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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. GŁUPCZE! JAR WEJŚĆ NA DROGE DO BOGACTWA·’

Rozdział I. 

Kompetencje
[ Magdalena Jelonek ]

Wysokie kompetencje i skłonność mieszkańców do inwestowania w posiadane umiejętności to jedne z kluczowych czynników sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz wzmocnieniu gospodarek poszczególnych państw (por. Hansson, Johanson, Leinter 2004, OECD 2010, CEDE- FOP 2012). Te same cechy zostały wymienione w strategii OECD „Better Skills, Better Jobs, Bettter Lives" (OECD 2012) jako czynniki, które powinny sprzyjać zmniejszeniu bezrobocia wśród młodych ludzi oraz ograniczeniu nierówności dochodowych. 
Warto zatem spojrzeć na problem potrzeb kompe tencyjnych, sięgając do źródeł i przytaczając opinie pracodawców na temat kompetencji, które są dla nich najistotniejsze podczas rekrutacji pracowników. Równocześnie, należy przyjąć szerszą (niż koncepcja popytowo-podażowa) perspekty

wę w spojrzeniu na omawianą kwestię, poprzez próbę zidentyfikowania tych cech czy kompetencji, które w przyszłości będą warunkować rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Warto też przypomnieć, że możemy mówić o dwóch typach
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kompetencji: tych, które są wymagane w przypadku zatrudnianych pracowników (sprzyjają prowadzeniu biznesu) oraz tych, które zwiększają szansę na podjęcie decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej (sprzyjają zakładaniu i utrzymaniu firmy). 
Należy obalić mit, że polscy pracodawcy posiadają sztywne wymagania odnośnie poziomu wykształcenia przyszłych pracowników. Aż dla 42% z nich poziom 
wykształcenia kandydata na dane sta
nowisko nie ma większego znaczenia. 

Oczywiście, w przypadku obsadzania stanowisk specjalistycznych poszukiwane są zazwyczaj osoby z wykształceniem wyższym, ale w przypadku stanowisk niższego szczebla takie wykształcenie jest często niewskazane. Wydaje się jednak, że wysoki poziom wykształcenia nie jest w chwili obecnej gwarantem dużej produktywności kadry. 

Wykres 1. 1. Poszukiwani pracownicy - czy 
ważny jest poziom wykształcenia? 

■ ■ Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Pol- 
9 9 ski i Europy monitoring rynku pracy. Zgodnie z zamie

rzeniami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim śledzi, w trak
cie 5 edycji badań prowadzonych od 2010 r. do 2014 r„ jak 
zmienia się struktura kompetencji na rynku pracy. 

W ramach tego kompleksowego projektu badawczego 
poszukiwane są odpowiedzi na kluczowe pytania, które 
zadają sobie z myślą o przyszłości uczniowie, studenci, 
pracownicy, pracodawcy, czy instytucje publiczne odpo
wiedzialne za kształtowanie polityki w zakresie kapitału 
ludzkiego na skalę ogólnopolską, ale i regionalną 
(http: //bkl. parp. gov. pl/projekt). 

Istnieją inne, ważniejsze czynniki, które odgrywają istotną rolę w procesie oceny jakości pracownika. Czynniki te to posiadane przez kandydata kompetencje. Część z nich bezpośrednio wiąże się z wyuczonym zawodem (z kwalifikacjami, które posiada kandydat), a część to typowe kompetencje miękkie. 
Od pierwszej edycji badania BKL (2010 r. ) pracodawcy wymieniali te same kompetencje, które - ich zdaniem - są najistotniejsze w przypadku zatrudnianych pracowników. Warto dodatkowo zaznaczyć, że istotność tych umiejętności z roku na rok wzrastała. Kompetencje te zaklasyfikowano do 3 grup: 
1.  Kompetencje samoorganizacyjne - samodzielność, zarządzanie czasem, podejmowanie decyzji, inicjatywa, odporność na stres i ogólnie chęć do pracy. 2.  Kompetencje interpersonalne - dotyczące kontaktów z ludźmi, komunikatywności, współpracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów. 3.  Kompetencje zawodowe - związane z wykonaniem zadań specyficznych dla poszczególnych zawodów. 

