównego 76,2% posiada do tego kwalifikacje, a wśród 
nauczycieli uczących informatyki jako przedmiotu dodatkowego 57,5% ma odpowied-
nie kwalifikacje25. 

2.4.4. Doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkolnictwie zawodowym 

Celem reformy systemu oświaty było podniesienie poziomu jakości edukacji, co 
w sposób naturalny wiąże się z jakością pracy nauczycieli. Ustawa z 26 stycznia 1982  
– Karta Nauczyciela znowelizowana została 18 lutego 2000 roku, poprzez wprowadzenie 
znaczących zmian. Całkowitą nowością w znowelizowanej Karcie Nauczyciela jest roz-
dział 3a, dotyczący awansu zawodowego nauczycieli. Artykuł 9a tego rozdziału „ustala 
cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontrak-
towy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany”26 oraz profesorowie oświaty – 
stopień najwyższy będący ukoronowaniem kariery zawodowej nauczyciela. 

Warunkiem nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest posiadanie przez 
nauczyciela, po pierwsze, wymaganych kwalifikacji (wyższego wykształcenia z odpo-
wiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończenia zakładu kształcenia nauczy-
cieli), po drugie, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego 
i po trzecie, uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej w wypadku awansu nauczy-
ciela kontraktowego i dyplomowanego lub zdanie egzaminu przed komisją w wypadku 
awansu nauczyciela mianowanego27. 

To właśnie Karta Nauczyciela wymusza na nauczycielach zdobywanie dodatkowych 
kwalifikacji oraz umiejętności. Stanowi pewnego rodzaju gwarancję doskonalenia się 
nauczycieli w zakresie specjalizacji zawodowej oraz technologii informacyjnych. 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 ro-
ku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nałożone są 
na nich obowiązki oraz przywileje wynikające z podnoszenia kwalifikacji. Każdy nau-
czyciel będący na ścieżce awansu zawodowego musi przedstawić dyrektorowi szkoły 
w terminie 20–30 dni, w zależności od stopnia awansu, projekt planu rozwoju. Powi-

                                                        
25 Ibidem, s. 24. 
26 Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw z 18 lutego 

2000 roku, http://eduseek.interklasa.pl/ftp/praca_szkoly/teczka_dyrektora/nowel-naucz.pdf 
27 P. Olchówka, M. Pecyna, Wokół zagadnień awansu zawodowego nauczyciela [w:] S.D. Frejman, 

B. Pietrulewicz (red.), Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników, 
Zielona Góra 2002, s. 310. 
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nien on zawierać opisy dotyczące trzech płaszczyzn działalności nauczyciela: dydak-
tycznej, naukowej oraz organizacyjnej. Przez pojęcie „płaszczyzna dydaktyczna” ro-
zumie się sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, które musi sporządzać nauczyciel 
stażysta. Część naukowa zawiera elementy ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji 
oraz umiejętności nauczycieli. Ostatni składnik zawiera opis przyszłych dokonań na 
płaszczyźnie organizacyjnej na rzecz szkoły, na przykład wychowawca klasy, opiekun 
koła zainteresowań, prowadzący witrynę internetową szkoły itd.  

Największym problemem w doskonaleniu kwalifikacji jest dofinansowanie kursów, 
szkoleń oraz studiów zawodowych i podyplomowych. Przyjęto, że kursem nazywane 
będą szkolenia trwające nie dłużej niż 60 godzin. Z kolei studia podyplomowe lub 
kursy kwalifikacyjne kształcą w dłuższym czasie, minimum 300 godzin. 

Na podstawie obserwacji poczynionych w szkołach zawodowych stwierdzono, że 
nauczyciele w większości sami finansują dokształcanie. Sporadycznie się zdarza, że 
otrzymują zwrot w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów. 

Jednakże procedura awansu zawodowego wymusza na gronie pedagogicznym cią-
głe podnoszenie kwalifikacji, szczególnie ukierunkowanych na prowadzone zajęcia. 
Tak, aby zajęcia teoretyczne lub praktyczne w szkołach zawodowych były adekwatne 
do tych, które się znajdują w programach nauczania zawodu ujętego w Polskich Stan-
dardach Kwalifikacji Zawodowych.  

2.5. Klasyfikacja zawodów nauczanych przez polskie szkolnictwo zawodowe 

Integracja europejska nierozerwalnie się wiąże ze standaryzacją. Najkrócej mówiąc, 
standaryzacja polega na wprowadzaniu jednolitych norm i uregulowań28. 

Polskie Standardy Kwalifikacji Zawodowych są systemem ustalonych norm okre-
ślających wymagany poziom wiedzy i umiejętności dla każdego z wyodrębnionych 
poziomów kształcenia, dla każdego z zawodów, specjalności oraz specjalizacji zawo-
dowej. Klasyfikacja obejmuje zawody ujęte w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie 
z podziałem zawodów ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 20 kwietnia 1995 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.  

Na rysunku 10 zaprezentowana jest struktura zawodów szkolnictwa zawodowego, 
z podziałem na duże i średnie grupy zawodowe.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
28 W. Karawajczyk, Niektóre konsekwencje standaryzacji w edukacji [w:] J. Kojkoł, P.J. Przybysz 

(red.), Edukacja wobec integracji europejskiej, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2004, s. 123. 
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Rysunek 10. Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku.  

W klasyfikacji ujęto zawody w obszarach grup wielkich od 3 do 8. Pierwsza cyfra 
wskazuje, że zawód został sklasyfikowany w grupie wielkiej. Druga cyfra w połącze-
niu z pierwszą oznacza, że zawód występuje w grupie dużej. Trzecia cyfra w połącze-
niu z dwiema pierwszymi mówi, że zawód zaliczono do grupy średniej. Czwarta i piąta 
cyfra, stanowiąca drugi człon symbolu cyfrowego zawodu, wskazuje miejsce zawodu 
w grupie średniej, zgodnie z symbolem cyfrowym przyjętym w dotychczasowej 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego29. Opierając się na danych zaczerpnię-
tych z załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
18 kwietnia 2002 roku, wyróżnia się sześć wielkich grup zawodów. Pierwsza, z ozna-
czeniem 3, to „technicy i inny średni personel”, kolejna – numer 4 – zawiera zawody 
z grupy „pracownicy biurowi”. „Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” stanowią 
grupę 5. Grupa 6. składa się z zawodów z branży „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i ryba-
cy”, z kolei grupy 7. i 8. zawierają zawody z grup, odpowiednio, „robotnicy przemy-
słowi i rzemieślnicy” oraz „operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń”.  

Pod każdą cyfrą znajduje się nazwa grupy wielkiej (3 do 8), średniej (31 do 82) 
oraz małej (311 do 827). W skład grup małych wchodzą zawody. Obecnie występuje 
195 zawodów. Najliczniejszą średnią grupę stanowi „średni personel techniczny” (31), 
liczy 63 zawody. Następnie trzy grupy zawierają podobną liczbę zawodów, są to 
„średni personel rolnictwa i ochrony zdrowia” (25), „górnicy i robotnicy budowlani” 

                                                        
29 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku.  
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(24) oraz „pracownicy pozostałych specjalności” (22). Najmniej zawodów występuje 
w grupach średnich „operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, fu-
trzarskich i skórzanych” (1) oraz „operatorzy maszyn do przetwórstwa żywności i pro-
duktów pokrewnych” (1).  

Od około 30 lat zauważyć można tendencję spadku liczby zawodów. Wynika to 
głównie ze zmian społeczno-gospodarczych. Na rynku pracy występuje silna tendencja 
odchodzenia od wąskiej specjalizacji na rzecz szerszego wykształcenia. W wyniku tych 
zmian pracownicy będą bardziej elastyczni, a przedsiębiorcy będą mieli możliwość 
wykorzystywać zasoby ludzkie w zależności od strategii firmy.  

Zgodnie z danymi z Panoramy szkół polskich na lata 2004/05, w województwie lu-
buskim w szkołach zawodowych naucza się 56 zawodów, w tym 9 specjalności. 
Uwzględniając podział na szkolnictwo średnie i zasadnicze, klasyfikacja wygląda od-
powiednio: 40 zawody lub specjalności oraz 16 zawodów. Wynika z wniosek, że 
w szkołach zawodowych w województwie lubuskim prowadzone są zajęcia z co trze-
ciego zawodu z listy Polskich standardów kwalifikacyjnych, przy czym uwzględnić 
trzeba fakt, że część zawodów jest przypisanych do określonego miejsca w kraju, na 
przykład górnik eksploatacji podziemnej czy rybak. Są to przykłady profesji o zawężo-
nym obszarze działania, możliwe do wykonywania tam, gdzie występują złoża mine-
ralne lub akwen morski. Ograniczenie procesu kształcenia do 56 zawodów powoduje to, 
że rynek pracy jest mało elastyczny, słabo dostosowany do zmian. Dodatkowym argu-
mentem wysuniętym z obserwacji firm jest nikła współpraca między szkołami zawodo-
wymi a przedsiębiorcami, w wyniku czego przedsiębiorcy nie mają wpływu na proces 
kształcenia zawodów. Szkolnictwo zawodowe powinno reagować na potrzeby rynku 
poprzez dostosowywanie do niego kształconych zawodów lub specjalności. 

Powołując się na A. Bogaja (1994), można stwierdzić, że Polska nie tylko powinna 
dążyć do opracowania systemu standardów kwalifikacji zawodowych, ale także zmie-
nić podejście w konstruowaniu programów kształcenia zawodowego, zorientowanego 
dotychczas na potrzeby przygotowania zawodowego młodzieży, z pominięciem po-
trzeb rynku pracy i pracodawców. Współczesne ujęcie tej kwestii polega na opracowa-
niu najpierw systemu standardów kwalifikacji zawodowych, uwzględniających potrze-
by zarówno uczniów, jak i pracodawców30. 

Istotne wydaje się również zwrócenie uwagi na te sektory (grupy przedsiębiorstw), 
które przeżywają obecnie pewien regres lub tylko niewielki wzrost, ale w niedalekiej 
przyszłości mają szansę stać się motorem postępu technicznego i technologicznego. Do 
takich rozwojowych dziedzin przemysłu, zwanych również sektorami wyższej potrze-
by, można zaliczyć: przemysł petrochemiczny (ze względu na powiązania technolo-
giczne), elektronikę (kryteria rynkowe, wyspecjalizowana kadra), przemysł motoryza-
cyjny (powiązania kooperacyjne, zaangażowanie inwestorów zagranicznych), przemysł 
wytwórczy opakowań (wpływ opakowań na konkurencyjność, spełnienie norm mię-
dzynarodowych), przemysł farmaceutyczny (wysoka technologia, znaczenie dla budże-
tu), przemysł produkujący na rzecz rolnictwa i przetwórstwa spożywczego (bezpie-
czeństwo żywnościowe, niewykorzystywana baza produktów rolnych), przemysł lekki 
(przeciwdziałanie bezrobociu, niewielka szkodliwość dla środowiska, wykorzystanie 

                                                        
30 A. Bogaj, Relacje między kształceniem..., s. 35. 
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krajowych surowców), przemysł wytwarzający urządzenia do ochrony środowiska 
(perspektywy dużego rynku zbytu), przemysł taboru szynowego (potrzeba włączenia 
polskich kolei do europejskiego systemu transportowego), przemysł materiałów bu-
dowlanych (rozwój budownictwa, szansa na zwiększenie liczby miejsc pracy)31. 

Są to branże, które w większym lub mniejszym stopniu zatrudniać będą większość 
siły roboczej. Na razie w województwie lubuskim nie występują w dużej liczbie tego 
typu jednostki, większość firm zlokalizowanych w regionie lubuskim prowadzi trady-
cyjną działalność produkcyjną lub/i handlową.  

Zgodnie z danymi zielonogórskiego oddziału Głównego Urzędu Statystycznego 
osoby posiadające zarówno wykształcenie zasadniczo zawodowe, jak i średnie zawo-
dowe mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia w kilkunastu zawodach.  

W tej grupie znajdują się zawody niewykorzystywane na terenie województwa lu-
buskiego, ale i zawody, którymi rynek jest nasycony. Do pierwszej grupy zawodów 
zaliczono: oficerów pokładowych, pilotów żeglugi i pokrewne; pracowników służb 
technicznych żeglugi, pilotów statków powietrznych i pokrewne, krupierów, pracow-
ników kolektur i pokrewne, psychotroników, górników strzałowych, nurków, mecha-
ników statków powietrznych, marynarzy. Druga grupa zawiera: higienistów, kontrole-
rów robotów przemysłowych, asystentów weterynaryjnych, pośredników w obrocie 
nieruchomości, planistów produkcyjnych, muzyków, piosenkarzy, tancerzy, stewar-
dów, przewodników turystycznych, osoby do towarzystwa, strażników ochrony kolei, 
monterów systemów rurociągowych, robotników czyszczących konstrukcje budowla-
ne, monterów instrumentów muzycznych, robotników w produkcji mleka; operatorów 
maszyn i urządzeń metalurgicznych; operatorów urządzeń do nakładania powłok. 

Na rysunku 11 przedstawiono zawody, które są kształcone lub/i wykonywane przez 
przebadane osoby na obszarze województwa lubuskiego. 

Natomiast w 2005 roku najwięcej ofert pracy w województwie lubuskim było dla 
grupy osób z zasadniczym wykształceniem zawodowym: sprzedawców (1 394 ofert), 
szwaczek i hafciarek (433), kierowców samochodów ciężarowych (352), ślusarzy 
i pokrewnych (277), murarzy i pokrewnych (234), piekarzy, cukierników (222), monte-
rów sprzętu elektronicznego (199), tapicerów i pokrewnych (149), fryzjerów i kosme-
tyczek (140), tkaczy, dziewiarzy (139), kelnerów i pokrewnych (128), monterów wy-
robów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych (107) oraz stolarzy i pokrewnych (104). 
Z kolei absolwenci szkół średnich zawodowych, którzy mają największe możliwości 
zdobycia pracy w województwie lubuskim, mają zawód z poniższej listy: pracownicy 
obsługi biurowej (982 oferty), pracownicy administracji, sekretarze i pokrewni (859), 
kucharze (183), pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej (127), pracownicy 
usług ochrony (120), księgowi (104), pielęgniarki (70), technicy, mechanicy (66) oraz 
technicy informatyczni (59). 

 

                                                        
31A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymański, Edukacja w procesie..., s. 22–23. 
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Rysunek 11. Spis zawodów i specjalności kształconych w przebadanych szkołach zawodowych  
w roku szkolnym 2004/2005 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych przeprowadzonych w szkołach zawodowych w roku 
2005. 

2.6. Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie  

Sukces rynkowy przedsiębiorstwa zależy obecnie w głównej mierze od zdolności 
uczenia się pracowników, czyli kompetencji indywidualnych. Badacze są zgodni co do 
tego, że w przyszłości zasadniczym źródłem przewagi konkurencyjnej będzie zdolność 
przedsiębiorstwa do uczenia się szybciej niż jego konkurenci, a kluczowym czynni-
kiem sukcesu stanie się przywództwo intelektualne. Uczące się organizacje są tworzo-
ne przez uczące się jednostki.  
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Zgodnie z postulatami humanizacji pracy, przedsiębiorstwo nie może być traktowa-
ne wyłącznie jako miejsce wytwarzania określonych dóbr materialnych czy też świad-
czenia usług, lecz przede wszystkim jako ważny teren wszechstronnego, zawodowego 
i społecznego rozwoju personalnego zatrudnionych ludzi. W tym względzie doniosłe 
znaczenie ma systematyczne dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji pracowników 
w toku pracy32. 

Dynamizm konkurencji powoduje rozwój nauki i technologii. Wszędzie, gdzie roz-
wija się walka konkurencyjna w zakresie obniżki kosztów produkcji, poprawy jakości 
i maksymalizacji zysku, wzrost wiedzy i sprawności pracowników występuje jako silne 
działający czynnik walki konkurencyjnej. 

Obok wskaźników, które można uznać za strategiczne dla całej gospodarki, w pro-
cesie planowania systemu edukacji szczególną rolę odgrywają dane dotyczące polityki 
przemysłowej. Wynika to z faktu, iż w przemyśle zatrudnienie znajduje znaczna grupa 
absolwentów szkół ponadpodstawowych. W wypadku szkół zawodowych ponad 60% 
absolwentów pracuje właśnie w przemyśle33.  

Jednakże na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje niewiele dużych zakła-
dów przemysłowych. Większość jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w Re-
gonie to firmy mikro lub małe, rzadziej występują firmy średnie34. Ze względu na dużą 
liczbę małych i mikro przedsiębiorstw w badaniach w uwzględniono firmy zatrudnia-
jące ponad 50 pracowników. Poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa zależy od 
poziomu kompetencji zatrudnionych w nim pracowników. Wiele przedsiębiorstw ame-
rykańskich dochodzi do przekonania, że sam rozwój techniki nie wystarczy do prześci-
gnięcia konkurentów i opanowania nowych rynków zbytu. Dlatego coraz większą 
uwagę poświęca się rozwojowi potencjału ludzkiego. 

Ze względu na zależność struktury zakładu od charakteru działalności z reguły duże 
państwowe zakłady pracy oczekują od absolwentów przygotowania szerokoprofilowa-
nego, małe prywatne przedsiębiorstwa preferują wąskie przygotowanie zawodowe, 
umożliwiające bezzwłoczne podjęcie efektywnej pracy na określonym stanowisku. 
Biorąc pod uwagę podejście przedsiębiorstw do zasobu ludzkiego wyróżnia się dwa 
modele osiągania przez nie efektywności i konkurencyjności. Pierwszy polega na obni-
żaniu kosztów i stałej restrukturyzacji, drugi – na innowacjach, tj. stałym rozwoju pra-
cowników. 

Podejścia tego typu zakładają, że przy budowie systemu kompetencyjnego najwięk-
sze znaczenie mają potrzeby organizacji i jej specyficzna strategia. Budowa systemu 
kompetencyjnego rozpoczyna się od szczegółowej analizy strategii i wyodrębnienia 
głównych obszarów identyfikacji kompetencji35. Firma, która postawi na rozwój zaso-
bów ludzkich, czyli podnoszenie kompetencji pracowników, będzie dominowała nad 
inną firmą z tej branży. Na jakiej podbudowie można podnosić kompetencje pracowni-

                                                        
32 J. Osmelak, Kierowanie ludźmi w procesie pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organiza-

cyjnego, Bydgoszcz 1992, s. 54. 
33 A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymański, Edukacja w procesie..., s. 19–20. 
34 Rocznik statystyczny województwa lubuskiego. 
35 M. Juchnowicz (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 

2004, s. 41. 
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ków? Przede wszystkim należy wysyłać ich na kursy lub szkolenia kwalifikacyjne, co 
daje możliwość podnoszenia podstaw teoretycznych pracowników.  