http://bkl.parp.gov.pl/projekt
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Stanowiska: KIER - kierownicze. SPEC - specjalistyczne. TECH - techniczne. BIUR biurowe. USLU - usługowe.
ROBW - robotnicy wykwalifikowani. OPER - operatorzy. ROBN - robotnicy niewykwalifikowani 
Wartości w tabeli oznaczaj procenty
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Tabela 1.1. Czego wymaga się od pracowników zatrudnianych na określonych stanowiskach?

Bez względu na zawód wykonywany 
przez pracownika, wymienione po
wyżej kompetencje miękkie stano
wią niejako „jądro” kluczowych cech 
i umiejętności, które powinna posia
dać każda osoba zatrudniona. Są to 
kompetencje w największym stopniu 
„transferowalne" pomiędzy różnymi 
zawodami, a tym samym warunkujące 
- w razie konieczności - szansę szyb
kiego przekwalifikowania się.

0 ile kompetencje ściśle zawodowe są wyrabiane w toku kursów/szkoleń specjalistycznych lub w ramach kształcenia formalnego, o tyle kompetencje miękkie, 

w tym samoorganizacyjne i interpersonalne, są znacznie trudniejsze do kształtowania w ramach klasycznego procesu edukacyjnego. Ponadto, wymagają nie tyle specjalistycznych szkoleń, ile przede wszystkim zmiany sposobu myślenia o edukacji, w tym modyfikacji podejścia do procesu kształcenia i samej dydaktyki.
Mówiąc o kompetencjach interperso
nalnych, przedsiębiorcy mieli na myśli przede wszystkim takie umiejętności, jak: umiejętność kontaktowania się 
z innymi ludźmi (klientami), komu
nikatywność, współpraca w grupie, 
w tym umiejętność rozwiązywania 



i rozładowywania konfliktów, oraz 
zdolność do odpowiedniej autopre
zentacji. Jak widać, są to kompetencje, które - najogólniej rzecz ujmując - pozwalają na nawiązanie odpowiednich relacji zarówno ze współpracownikami, jak i klientami przedsiębiorstwa. Kom
petencje organizacyjne należą do szerszej klasy zdolności indywidualnych, psychologicznych. Organizacja w tym przypadku wiąże się z samodzielnością 
pracownika, umiejętnością efektyw
nego zarządzania czasem czy podej
mowaniem inicjatywy. Są to te cechy, które charakteryzują pracownika ak
tywnego, zaangażowanego, który nie 
wymaga ciągłego nadzoru i kontroli 
ze strony pracodawcy. Poza wymienionymi powyżej kompetencjami organizacyjnymi, do umiejętności indywi
dualnych, psychologicznych, które 
są często wymieniane przez praco
dawców (częstotliwość zależy w tym wypadku od wykonywanego zawodu) należą: kreatywność/innowacyjność, 
odporność na stres, umiejętność po
dejmowania szybkich decyzji, przed

siębiorczość, ambicje zawodowe oraz 
dążenie do podnoszenia kwalifikacji. Kolejna grupa poszukiwanych kompetencji to umiejętności o charakterze 
kognitywnym. Należy podkreślić, że pracodawcy nie przypisują tych umiejętności jedynie pracownikom wykonującym zawody specjalistyczne, ale wymagają ich od pracowników biurowych czy robotników. Pracodawcy mają tutaj na względzie głównie: myślenie analitycz
ne i syntetyczne, umiejętność rozwią
zywania problemów i przewidywania 
konsekwencji podjętych działań, kon
centrację i podzielność uwagi, a także 
rozumienie tekstu oraz umiejętność 
uczenia się. Dość specyficzne - charakterystyczne dla wybranych, choć niekoniecznie tylko kierowniczych stanowisk pracy - są kompetencje kierownicze. Wiążą się one z przywództwem, umie
jętnością koordynowania pracy, dele
gowania zadań oraz kontroli ich wy
konania.
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Zbiorcze zestawienie kompetencji miękkich najczęściej poszukiwanych przez pracodawców zostało przedstawione w tabeli 1.2.