Uwzględniając poziom przekwalifikowywania pracowników i liczbę pracowników 
wymagających przeszkolenia, wyróżnić można trzy rodzaje szkoleń: szkolenia strate-
giczne, masowe oraz podnoszenie kompetencji36. Pierwszy z tych rodzajów dotyczy 
znacznej części siły roboczej, od której wymaga się wysokiego poziomu nowych stra-
tegicznych umiejętności. Masowe szkolenia polegają na odnowieniu oraz udoskonale-
niu zdolności. Z kolei podnoszenie kompetencji wiąże się z podnoszeniem głównych 
umiejętności potrzebnych na stanowisku pracy. Po drugie, trzeba stworzyć miejsce, 
w którym pracownicy rozwijaliby zainteresowania: dla pracowników fizycznych  
z zakresu umysłowego, dla pracowników administracyjnych zajęcia fizyczne. Dodat-
kowo pracownicy będą się integrować w grupach oraz między nimi. Stałość zatrudnienia 
oraz praca w wykwalifikowanym zespole wykształci u osób pozytywne nawyki oraz 
umiejętności. Może to wpływać na zwiększanie się doświadczenia. Trzecim czynnikiem, 
nie mniej istotnym od wcześniejszych, jest podnoszenie kompetencji pracownika  
– z uwagi na dobro firmy oraz czynniki losowe (zwolnienia, choroby) pracownik powi-
nien posiadać umiejętności do pracy na kilku, a nawet kilkunastu stanowiskach pracy. 

2.7. Instytucje lokalne i regionalne oddziałujące na doskonalenie kompetencji 
indywidualnych 

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trój-
stopniowego podziału terytorialnego państwa, wyróżnia się: gminy, powiaty oraz wo-
jewództwa. 

Rozważania prowadzone w pracy ukierunkowane są na województwo lubuskie 
w obszarze, w którym wyróżnia się: dwa powiaty grodzkie (Gorzów Wielkopolski 
i Zielona Góra) oraz 12 powiatów ziemskich, czyli: gorzowski, krośnieński, między-
rzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, 
wschowski, zielonogórski, żagański i żarski. 

W celu pełniejszego opracowania przedmiotu badań, oprócz szkół zawodowych 
i przedsiębiorstw badaniami objętych zostało również ich otoczenie. Występują w nim 
instytucje o charakterze edukacyjnym, samorządowym oraz organ administracji pu-
blicznej. Do pierwszej grupy podmiotów o charakterze edukacyjnym zaliczono insty-
tucje szkoleniowe oraz Lubuskie Kuratorium Oświaty. Drugą grupę jednostek samo-
rządowych stanowią urzędy miast, starostwa powiatowe, powiatowe urzędy pracy, 
Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski i (Sejmik Wojewódzki – instytucja 
ustawodawcza, posiadająca uprawnienia do podejmowania uchwał mających umoco-

                                                        
36 R.S. Kaplan, D.P. Norton, The Balanced Scorecard. Translating strategy into action, Horvard Busi-

ness School Press, Boston 1996, s. 134. 
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wanie prawne na obszarze województwa37). Do trzeciej grupy organów administracji 
publicznej zalicza się Lubuski Urząd Wojewódzki. 

Oprócz powyższego podziału wyróżnić można podział uwzględniający obszar dzia-
łań instytucji. Ze względu na charakter badań wyróżniamy obszar powiatu oraz regio-
nu. Do jednostek o charakterze powiatowym zalicza się: szkoły zawodowe, urzędy 
powiatowe, starostwa powiatowe, powiatowe urzędy pracy, instytucje szkoleniowe 
oraz przedsiębiorstwa. Do instytucji o charakterze regionalnym zaliczono Wojewódzki 
Urząd Pracy, Lubuskie Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski, Lubuski Urząd 
Wojewódzki oraz (Sejmik Wojewódzki). 

W celach poznawczych przeanalizowano dane wtórne trzech instytucji szkolenio-
wych, prowadzących kursy lub szkolenia udoskonalające nauczycieli w Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli lub kursy i szkolenia udoskonalające pozostałe grupy zawo-
dowe w przedsiębiorstwie Vulcan Spółka z o.o. oraz w Zakładzie Doskonalenia 
Zawodowego w Zielonej Górze.  

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli działa na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie rodzajów, zasad 
tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia 
nauczycieli, dodatkowo oparcie ma w statucie nadanym przez Zarząd Województwa 
Lubuskiego. Zgodnie z rozporządzeniem, do zadań placówek należą w szczególności: 
po pierwsze, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek. Po 
drugie, prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, nadających nauczycielom kwalifikacje 
określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nau-
czycieli, zwanych dalej kursami kwalifikacyjnymi, także we współpracy ze szkołami 
wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli. Po trzecie, wymiana doświadczeń 
z zakresu funkcjonowania systemu oświatowego z krajowymi i zagranicznymi partne-
rami, w tym przede wszystkim ze szkołami wyższymi. Po czwarte, współpraca z orga-
nami sprawującymi nadzór pedagogiczny w opracowywaniu diagnoz stanu kwalifikacji 
nauczycieli oraz określaniu potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia. Po 
piąte, przygotowywanie kadr dla wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycie-
li. Po szóste, tworzenie i rozwijanie multimedialnych centrów informacji pedagogicz-
nej. Po siódme, planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawo-
dowego nauczycieli – we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. 
Po ósme, organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń po-
między szkołami i placówkami. Po dziewiąte, tworzenie warunków do wymiany do-
świadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami38.  

W zasięgu działania ośrodka w regionie zielonogórskim funkcjonuje ponad tysiąc 
placówek oświatowych oraz około 20 tysięcy pracujących w nich nauczycieli. Na tere-
nie województwa lubuskiego ośrodek jest placówką wiodącą pod względem skali, 
zasięgu i jakości prowadzonych działań. W corocznej ofercie edukacyjnej ODN-u 

                                                        
37 Analiza danych wtórnych, ze względu na charakter jednostki nie przeprowadzono badań pierwot-

nych. 
38 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, http://www.men.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_16.php, 

12.08.2005. 
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znajduje się wiele propozycji form dokształcania i doskonalenia, adresowanych do 
różnych kategorii nauczycieli. 

Główna siedziba firmy Vulcan39, która działaniami obejmuje województwo dolno-
śląskie i część lubuskiego (dawne woj. zielonogórskie), mieści się we Wrocławiu. 
Szczeciński oddział firmy Vulcan funkcjonuje na terenie województw zachodniopo-
morskiego i części lubuskiego (byłe gorzowskie). Omawiana instytucja szkoleniowa 
jest podmiotem gospodarczym, dla którego jedną z form działalności jest prowadzenie 
szkoleń i kursów. 

Najbardziej rozbudowaną strukturą organizacyjną odznacza się Zakład Doskonale-
nia Zawodowego w Zielonej Górze, który jest częścią Związku Zakładów Doskonale-
nia Zawodowego z siedzibą w Warszawie. ZDZ w Zielonej Górze dysponuje siecią 
terenowych placówek, którą tworzą: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Nowej Soli, 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świebodzinie, Ośrodek Kształcenia Zawodowe-
go w Wolsztynie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, Ośrodek 
Kształcenia Zawodowego w Żaganiu, Punkt Kształcenia Zawodowego w Szprotawie, 
Centrum Edukacji Dorosłych w Żarach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubsku 
oraz Zespół Szkół Zawodowych w Jasieniu. Zakład Doskonalenia Zawodowego działa 
na podstawie 17 certyfikatów kwalifikacyjnych. 

 Kolejną, opisaną instytucją edukacyjną o charakterze regionalnym jest Lubuskie 
Kuratorium Oświaty, które działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty. Zgodnie z tą Ustawą jednocześnie uwzględniając przedmiot zainte-
resowań, przed regionalnymi kuratoriami oświatowymi postawiono następujące zada-
nia: po pierwsze, sprawuje ona nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi 
szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepu-
blicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które 
znajdują się na obszarze danego województwa. Po drugie, realizuje politykę oświatową 
państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w two-
rzeniu i realizowaniu, odpowiednio, regionalnej oraz lokalnej polityki oświatowej, 
zgodnych z polityką oświatową państwa. Po trzecie, bada potrzeby nauczycieli w za-
kresie doskonalenia oraz inicjuje i koordynuje działania związane z doskonaleniem 
nauczycieli, współdziałając z organami prowadzącymi szkoły i placówki, a także może 
podejmować działania wspomagające materialnie i organizacyjnie doskonalenie nau-
czycieli, w szczególności promuje nowatorstwo dydaktyczno-wychowawcze. Po 
czwarte, współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształ-
towania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek. W strukturze organizacyjnej 
Lubuskiego Kuratorium Oświaty znajduje się wydział nadzoru pedagogicznego nad 
placówkami ponadgimnazjalnymi, który zgodnie ze swoimi kompetencjami sprawuje 
kontrolę oraz nadzór nad szkołami zawodowymi. 

Opis Lubuskiego Kuratorium Oświaty oraz instytucji szkoleniowych jest podstawą do 
podjęcia rozważań nad przydatnością oraz powiązaniem instytucji edukacyjnych z przed-
siębiorstwami oraz instytucjami samorządowymi i organu administracji publicznej.  

                                                        
39 Największy polski producent oprogramowania dla oświaty i twórca rozwiązań wspomagających za-

rządzanie szkołami, posiada 8 oddziałów w całym kraju, http://www.vulcan.edu.pl/o_firmie/index.html 



Znaczenie instytucji edukacyjnych, samorządowych, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw w procesie doskonalenia... 

 

63 

W strukturach urzędów miast znajdują się wydziały infrastruktury społecznej. Do 
ich zadań należy wiele spraw. W powyższych jednostkach wykonywane są zadania 
związane z zakładaniem, prowadzeniem i nadzorowaniem między innymi szkół po-
nadgimnazjalnych, kształcenia ustawicznego i praktycznego, doskonalenia nauczycieli 
oraz ośrodka dokształcania zawodowego. Prowadzą one ewidencję szkół i placówek 
niepublicznych oraz nadają uprawnienia szkół publicznych szkołom niepublicznym. 
Kontrolują spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat.  
Podejmują działania związane z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie 
realizacji zadań wydziału. Współpracują z organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w zakresie działania wydziału oraz prowadzą współpracę mię-
dzynarodową w zakresie zadań realizowanych przez wydział40. 

W dwunastu powiatach kontrola samorządowa nad szkołami nałożona jest na staro-
stwa powiatowe. W ich strukturach organizacyjnych istnieją wydziały, w których 
funkcjonują działy lub stanowiska do spraw oświatowych.  

Starostwa powiatowe działają na podstawie następujących dokumentów: Ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Ustawy z dnia 24 lipca 1998 
roku o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Ustawy z dnia 
24 lipca 1998 roku o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, Ustawy 
o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie, 
Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompe-
tencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa, 
Ustawy z dnia 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy reformu-
jące administrację publiczną, Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach pu-
blicznych oraz statutu powiatu. 

Przed starostwami powiatowymi postawiono kilka zadań dotyczących oświaty:  
1) przygotowanie projektów strategii oświatowej powiatu;  
2) prowadzenie kontroli i lustracji w szkołach i placówkach oświatowo-wycho- 

wawczych powiatu w zakresie właściwym dla organu prowadzącego; 
3) przyjmowanie i w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego rozstrzyga-

nie odwołań od oceny pracy nauczyciela; 
4) koordynacja i nadzór organizacyjny powiatowych jednostek oświatowych; 
5) wykonywanie zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zakresie 

określonym właściwymi przepisami; 
6) organizowanie oraz prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych umoż-

liwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy 
i zdobywanie umiejętności; 

7) współpraca z kuratorium oświaty oraz z innymi instytucjami i organizacjami 
w zakresie funkcjonowania powiatowych jednostek oświatowych; 

8) koordynowanie prac nad tworzeniem strategii i programów rozwoju powiatu41. 
W województwie lubuskim istnieje dwanaście powiatowych urzędów pracy oraz 

jedenaście filii tych instytucji. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Zielonej Górze ma 
                                                        

40 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. 
41 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku 

o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku 
z reformą ustrojową państw. 
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dwie filie: w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Sulechowie. Również PUP w Gorzowie 
Wielkopolskim ma dwie filie: w Kostrzynie nad Odrą oraz w Witnicy. Siedem PUP-ów 
posiada po jednej filii: filia PUP-u we Wschowie mieści się w Sławie, a filia PUP-u 
w Krośnie Odrzańskim w Gubinie, PUP w Międzyrzeczu ma filię w Skwierzynie, 
a PUP w Nowej Soli – w Kożuchowie. Z kolei PUP w Strzelcach Krajeńskich posiada 
filię w Drezdenku, PUP w Żaganiu filię w Szprotawie, a PUP w Żarach filię w Lubu-
sku. Tylko trzy spośród dwunastu PUP-ów nie mają filii terenowych, są to PUP-y 
w Słubicach, Sulęcinie oraz Świebodzinie. 

W powiatowych urzędach pracy zagadnieniami z zakresu pracy oraz edukacji zaj-
mują się działy usług rynku pracy oraz działy instrumentów rynku pracy42. 

Do zakresu działania PUP-u należy wykonywanie zadań wynikających z: Ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnieniu osób niepełnosprawnych oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o za-
trudnieniu socjalnym. 

Instytucje te współpracują zarówno z innymi PUP-ami, jak i z jednostkami samo-
rządu terytorialnego, organami administracji rządowej oraz organizacjami pracodaw-
ców i instytucjami szkoleniowymi. 

Z powyższych ustaw oraz statutu uchwalonego przez Sejmik Wojewódzki wynika, 
że do powiatowych urzędów pracy należy wykonywanie zadań dotyczących działań 
o treści edukacyjnej i rynku pracy. PUP więc inicjuje szkolenia i inne formy samo-
kształcenia bądź podnoszenia kwalifikacji oraz współdziała w ich organizacji, a także 
czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny pracy. 

Nadrzędną instytucją dla PUP-ów jest Wojewódzki Urząd Pracy (WUP). W struktu-
rach lubuskiego WUP-u znajduje się Wydział do Rynku Pracy, Informacji i Analiz. 
Dla dwóch oddziałów: do spraw programów rynku pracy oraz do spraw pośrednictwa 
pracy, przedmiotem działań i kompetencji w ukierunkowaniu na przedmiot badań, po 
pierwsze, jest realizacja zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku 
pracy i przeciwdziałania bezrobociu w województwie. Po drugie, opracowanie analizy 
i ocena dotycząca problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w woje-
wództwie. Po trzecie, współdziałanie z Wojewódzką Radą Zatrudnienia w zakresie 
podejmowania przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia bezrobocia, tworzenia 
nowych miejsc pracy. Po czwarte, współpraca z organami właściwymi w sprawach 
oświaty w planowaniu, podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie szkolenia bezrobot-
nych oraz organizowania kształcenia zawodowego według potrzeb Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy. Po piąte, inicjowanie i współfinansowanie szkoleń, prac interwencyj-
nych, zatrudniania absolwentów i programów specjalnych. Po szóste, organizowanie 
pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Po siódme, organi-
zowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji 
zawodowej, a także wspieranie działalności klubów pracy. Po ósme, prowadzenie poli-
tyki regionalnej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu poprzez inspirowanie 
i współfinansowanie oraz koordynowanie realizacji programów wojewódzkich. Po 

                                                        
42 Przygotowane na podstawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie 

Wielkopolskim, http://www.pup.gorzow.pl/download/regulamin_organizacyjny.doc, 15.09.2005. 
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dziewiąte, organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie lokalnych programów 
mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację negatywnych skutków 
bezrobocia lub wspieranie rządowych programów restrukturyzacyjnych43.  

Najważniejszą jednostką wykonawczą w samorządzie terytorialnym jest Urząd 
Marszałkowski. Podobnie jak w innych instytucjach samorządowych, w jego struktu-
rach mieści się jednostka zajmująca się współpracą między jednostkami edukacyjnymi, 
samorządowymi i przedsiębiorstwami. Jest to Departament Spraw Społecznych, który 
za pośrednictwem oddziału edukacyjnego realizuje różne zadania. Współpracuje on 
z administracją rządową, samorządami gmin i powiatów, instytucjami, organizacjami 
związkowymi i organizacjami pozarządowymi w realizacji strategii rozwoju woje-
wództwa, programów rozwoju oraz wykonywaniu bieżących zadań departamentu. 
Opracowuje we współpracy z Kuratorem Oświaty projekty programów polityki regio-
nalnej w zakresie kształcenia w szkołach policealnych oraz przekształcania tych szkół 
w wyższe szkoły zawodowe. Przygotowuje także – we współpracy z Kuratorem 
Oświaty – programy kształcenia ustawicznego nauczycieli w województwie. Ponadto 
wykonuje zadania związane z prowadzeniem przez Samorząd Województwa szkół 
policealnych, ośrodków doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych; wspiera 
organizację konkursów i olimpiad przedmiotowych prowadzonych przez jednostki 
własne, organizacje i stowarzyszenia oraz prowadzi ewidencję niepublicznych placó-
wek doskonalenia nauczycieli44.  

Sejmik Wojewódzki jest instytucją ustawodawczą na poziomie samorządu teryto-
rialnego. Przed Sejmikiem Wojewódzkim postawione są zadania wyszczególnione 
w ustawach, a ponadto, po pierwsze, określa on zasady, tryb i harmonogram opraco-
wania strategii rozwoju województwa, a także programów wojewódzkich. Po drugie, 
określa zasady współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Po 
trzecie, podejmuje uchwały w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa 
innym jednostkom samorządu terytorialnego45. 

Spośród wszystkich ujętych w koncepcji sieci społeczno-zawodowej występuje tyl-
ko jeden organ administracji publicznej. Tym podmiotem jest Lubuski Urząd Woje-
wódzki, który działa na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji 
rządowej w województwie oraz regulaminu organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 32 Wojewody Lubuskiego 
z dnia 15 lutego 2002 roku.  

Zadania stawiane przed Lubuskim Urzędem Wojewódzkim podzielono na zadania 
wspólne wydziałów oraz zadania Wydziału Polityki Społecznej. Do zadań wspólnych 
wydziałów zalicza się, po pierwsze, przygotowywanie niezbędnych opracowań i wy-
konywanie czynności organizacyjnych związanych ze współdziałaniem z innymi 
jednostkami, w tym samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi. Po drugie, spra-
wowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań zleconych i powierzonych organom 
samorządu terytorialnego i innym jednostkom. Po trzecie, przygotowywanie sprawoz-

                                                        
43 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Statut Wo-

jewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 21 grudnia 2004 roku, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2004 Zarządu 
Województwa Lubuskiego. 

44 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. 
45 Ibidem. 
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dań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań. Do kompe-
tencji Wydziału Polityki Społecznej należą działania na rynku pracy. Po pierwsze, 
sprawuje on nadzór nad działalnością samorządów powiatu i województwa, realizują-
cych zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za 
pomocą odpowiednio powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy. Główna uwaga 
Wydziału Polityki Społecznej zwrócona jest na wdrażanie i stosowanie standardów 
usług rynku pracy, spełnianie wymogów kwalifikacyjnych, określonych dla pracowni-
ków urzędów pracy, oraz kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania 
przepisów ustawy wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Po dru-
gie, sprawuje on kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucji rynku pracy, a w szczególności o obowiązku informowania po-
wiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego lub powierzeniu mu wykony-
wania innej pracy zarobkowej, jak również o obowiązku informowania powiatowych 
urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności. Dodatkowo wydział ma obowiązek prowadzenia agencji zatrudnienia 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Po trzecie, wydaje licencje pośrednikom 
pracy i doradcom zawodowym. Po czwarte, realizuje zadania organu wyższego stopnia 
w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezro-
bocia. Po piąte, współdziała z Kuratorium Oświaty. Lubuski Urząd Wojewódzki swoją 
siedzibę ma w Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze znajduje się delegatura 
tego urzędu. W strukturze delegatury znajduje się stanowisko do spraw rynku pracy. 
Zatrudniona na nim osoba wykonuje część zadań związanych z kontrolą rynku pracy. 

W stworzonej koncepcji sieci społeczno-zawodowej ujęto te instytucje, które istnie-
ją, jednocześnie w ich obowiązkach leży działanie na rynku pracy lub/i edukacyjnym. 
W powyższym podrozdziale scharakteryzowano oraz przedstawiono zadania 
i kompetencje instytucji o charakterze edukacyjnym, samorządowym oraz organu ad-
ministracji publicznej. 

* * * 

W powyższym rozdziale zaprezentowano czynniki zewnętrzne oddziałujące na 
doskonalenie kompetencji indywidualnych w szkołach zawodowych. Omówiono za-
gadnienia konkurencyjności przedsiębiorstw w dobie globalizacji oraz instytucje samo-
rządowe i administracji publicznej pośredniczące w kontaktach między szkołami 
zawodowymi a przedsiębiorstwami. 

W rozdziale trzecim zaprezentowana zostanie metodyka badawcza oraz wnioski 
z badań pierwotnych przeprowadzonych w szkołach zawodowych i przedsiębiorstwach 
w województwie lubuskim, w ujęciu instytucjonalnym (jednostki organizacyjne) oraz 
indywidualnym (uczniowie oraz absolwenci szkół zawodowych). 

 



Rozdział III 
Ocena aktualnego stanu kształtowania kompetencji młodych 

W rozdziale tym przedstawiono zastosowane w trakcie badań metody badawcze do-
tyczące badań głównych oraz uzupełniających odnoszących się do przedsiębiorstw, 
instytucji edukacyjnych i samorządowych oraz organów administracji publicznej. Opi-
sane zostaną również wyniki badań podmiotów badawczych wchodzących w skład 
badań głównych. Stanowią je: szkoły zawodowe, przedsiębiorstwa, uczniowie oraz 
absolwenci szkół zawodowych. 

Za materiał empiryczny będący polem badań uznano rzeczywisty poziom doskona-
lenia kompetencji indywidualnych w szkołach zawodowych w relacji z otoczeniem. 
Prowadzone badania w dużej części mają charakter badań własnych źródłowych, uzu-
pełnionych o dane statystyczne zaczerpnięte z oddziału Urzędu Statystycznego w Zie-
lonej Górze. Obszarowo badanie ograniczone zostało do województwa lubuskiego 
i prowadzone było w szkołach zawodowych, przedsiębiorstwach oraz wśród uczniów 
i absolwentów szkół zawodowych. W celu stworzenia nowej koncepcji sieci społecz-
no-zawodowej przebadano również powiatowe urzędy pracy, samorządy o zasięgu 
lokalnym, instytucje szkoleniowe, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski 
oraz Lubuski Urząd Wojewódzki. Wyniki tych badań znalazły odzwierciedlenie 
w przedstawionej poniżej koncepcji sieci społeczno-zawodowej regionu lubuskiego do 
spraw współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami. 

3.1. Przedstawienie wyników ankiety przeprowadzonej w terenie 

W prawidłowym badaniu empirycznym ważne jest zachowanie kolejności działań. 
Na początku badania należy więc zidentyfikować pole badań, dokonać doboru próby 
oraz zbudować instrumenty pomiarowe. Po zakończeniu części przygotowawczej, 
następuje zbieranie danych, które w dalszej kolejności są sprawdzane i korygowane. 
Analizuje się takie dane, na podstawie których tworzona jest ocena wyników badań. Tę 
część nazywamy fazą realizacji badań1 bądź opracowaniem raportu z badań2. 

Do podmiotu badań głównych zaliczono szkoły zawodowe, przedsiębiorstwa, 
uczniów, absolwentów szkół zawodowych oraz powiatowe urzędy pracy, samorządy 

                                                        
1 Por. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe, metody i techniki, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 

Warszawa 2003, s. 33–37. 
2 Por. J. Perenc (red.), Badania marketingowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin 2001, s. 76. 
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o zasięgu regionalnym, Lubuskie Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Urząd Pracy, 
Urząd Marszałkowski i Lubuski Urząd Wojewódzki.  

Faza przygotowawcza badań trwała od czerwca do października 2004 roku. W tym 
czasie stworzono narzędzia badawcze. Ze względu na złożoność badań głównych zbu-
dowano cztery kwestionariusze, służące do przebadania czterech grup respondentów: 
jednostek organizacyjnych (szkoły zawodowe, przedsiębiorstwa), zasobu ludzkiego 
(uczniowie oraz absolwenci szkół zawodowych), formularz ankietera dla osób badają-
cych szkoły zawodowe oraz przedsiębiorstwa. W wypadku badań uzupełniających 
stworzono wywiad pogłębiony niestandaryzowany, składający się z 13 pytań. Skiero-
wany on został do instytucji edukacyjnych, samorządowych oraz organu administracji 
publicznej. Kwestionariusze składają się z elementów otwartych, zamkniętych oraz 
stopniowanych. Różnią się od siebie nie tylko charakterem, lecz również objętością. 
Kwestionariusz ankiety dla jednostek edukacyjnych3 zawiera 40 pytań. Kwestionariusz 
ankiety dla uczniów składa się z 20 pytań. W kolejnym kwestionariuszu – ankiety dla 
pracodawców – postawiono 23 pytania, a w ostatnim kwestionariuszu ankiety – dla 
„aktywnych” absolwentów szkół – znajduje się 31 pytań. Równocześnie ankieter pro-
wadził obserwacje niejawne, następnie wypełniał kwestionariusz dla ankietera. W celu 
zbadania otoczenia zbudowano kwestionariusz wywiadu bezpośredniego  

Przed wkroczeniem w fazę realizacji badań bardzo ważne jest dokonanie doboru 
próby. W wypadku szkół zawodowych grupę badaną zawężono do techników, liceów 
oraz zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży; z grupy wydzielono szkoły spe-
cjalne. Dane zaczerpnięto z opracowania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu4. 
Na tej podstawie stworzono populację badawczą składającą się ze 157 szkół zawodo-
wych (58 techników, 45 liceów profilowanych, 54 zasadniczych szkół zawodowych 
– aneks 10). Spośród tych jednostek, metodą próby systematycznej, określono liczeb-
ność próby badawczej. Próba ta jest losowana z uporządkowanego alfabetycznie opera-
tu, według zasad losowego doboru. Obliczono interwał 

n
Nk  , 

czyli włączenie do badań, co k-tej szkoły (N – liczba populacji generalnej, n – liczba 
próby)5.  

Przyjęto, że próbę badawczą stanowić będzie 36 szkół zawodowych, spośród 157 
jednostek edukacyjnych, oraz że w badaniu uczestniczyć powinni w tej samej liczbie 
przedstawiciele wszystkich typów szkół. W tym celu przyjęto, że w badaniu weźmie 
udział po dwanaście szkół różnego typu. Uwzględniając typ szkoły, dla techników 
przyjęto, że co piąta jednostka będzie wzięta do próby (4,83). W wypadku liceów pro-
filowanych wyznaczono interwał co 4,00; wynik dokładny wyniósł 3,75. Ostatnim 
typem szkoły zawodowej są zasadnicze szkoły zawodowe, wśród których do próby 
wyznaczono co piątą szkołę (5,00).  

                                                        
3 Dane liczbowe zaczerpnięte z pracy doktorskiej Marcina Kęsy, System kształcenia w szkołach zawo-

dowych w świetle wymagań kompetencyjnych przedsiębiorstw województwa lubuskiego, Uniwersytet Jagiel-
loński 2006. 

4 Panorama szkół polskich na lata 2004/05, Warszawa 2005, s. 274 i 275. 
5 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, War-

szawa 2004, s. 71.  
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Przy wyznaczaniu populacji przedsiębiorstw przyjęto kilka założeń. Po pierwsze 
– badana firma zlokalizowana jest na terenie województwa lubuskiego, następnie za-
trudnia minimum 50 pracowników oraz absolwentów, którzy ukończyli szkołę zawo-
dową nie więcej niż pięć lat temu. Wiąże się to z założeniem, że respondent w chwili 
badania ma wykształcenie średnie zawodowe (może podnosić i/lub uzupełniać wy-
kształcenie). Spośród 152 przedsiębiorstw województwa lubuskiego, w których za-
trudnionych jest minimum 50 pracowników, założenie dotyczące zatrudniania pięciu 
absolwentów szkół zawodowych z ostatnich pięciu lat spełniły 62 przedsiębiorstwa. 
Dane pobrano ze źródeł oddziału Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Zie-
lonej Górze. W badaniach dotyczących przedsiębiorstw wykorzystano również metodę 
próby systematycznej. Z grupy populacji badawczej do próby wyznaczono 62 firmy, 
które losowane były z uporządkowanego alfabetycznie operatu, z uwzględnieniem 
miejsca siedziby przedsiębiorstwa (powiat), według zasad losowego doboru. Wyzna-
czono interwał, który wyniósł 2,45. Przyjęto, że do próby wyznaczone zostanie co 
trzecie przedsiębiorstwo. 

Ponieważ grupa uczniów okazała się bardzo liczna, badaniem objęto tylko część 
zbiorowości generalnej; w związku z tym badanie jest częściowe6. Za najodpowied-
niejszą metodę badania grupy uczniów szkół zawodowych przyjęto próbę warstwową7. 
Populację uczniów podzielono na warstwy, ze względu na typ szkoły. Dało to możli-
wość wyboru reprezentatywnej grupy. Grupa respondentów-uczniów pobrana została 
z rocznika statystycznego za rok szkolny 2002/2003. Łącznie do szkół zawodowych 
uczęszczało 9553 uczniów. Uwzględniając podział ze względu na typ szkoły, 2780 
uczniów uczęszczało do zasadniczych szkół zawodowych, 3148 uczniów pobierało 
naukę w liceach profilowanych, z kolei 3625 uczniów kształciło się w technikach. 

Wielkość próby ze względu na przyjęty sposób badania ustalono według wzoru:  
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Wzór ten, obok podobnego wzoru na liczebność próby w schemacie losowania 

zwrotnego, należy do najważniejszych, jakimi posługują się ośrodki badań opinii na 
etapie ustalania wielkości próby badawczej. 
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Wielkość jest wyznaczana przez dopuszczalny błąd pomiaru 96,12

2/ z , gdy współ-

czynnik ufności wynosi 95,0)1(   i dopuszczalny błąd wyniku 03,0%3 d . 

Ostatecznie próbę zaokrąglono do 960 ankietowanych uczniów. Istotne dla przeprowa-
dzenia prawidłowego badania ankietowego, po ustaleniu populacji badawczej, jest 

                                                        
6 Por. A. Zeliaś, Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 13. 
7 Por. M. Szreder, Metody i techniki..., s. 76–82. 
8 Ibidem, s. 121. 
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wyznaczenie interwału. Czym jest interwał? Określenie interwału jako liczby całkowi-
tej oznacza, że dokonano podziału całej badanej populacji w operacie losowania na tyle 
przedziałów, ile elementów powinna liczyć próba. Każda wylosowana do próby jed-
nostka będzie reprezentować jeden i tylko jeden interwał losowania. 

Przy doborze uczniów-respondentów pod uwagę byli brani uczniowie szkół zawo-
dowych funkcjonujących w województwie lubuskim. Uwzględniając liczbę ankieto-
wanych uczniów i przyjmując założenie, że w każdej z badanych szkół wybranych 
zostanie losowo dziesięciu uczniów z każdego rocznika (w liceach profilowanych oraz 
technikach trzy ewentualnie cztery roczniki uczniów x10, w zasadniczych szkołach 
zawodowych dwa roczniki x10), daje nam to liczbę 12 placówek typu zasadnicza szko-
ła zawodowa (wynik między 220 a 240 uczniów), 12 szkół typu technikum (wynik 
między 330 a 390 uczniów) oraz 12 szkół typu liceum profilowane (wynik między 330 
a 390 uczniów). Uczniowie zostali wybrani w sposób losowy, przy założeniach, że 
numerem, od którego rozpoczyna się badanie, jest pierwsza pozycja w dzienniku, in-
terwał 3, oraz klasa liczy 30 osób.  

Uwzględniając założenia dotyczące przedsiębiorstw, w badaniu uczestniczyli wszy-
scy absolwenci zatrudnieni w badanych przedsiębiorstwach. W badaniach dotyczących 
pracowników wykorzystana została metoda pobrania próby docelowej, co oznacza, że 
próbę stanowią wszyscy pracownicy zatrudnieni w badanych firmach i którzy ukoń-
czyli szkołę zawodową nie wcześniej niż pięć lat temu oraz posiadają wykształcenie 
średnie zawodowe. Kwestionariusz dla absolwentów szkół zawodowych wypełniły 274 
osoby, które wstępnie spełniły założenia. 

Ze względu na nieliczną reprezentację pozostałych instytucji w badaniach uczestni-
czyły wszystkie jednostki. Do instytucji edukacyjnych zaliczono instytucje szkolenio-
we. Do jednostek samorządowych powiatowe urzędy pracy, starostwa powiatowe, 
urzędy miast, Lubuskie Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Urząd 
Marszałkowski. Przedstawicielem organu administracji publicznej jest Lubuski Urząd 
Wojewódzki. 

Kolejnym etapem, niezwykle istotnym w przeprowadzeniu badań własnych, było 
sprawdzenie narzędzi w badaniu pilotażowym, realizowanym w kilku wybranych szko-
łach, przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych lub samorządowych powiatu zie-
lonogórskiego9. Badanie pilotażowe prowadzone było we wrześniu 2004 roku i objęło 
następujące jednostki organizacyjne: sześć szkół zawodowych (po dwa technika, licea 
profilowane oraz zasadnicze szkoły zawodowe), trzy przedsiębiorstwa, Urząd Mar-
szałkowski, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiatowy Urząd Pracy 
w Zielonej Górze. Wśród uczniów kwestionariusz wypełniło 130 osób, w tym 50 
uczniów klas pierwszych, 50 uczniów klas drugich oraz 30 uczniów klas trzecich. 
W badanych trzech przedsiębiorstwach ankietę dla absolwentów szkół zawodowych 
wypełniło 13 osób. Uwagi oraz sugestie ze strony badanych spowodowały naniesienie 
korekt w układzie, strukturze kwestionariuszy oraz wywiadu.  

W kolejnym etapie badań zebrano dane pochodzące ze źródeł wtórnych oraz pier-
wotnych. Przy zbieraniu danych posłużono się czterema metodami zbierania danych 

                                                        
9 Por. G.A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, tłum. M. Rusiński, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 100. 
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badawczych: dokumentacyjną, ankietową, obserwacyjną oraz wywiadu. Literatura 
wykorzystana przy pisaniu książki składa się z pozycji krajowych oraz anglojęzycz-
nych. Literatura ta posłużyła do zapoznania się z ogólnymi zagadnieniami z zakresu 
zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, organizacji jednostek 
(non-profit, profit oraz systemu edukacyjnego).  

Na pierwszą metodę składają się dane obce, które są elementem uzupełniającym 
dane własne. W metodzie dokumentacyjnej wykorzystane zostały dane statystyczne 
pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów powiatowych oraz instytucji 
samorządowych w województwie lubuskim. Dokumenty statystyczne wykorzystane 
w badaniach obejmują przede wszystkim publikacje centralne opracowane przez GUS, 
lokalne publikacje statystyczne opracowane przez Urząd Statystyczny w Zielonej Gó-
rze oraz dane z urzędów powiatowych. Wyszukiwanie oraz kompilacja danych staty-
stycznych stanowi formę pomiaru zewnętrznego, wtórnego. Badanie właściwe, ze 
względu na zasięg oraz wieloaspektowość badań, poprzedzono przeprowadzeniem 
szkoleń 25 ankieterów, którzy w trakcie spotkań nabyli umiejętności wypełniania kwe-
stionariusza ankiet oraz kwestionariusza obserwacji. Dodatkowo pięciu ankieterów 
zdobyło wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wywiadu pogłębionego niestandaryzo-
wanego w starostwach powiatowych, urzędach miast, instytucjach szkoleniowych, 
powiatowych urzędach pracy, Lubuskim Kuratorium Oświaty, Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy, Urzędzie Marszałkowskim oraz Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.  

Po przeprowadzeniu szkoleń ankieterów przeprowadzono zbieranie danych. W tym 
celu zastosowano metody: ankietową, obserwacyjną oraz wywiad. Stanowią one ele-
menty wzajemnie się uzupełniające. Ankiety zaliczamy do pierwotnych sondaży po-
średnich, natomiast metoda obserwacji i wywiadu pogłębionego niestandaryzowanego 
ujęte są w grupie pierwotnych sondaży bezpośrednich. Zarówno metoda obserwacji, 
wywiadu, jak i ankietowa mierzone są instrumentami konwencjonalnymi, sztuczny-
mi10. W wypadku metody ankietowej stworzone zostały kwestionariusze11, które wy-
pełniali respondenci. Narzędzie użyte w metodzie obserwacyjnej uzupełnione było, po 
przeprowadzeniu badań, przez ankietera. Dodatkowo w celu zebrania danych do kon-
cepcji sieci społeczno-zawodowej zbudowano wywiad pogłębiony niestandaryzowany, 
składający się z trzynastu pytań.  

W trakcie badań ankietowych równocześnie prowadzono badania metodą obserwa-
cyjną. Miały one na celu uzupełnienie informacji o badanych grupach i polegały na 
sporządzeniu „krótkich notatek” opisujących osoby fizyczne oraz prawne w badanych 
jednostkach. Każdy ankieter badający szkołę zawodową lub przedsiębiorstwo po prze-
prowadzeniu badań musiał wypełnić formularz ankietera. Niezależnie od tych działań 
prowadzone były badania empiryczne w powiatowych urzędach pracy, instytucjach 
szkoleniowych, samorządach o zasięgu lokalnym, Lubuskim Kuratorium Oświaty, 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Urzędzie Marszałkowskim oraz Lubuskim Urzędzie 
Wojewódzkim. W wypadku badanych szkół zawodowych formularz zawiera sześć 
punktów: nazwę szkoły, typ szkoły, liczbę zbadanych klas plus liczbę uczniów, uwagi 

                                                        
10 S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe..., s. 62–64. 
11 Kwestionariusz jest to zbiór pytań zapisanych w określony sposób na kartkach papieru lub w innej 

formie w celu uzyskania żądanych odpowiedzi (S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe..., s. 123). 
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dyrekcji, uwagi uczniów, własne uwagi. Z kolei „notatka” dotycząca przedsiębiorstw 
profit zawiera następujące elementy: nazwę przedsiębiorstwa, charakter działalności, 
liczbę zbadanych pracowników, uwagi ze strony pracodawców, uwagi ze strony pra-
cowników, własne uwagi. 