Tabela 1.2. Kompetencje miękkie poszukiwane przez pracodawców

Deklarowane przez pracodawców, a opisane powyżej potrzeby na pierwszy rzut oka nie wydają się wygórowane i wynikają zapewne ze specyfiki rynku pracy w Polsce, która swoją siłę gospodarczą budowała głównie na wysokiej jakości i względnie niskiej cenie personelu „średniego szczebla", coraz częściej zatrudnianego np. w branżach oferujących usługi outsourcingowe. Nie jesteśmy już wprawdzie kojarzeni tylko i wyłącznie z tanią i niewykwalifikowaną siłą roboczą, ale też nie znajdujemy się w czołówce krajów o najwyższym stopniu rozwoju przemysłów innowacyjnych, które chłoną wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

Nie dziwi zatem, że oferowane miejsca pracy w większym stopniu wymagają dobrego wykształcenia ogólnego oraz znajomości języków obcych. Wymienione kompetencje w zupełności wystarczą do tego, aby być produktywnym pracownikiem zatrudnionym na stanowisku szczebla średniego (w firmie oferującej podstawowe usługi z zakresu HR, obsługi księgowej czy bankowej). ■
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Polskie miasta na liście Top Emerging Global Outsourcing Cities

Źródło: Tholons (2012). 

2012 Top 100 Out

sourcing Destinations.

Miasto Kraje Europy
Wschodniej (2012 r.) Kraje - ogółem

Kraków 1 11

Warszawa 28 38

Wrocław 68 78

Polskie miasta, w tym szczególnie Kraków i Warszawa, sytuują się w czołówce świato
wych centrów outsourcingowych. Biorąc pod uwagę jedynie kraje Europy Wschodniej, 
można śmiało powiedzieć, że jest to ścisła czołówka. Mimo iż w porównaniu z krajami 
azjatyckimi w Polsce w sektorze SSC (Shared Services Centers) zatrudnionych jest zde
cydowanie mniej osób, to ich liczba niedługo powinna przekroczyć 100 tys.

Potrzeby przedsiębiorstw mogą się zmieniać - 
jak uwzględnić to w systemie kształcenia?

Warto jednak pamiętać, że są to potrzeby na „tu 
i teraz”, które w przyszłości mogą ewoluować 
w zależności od zmian, jakie zajdą w struktu
rze i sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw. A zmiany te wydają się konieczne. Przewaga kosztowa Polski - jako kraju „pracownika średniego szczebla" - będzie się coraz bardziej zmniejszała (głównie w związku z rosnącą konkurencją zagraniczną). Jeśli 
zatem jako kraj nadal mamy być konkurencyjni, 
to powinniśmy konkurować w obszarze zaawan
sowanych usług i procesów, a te z kolei wymaga
ją nie tylko kompetencji ogólnych, ale i wąskich 
kompetencji specjalistycznych.

Podsumowując, popyt na konkretne kompetencje u pracowników jest silnie skorelowany z poziomem innowacyjności i zaawansowania produktów/ usług oferowanych przez przedsiębiorstwa. Zatem od kierunków rozwoju sektora prywatnego zależeć będzie to, jakie grupy kompetencji będą szczególnie poszukiwane na rynku. Na potrzeby kompetencyjne, które będą ewoluować, w przyszłości będzie rnusiał odpowiadać sektor edukacji, dostosowując sposób uczenia, formę zajęć, długość kursu oraz samą treść

do zmieniającej się praktyki gospodarczej. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że sektor edukacji będzie rnusiał „przewidywać" te potrzeby, biorąc pod uwagę kierunki rozwoju przedsiębiorstw oraz strategie rozwoju kraju czy poszczególnych regionów. Zważywszy na to, należy podkreślić, że możliwość kształtowania ofer
ty dydaktycznej szkół dopasowa
nej do potrzeb przedsiębiorstw jest 
ograniczona, bo wymusza koniecz
ność tworzenia odległych projekcji. 
Pozytywne warunki do kształtowa
nia takich polityk tworzą: względnie 
stabilna sytuacja gospodarcza oraz 
jasne i realnie wdrażane strategie 
rozwojowe. ■

Dlaczego pracodawcy nadal mają 
problem z rekrutacją pracowników?