Kolejny etap badań polegał na tzw. oczyszczeniu danych badawczych. Polegało to 
na analizie komputerowej danych oraz na niebraniu pod uwagę części danych. Przy-
kładem może być dobór próby wśród absolwentów szkół zawodowych. Spośród 274 
przebadanych osób, po sprawdzeniu wyników, 83% danych spełniło założenia pracy 
i zostały one zakwalifikowane do analizy. W wyniku tych działań uzyskano tzw. czyste 
dane, które poddano analizie.  

Określoną przez S. Kaczmarczyka fazą szóstą badań jest analiza danych. Przepro-
wadzono analizę danych trzema miarami mierników statystycznych. Po pierwsze, przy 
analizie danych pojedynczych wykorzystano wskaźniki struktury, a dokładniej propor-
cje i odsetki. Po drugie, w celu porównania dwóch cech wykorzystano testy dla danych 
pomiaru nominalnego. Narzędziem służącym weryfikacji tego typu hipotez jest najczę-
ściej test χ2 (chi-kwadrat)12. Po trzecie, zastosowano również korelację Spearmana, 
która posłużyła do wyznaczenia miary skojarzeń między wartościami zmiennymi. 

W celu zweryfikowania danych empirycznych przeprowadzono wywiad grupowy 
dotyczący stworzonej koncepcji sieci społeczno-zawodowej do spraw współdziałania 
szkół zawodowych z przedsiębiorstwami. 

3.2. Podstawowe czynniki kształtujące kompetencje 

Zgodnie z przyjętym pojęciem kompetencji indywidualnych wyróżnia się siedem 
składników decydujących o charakterze oraz jakości kompetencji indywidualnych13.  

Można przyjąć, że doświadczenie, kwalifikacje, cechy psychofizyczne, umiejętno-
ści, zdolności, cechy osobowościowe oraz zainteresowania są czynnikami wewnętrz-
nymi kompetencji, związanymi z każdą osobą indywidualnie. Z kolei do czynników 
zewnętrznych oddziałujących na kompetencje indywidualne zaliczono: bazę dydak-
tyczną, przygotowanie nauczycieli oraz praktyczną naukę zawodu. Bardzo ważny ele-
ment kompetencji stanowi świadomość. Niezależnie od cech wrodzonych, świadomość 
ludzka decyduje o tym, czy człowiek będzie rozwijał cechy wrodzone oraz nabywał 
potrzebną wiedzę, umiejętności, zainteresowania i doświadczenie. 

Uznano, że posiadanie „rozwiniętej” świadomości, szczególnie jeżeli chodzi 
o orientację zawodową, jest czynnikiem niezwykle pożądanym i koniecznym w dobie 
szybkich przemian społeczno-gospodarczych. W poniższym podrozdziale omówiono 
świadomość oraz bazę dydaktyczną szkół zawodowych. Pozostałe składniki kompeten-
cji oraz czynniki na nią oddziałujące omówiono w kolejnych podrozdziałach. 

                                                        
12 Por. A. Zeliaś, Metody statystyczne..., s. 280–284.  
13 Patrz rysunek 1, s. 16. 
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Stwierdzono, że dla prawidłowego kształtowania kompetencji indywidualnych ko-
nieczne jest spełnienie dwóch warunków. Pierwszy to stworzenie odpowiedniej bazy 
dydaktycznej uzupełnionej wiedzą teoretyczną oraz praktyczną nauczycieli.  

Drugim niezbędnym warunkiem jest świadomość przypisana pojedynczej jednostce 
ludzkiej. 

W celu omówienia informacji o świadomości pobrano dane z ankiet uczniowskich, 
które zestawione były z danymi z ankiet absolwentów. 

Pierwszym, podstawowym elementem jest przyczyna wyboru szkoły, do której 
uczęszcza uczeń. Należy zwrócić uwagę na zależność: im młodszy rocznik, tym więcej 
osób dokonuje wyboru szkoły w sposób racjonalny, związany z zainteresowaniami lub 
celami, jakie osoba chce w przyszłości realizować.  

Drugim elementem jest możliwość zatrudnienia na rynku lokalnym. Biorąc pod 
uwagę dane z ankiety uczniowskiej, wraz z niższym rocznikiem zauważyć można 
większą ufność we własne możliwości lub mniejsze rozeznanie rynku pracy oraz wy-
magań stawianych przez pracodawców. Jednakże analizując strukturę postaw dotyczą-
cych wyboru szkoły, skłoniło to do pierwszego wniosku, czyli pewności uczniów co do 
swoich możliwości oraz ich przekonania o braku problemów w znalezieniu pracy. Na 
możliwość znalezienia pracy w zawodzie w krajach należących do Unii Europejskiej 
liczy większy odsetek uczniów niż na zatrudnienie na rynku lokalnym. Wynika to 
z przeciętnej wiedzy na temat rynku lokalnego oraz chęci pracy za granicą. Zamiar ten 
stoi jednakże w sprzeczności ze znajomością języków obcych; co czwarty uczeń twier-
dzi, że zna język angielski lub niemiecki w stopniu przynajmniej dobrym. Osoby za-
trudnione, czyli absolwenci szkół zawodowych, zarówno możliwość poszukania pracy 
w zawodzie wyuczonym na rynku lokalnym, jak i w Unii Europejskiej oceniają gorzej 
niż uczniowie. Wynika to głównie z faktu pracy w innym zawodzie lub odmiennej 
specjalizacji niż wyuczony zawód czy specjalizacja. Większość osób nie wie, czy ist-
nieje popyt na ich wyuczony zawód. Znajomość językowa jest o kilka punktów procen-
towych gorsza niż u uczniów szkół zawodowych. Główny tego powodem jest niepo-
sługiwanie się językiem obcym w życiu codziennym i zawodowym. 

Pozytywną cechą uczniów jest świadomość potrzeby podnoszenia w przyszłości 
kwalifikacji poprzez różnego rodzaju kursy, szkolenia czy też studia zawodowe lub 
podyplomowe. U absolwentów szkół zawodowych wskaźnik ten się obniżył, ale nie-
znacznie: 66% osób podnosi kwalifikacje na pięć dostępnych sposobów: samokształ-
cenie, kursy, szkolenia, studia zawodowe oraz podyplomowe. 

Uczniowie mają słabe rozeznanie w sprawie wiedzy, szczególnie praktycznej, zdo-
bywanej w trakcie zajęć zawodowych. Zagadnienie to dokładniej opisano w podroz-
dziale 3.5, lecz porównując wyniki uczniów oraz absolwentów, zauważyć należy dużo 
większy optymizm u uczniów, który dotyczy jakości praktycznej nauki zawodu oraz 
kwalifikacji ponadzawodowych. Wynika to z nieznajomości realiów zawodowych, 
braku doświadczenia na rynku pracy, wręcz nieznajomości tego rynku.  

Ocena uczniów pod względem cech osobowościowych niezbędnych przy wykony-
waniu zawodu nie odbiega od oceny pracodawców. Perfekcja zarówno w jednej, jak 
i drugiej grupie uzyskała najwięcej punktów. Z kolei najniżej cenioną cechą była deter-
minacja. Natomiast ambicja stanowiła jedną z bardziej przez uczniów szanowanych cech 
osobowościowych. Z kolei motywacja oraz pewność siebie są cechą bardziej docenianą 
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w gronie uczniowskim aniżeli przez pracodawców. Odwrotnie sytuacja wygląda w wy-
padku otwartości oraz cierpliwości, które pracodawcy cenią u pracowników. 

Stwierdzono, że uczniowie są w miarę świadomi wymagań stawianych przez pra-
codawców. Reasumując, dane dotyczące świadomości uczniów pokazują, że uczniowie 
coraz dojrzalej podchodzą do własnej edukacji, po ukończeniu szkoły chcą ją uzupeł-
niać. Jednakże nabywane umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie w trakcie 
kształcenia w szkołach zawodowych nie są wystarczające dla pracodawców.  

Czynnikiem zewnętrznym wpływającym istotnie na jakość systemu kształcenia 
w szkołach zawodowych jest między innymi baza dydaktyczna. Analizę tego zagad-
nienia podzielono (Składowe bazy dydaktycznej)14 na trzy elementy: warunki lokalowe, 
nowoczesne technologie (informacyjne i komunikacyjne) oraz bazę językową. 

Na warunki lokalowe składa się część warsztatowa (warsztaty ogólnozawodowe, 
pracownie specjalistyczne, pracownie komputerowe oraz praktyki zawodowe w jedno-
stce przyzakładowej) i część mieszkalna (liczba miejsc w internacie). Po przeanalizo-
waniu danych stwierdzono, że około 70% szkół ma przygotowanie warsztatowe do 
celów dydaktycznych. Jednakże 36,11% szkół nie posiada trzech na cztery typów 
warsztatów, a aż 88,89% jednostek edukacyjnych nie dysponuje na swoim terenie 
warsztatami ogólnozawodowymi. Informacja ta prowadzi do wniosku, że szkolnictwo 
zawodowe jest niedofinansowane. Zbyt niskie kwoty przeznaczane są na inwestycje, 
które stworzyłyby większe szanse na bardziej kontrolowaną, dostępną oraz stojącą na 
wyższym poziomie jakość kształcenia zawodowego. Analiza części mieszkalnej jedno-
stek edukacyjnych wykazała, że szkoły zawodowe są słabo przygotowane na przyjmo-
wanie uczniów z terenu. 50% szkół posiada własny internat, a spośród 36 szkół, aż 
połowa zalicza się do grupy szkół dużych (min. 551 uczniów). Słaba baza mieszka-
niowa jest ograniczeniem dla osób chcących podjąć kształcenie w danej szkole. Pre-
miowani są mieszkający w pobliżu, co powoduje, że dyrekcja szkół – z własnej winy 
– przyjmuje osoby kierujące się często nieistotnymi przyczynami w wyborze szkoły. 
Ważne jest wyposażenie szkół w nowoczesne technologie informacyjne i komunika-
cyjne. Dostępem do Internetu oraz witryną internetową może się pochwalić 97,22% 
szkół zawodowych. Nauka przedmiotów z grupy nowoczesnych, ukierunkowanych na 
nowe potrzeby gospodarki oraz społeczeństwa prowadzona jest w większości jednostek 
edukacyjnych. Nauczyciele wykorzystują do celów dydaktycznych nowoczesne urzą-
dzenia. W większości szkół nauczyciele mają dostęp do: rzutników, drukarek wszyst-
kich typów, skanerów, kserokopiarek, komputerów stacjonarnych, telefonów oraz 
faksów. W połowie zbadanych szkół wykorzystuje się do celów dydaktycznych urzą-
dzenia wielofunkcyjne oraz projektory multimedialne. W co trzeciej szkole korzysta 
się z laptopa. Spis wykorzystywanych urządzeń daje pogląd na charakter przygotowy-
wanych materiałów.  

Uzyskane dane pierwotne pozwoliły stwierdzić, że szkoły zawodowe są lepiej wy-
posażone pod względem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych, aniżeli pod względem zasobów lokalowych. Autor zauważył, że baza dydaktycz-
na nie jest wystarczająca do prawidłowego kształtowania kompetencji indywidualnych 
u uczniów. Szkoły posiadają nowoczesne urządzenia, lecz w niewystarczającej liczbie; 

                                                        
14 Patrz, rysunek 9, s. 55. 
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jedynie w połowie szkół nauczyciele mogą korzystać z nowoczesnych form przekazywa-
nia wiedzy (prezentacja multimedialna). Jeszcze gorzej jest w wypadku pomieszczeń do 
zajęć praktycznych (sale zawodowe, ponadzawodowe), w których kształci się prawidło-
we kompetencje uczniów. Szkoły dysponują niewystarczającą ich liczbą. Z kolei zupełny 
brak lub mała liczba miejsc w internatach ogranicza nabór uczniów do szkół.  

3.3. Jakość kształtowanych kompetencji indywidualnych w systemie  
edukacyjnym a potrzeby pracodawców 

Teoretyczny schemat tworzenia kompetencji kluczowych i organizacyjnych na 
podbudowie kompetencji indywidualnych składa się z siedmiu elementów (rysunek 1), 
jednakże w systemie edukacyjnym wykształcić oraz udoskonalić można tylko niektóre 
spośród nich.  

W szkołach zawodowych uczniowie mogą zdobyć doświadczenie, umiejętności 
i przede wszystkim kwalifikacje zawodowe oraz ponadzawodowe. Kształtowanie 
kompetencji indywidualnych bez współudziału oraz sugestii ze strony pracodawców 
wydaje się błędne. Aby to udowodnić, zestawiono dane pobrane z ankiet uczniowskich 
z ankietami absolwentów oraz pracodawców.  

Główny nacisk w rozważaniach nad kompetencjami indywidualnymi położono na 
kwalifikacje. W praktyce przyjęło się mówić o kwalifikacjach formalnych i rzeczywi-
stych. Pierwsze określane są zazwyczaj rangą dyplomu, drugie zaś przejawiają się 
w konkretnym działaniu15. Biorąc pod uwagę dwa podmioty organizacyjne, dla szkół 
zawodowych istotniejsze są kwalifikacje formalne, a dla przedsiębiorstw kwalifikacje 
rzeczywiste. Z tej rozbieżności mogą powstać trudności dostosowania kształcenia za-
wodowego uwzględniającego potrzeby rynku. 

Oceniając uczniów pod kątem kompetencji indywidualnych, zwrócono uwagę na 
kwalifikacje zawodowe i ponadzawodowe, zainteresowania, świadomość oraz cechy 
osobowościowe. W celu sprawdzenia kompetencji oraz wymagań rynkowych, przeba-
dana została grupa absolwentów. Uzupełnieniem danych są cechy osobowościowe 
preferowane przez pracodawców. Kompetencje uczniów mają w dużej mierze charak-
ter nabywany. Natomiast cechy osobowościowe, zdolności oraz cechy psychofizyczne 
stanowią grupę składników wrodzonych. Niezwykle istotna w kształtowaniu kompe-
tencji indywidualnych jest świadomość jednostkowa. W podrozdziale 3.2 stwierdzono, 
na podstawie danych ankietowych, że uczniowie posiadają rozwiniętą świadomość. 
Przykładem mogą być chociażby dane dotyczące motywów wyboru szkoły. W więk-
szości uczniowie kierowali się powodami istotnymi, które pozwolą im realizować się 
w przyszłości w wyuczonym zawodzie. Dodatkowo należy stwierdzić, że bardzo duża 
część uczniów zauważa braki w swoim wykształceniu, które po ukończeniu szkoły 

                                                        
15 Z. Wiatrowski, Szkoła zawodowa a współcześnie rozumiane kwalifikacje pracownicze [w:] 

B. Pietrulewicz (red.), Problemy pracy i kwalifikacji pracowników w okresie przemian, Centrum Zastoso-
wań Ergonomii, Zielona Góra 1996, s. 15. 
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zawodowej deklarują, że będą uzupełniać swoje kwalifikacje. Dopełnieniem tych da-
nych są wyniki analizy ankiet absolwenckich, które pokazują, że duża część osób uzu-
pełniła kształcenie głównie na kursach, szkoleniach oraz poprzez samokształcenie. 
Stąd wypływa wniosek, że absolwenci szkół zawodowych zauważają potrzebę uzupeł-
niania wiedzy oraz umiejętności. Przekonuje ich do tego głównie fakt, że wykonywana 
przez nich praca nie stanowi kontynuacji wyuczonego zawodu. Jednakże brak czasu 
lub środków finansowych powoduje, że kształcenie ustawiczne ogranicza się najczę-
ściej do wspomnianych wyżej powyższych form. 

Cechy osobowościowe, jako składnik kompetencji, w istotny sposób wpływają na 
pewne indywidualne skłonności osób. Jedne osoby są bardziej predysponowane do 
podnoszenia kwalifikacji, inne mniej. Z przeanalizowanych danych wynika, że ucz-
niowie oraz pracodawcy preferują takie cechy, jak perfekcja czy też ambicja, najmniej 
pożądana jest determinacja, która, można sądzić, ma charakter negatywny. 

Zwrócić należy uwagę na to, że 50,9% uczniów szkół zawodowych nie odbywa 
praktyk zawodowych. Brak tej formy kształcenia zawodowego powoduje, że osoby te 
nie posiadają nawet minimalnego doświadczenia potrzebnego przy rozpoczęciu pracy. 
Zatrudniani są na stażu, w czasie którego uzupełniają braki w kompetencjach zawodo-
wych. Z kolei osoby uczęszczające na praktyki zawodowe wykonują bardzo proste, 
mało złożone zadania, często niezwiązane z wyuczanym zawodem. Natomiast absol-
wenci szkół zawodowych w konfrontacji z wymaganiami pracodawców praktyki za-
wodowe oceniają zazwyczaj słabo lub przeciętnie. Wynika to z niewielkiej lub braku 
kontroli ze strony szkół zadań wykonywanych przez uczniów w trakcie praktyk zawo-
dowych. Zjawisko to pogłębia brak współpracy szkół z przedsiębiorstwami. Dodatko-
wo 63,8% przebadanych absolwentów nie wykonuje wyuczonego zawodu, a więc 
szkoły nie dostarczają specjalistów, którzy na rynku pracy cieszą się popytem. Kształ-
cenie odbywa się w izolacji od potrzeb oraz charakteru gospodarki, również w wymia-
rze lokalnym. 

W dobie nowej gospodarki kwalifikacje zawodowe powinny być uzupełnione kwa-
lifikacjami ponadzawodowymi, czyli znajomością technologii informacyjnych oraz 
języków obcych. Znajomość podstaw informatycznych wśród uczniów oraz absolwen-
tów jest podobna. Jednakże należy wyżej ocenić świadomość posiadania kwalifikacji 
informatycznych wśród absolwentów. 34% absolwentów swoje kwalifikacje w tej 
dziedzinie określiło jako co najmniej dobrą. Znajomość podstaw informatycznych jest 
o kilka punktów gorsza wśród uczniów. Analizując dane pierwotne, stwierdzono, że 
wynika to ze znajomości przez uczniów jedynie programów komunikacyjnych oraz 
podstaw obsługi Internetu. Dużo gorsza jest znajomość programów użytkowych oraz 
systemów operacyjnych. Uzupełnieniem wiedzy informatycznej są umiejętności języ-
kowe. Wzrost świadomości oraz potrzeba znajomości języków obcych doprowadziły 
do tego, że duża część uczniów zna chociaż jeden z języków obcych na poziomie pod-
stawowym. Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała, że dobra znajomość 
jednego z języków (szczególnie angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego) zwięk-
sza możliwości zatrudnienia w krajach członkowskich. Oczywiście, kwalifikacje te 
dodatkowo powinny być poparte kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem.  

Duży wpływ na rozwój kompetencji indywidualnych mają składniki wrodzone, 
czyli cechy osobowościowe, psychofizyczne oraz świadomość. Elementami zarówno 
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wynikającymi z tych składników, a zarazem wzbogacającymi człowieka są zaintere-
sowania. Ich poszerzanie jest sposobem na rozwój nie tylko osobowości jednostki, lecz 
również jej umiejętności oraz doświadczenia. Pod tym względem uczniowie stanowią 
grupę o dużym potencjale, ponieważ 87,6% z nich posiada zainteresowania. Wśród 
absolwentów wskaźnik ten jest niższy o kilkanaście punktów procentowych.  

Każdy uczeń biorący udział w praktykach zawodowych uzupełnia swoją wiedzę 
praktyczną, która często jest nieprzydatna na stanowisku pracy. Połowa absolwentów 
nie wykorzystuje żadnych umiejętności nabytych w procesie edukacyjnym. Wynika to 
głównie z braku współpracy między szkołami a przedsiębiorstwami lokalnymi na po-
ziomie wymagań rynkowych.  

Uczniowie opuszczający szkołę zawodową powinni – oprócz wiedzy oraz umiejęt-
ności – posiadać chociaż minimalne doświadczenie potrzebne do wykonywania zawo-
du. Różnice w doświadczeniu między absolwentami a uczniami szkół zawodowych 
wynikają z nieprawidłowego prowadzenia praktycznej nauki zawodu. 

Co prawda, uczniowie posiadają wysoką świadomość oraz preferowane przez pra-
codawców cechy osobowościowe. Są to składniki wrodzone kompetencji indywidual-
nych, ale w wypadku elementów nabytych: kwalifikacji zawodowych i ponadzawodo-
wych oraz zainteresowań, umiejętności, doświadczenia poziom jest dużo niższy. 
W trakcie praktycznej nauki zawodu uczniowie zdobywają umiejętności, które rzadko 
wykorzystują w życiu zawodowym. W efekcie uczniowie nie mają chociażby mini-
malnego doświadczenia praktycznego w wyuczonym zawodzie. Największym proble-
mem szkolnictwa zawodowego jest nieprawidłowy dobór kształconych zawodów, 
które nawet uzupełnione o wysokie umiejętności i doświadczenie nie dają gwarancji 
zatrudnienia. Należy również skorygować programy oraz poziom kształcenia po-
nadzawodowego, szczególnie zajęć informatycznych oraz języków obcych. Nauczanie 
z tych przedmiotów powinno być nastawione na umiejętność wykorzystywania ich 
w życiu codziennym.  

3.4. Kształcenie zawodowe w wymiarze zawodu oraz praktycznej nauki zawodu 

Aby prawidłowo funkcjonować na rynku pracy, absolwenci szkół zawodowych 
powinni posiadać umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, pozwalające znaleźć 
zatrudnienie w regionie. 

Dodatkowymi czynnikami zewnętrznymi służącymi doskonaleniu kompetencji in-
dywidualnych są przygotowanie zawodowe nauczycieli oraz kontrola i wpływ szkół na 
praktyczną naukę zawodu. 

Baza dydaktyczna stanowi w procesie edukacyjnym podstawę prawidłowego 
kształtowania kompetencji wśród uczniów. Jednakże brak wykwalifikowanej kadry 
nauczycielskiej spowodowałby tylko częściowe jej wykorzystywanie. Dlatego te dwa 
czynniki muszą się uzupełniać i być rozwijane w równomiernym stopniu. 

Nauczyciele szkół zawodowych, w odróżnieniu od nauczycieli z pozostałych typów 
szkół ponadgimnazjalnych, oprócz wiedzy teoretycznej muszą posiadać kwalifikacje 
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praktyczne. Odwołując się do badań własnych stwierdzono, że najwięcej nauczycieli 
posiada stopień nauczyciela kontraktowego oraz mianowanego, co dowodzi, że ukoń-
czyli oni kursy i szkolenia pedagogiczne i są zatrudnieni w placówce oświatowej, od-
powiednio, od roku do czterech lat. Dopiero osoby starające się o awans na nauczyciela 
dyplomowanego muszą między innymi wykazać się ukończeniem studiów podyplo-
mowych oraz opublikowaniem dwóch prac własnych, nierecenzowanych. 

Podzielono doskonalenie zawodowe nauczycieli na część teoretyczną oraz prak-
tyczną. W części teoretycznej wyróżniono dokształcanie podstawowe (kursy, szkolenia 
trwające nie dłużej niż 60 godzin). Do dokształcania zaawansowanego zalicza się: 
studia zawodowe, studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne. Odrębną część sta-
nowi wiedza informatyczna. 

Ze względu na charakter oraz koszt uczestnictwa, nauczyciele spośród dwóch form 
uzupełniania wiedzy najczęściej wybierają kształcenie podstawowe. W 83,3% szkół 
zawodowych nie więcej niż 40% grona pedagogicznego ukończyło studia, studia po-
dyplomowe lub kursy kwalifikacyjne. Od nauczycieli wymaga się podstawowych kwa-
lifikacji informatycznych potrzebnych do pracy dydaktycznej, dotyczy to coraz szer-
szej grupy. W większości zdobywają oni umiejętności informatyczne na zajęciach 
wewnątrzszkolnych, prowadzonych przez nauczyciela informatyki.  

W szkołach zawodowych zatrudnia się dużą liczbę nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych. W wyniku takiej polityki kadrowej placówki te w elastyczny sposób mogą 
dostosować się do wymogów rynku pracy. Nauczyciele przedmiotów zawodowych, na 
których jest mniejsze zapotrzebowanie, mają możliwość być skierowani do prowadze-
nia innych zajęć, na których nauczanie pozwalają im kwalifikacje formalne. 

Szczególnie istotną rolę w kształceniu odgrywają doświadczenie oraz umiejętności 
posiadane przez nauczyciela, a przekazywane uczniom. Większość spośród nauczycieli 
kształcących w przedmiotach zawodowych ma doświadczenie. Dyrektorzy szkół uwa-
żają, że 91,7% nauczycieli wykazuje się wymaganymi umiejętnościami zawodowymi 
przydatnymi podczas prowadzenia zajęć praktycznych. 

Reasumując, kwalifikacje nauczycieli oceniane są przez dyrektorów szkół bardzo 
wysoko, jednakże ich kwalifikacje, szczególnie zawodowe, powinny być ciągle aktua-
lizowane. Służyć powinny temu szkolenia i staże zawodowe. Brak zainteresowania 
grona nauczycielskiego doskonaleniem się sprawia, że jakość kompetencji indywidual-
nych kształtowanych wśród uczniów podczas edukacji zawodowej jest niska.  

Po przeanalizowaniu danych stwierdzono, że przygotowanie praktyczne nauczycieli 
oceniane jest wysoko, lecz wiedzę teoretyczną zdobywają na własną rękę lub za po-
średnictwem kursów. Nasuwa się wniosek, że brak rozwoju zawodowego nauczycieli 
spowodować może obniżenie jakości kształcenia jeżeli nie obecnie, to w najbliższej 
przyszłości.  

Kolejnym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na kształtowanie kompetencji 
indywidualnych jest prowadzenie sformalizowanej praktycznej nauki zawodu. Oznacza 
to, że szkoła powinna mieć możliwość prowadzenia kontroli oraz wpływu na zadania 
i programy prowadzone na praktykach zawodowych i zajęciach praktycznych. Analizę 
zagadnienia podzielono na dwie części. Pierwsza omawia kontrolę szkół nad prakty-
kami zawodowymi, a druga rozwój praktyk zawodowych. W celu uzyskania odpowie-
dzi wzięte zostały częściowe wyniki ze wszystkich ankiet badawczych. 
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Dyrekcje szkół w większości stwierdziły, że dysponują wystarczającą bazą do pro-
wadzenia zarówno zajęć praktycznych, jak i praktyk zawodowych. Prawie we wszyst-
kich szkołach jest utworzone stanowisko kierownika praktyk oraz funkcjonują progra-
my praktyk, uwzględniające charakter zawodu. W większości placówek potwierdzono, 
że kontrola realizacji praktyk polega na sprawdzaniu zeszytu praktyk i obecności 
uczniów w miejscu ich odbywania się oraz prowadzeniu rozmów z uczniami. Jednakże 
w odczuciu uczniów sytuacja przedstawia się inaczej. 48,27% uczniów odbywających 
praktyki zawodowe, szukała miejsca praktyk bez pośrednictwa szkoły. Jest to duży 
odsetek i świadczyć może o braku zaufania do instytucji edukacyjnych oraz 
o niedocenianiu praktyk zawodowych jako zajęć, podczas których uczniowie zdobędą 
odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie. 

Szkoły, jako podmiot tworzący i organizujący praktyki, nie wprowadzają nowych 
form przyczyniających się do poprawy jakości praktyk. Zbyt mało jednostek edukacyj-
nych współpracuje z firmami chociażby w zakresie prowadzenia praktyk zawodowych. 
Ponadto powinno istnieć trwałe i mocne powiązanie praktyk zawodowych z zajęciami 
praktycznymi. Wynikiem tego byłoby powstawanie prac dyplomowych łączących 
teorię z praktyką. Należałoby powiększyć kompetencje kierowników praktyk związa-
nych ze wspomaganiem uczniów w poszukiwaniu pracy, ludzie zatrudnieni na tym 
stanowisku powinni stanowić pomost pomiędzy uczniami a pracodawcami lub ucznia-
mi a urzędem pracy. Uczniowie uważają, że szkoły organizują praktyki w sposób 
schematyczny. Zgodnie z rozporządzeniem z 1 lipca 2002 roku praktyki uczniowskie 
są ograniczone godzinowo, lecz przywołany dokument nie zawiera informacji szczegó-
łowych na temat zadań oraz celów, jakie powinny być wykonywane i osiągane na 
praktykach. Absolwenci posiadający (w odróżnieniu od uczniów) większe doświad-
czenie zawodowe postrzegają praktyki jako zajęcia, w trakcie których nie rozwijali 
umiejętności ani nie wykształcili cech osobowościowych. Jest również istotne, że naj-
większa grupa absolwentów odbywała praktyki w firmach niewspółpracujących ze 
szkolnictwem zawodowym. W ponad połowie firm prowadzone są praktyki, ale 
w większości przedsiębiorcy nie współpracują ściśle ze szkołami, ograniczając się do 
przyjmowania uczniów na praktyki.  

Po przeanalizowaniu danych szczegółowych należy stwierdzić, że szkoły kontrolują 
praktyki w sposób bierny, a takie ich podejście do zagadnienia wyklucza rozwój kwali-
fikacji zawodowych. Nie istnieje system kontroli oraz rozwijania praktyk. Osąd pod-
budowany jest brakiem współpracy szkół zawodowych z dużą liczbą przedsiębiorstw, 
brakiem kontroli oraz sprawdzania nabywanych przez uczniów umiejętności. Szkoły 
nie konsultują praktycznej nauki zawodu z pracodawcami, a nabywane przez uczniów 
kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w nikłym stopniu powiązane są z teorią. 

W każdej prawidłowo funkcjonującej organizacji musi następować przepływ in-
formacji. Uznano, że w celu poprawnego kształtowania kompetencji, oprócz czynni-
ków zewnętrznych, istotne jest przekazywanie informacji uczniom i nauczycielom. Do 
analizy posłużyły dane z ankiet jednostek edukacyjnych oraz uczniów. Dyrekcje bada-
nych szkół zawodowych stwierdziły, że w 86,1% szkół istnieje stanowisko kierownika 
praktyk. Jednakże połowa uczniów nie wie, że takie stanowisko w ich placówce ist- 
nieje. Potwierdza to, że tylko 10% uczniów znalazło miejsce praktyk dzięki pomocy 
szkoły. Pozostali korzystali z innych pośredników. 19,4% uczniów odbywa praktyki  
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zawodowe w jednostkach przyzakładowych, z którymi szkoły współpracują lub je 
prowadzą.  

Należy stwierdzić, że przepływ informacji dotyczących praktyk zawodowych we-
wnątrz organizacji edukacyjnej, uwzględniających uczniów oraz nauczycieli jest nie-
stety niski, a nawet bardzo niski. Stanowisko kierownika praktyk jest sformalizowane, 
o jego istnieniu nic nie wie połowa uczniów. Zapewne obowiązki kierownika praktyk 
zna jeszcze mniej osób. Jest to jeden z przykładów świadczących o braku przepływu 
informacji albo o nieprawidłowym ich przepływie. Szkoły, które mają warsztaty oraz 
możliwość prowadzenia praktyk w jednostkach przyzakładowych, nie są w pełni wy-
korzystywane. Większość uczniów wybiera miejsce praktyk poza szkołą, a nawet 
w firmach niezwiązanych ze szkołą umową. 

3.5. Współpraca między jednostkami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami  
lokalnymi 

W kształceniu zawodowym niezwykle istotne jest ścisłe powiązanie szkolnictwa 
z przedsiębiorstwami. Powinno to być korzystne nie tylko dla szkół oraz firm, lecz 
również dla osób wchodzących na rynek pracy. Wysoka jakość kompetencji indywidu-
alnych świadczy bowiem zarówno o możliwościach osoby, lecz również o elastyczno-
ści i konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Bardzo ważne jest stworzenie powiązań między szkołami a firmami. Dostrzega się 
potrzebę zintegrowania kształconych zawodów lub specjalności z potrzebami praco-
dawców. Umiejętności i doświadczenie potrzebne na początku pracy muszą być po-
wiązane z wykształceniem nabywanym w trakcie praktyk. Powinno się na nich reali-
zować zadania, które mogą być przydatne w przyszłej pracy. 

Największe problemy związane są z dostosowaniem kształconych zawodów i spe-
cjalności w szkołach zawodowych do zapotrzebowania na specjalistów w przedsiębior-
stwach. Przede wszystkim profesje są niedostosowane do realiów rynku pracy, 
w szkołach zawodowych przeważa kształcenie zawodów ze średnich grup zawodo-
wych, kolejno: 72, 31, 34, 51 oraz 74. Natomiast z ankiet absolwentów wynika, że 
pracodawcy potrzebują specjalistów innych profesji. 63,8% absolwentów zatrudnio-
nych jest na stanowiskach niezwiązanych z wyuczonym zawodem.  

Zadania wykonywane w trakcie praktyk mocno odbiegają od wyobrażeń pracodaw-
ców, które zazwyczaj ograniczone są do poleceń podstawowych, często niezwiązanych 
z kształconym zawodem. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest brak kontroli szkół 
nad praktykami.  

W dobie społeczeństwa informacyjnego coraz większego znaczenia nabiera wy-
kształcenie, większe jest zapotrzebowanie na wykształcenie średnie techniczne, co 
potwierdziło porównanie danych ze szkół oraz od pracodawców. 

Jak już wspomniano, szczególnie ważna dla prawidłowego funkcjonowania szkół 
jest współpraca z przedsiębiorstwami lokalnymi. Jednakże kooperacja ta powinna być 
ściślejsza, na przykład odbywać się za pośrednictwem kierownika praktyk, do którego 
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obowiązków należy nie tylko wyszukiwanie miejsca praktyk, ale również wybór miej-
sca odbywania stażu oraz zatrudnienia. Na przeszkodzie stoi ocena kompetencji indy-
widualnych absolwentów szkół zawodowych przyjmowanych do pracy. Zazwyczaj 
absolwenci szkół posiadają wiedzę teoretyczną, lecz nie wykazują większych umiejęt-
ności i kwalifikacji praktycznych oraz doświadczenia. Mimo to pracodawcy ocenili, że 
w ostatnich trzech latach przygotowanie edukacyjne nowych pracowników znacznie 
się poprawiło. Wynika to ze zmiany procesu kształcenia w minionych dwóch, trzech 
latach, która zaszła w 94,4% badanych szkół zawodowych. 

Potrzeby, dla których zajść muszą zmiany poprawiające kształcone kompetencje 
indywidualne, powinny zostać zauważone w jednostkach edukacyjnych.  

Reasumując, potwierdza to istnienie niedostosowania programów zawodowych 
oraz kształconych zawodów w jednostkach edukacyjnych do wymogów stawianych 
przez pracodawców. 

Bardzo ważne jest zestawienie zachowań tych podmiotów na rynku pracy, ponie-
waż – z jednej strony – pracodawcy oceniają co najwyżej jako przeciętne kompetencje 
absolwentów szkół, z drugiej zaś strony nie wszystkie jednostki edukacyjne zauważają 
konieczność badania zapotrzebowania gospodarki na rodzaj profesji czy też ukierun-
kowania kształconych przedmiotów do potrzeb przedsiębiorców.  

Zauważono, że w 91,7% jednostek edukacyjnych stwierdzono istnienie współpracy 
z przedsiębiorstwami. Jednakże 56,5% przedsiębiorców potwierdziło jakąkolwiek 
współpracę ze szkołami zawodowymi.  

Brak odpowiedniego przygotowania, zła selekcja kandydatów do szkół oraz zły do-
bór kształconych zawodów lub specjalności w szkołach wpływa na charakter obowiąz-
ków pracownika ograniczonych do wykonywania zadań podstawowych. 

Ostatnie trzy lata, w trakcie których zaszły zmiany w procesie kształcenia, według 
pracodawców wpłynęły pozytywnie na przygotowanie absolwentów szkół do pracy 
w firmach różnych branż gospodarki. 

Uznano, że najważniejszym składnikiem zaistnienia współpracy między jednost-
kami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami jest znajomość rynku pracy. Aż około poło-
wa spośród przebadanych szkół posiada nikłą wiedzę, albo nie ma jej wcale, na temat 
przedsiębiorstw lokalnych zatrudniających pracowników w zawodach przez te jednost-
ki kształconych. 

Należy zauważyć, że przedsiębiorstwa – ze względu na zwiększającą się konkuren-
cyjność na rynku oraz zmiany w gospodarce – chcą i starają się współpracować ze 
szkołami. Z kolei jednostki edukacyjne biernie podchodzą do kooperacji z firmami. 
Szkoły zawodowe powinny stworzyć możliwości wykorzystywania informacji płyną-
cych od pracodawców. Zmiany w procesie kształcenia są konieczne i muszą zajść dla 
lepszego i pełniejszego wykształcenia kompetencji indywidualnych zasobów ludzkich. 
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3.6. Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie 

Dotychczas w firmach dominowało przekonanie, że o wartości i konkurencyjności 
przedsiębiorstwa decyduje wartość materialna, czyli zasób budynków, maszyn lub 
urządzeń. Jednakże w dobie przemian społeczno-gospodarczych coraz większego zna-
czenia nabierają wartości niematerialne, czyli kompetencje ludzi zatrudnionych w tych 
przedsiębiorstwach. Rozwój technologiczny następuje w tak szybkim tempie, że aby 
móc go wykorzystać optymalnie, wymagany jest rozwój zasobów ludzkich. W wypad-
ku szkół zawodowych największe możliwości mają absolwenci szkół średnich, ponie-
waż posiadają potencjał kwalifikacyjny oraz możliwości szybszego rozwoju niż na 
przykład absolwenci szkół zasadniczych. W zasadniczych szkołach zawodowych po-
stawiono na rozwój w wąskim rozumieniu zawodu, pomijając odpowiednie przygoto-
wanie praktyczne.  