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej zestawienie kluczowych kompetencji, dochodzimy do wniosku, że potrzeby przedsiębiorców nie są wygórowane i teoretycznie powinny być
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zaspokajane przez porządnie przygotowanych absolwentów szkół średnich - nic bardziej mylącego. Wydawać by się mogło, że szczególnie w sytuacji kryzysu rynkowego pracodawcy nie będą mieć większych problemów z rekrutacją odpowiednich pracowników. Okazu
je się jednak, że aż 75% pracodawców 
poszukujących pracowników w latach 
2010-2012 deklarowało problemy 
związane ze znalezieniem odpowied
nich kandydatów na wolne stanowiska.

Jeśli przyjrzymy się powodom takiego stanu rzeczy, to okaże się, że problem wcale nie tkwi ani w zbyt dużych wymaganiach pracowników (jedynie 10% kandydatów odrzuciło ofertę, bo nie spełniała ich wymagań), ani w braku osób chętnych do podjęcia danej pracy (11%). Proces rekrutacyjny staje się uciążliwy głównie dlatego, że kandydaci nie spełniają oczekiwań pracodawców. Warto zatem przyjrzeć się dokładnie, o których specyficznych oczekiwaniach jest mowa.

WyKRcs 1.2. Odsetek pracodawców spośród 
poszukujących pracowników, którzy 
zadeklarowali, że napotkali na problemy 
związane ze znalezieniem odpowiednich 
pracowników (A). Przyczyny problemów 
związanych ze znalezieniem 
odpowiednich pracowników (B)

Wybrane zawody, do wykonywania których 
pracowników poszukuje min. 50 przebada
nych pracodawców.
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Wybrane zawody, do wykonywania których pracowników poszukuje min. 50 przebadanych pracodawców.

Wykres 1.3. Umiejętności, których brakuje kandydatom na pracowników (pytanie o stanowisko, 
w przypadku którego pracodawca miał problem z rekrutacją, w związku z brakami kompetencyjnymi 
kandydatów) - kategorie ogólne

Jak widzimy na wykresie I.3., kandydatom na pracowników brakuje głównie kompetencji zawodowych (55%)2. Można zatem wnioskować, że na stanowiska aplikują osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia, albo osoby, które takie wykształcenie posiadają, ale jedynie „formalnie" (pisząc kolokwialnie - „na papierze"). Zatem przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być dwie:
2 Kategoria kompetencji zawodowych została potraktowana 

bardzo szeroko (z uwzględnieniem wszystkich zawodów). Brak 
kompetencji zawodowych jest deklarowany przez pracodaw
ców w sytuacji, gdy osoba aplikująca na określone stanowisko 
(np. kucharza) nie jest przygotowana do jego wykonywania. 
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych zawodów 
(tych, które wymagają kontaktów z innymi ludźmi, np. kelner, 
sprzedawca, ale też menedżer) kompetencje miękkie często są 
postrzegane przez pracodawców jako ściśle zawodowe

1. Problemy z oceną własnych kompetencji i szans zawodowych w grupie pracowników oraz powszechnie panujące przekonanie, że im więcej aplikacji zostanie wysłanych, tym większa jest szansa na znalezienie pracy.2. System edukacji, który jest zbyt słabo ukierunkowany na efekty kształcenia, a w większym stopniu na stronę formalną procesu uczenia się - nauczania.
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Okazuje się jednak, że oprócz kompetencji ściśle zawodowych, które można zdobyć w toku profesjonalnych szkoleń, wśród osób aplikujących na obsadzane stanowiska pracodawcy identyfikują spore braki w kompetencjach indywidual
nych, psychologicznych (32%) oraz in
terpersonalnych (18%).

Problem wciąż niezadowalającej relacji między potrzebami gospodarki a systemem edukacji nie wynika - jak chcia-
Upraszczająca (popytowo- 
-podażowa) wizja relacji między 
rynkiem pracy a edukacją

Wśród decydentów w obszarze polityk rynku pracy i edukacji, a nawet wśród niektórych ekspertów w tej dziedzinie, dominuje uproszczona popytowo-podażowa wizja funkcjonowania rynku pracy, która zakłada możliwość takiego „wyregulowania systemu", że nastąpi idealne dopasowanie liczby absolwentów posiadających określone kwalifikacje do potrzeb przedsiębiorstw. 
Ten uproszczony model postrzegania 
rynku pracy tylko teoretycznie działa na 
korzyść przedsiębiorczości. W praktyce skutkuje on ciągłymi próbami wprowadzania zmian w kierunkach kształcenia na bazie deklaracji poczynionych przez przedstawicieli firm. Deklaracje te (nawet jeśli odnoszą się do przyszłości) są silnie zakorzenione w potrzebach teraźniejszych, stąd prawie niemożliwe jest przewidzenie na ich podstawie przyszłych potrzeb w zakresie posiadanych przez pracowników kwalifikacji, a tym bardziej ryzykowne wydaje się zaprojektowanie - przy ich uwzględnieniu - zmian w ofercie edukacyjnej. Wydaje się, że przedstawiona powyżej logika jest 

łoby sądzić wielu z nas - jedynie ze źle zaplanowanego procesu kształcenia, czy zbyt dużej liczby absolwentów kierunków masowych w stosunku do zbyt małej ich liczby w przypadku kierunków ścisłych. Problem tkwi zdecydowanie głębiej - w postrzeganiu istoty tej relacji, która niejednokrotnie jest sprowadzana do prostego modelu popytowo-podażo- wego, w którym edukacja jest elementem dopasowującym się do potrzeb (popytu) przedsiębiorstw. ■ 

tą ogólnie obowiązującą - dającą złudne 
poczucie możliwości łatwego manipulo
wania systemem edukacji w taki sposób, 
aby zaspokoić potrzeby przedsiębior
ców (czy szerzej pojmowanego rynku 
pracy), równocześnie zapewniając każ
demu z absolwentów zatrudnienie zgod
ne z jego poziomem wykształcenia oraz 
aspiracjami zawodowymi.

Niestety wielu decydentów dąży do tego, aby system „wyregulowywać” w taki właśnie sposób. A usilne dopasowywanie podaży absolwentów do popytu na określone kwalifikacje wydaje się być dość ryzykowne.
Zależność między systemem edukacji 
a potrzebami rynku pracy jest wielowy
miarowa, a przede wszystkim bardziej 
dynamiczna niż oczekuje tego opisany powyżej model. Dynamika potrzeb przedsiębiorstw oraz ograniczone możliwości szybkiego reagowania systemów edukacji na ich zmianę implikują konieczność zwrócenia uwagi na cztery zasadnicze kwestie:
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1. Położenie większego nacisku w procesie edukacji obowiązkowej na kształtowanie kompetencji o charakterze transferowalnym, w tym tych, które sprzyjają innowacyjności oraz rozwojowi przedsiębiorczości (przy równoczesnej koncentracji na kształtowaniu kompetencji zawodowych).2. Świadome kształtowanie postawi kompetencji, które będą sprzyjać kształceniu się przez całe życie.
Konieczność równoległego 
kształtowania kompetencji ściśle 
zawodowych oraz kompetencji 
transferowalnych