W szkołach tych kształci się głównie w zawodach z pięciu grup: 72, 31, 34, 51 oraz 
74. Potwierdzają to dane z ankiet absolwentów. Jednakże wyuczone zawody albo są 
programowo niedostosowane do wymagań pracodawców, albo nie ma na nie zapotrze-
bowania. Wniosek ten wyciągnięto z faktu, że 63,8% absolwentów wykonuje zawód, 
który nie jest ich zawodem wyuczonym. Jest to negatywne zjawisko, które sprawia, że 
posiadają oni zerowe albo nikłe kompetencje do pracy na danym stanowisku. Więk-
szość absolwentów podnosi swoje kwalifikacje, jednakże rzadko są one związane 
z wykonywanym zawodem. Świadczyć to może o tymczasowości zatrudnienia, co 
nasuwa wniosek, że należy lepiej dobierać osoby do kształconych w szkołach zawo-
dów. Co prawda, duża część przebadanych pracowników aktualizuje wiedzę zawodo-
wą związaną z wykonywanym zawodem, ale nastawienie indywidualne pracowników 
świadczy o tym, że jeżeli znajdą pracę, w której będą wykorzystywać wiedzę nabytą 
w szkole, to opuszczą dotychczas zajmowane stanowisko pracy. Sytuacja ta jest nieko-
rzystna dla przedsiębiorców, ponieważ firmy, inwestując w rozwój pracowników, tracą 
środki pieniężne. Odejście pracownika lub grupy pracowników może spowodować 
zmniejszenie konkurencyjności firmy na rynku, dodatkowo pracodawcy muszą prze-
szkolić nowego pracownika.  

Rozwój kompetencji pracowników jest ważny przy zwiększaniu konkurencyjności 
firmy. Przedsiębiorstwa najwięcej środków przeznaczają na szkolenia zewnętrzne. Jest 
to pozytywne zjawisko, ponieważ takie zajęcia prowadzą specjaliści z danej branży, 
a firmy nie dostosowują pracowników do organizacji, lecz kształtują kompetencje 
przydatne w pracy.  

Dla prawidłowego funkcjonowania pracownika w firmie konieczna jest karta sta-
nowiska pracy albo chociaż zakres obowiązków. W średnich albo dużych przedsiębior-
stwach korzysta się z jednej i/lub drugiej z wymienionych form. Natomiast w małych 
firmach nie ma sformalizowanych obowiązków związanych z wykonywaną pracą. 

Prawidłowy rozwój pracowników powinien, według pracodawców, być związany 
z nabywaniem doświadczenia, następnie wykształceniem zdolności, zdobyciem wy-
kształcenia zawodowego oraz ogólnego, a na końcu podnoszeniem umiejętności przy-
datnych na zajmowanym stanowisku pracy.  
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Przebadani pracownicy w dużej części ocenili wymogi stawiane im przez praco-
dawców jako wysokie. Ta ocena wynika zapewne stąd, że wykonują zawód, w którym 
nie kształcili się w trakcie nauki w szkole. Jednakże pracodawcy uzupełniają braki 
w wykształceniu zawodowym pracowników poprzez ich dokształcanie. 66,1% respon-
dentów uzupełnia swoją wiedzę, lecz tylko 37% w granicach wykonywanego zawodu. 
Wynika z tego, że te 37% może otrzymywać zwrot kosztów kształcenia, pozostałe 
osoby w większości uzupełniają swoje kwalifikacje we własnym zakresie. 

Stwierdzono, że warunki pracy mają wpływ na rozwój pracowników. W tym zakre-
sie działania pracodawców wymusza gospodarka: aby przedsiębiorstwo mogło funk-
cjonować i konkurować, musi inwestować w zasoby ludzkie. Brak rozwoju pracowni-
ków odbije się w przyszłości na konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

W szkołach zawodowych w niepełnym wymiarze kształtowane są kompetencje in-
dywidualne, a kwalifikacje zawodowe oraz ponadzawodowe zazwyczaj rozwijane są 
w ujęciu podstawowym. Pozostałe składniki kompetencji kształtowane w szkole 
(umiejętności, zdolności i doświadczenie) są w słabym stopniu rozwijane. Wynika to 
głównie z ubogiej bazy dydaktycznej, zaniedbań w doskonaleniu zawodowym nauczy-
cieli oraz praktycznej nauki zawodu, braku rzetelnej współpracy w tym zakresie 
z przedsiębiorstwami. 

Zmiany w otoczeniu zewnętrznym wymusiły na przedsiębiorstwach korektę w po-
stępowaniu z zasobami ludzkimi. Rzadko prowadzone są kursy praktyczne, w trakcie 
których możliwe byłoby zdobycie umiejętności i doświadczenia, a nawet udoskonale-
nie składników wrodzonych kompetencji, czyli zdolności oraz cech osobowościowych.  

Reasumując, obecnie w szkołach zawodowych oraz przedsiębiorstwach uwagę sku-
piono na kształtowaniu kwalifikacji oraz umiejętności. Jednakże pracodawcy preferują 
u pracowników nie tylko umiejętności, lecz również doświadczenie, które może być 
ulepszane dzięki kursom lub szkoleniom o charakterze praktycznej nauki zawodu.  

* * * 

W rozdziale trzecim zaprezentowano metody badawcze oraz wnioski z badań pier-
wotnych. Najważniejszą metodą użytą w badaniu empirycznym była metoda ankieto-
wa, a narzędziem badawczym – kwestionariusz. Uzupełnieniem metody ankietowej 
była metoda obserwacyjna. Badania uzupełniające przeprowadzono w jednostkach 
edukacyjnych, samorządowych oraz organu administracji publicznej przy wykorzysta-
niu wywiadu pogłębionego niestandaryzowanego. Przedstawiono również dane pier-
wotne zebrane w szkołach zawodowych orz przedsiębiorstwach z regionu lubuskiego. 

W rozdziale czwartym przedstawione zostaną propozycje zmian oraz koncepcja 
sieci społeczno-zawodowej, w ujęciu statycznym i dynamicznym. Najistotniejszym 
powodem stworzenia koncepcji sieci społeczno-zawodowej jest uaktywnienie 
współdziałania w kształtowaniu kompetencji indywidualnych wielu instytucji, czyli 
przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych, samorządowych oraz organu administracji 
publicznej.  

 



 



Rozdział IV 
Koncepcja sieci społeczno-zawodowej dla doskonalenia  

kompetencji młodych 

W niniejszym rozdziale przedstawiona jest propozycja dotycząca doskonalenia 
kompetencji indywidualnych dzięki różnym podmiotom i w tym celu zaproponowano 
koncepcję sieci społeczno-zawodowej, w której dominują dwie grupy podmiotów, 
czyli szkoły zawodowe oraz przedsiębiorstwa. Jednakże ze względu na aspekt społecz-
ny koncepcja uzupełniona jest o instytucje samorządowe oraz organ administracji pu-
blicznej. 

Pierwszym przeanalizowanym składnikiem jest świadomość, następnie zaprezen-
towane są cechy osobowościowe i zainteresowania zasobów ludzkich, a także baza 
dydaktyczna szkół zawodowych. 

Kształtowanie kompetencji indywidualnych przez system edukacji zawodowej jest 
omówione w podrozdziale 3.3. Szczególną uwagę zwraca się na składniki kompetencji, 
które mogą być kształtowane oraz ulepszane w jednostkach edukacyjnych. Należą do 
nich: kwalifikacje zawodowe, kwalifikacje ponadzawodowe, umiejętności oraz do-
świadczenie. Aby prawidłowo rozwijać kompetencje jednostki edukacyjne muszą dys-
ponować odpowiednio przygotowaną bazą dydaktyczną oraz zatrudniać nauczycieli 
prezentujących zarówno wysoką wiedzę merytoryczną, jak i praktyczną. 

W punkcie 3.4 przedstawiono kształcenie kwalifikacji zawodowych dzięki prak-
tycznej nauce zawodu, czyli zajęciom praktycznym oraz praktyce zawodowej1. Ważne 
jest również dopasowanie kształconych zawodów do wymagań rynku pracy. 

Aby osiągnąć właściwe efekty w kształceniu zawodów oraz jakości kształcenia, na-
leży dostosować te elementy do potrzeb przedsiębiorstw. Dlatego duże znaczenie ma 
analiza danych dotycząca współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami.  

Szkolnictwo zawodowe powinno spełniać istotną rolę w kształtowaniu kompetencji 
indywidualnych. Jednakże ważny problem stoi również przed przedsiębiorstwami. 
Transformacja gospodarcza, która nastąpiła w Polsce na początku lat 90. XX wieku, 
spowodowała zmianę formy własności firm, powstał wolny, konkurencyjny rynek. 
Wraz ze zmianą struktury gospodarki następowało przechodzenie do gospodarki post-
industrialnej, w wyniku czego organizacje zaczęły dostrzegać znaczenie zasobów ludz-
kich jako czynnika konkurencyjności. Prawidłowy rozwój organizacji zależy od inwe-
stowania w rozwój kompetencji indywidualnych. Uwagę skupiono została głównie na 
kwalifikacjach zawodowych, kwalifikacjach ponadzawodowych, umiejętnościach oraz 
doświadczeniu. 

                                                        
1 Patrz rysunek 7, s. 40. 
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4.1. Propozycje usprawnień w systemie edukacyjnym, polityce przedsiębiorstw, 
instytucji samorządowych oraz organu administracji publicznej 

W poniższym podrozdziale zawarto propozycje zmian w systemie edukacyjnym 
oraz na rynku pracy związanych z kształtowaniem kompetencji indywidualnych. Aby 
w pełni uzasadnić proponowane zmiany, opisano słabe i mocne strony szkół zawodo-
wych oraz przedsiębiorstw, a dodatkowo przeprowadzono wywiady w różnych instytu-
cjach: o charakterze edukacyjnym, samorządowym oraz administracji ogólnej. W wy-
niku tych działań stworzono k o n c e p c j ę  s i e c i  s p o ł e c z n o - z a w o d o w e j  
r e g i o n u  l u b u s k i e g o  d o  s p r a w  w s p ó ł p r a c y  s z k ó ł  z a w o d o w y c h  
z  p r z e d s i ę b i o r s t w a m i. Główną oś tej koncepcji stanowią szkoły zawodowe 
oraz przedsiębiorstwa. W celu stworzenia wzajemnych zależności między nimi wyko-
rzystano w niej jednostki, które istnieją i mają w swoich zakresach działania skierowa-
ne na rynek pracy lub/i na rynek edukacyjny, jednakże z różnych przyczyn nie realizują 
w pełni lub w ogóle zadań przed nimi postawionych.  

Stworzona koncepcja sieci społeczno-zawodowej (rysunek 12), oprócz opisu kie-
runków i charakteru kontaktów między instytucjami, przedstawia zadania, które pod-
mioty powinny realizować. Podmioty przedstawione na rysunku 12 podzielono na 
instytucje o zasięgu lokalnym oraz regionalnym. Do pierwszej grupy zaliczono: szkoły 
zawodowe, przedsiębiorstwa, instytucje szkoleniowe, powiatowe urzędy pracy oraz 
samorządy powiatowe, które reprezentują urzędy miast i starostwa powiatowe. Do 
grupy instytucji o charakterze regionalnym zaliczono Lubuskie Kuratorium Oświaty, 
Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski oraz Lubuski Urząd Wojewódzki. 

Na rysunku tym, linią                       obrysowano poziom powiatu, w którego struk-
turach funkcjonują podmioty współpracujące na rzecz rozwoju oraz dostosowania 
kompetencji indywidualnych. Z kolei poziom województwa znajduje się między linią  
                        a linią            i zawiera podmioty o charakterze regionalnym.  
W wypadku przedsiębiorstw wzięto pod uwagę lokalizację siedziby firmy. 

Pierwszym opisywanym podmiotem są szkoły zawodowe. Zgodnie z opisem 
w podrozdziale 2.4 wyróżniono cztery elementy zależne od szkół zawodowych, 
a wpływające na rozwijanie kompetencji indywidualnych. Są to: baza dydaktyczna 
szkół zawodowych, przygotowanie zawodowe nauczycieli, kształcenie zawodowe 
(praktyczna nauka zawodu) oraz kształcenie ponadzawodowe. Jako słabe strony jedno-
stek edukacyjnych wymienia się: bazę lokalową, będącą częścią bazy dydaktycznej, 
z niewystarczającą liczbą pomieszczeń do zajęć praktycznych, ubogim wyposażeniem 
sal komputerowych oraz częstym brakiem specjalistycznych pomieszczeń do nauki 
języków obcych. Nabór do szkół zawodowych ogranicza się zazwyczaj do uczniów 
mieszkających w bliskim otoczeniu placówki (najczęściej z tej samej miejscowości lub 
gminy). Wynika to z faktu, iż szkołom brakuje pomieszczeń mieszkalnych przezna-
czonych dla dojeżdżających uczniów. W większości narzędzia z grupy nowoczesnych 
technologii służą do wytwarzania podstawowych środków dydaktycznych. Do uatrak-
cyjnienia zajęć oraz lepszego przedstawienia, a tym samym łatwiejszej percepcji mate-
riału dydaktycznego (w formie tekstu, grafiki oraz mowy) służą prezentacje multime-
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dialne, które są w niewystarczającym stopniu wykorzystywane na zajęciach. Duży 
wpływ na poziom kształcenia w jednostkach edukacyjnych ma wiedza teoretyczna 
i praktyczna nauczycieli. Uznano, iż wiedza praktyczna nauczycieli jest czynnikiem, 
który obniża jakość kształcenia w szkołach. Większość nauczycieli przedmiotów za-
wodowych nie ma bowiem wystarczającego doświadczenia w zawodzie, którego nau-
cza. Szkoły zawodowe ze względu na swój charakter powinny zapewnić praktyczną 
naukę zawodu na wysokim poziomie, ale tak się nie dzieje. W rzeczywistości w trakcie 
praktyk uczeń zdobywa podstawowe lub niepotrzebne umiejętności, w minimalnym 
zaś stopniu doświadczenie. Natomiast w trakcie zajęć praktycznych udoskonala się 
zazwyczaj kwalifikacje, rzadziej umiejętności. Wynikać to może z nieodpowiedniej 
kontroli praktyk zawodowych prowadzonej przez szkoły zawodowe lub nawet jej bra-
ku; wymienione zjawisko zostało przez autora zidentyfikowane w przebadanych szko-
łach. Jednakże w kształceniu zawodowym największe błędy popełnia się na początku, 
czyli przy naborze do szkół. Kolejną słabą stroną szkolnictwa zawodowego jest wąski 
profil nauczania. W dobie społeczeństwa informacyjnego odchodzi się od wąskich 
specjalizacji na rzecz elastycznego wykształcenia. Dlatego zasadnicze szkoły zawodo-
we zastępowane będą średnimi szkołami technicznymi. W szkolnictwie zawodowym 
kształcone elementy merytoryczne nie są powiązane z zajęciami praktycznymi. Prak-
tyki zawodowe nie są zindywidualizowane, z rzadka w nauczaniu praktycznym stosuje 
się moduły. Słabo wypada kontrola praktyk, traktuje się te zajęcia jako mało potrzebne. 
W szkołach zawodowych istnieje słaby przepływ informacji na temat praktyk między 
nauczycielami a uczniami. Ale oprócz słabych stron, szkolnictwo zawodowe może 
pochwalić się sukcesami. Dotyczy to dobrego wyposażenia w nowoczesne urządzenia 
oraz modułowego nauczania przedmiotów teoretycznych, wysokiej wiedzy nauczycieli 
z zakresu podstaw informatyki oraz ich dużej wiedzy teoretycznej. Głównym zadaniem 
szkół zawodowych powinno być wykorzystywanie wiedzy czerpanej z modelu kompe-
tencyjnego dotyczącego zapotrzebowania jakościowego oraz ilościowego przedsię-
biorstw na obszarze powiatu2. 

Na przedsiębiorstwach współpracę ze szkołami zawodowymi wymusza rynek, na 
którym konkurencja wymaga doskonalenia organizacji. A zatem rynek może wymusić 
na nich uczestniczenie w realizacji koncepcji współdziałania różnych podmiotów, 
w celu rozwijania i dostosowywania kompetencji indywidualnych do potrzeb rynku. 
W przedsiębiorstwach także występują słabe i mocne strony kształtowania kompetencji 
indywidualnych, lecz co ważne – przeważają te drugie. Do słabych stron firm, pod 
względem rozwijania kompetencji indywidualnych, należy brak współpracy lub jedy-
nie podstawowa współpraca ze szkołami zawodowymi. Polega ona na tym, że firmy 
umożliwiają prowadzenie praktyk zawodowych na swoim terenie. Nowo pozyskani 
pracownicy-absolwenci szkół mają duże braki w umiejętnościach i doświadczeniu. 
Przyczyną tego jest również zatrudnianie ich do pracy w zawodzie niewyuczonym. Ze 
względu na przemiany gospodarcze, firmy nastawione są na zatrudnianie pracowników 
z wykształceniem minimum średnim, wysokimi umiejętnościami zawodowymi, do-

                                                        
2 Zapotrzebowanie ilościowe – zgłoszenie przez przedsiębiorstwo potrzeby zatrudnienia pracowników 

bez uwzględniania stanowiska pracy, zapotrzebowanie jakościowe – zgłoszenie przez przedsiębiorstwo 
wymagań kompetencyjnych od kandydatów na pracowników w uzależnieniu od stanowiska pracy. 
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świadczeniem wyniesionym z praktyk zawodowych, kwalifikacjami językowymi oraz 
informatycznymi.  

W stworzonej koncepcji społeczno-zawodowej przyjęto, że każde przedsiębiorstwo 
mające swoją siedzibę na obszarze powiatu jest reprezentowane w Lokalnym Zgroma-
dzeniu Przedstawicieli. Dla lepszej skuteczności sieci społeczno-zawodowej istotne 
jest zrzeszanie się przedsiębiorców w stowarzyszeniach branżowych. Firmy nie musia-
łyby wysyłać na spotkania przedstawicieli, bo reprezentowałby je przedstawiciel sto-
warzyszenia branżowego. Spowodowałoby to „odchudzenie” lokalnych zgromadzeń 
przedstawicieli, instytucja ta stałaby się bardziej elastyczna. Dzięki temu można by 
zwiększyć częstotliwość jej spotkań i w efekcie szybciej dostosowywać procesy i pro-
gramy instytucji edukacyjnych do potrzeb przedsiębiorstw. 