Kompetencje transferowalne to takie, które można zastosować w wielu 
sytuacjach zawodowych, w różnych 
profesjach, czy nawet poza samym 
środowiskiem pracy - w życiu osobistym. Są to w większości przypadków kompetencje miękkie, które, jak się wydaje, są szczególnie przydatne w sytuacji wykonywania skomplikowanych czynności zawodowych, w rozwiązywaniu złożonych problemów, w tym takich, które wymagają pracy w zespole. Wysoki poziom takich kompetencji ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, a także może być czynnikiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości jako takiej.
Podsumowując, należy stwierdzić, że w toku edukacji obowiązkowej zbyt mało uwagi poświęcamy kształtowaniu kompetencji i postaw sprzyjających:
■ kreatywnemu rozwiązywaniu pro

blemów (kompetencje kognitywne);

3. Wymóg odejścia od upraszczającej popytowo-podażowej wizji rynku pracy w stronę systemowych i dynamicznych analiz procesów zachodzących w obszarze rynku pracy - edukacji i gospodarki.4. Lepsze (bardziej świadome, skuteczniejsze i efektywniejsze) wykorzystanie funduszy dostępnych w nowej perspektywie finansowania. ■

■ współpracy i właściwemu nawiązy
waniu relacji interpersonalnych (ze współpracownikami i klientami);

■ rozwojowi przedsiębiorczości (postaw proprzedsiębiorczych);
■ przywództwu społecznemu, poli

tycznemu czy gospodarczemu;■ szeroko rozumianej innowacyjności, 
kreatywności;

■ otwartości na nową wiedzę i ciągłe 
uczenie się.

Oczywiście kształtowanie kompetencji miękkich powinno przebiegać równolegle z procesem nabywania kompetencji ściśle zawodowych. Obydwie grupy kompetencji nie są wzajemnie zastępowalne, a raczej mają charakter komplementarny. Kształtowanie kompetencji miękkich powinno odbywać się nie tyle w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń, ile dzięki innowacyjnej dydaktyce - osoba ucząca się powinna nabywać twarde i miękkie umiejętności równolegle. ■
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CASE - BADANIA PISA

W ostatnich latach odnieśliśmy niemały sukces w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów, koordynowanych przez OECD - tzw. badaniach PISA (Programme 
for International Student Assessment).

Tabela 1.3. Przeciętna liczba punktów w teście PISA w poszczególnych latach

Polscy uczniowie w każdej kolejnej edycji badań zdobywali przeciętnie coraz więcej punktów - zarówno w obszarze czytania i interpretacji tekstu, matematyki, jak i rozumowania w naukach przyrodniczych. Miłym zaskoczeniem były wyniki z 2012 r., kiedy to polscy uczniowie zdecydowanie przekroczyli średnie osiągnięcia liczone dla wszystkich krajów OECD. Na przestrzeni 10 lat, między 2002 r. a 2012 r., udało się Polsce „skoczyć” w międzynarodowym rankingu o 10 pozycji, zajmując tym samym wysokie pozycje: w przypadku matematyki - 4. lokatę, a w przypadku rozumowania w naukach przyrodniczych oraz czytania i interpretacji - 3.

Tabela 1.4. Zmiany Polski w rankingu PISA (lata 2003-2012)
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Sukces związany z przywołanymi osiągnięciami został nieco przyćmiony przez raport uzupełniający PISA na temat umiejętności rozwiązywania problemów - tzw. 
Problem Solving (PS). Badanie polegało na wykonaniu zadań, które wymagały znalezienia rozwiązania dla opisanego problemu. Polscy uczniowie osiągnęli wyniki dużo niższe niż średnia dla krajów OECD

(481 pkt względem średniej - 500 pkt).
Należy zatem postawić pytanie, czy 
niski poziom umiejętności, które wy
magają użycia złożonych kompetencji 
(poznawczych, społecznych, manual
nych) nie będzie stanowić w przyszło
ści bariery dla rozwoju przedsiębior
czości w Polsce? ■