Należy zauważyć, że instytucje szkoleniowe wykorzystują w celach dydaktycznych 
nauczycieli zatrudnianych w szkołach oraz na uczelniach wyższych. Przed tego typu 
jednostkami staje zadanie prowadzenia kursów lub szkoleń, za pośrednictwem których 
uzupełnia się kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie. W koncepcji sieci spo-
łeczno-zawodowej dodatkowe zadanie przewidziano dla instytucji szkoleniowych. 
Polega ono na przejęciu obowiązku kształcenia osób nieaktywnych zawodowo, ale 
posiadających minimum kwalifikacji niezbędnych do zdobycia kompetencji wymaga-
nych przez przedsiębiorców. Ta inicjatywa jest szczególnie istotna w trakcie dostoso-
wywania do potrzeb przedsiębiorstw programów, procesów, a nawet zawodów kształ-
conych w szkołach.  

Powiatowe urzędy pracy rzetelnie zbierają informacje o zapotrzebowaniu ilościo-
wym w firmach. Prowadzą też działania wśród przedsiębiorców mające na celu dopa-
sowanie kompetencji pracowników do stanowisk, na które pracodawcy zgłaszają zapo-
trzebowanie. Uzyskane informacje przesyłane są do Lubuskiego Kuratorium Oświaty, 
samorządów lokalnych oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

W koncepcji sieci społeczno-zawodowej istotne miejsce zajmują starostwa powia-
towe oraz urzędy miast, które otrzymują poufne informacje dotyczące potrzeb kompe-
tencyjnych przedsiębiorstw, pośredniczą w kontaktach między jednostkami edukacyj-
nymi a przedsiębiorstwami oraz są instytucjami, do których spływają informacje ze 
wszystkich podmiotów o zasięgu lokalnym.  

Najważniejszą rolę na poziomie powiatu odgrywałoby Lokalne Zgromadzenie 
Przedstawicieli, będące jednostką o charakterze społecznym, a jednocześnie podmio-
tem wirtualnym, czyli nieposiadającym żadnych struktur formalnych oraz majątku. 
W jego skład wchodziłyby zainteresowane podmioty z obszaru lokalnego. Głównym 
zadaniem tej jednostki jest scalanie dyrektyw oraz podejmowanie strategicznych decy-
zji dotyczących kompetencji indywidualnych. Wśród głównych zadań Lokalnego 
Zgromadzenia Przedstawicieli należy wymienić: tworzenie modelu kompetencyjnego 
dotyczącego zapotrzebowania jakościowego i ilościowego przedsiębiorstw w krótkim 
i długim okresie czasu na terenie powiatu. Dodatkowo w zakresie działania mieściłaby 
się współpraca z Regionalnym Zgromadzeniem Przedstawicieli. Członkowie zgroma-
dzeń lokalnych zbieraliby się raz na sześć miesięcy. 

Jednym z podmiotów o zasięgu regionalnym jest Lubuskie Kuratorium Oświaty, 
którego głównym zadaniem byłoby pośredniczenie w przekazywaniu danych między 
Regionalnym Zgromadzeniem Przedstawicieli a szkołami zawodowymi. Stwierdzono, 
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że informacje te powinny zawierać listę zawodów lub specjalności oraz wytyczne do 
składników kompetencji wymaganych na rynku. Lubuskie Kuratorium Oświaty dodat-
kowo pośredniczyłoby między Wojewódzkim Urzędem Pracy a szkołami zawodowymi 
i instytucjami szkoleniowymi w sprawie uzupełniania kwalifikacji, umiejętności oraz 
doświadczenia osób bezrobotnych. 

Wojewódzki Urząd Pracy współpracowałby z Lubuskim Kuratorium Oświaty oraz 
z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie dostarczania informacji dotyczących 
rynku pracy. Przedstawiciel tej instytucji zasiadałby w Regionalnym Zgromadzeniu 
Przedstawicieli.  

W celu sformalizowania działań instytucji uczestniczących w realizacji koncepcji sie-
ci społeczno-zawodowej ważne jest zaangażowanie do nich instytucji samorządowych 
oraz organu administracji publicznej o zasięgu regionalnym. Przyniosłoby to podwójne 
korzyści: koncepcja sieci społeczno-zawodowej zyskałaby charakter formalny, a zarów-
no w Urzędzie Marszałkowskim, jak i Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim istnieją już 
jednostki odpowiedzialne za działania na rynku pracy lub/i rynku edukacyjnym.  

W strukturze Urzędu Marszałkowskiego znajduje się aktualnie Departament Spraw 
Społecznych, który w ramach stworzonej koncepcji miałby za zadanie wyznaczać 
przedstawiciela do Regionalnego Zgromadzenia Przedstawicieli. Dzięki temu Urząd 
Marszałkowski uzyskałby wiedzę o pracach oraz planach strategicznych Regionalnego 
Zgromadzenia Przedstawicieli. Ponadto uczestnictwo Urzędu Marszałkowskiego 
w koncepcji sieci społeczno-zawodowej pociągałoby za sobą współdziałanie z Sejmi-
kiem Wojewódzkim; wynika to z aktualnych zadań oraz kompetencji stojących przed 
Urzędem Marszałkowskim, które muszą mieć potwierdzenie w zatwierdzonych uchwa-
łach. 

Rola Sejmiku Wojewódzkiego nie przekraczałaby jego ustawowych działań polega-
jących na podejmowaniu uchwał zgłoszonych przez Regionalne Zgromadzenie Przed-
stawicieli oraz przekazywaniu ich do realizacji przez Departament Spraw Społecznych 
przy Urzędzie Marszałkowskim. 

Organem administracji publicznej działającym na terenie województwa jest Lubu-
ski Urząd Wojewódzki, w którego strukturach znajduje się Oddział do spraw Rynku 
Pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o terenowych organach admini-
stracji publicznej, instytucja ta koordynuje działania instytucji z sektora rynku pracy 
oraz prowadzi współpracę z Kuratorium Oświaty oraz jednostkami samorządowymi, 
kształtując proces edukacji zawodowej w województwie lubuskim. 

Regionalne Zgromadzenie Przedstawicieli, podobnie jak jego odpowiednik na po-
ziomie powiatu, byłoby podmiotem o charakterze społeczno-wirtualnym. W skład 
zgromadzenia wchodziłoby 18 przedstawicieli, w tym cztery jednostki o zasięgu regio-
nalnym oraz 14 przedstawicieli lokalnych zgromadzeń. Głównym zadaniem zgroma-
dzenia byłaby analiza informacji otrzymywanych z lokalnych zgromadzeń przedstawi-
cieli oraz tworzenie modelu kompetencyjnego dotyczącego zapotrzebowania jakościo-
wego i ilościowego przedsiębiorstw w krótkim i długim okresie czasu na obszarze 
województwa. Dodatkowo Regionalne Zgromadzenie Przedstawicieli powinno koor-
dynować działania między Lokalnymi Zgromadzeniami Przedstawicieli. Członkowie 
zgromadzenia zbieraliby się co najmniej raz w roku. 
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Legenda do rysunku 12: 
 

 
  

 
Ponadto Regionalne Zgromadzenie Przedstawicieli dokonywałoby korekt w mode-

lach kompetencyjnych o zasięgu lokalnym oraz miałoby prawo składania propozycji 
uchwał do Sejmiku Województwa, dotyczących rozwoju i dostosowywania kompeten-
cji do ryku pracy w województwie lubuskim.  

W koncepcji sieci społeczno-zawodowej można zauważyć brak uczelni wyższych, 
które mogą być dodatkową grupą instytucji oddziałujących na rozwijane kompetencje 
indywidualne. Jednakże w chwili obecnej uczelnie nie współpracują z otoczeniem 
rynkowym, prawie w ogóle nie współdziałają z przedsiębiorstwami czy też szkołami 
zawodowymi. 

Schemat koncepcji sieci społeczno-zawodowej ukazuje sposób oraz kierunki dzia-
łań i współpracy poszczególnych podmiotów. Jednakże nie zawiera dynamicznego 
charakteru zmian związanych z poszukiwaniem przez przedsiębiorstwa pracowników 
posiadających określone kompetencje indywidualne. Jest więc schematem statycznym. 

Na rysunku 13 przedstawiono z kolei uproszczony dynamiczny schemat poszuki-
wania pracowników posiadających określone kompetencje indywidualne. Przedsiębior-
stwo jest podmiotem, który autor nazwał jednostką inicjującą działanie. Polega to na 
przesyłaniu prze firmę informacji do rynku pracy dotyczącą kompetencji wymaganych 
od pracownika. Jeżeli na rynku znajduje się osoba niezatrudniona, a jednocześnie speł-
niająca wymogi kompetencji indywidualnych przedsiębiorstwa, następuje przekazanie 
przez Urząd Pracy danych osobowych do przedsiębiorstwa. W sytuacji gdy rynek nie 
sprosta oczekiwaniom kompetencyjnym przedsiębiorstwa, informacja za pośrednic-
twem Kuratorium Oświaty trafia do szkół zawodowych. Na tym etapie występują dwie  
 

Współpraca obustronna na poziomie lokalnym 

Zapotrzebowanie pracownicze

Zapotrzebowanie edukacyjne 

Współpraca o charakterze społecznym

Obszar powiatu 

Współpraca na poziomie regionalnym

Obszar województwa lubuskiego 

Przekazywanie projektów uchwał do Sejmiku Wojewódzkiego

Zatwierdzone uchwały skierowane do realizacji 
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płaszczyzny działań, w przypadku kształcenia ponadzawodowego korekty w procesie 
oraz programie kształcenia wymagają zgody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
W przypadku kształcenia zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 roku, o podziale godzinowym w praktycznej 
nauce zawodu decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z pracodawcami, i przy 
uwzględnieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

To jest sprzyjająca sytuacja dla wdrożenia i funkcjonowania koncepcji sieci spo-
łeczno-zawodowej, która może wykorzystać decentralizację uprawnień dotyczących 
zmian w programach kształcenia zawodowego. 

W chwili otrzymania zapytania szkoła zaczyna kształcenie w poszukiwanym zawo-
dzie lub specjalności, lecz nie przekazuje wszystkich potrzebnych umiejętności, kwali-
fikacji oraz doświadczenia. Po korekcie programu kształcenia, w odstępie roku rynek 
pracy zasilany jest kompetentnymi absolwentami szkół zawodowych. Jeśli szkoły nie 
kształcą uczniów w poszukiwanym zawodzie lub specjalności, wtedy w zależności od 
długości procesu kształcenia zawodowego, w odstępie od dwóch do czterech lat szkołę 
kończą kompetentni absolwenci. Uzupełnieniem tej koncepcji jest zaktywizowanie 
bezrobotnych poprzez kursy i szkolenia trwające od trzech do sześciu miesięcy, ale to 
zagadnienie wykracza poza temat tej książki. 

W momencie zasilenia rynku pracy przez kompetentnych absolwentów, zostają oni 
zarejestrowani, a następnie informacje przekazywane są do zainteresowanego przed-
siębiorstwa. Dynamizm w tym schemacie związany jest z sytuacją ciągłego dostoso-
wywania programów oraz procesów kształcenia do wymogów przedsiębiorstw.  

W tablicy 1 autor zawarł specyfikacje zachodzących działań w okresach czasowych 
od t0 do t8. 

Na układzie współrzędnych przedstawiono cztery sytuacje. W pierwszej na rynku 
pracy znajdują się pracownicy od zgłoszenia zapotrzebowania na określonego pracow-
nika do uzyskania informacji zwrotnej mijają dwa miesiące. W drugiej sytuacji szkoły 
zawodowe kształcą w poszukiwanym zawodzie lub specjalności, jednakże nie nabywa-
ją poszukiwanych przez pracodawców kompetencji indywidualnych. W takich warun-
kach czas realizacji wynosi 15 miesięcy. W trzeciej sytuacji rozważano podjęcie przez 
jednostki edukacyjne kursów i szkoleń rozwijających kompetencje indywidualne. 
Okres oczekiwania przez pracodawcę na pracownika spełniającego wymagania wynosi 
sześć miesięcy. Czwarta sytuacja zakłada niedostosowanie przez szkoły nie tylko pro-
gramu, lecz wręcz procesu kształcenia, w wyniku czego od momentu zgłoszenia po-
trzeby przez pracodawcę do przyjęcia do pracy absolwentów szkół zawodowych 
z wymaganymi kompetencjami indywidualnymi mija 39 miesięcy. 

Reasumując, czas oczekiwania przez pracodawcę na pracownika w zależności od 
sytuacji rynkowej wynosi od 2 do 39 miesięcy. 
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Tablica 1. Opis faz czasowych poszukiwania przez przedsiębiorstwa pracowników posiadających 
określone kompetencje indywidualne 

Czas Opis działań 
t0 do t1 Przedsiębiorstwo analizuje i przekazuje do urzędu pracy informacje dotyczące potrzeb kadrowych, 

ze zwróceniem uwagi na kompetencje indywidualne.  
Urząd pracy analizuje informacje od firm pod kątem sprostania wymogom rynku. 
Czas trwania: 2–4 tygodnie. 

t1 do t2 Ze względu na brak na rynku pracy osób mogących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie in-
formacja jest przekazywana do szkół zawodowych. 
Czas trwania: 1–2 tygodni. 

t1 do t7 Urząd pracy znajduje w bazie osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które spełniają wymogi 
stawiane przez pracodawcę.  
Czas trwania: 1–2 tygodni. 

t7 do t8 Bezrobotni, którzy spełniają wymogi pracodawców, kierowani zostają do firmy. 
Czas trwania: 1–2 tygodni.  

t2 do t3,t5 

 
Szkoły zawodowe sprawdzają, czy „produkują” przyszłych pracowników o wymaganych kompe-
tencjach. 
Czas trwania: 1–2 tygodni. 

t3 do t4 W pierwszym przypadku proces kształcenia uczniów spełnia wymagania rynkowe pod względem 
zawodów i specjalności, lecz uczniowie w trakcie procesu kształcenia nie nabywają wystarczają-
cych kompetencji. Po korekcie programu kształcenia na rynek pracy docierają absolwenci szkół 
zawodowych posiadający odpowiednie wykształcenie oraz kompetencje. 
Czas trwania: 1 rok. 

t5 do t6 W drugim przypadku wypuszczenie absolwentów na rynek pracy z określonymi kompetencjami 
i wykształceniem w zależności od typu szkoły zawodowej wynosi od 2–4 lat. Działania w przypad-
ku kształcenia zawodowego wymagają korekty nie tylko programu kształcenia, ale także całego 
procesu kształcenia.  
Alternatywą jest wykształcenie w krótszym czasie osób zarejestrowanych jako bezrobotne, 
a posiadających minimalne kwalifikacje, lecz bez odpowiednich kompetencji. Przewidywaną formą 
kształcenia są kursy i szkolenia, które umożliwiają zdobycie pewnych kompetencji w okresie 4–12 
tygodni.  

t6 do t7 Absolwenci docierają na rynek pracy, dane osobowe wprowadzane są do bazy danych dla pełniej-
szej analizy rynku. 
Czas trwania: 1–2 tygodni. 

t7 do t8 Urząd pracy selekcjonuje, z trzech grup osób, kandydatów na pracownika firmy, która zgłosiła 
zapotrzebowanie. W przedsiębiorstwie zatrudniane są osoby z wymaganym wykształceniem oraz 
kompetencjami indywidualnymi upoważniającymi do wykonywania określonych zadań. 
Czas trwania: 1–2 tygodni. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

4.2. Walidacja koncepcji sieci społeczno-zawodowej regionu lubuskiego 

W celu walidacji k o n c e p c j i  s i e c i  s p o ł e c z n o - z a w o d o w e j  r e g i o -
n u  l u b u s k i e g o  d o  s p r a w  w s p ó ł p r a c y  s z k ó ł  z a w o d o w y c h   
z  p r z e d s i ę b i o r s t w a m i  sformułowano wnioski dotyczące usprawnień w syste-
mie kształcenia i w polityce przedsiębiorstw w odniesieniu do doskonalenia kompeten-
cji indywidualnych. 

W celu sprawdzenia poprawności opracowanej koncepcji w ujęciu statycznym 
przeprowadzono jej walidację.  
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Aby zweryfikować koncepcję, wybrano metodę częściowego sprawdzenia, zwaną 
również konfirmacją3, jest ona jednym z rodzajów walidacji. Autor książki pełnił funk-
cję moderatora4, który kontrolował wywiad i rozwijał dyskusje, lecz w niej nie uczest-
niczył. Zgodnie z zaleceniem S. Kaczmarczyka wywiady grupowe są prowadzone 
z grupami od 5 do 25 respondentów. 

Założono, że walidacja przeprowadzona zostanie w instytucjach wchodzących 
w skład Regionalnego Zgromadzenia Przedstawicieli, czyli cztery instytucje o zasięgu 
regionalnym, oraz reprezentanci Lokalnych Zgromadzeń Przedstawicieli. Zgodnie 
z tymi założeniami w badaniu wzięły udział osoby z następujących jednostek organiza-
cyjnych: Lubuskiego Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wybrana instytucja z 14 
powiatów województwa lubuskiego. 

Populację badawczą z podziałem na powiaty dobierano poprzez wliczenie do grupy 
wszystkich instytucji z wcześniejszych badań i wybranie jednej jednostki do walidacji 
wyniku.  

Uwzględniając powyższe założenia, w badaniach z powiatu grodzkiego gorzow-
skiego oraz krośnieńskiego, sulęcińskiego, strzelecko-drezdeneckiego i słubickiego 
uczestniczyły szkoły zawodowe. Powiat grodzki zielonogórski reprezentowany był 
przez Urząd Miasta. Z kolei przedsiębiorcy na wywiad przybyli z powiatów nowosol-
skiego, żarskiego, wschowskiego oraz międzyrzeckiego. Instytucje szkoleniowe 
w wywiadzie grupowym reprezentowały instytucje z powiatów zielonogórskiego 
i świebodzińskiego. W powiecie żagańskim reprezentantem w trakcie walidacji był 
pracownik Starostwa Powiatowego. Natomiast przedstawicielem powiatu gorzowskie-
go była osoba oddelegowana z Powiatowego Urzędu Pracy. 

Należy przy tym wspomnieć, że instytucje regionalne posiadałyby stałe członko-
stwo w Regionalnym Zgromadzeniu Przedstawicieli. Z kolei uczestnicy Lokalnych 
Zgromadzeń Przedstawicieli wybieraliby spośród siebie swojego reprezentanta na Re-
gionalne Zgromadzenie Przedstawicieli. 

W spotkaniu wzięło udział 15 przedstawicieli spośród 18 zaproszonych instytucji. 
Pięć instytucji reprezentowało sektor samorządowy, sześć organizacji miało charakter 
edukacyjny. Przedsiębiorców reprezentowało czterech przedstawicieli.  

Spotkanie podzielono na trzy części, moderator na każdą z nich przeznaczył 20 minut.  
W pierwszej części zebrania prowadzący przedstawił i omówił koncepcje sieci spo-

łeczno-zawodowej oraz zadania jednostek organizacyjnych działających w ramach sieci. 
W drugiej części zebrania uczestnicy wywiadu podzieleni zostali na trzy grupy ro-

bocze, do pierwszej weszli przedstawiciele jednostek o charakterze edukacyjnym, do 
drugiej przedsiębiorcy, do trzeciej reprezentanci instytucji samorządowych. W tym 
czasie grupy miały uwzględnić swój subiektywny pogląd na słabe i mocne strony oraz 
szanse i zagrożenia koncepcji sieci społeczno-zawodowej. 

Przedstawiciele przedsiębiorstw, dyskutując nad koncepcją sieci społeczno-
-zawodowej, stworzyli wstępną analizę SWOT uwzględniającą ich uwagi. Wymienili 
                                                        

3 Por. A. Balcerak, Walidacja modeli symulacyjnych – źródła podstaw metodologicznych [w:] Symula-
cja systemów gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej (Prace Naukowe Instytutu 
Organizacji i Zarządzania), Wrocław 2003, s. 29. 

4 Por. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe..., s. 256–257. 
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trzy mocne oraz dwie słabe strony koncepcji. Wskazali również po dwa czynniki szans 
i zagrożeń, które pojawią się przy wdrożeniu koncepcji sieci społeczno-zawodowej. 

Tablica 2. Analiza SWOT koncepcji sieci społeczno-zawodowej przez przedstawicieli przedsię-
biorstw 

Mocne 
–  współpraca ze szkołami wpłynie na dostosowanie 

kompetencji do potrzeb rynku, 
–  uwzględnienie potrzeb pracodawców uruchomi do 

działań instytucje samorządowe, więcej zajęć prak-
tycznych. 

Słabe 
–  brak w koncepcji organizacji zrzeszających przed-

siębiorców, 
–  brak w szkołach specjalistów od kształcenia prak-

tycznego. 

Szanse 
–  możliwość zaistnienia prawdziwej oraz prawidłowej 

współpracy między firmami a szkołami zawodo-
wymi, 

–  zwiększenie konkurencyjności firm poprzez popra-
wę kompetencji pracowników. 

Zagrożenia 
–  koncepcja wymaga przekazywania poufnych da-

nych, które wiążą się z profilem oraz technologią, 
zagrożenie związane z wykorzystaniem informacji 
przez konkurencję, 

–  zwiększenie kompetencji pracowników pociągnie za 
sobą podwyżkę wynagrodzenia pracowników. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

Tablica 3. Analiza SWOT koncepcji sieci społeczno-zawodowej przez przedstawicieli instytucji 
edukacyjnych 

Mocne 
–  uczniowie znajdą po ukończeniu szkoły zatrudnienie, 
–  większe dostosowanie kompetencji i kwalifikacji do 

realiów rynku pracy, 
–  ściślejsza współpraca między jednostkami eduka-

cyjnymi a przedsiębiorstwami, 
–  połączenie wspólnych celów i zadań szkół zawodo-

wych i instytucji szkoleniowych, 
–  w instytucjach szkoleniowych pracownicy uzupeł-

niają kompetencje nabyte w szkole. 

Słabe 
–  nieuwzględnienie uczelni wyższych w koncepcji, 
–  zwiększenie znaczenia praktycznej nauki zawodu 

w procesie kształcenia spowodować może problemy 
z zatrudnieniem wykwalifikowanego nauczyciela, 

–  możliwość nakładania się kompetencji Kuratorium 
Oświaty i samorządów lokalnych w relacji z insty-
tucjami edukacyjnymi, 

–  trudności namówienia przedsiębiorców do współ-
pracy ze szkołami. 

Szanse 
–  zwiększenie znaczenia szkół zawodowych na etapie 

zdobywania kompetencji przez uczniów, większa 
grupa uczniów zdobywa przydatne kompetencje, 

–  działalność szkół zawodowych będzie lepiej ukie-
runkowana na realizację potrzeb rynku, bardziej 
rozsądne i kontrolowane przekwalifikowanie się 
nauczycieli. 

Zagrożenia 
–  odpływ nauczycieli związany ze zmianą kształconej 

specjalizacji lub specjalności, zwolnienia wśród na-
uczycieli, 

–  wysokie koszty przekwalifikowania nauczycieli, 
–  większa liczba godzin praktycznych pociąga za sobą 

zwiększenia kosztów jednostkowego wykształcenia 
w zawodzie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

Grupa osób reprezentująca instytucje edukacyjne, przeanalizowawszy koncepcję 
sieci społeczno-zawodowej, wykazała pięć mocnych oraz cztery słabe strony koncep-
cji. Według uczestników spotkania wdrożenie wiązało się z pojawieniem się czterech 
czynników zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu koncepcji, lecz równoważy-
ły je cztery czynniki usprawniające koncepcję sieci społeczno-zawodowej. 

Pracownicy instytucji samorządowych w analizie SWOT zwrócili uwagę na dwie 
mocne i dwie słabe strony schematu. Stwierdzili również, że wdrożenie koncepcji nie-
sie za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenie dla doskonalenia kompetencji indywidu-
alnych w województwie lubuskim. 
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Tablica 4. Analiza SWOT koncepcji sieci społeczno-zawodowej przez przedstawicieli jednostek 
samorządowych 

Mocne 
–  zmniejszenie liczby bezrobotnych, 
–  wykorzystanie do wdrażania koncepcji pracowni-

ków samorządowych. 

Słabe 
–  niedostosowanie prawa do zasad oraz zadań stawia-

nych w koncepcji,  
–  brak umocowań prawnych do wprowadzenia przy-

musu w uczestniczeniu firm w realizacji koncepcji. 

Szanse 
–  rozwój przedsiębiorstw, poprawa koniunktury 

zatrudnienia. 

Zagrożenia 
–  możliwość nakładania się zadań i kompetencji 

między jednostkami samorządowymi, 
–  z powodu braku umocowań prawnych koncepcja 

może być nie w pełni realizowana. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

Po pracy w grupach doszło do trzeciej części zebrania. Miała ona charakter podsu-
mowujący, moderator wraz uczestnikami wywiadu zebrali się w jednym pomieszcze-
niu i prezentowali na forum analizę SWOT koncepcji sieci społeczno-zawodowej. 
Rozpatrując poszczególne analizy SWOT, stwierdzono, że koncepcja posiada więcej 
pozytywów aniżeli negatywów. Jednak zwrócono uwagę na kilka czynników, które 
stanowić mogą o słabości koncepcji i zagrażać jej wdrażaniu. Analizowano wnioski 
z wywiadu grupowego w celu potwierdzenia zasadności powstania koncepcji, skupio-
no uwagę na słabych stronach oraz zagrożeniach związanych z wdrożeniem koncepcji 
sieci społeczno-zawodowej. Przedstawiciele przedsiębiorstw stwierdzili, że nie 
uwzględniono w koncepcji organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Brak w sche-
macie tego typu organizacji wynika z faktu, że większość przedsiębiorstw nie jest zrze-
szona w żadnym stowarzyszeniu przedsiębiorców. Rozwiązaniem tej sytuacji jest do-
konanie zmian prawnych, które wymogłyby na przedsiębiorstwach uczestniczenie 
w stowarzyszeniach ze względu na realizację doskonalenia kompetencji indywidual-
nych społeczeństwa. Zmiana ta miałaby istotny wpływ na łatwość funkcjonowania 
koncepcji, ponieważ przy obecnej strukturze do Lokalnego Zgromadzenia Przedstawi-
cieli wchodzić powinni wszyscy zainteresowani. Jednakże ze względów praktycznych 
nie jest możliwe, aby uczestniczyły w nim wszystkie przedsiębiorstwa. Włączenie do 
projektu stowarzyszeń zmieniłoby tę sytuację. Druga słaba strona koncepcji wskazana 
przez przedsiębiorców dotyczy braku w szkołach specjalistów od kształcenia praktycz-
nego. Jest to problem rzeczywisty, trudny do rozwiązania i wymagający czasu. Obec-
nie w szkołach zawodowych uwagę zwraca się głównie na kwalifikacje teoretyczne 
nauczycieli, pomijając ich przygotowanie praktyczne. Poprawić kwalifikacje praktycz-
ne można na dwa sposoby. Po pierwsze w szkołach powinno zatrudniać się osoby 
z bogatym doświadczeniem praktycznym, uzupełnionym o przygotowanie pedagogicz-
ne. Po drugie w celu zwiększenia w szkołach liczby specjalistów prowadzących zajęcia 
praktyczne można wdrożyć projekt przedstawiony na rysunku 14. Nauczyciele mogli-
by poprzez kursy lub szkolenia praktyczne uzyskiwać odpowiednie kwalifikacje. 

Przedstawiciele instytucji edukacyjnych w trakcie wywiadu grupowego wskazali na 
cztery słabe strony koncepcji. Pierwsza to nieuwzględnienie w koncepcji uczelni wyż-
szych. Brak tych jednostek wynika z faktu, że są one w minimalnym stopniu otwarte 
na współpracę zewnętrzną, w tym z przedsiębiorstwami. Zapewne w kontekście wdra-
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żanych projektów Unii Europejskiej sytuacja się zmieni, ale wymaga to kilku lat.  
Druga słaba strona koncepcji wynika z przypuszczenia, że zwiększenie znaczenia prak-
tycznej nauki zawodu w procesie kształcenia spowodować może problemy z zatrud-
nieniem wykwalifikowanego nauczyciela. Rozwiązanie tego problemu omówione zosta-
ło przy rozważaniu słabych stron przez przedsiębiorców. Trzecią słabą stroną, według 
przedstawicieli instytucji edukacyjnych, była możliwość nakładania się kompetencji 
Kuratorium Oświaty i samorządów lokalnych w relacji z instytucjami edukacyjnymi. 
Zarzut ten jest nieprawdziwy, ponieważ Lubuskie Kuratorium Oświaty organizuje oraz 
wyznacza procesy kształcenia zawodowego na podstawie informacji pochodzących 
z samorządów lokalnych. Natomiast samorządy lokalne nie zajmują się tworzeniem 
procesu kształcenia, lecz zbieraniem danych i pośredniczeniem między szkołami za-
wodowymi a przedsiębiorstwami. Reprezentanci instytucji edukacyjnych za czwartą 
słabość uznali sposób namówienia przedsiębiorców do współpracy ze szkołami. 
Stwierdzono, że większość firm dostrzega znaczenie zasobów ludzkich jako czynnika 
zwiększającego konkurencyjność. Przedsiębiorstwa tego niezauważające zapewne 
z upływem czasu będą chciały uczestniczyć w procesie, który pozwoli im podnosić 
kompetencje zatrudnionych osób oraz potencjalnych pracowników.  

Po przeanalizowaniu koncepcji przedstawiciele jednostek samorządowych wskazali 
dwie słabe strony pracy. Po pierwsze stwierdzili niedostosowanie prawa do zasad oraz 
zadań stawianych w koncepcji. Jest to istotny problem, który wymaga korekty 
w Ustawie o samorządach terytorialnych, Ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczy-
ciela, Ustawie o przedsiębiorstwach państwowych oraz rejestracji działalności gospo-
darczej. Druga słaba strona koncepcji wykazana przez samorządowców polegała na 
braku umocowań prawnych do wprowadzenia przymusu w uczestniczeniu firm w rea-
lizacji koncepcji. Rozwiązanie tego problemu wymaga od pracodawcy zmiany 
w ustawodawstwie w taki sposób, aby przedsiębiorstwa musiały w zależności od wiel-
kości firmy przyjmować na praktyki zawodowe określoną liczbę uczniów. Rozwiąza-
łoby to problem braku miejsc dla praktyk uczniowskich.  

W celu potwierdzenia poprawności przyjętej koncepcji oprócz słabych jej stron 
omówiono zagrożenia, na które wskazali uczestnicy wywiadu grupowego. Przedstawi-
ciele przedsiębiorstw wskazali, że wymóg przekazywania przez przedsiębiorstwa do 
samorządów lokalnych poufnych danych wiąże się z profilem działań oraz technologią. 
Środkiem zaradczym byłoby nałożenie odpowiedzialności za dane poufne na jednostki 
prowadzące, w tym wypadku instytucje samorządowe. Kolejnym zagrożeniem wymie-
nionym przez tę grupę roboczą było zwiększenie kompetencji pracowników, co może 
spowodować podwyżkę wynagrodzenia pracowników. Należy sądzić, że w tym przy-
padku jest to powód obiektywny do podwyższenia wynagrodzenia pracownikowi, po-
nieważ pracownik z wyższymi kompetencjami generuje większy zysk przedsiębior-
stwu, po drugie firma zyskuje lojalność pracownika. 

Kolejna grupa robocza skupiająca przedstawicieli instytucji edukacyjnych wskazała 
cztery zagrożenia. Pierwsze zagrożenie wynikające z odpływu nauczycieli, mające 
związek ze zmianą kształconej specjalizacji lub specjalności. Przemieszczenia nauczy-
cieli odbywałoby się w obrębie województwa lubuskiego. Oczywiście ten problem nie 
dotyczy szerokiej grupy nauczycielskiej, ale tylko nauczycieli prowadzących zajęcia 
z zakresu praktycznej nauki zawodu. Przedstawiciele instytucji edukacyjnych zauwa-
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żyli również niebezpieczeństwo związane ze zwolnieniami wśród nauczycieli. Jest to 
czynnik, który spowodować może podnoszenie kwalifikacji wśród nauczycieli, co 
może w efekcie podnieść poziom kształcenia. Powyższa sytuacja częściowo rozwiązu-
je wskazane przez uczestników wywiadu trzecie zagrożenie, czyli wysokie koszty 
przekwalifikowania nauczycieli. Osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji 
musiałyby je uzupełniać na własny koszt. Czwarte zagrożenie wskazane przez repre-
zentantów jednostek edukacyjnych dotyczyło większej liczby godzin praktycznych. 
Pociąga to za sobą zwiększenie kosztów jednostkowego wykształcenia w zawodzie. 
Stwierdzono, że dzięki podnoszeniu poziomu kształcenia zawodowego może poprawić 
się jakość kompetencji indywidualnych. 

Uczestniczące w wywiadzie grupowym instytucje samorządowe wytypowały dwa 
zagrożenia. Po pierwsze ich przedstawiciele wskazali na możliwość nakładania się 
zadań i kompetencji między jednostkami samorządowymi. Samorządy powiatowe mają 
za zadanie zbierać i analizować dane od przedsiębiorstw z terenu powiatu, następnie 
dane przekazują do Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim, 
który współpracuje z Oddziałem do spraw Rynku Pracy z Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Instytucje o zasięgu regionalnym odpowiadają za kształtowanie procesu 
kształcenia oraz działania aktywizujące bezrobotnych, poprzez podnoszenie kompeten-
cji indywidualnych. Drugim zagrożeniem według samorządowców był brak umocowań 
prawnych, które spowodować mogą, że nie w pełni realizowana będzie koncepcja. 
Wymaga to zaangażowania ze strony Sejmiku Wojewódzkiego, który powinien za-
twierdzać uchwały wymagane w prawidłowym funkcjonowaniu koncepcji sieci spo-
łeczno-zawodowej. 

Reasumując, należy stwierdzić, że wskazane przez uczestników wywiadu grupowe-
go mocne strony oraz szanse przeważają nad słabymi stronami i zagrożeniami. Część 
negatywnych wskazań uczestników wynika z ich subiektywnego poglądu na sytuację 
oraz zmian, które mogą się pojawić po wdrożeniu koncepcji w życie. Wskazano rów-
nież, że koncepcja wymaga uzupełnienia o uczelnie wyższe oraz stowarzyszenia przed-
siębiorstw. Prawidłowe funkcjonowanie koncepcji sieci społeczno-zawodowej wymaga 
wprowadzenia potrzebnych regulacji prawnych. 

* * * 

Poprawie sytuacji na rynku pracy i rynku edukacyjnym ma służyć koncepcja sieci 
społeczno-zawodowej regionu lubuskiego do spraw współpracy szkół zawodowych 
z przedsiębiorstwami regionalnymi. Oprócz szkół zawodowych i przedsiębiorstw do 
koncepcji włączono inne instytucje, zarówno samorządowe, organ administracji pu-
blicznej, jak i inne jednostki z rynku pracy oraz rynku edukacyjnego. 

Rozważania uzupełniono o u p r o s z c z o n y  d y n a m i c z n y  s c h e m a t  p o -
s z u k i w a n i a  p r a c o w n i k ó w  p o s i a d a j ą c y c h  o k r e ś l o n e  k o m p e -
t e n c j e  i n d y w i d u a l n e, w którym wyszczególniono podmiot-zleceniodawcę, czyli 
przedsiębiorstwo, podmiot-wykonawcę, czyli szkoły zawodowe, oraz szeroko rozumiane 
otoczenie. Dla przedsiębiorstw istotny jest czas reakcji na zgłoszoną potrzebę, dlatego 
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autor tej książki stworzył układ współrzędnych opisujący rozkład czasowy, w zależności 
od możliwości rynku, szkół oraz potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorstwa. 

Dla potwierdzenia wniosków z badań głównych, ujętych w koncepcji sieci społecz-
no-zawodowej, dokonano walidacji stworzonej koncepcji w ujęciu statycznym poprzez 
przeprowadzenie wywiadu grupowego z 15 przedstawicielami Regionalnego Zgroma-
dzenia Przedstawicieli. Wnioski wyciągnięto za pomocą analizy SWOT. Wykazano, że 
koncepcja posiada zarówno mocne, jak i słabe strony. Zwrócono również uwagę na 
szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem koncepcji doskonalenia kompetencji in-
dywidualnych w świetle potrzeb przedsiębiorstwa województwa lubuskiego.  

 



 



Zakończenie 

W książce zaprezentowany został sposób rozwiązania problemu kompetencji indy-
widualnych osób młodych kształcących się w szkołach zawodowych. Koncepcja sieci 
społeczno-zawodowych ma stworzyć nowe relacje pomiędzy szkołami, instytucjami 
samorządowymi i przedsiębiorcami.  

Weryfikacja koncepcji potwierdziła wyciągnięte wnioski z badań przeprowadzo-
nych w województwie lubuskim. 

Rezultatem funkcjonowania tej koncepcji powinien być skuteczny i efektywnie 
działający system pozwalający dostosowywać programy i proces kształcenia do zmie-
niających się potrzeb pracodawców. Dzięki niemu absolwenci posiadać będą kompe-
tencje wymagane przez przedsiębiorstwa, co przełoży się na wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym oraz przyczyni się do zmniejszenia 
bezrobocia wśród młodych. 

Należy zwrócić uwagę, że zmiany, które mają nastąpić w podmiotach ujętych 
w koncepcji, nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych. Wynika to z redukcji 
działań, które okazały się niepotrzebne. Zostały one zastąpione działaniami ukierun-
kowanymi na doskonalenie kompetencji indywidualnych młodego pokolenia.  
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