Świadome kształtowanie postaw i kompetencji, które w przyszłości będą sprzyjać 
kształceniu przez całe życie

Z całą pewnością poziom rozwoju gospodarczego jest silnie skorelowany z aktywnością 
mieszkańców danego kraju - im bardziej region jest rozwinięty, tym aktywność ta jest 
większa. Stwierdzenie to można interpretować w dwojaki sposób. Po pierwsze, można wnioskować, że ludność i przedsiębiorstwa nie inwestują w kompetencje, ponieważ poziom posiadanych umiejętności jest wystarczający (dopasowany do odtwórczej gospodarki). Po drugie, może być tak, że to gospodarka jest wciąż odtwórcza, ponieważ posiadamy taki, a nie inny poziom kompetencji i brakuje nam chęci, nawyków oraz możliwości, aby je poszerzać. W rzeczywistości, me
chanizmy łączące poziom rozwoju gospodarczego z aktywnością edukacyjną społeczeństw 
są zdecydowanie bardziej wysublimowane i nadal wymagają starannego, szczegółowego 
rozpoznania. Niewątpliwie jednak, próba stymulowania polskich pracowników oraz osób 
poszukujących pracy do podnoszenia posiadanych kompetencji stanie się jednym z priory
tetów najbliższego okresu programowania. ·

n
 KSZTAŁCENIE FORMALNE - kształcenie prowadzone w ramach systemu szkół, 

kolegiów, uniwersytetów i innych formalnych instytucji edukacyjnych, które nor
malnie składa się z tzw. „drabiny" edukacyjnej w pełnym wymiarze godzin dla dzie

ci i młodzieży, zaczynające się zazwyczaj w wieku 5-7 lat i trwające do 20. lub 25. 
roku życia.

KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE - każda zorganizowana i ciągła działalność edu
kacyjna, która nie odpowiada całkowicie powyższej definicji kształcenia formalne
go. Kształcenie pozaformalne może zatem odbywać się zarówno w obrębie instytu
cji edukacyjnych, jak i poza nimi, mogą w nim także uczestniczyć osoby z wszystkich 
grup wiekowych.

Źródło: „Dorośli w systemie edukacji formalnej: 

polityka i praktyka w Europie" (2011), Komisja Europejska, EACEA.
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Dlaczego dorośli Polacy nie 
chcą się kształcić, a polskie 
przedsiębiorstwa nie inwestują 
w kompetencje zatrudnionych 
osób?

Biorąc pod uwagę aktywność edukacyjną dorosłych, jesteśmy na szarym końcu Europy, razem z krajami takimi, jak: Irlandia, Rumunia i Grecja. Niejednokrotnie stawialiśmy sobie pytanie: co jest tego powodem? Czy brak inwestowania we własne kompetencje wynika ze specyfiki polskiej gospodarki, która ponoć wpadła już w pułapkę średniego dochodu? Czy przedsiębiorstwa nie inwestują w kadry, bo oferują głównie stanowiska „średniego szczebla"? A może sami pracownicy nie posiadają wyrobionego „nawyku" poszerzania posiadanej wiedzy? Jak zaplanować proces 
promocji kształcenia ustawicznego? 
W co należy najpierw inwestować - 
w innowacyjność gospodarki, żeby 
uzyskać wzrost aktywności edukacyj
nej pracowników, czy w kompetencje 
pracowników, żeby stymulować go
spodarkę do wzrostu? Odpowiedź na powyższe pytania jest kluczowa w kontekście kierunku projektowanych interwencji publicznych w nowym okresie programowania.

Kraj Kształcenie 
formalne

Kształcenie 
pozaformalne

UE 28 6,2 36,8

Szwecja 13,5 67

Luksemburg 9.9 68

Holandia 12,3 54,8

Dania 12,6 52,7

Finlandia 12 51,3

Francja 3,5 49.1

Niemcy 3,8 48,5

Estonia 6,6 48

Austria 5,9 45,5

Portugalia 10,4 39,6

Cypr 3,7 40,9

Słowacja 5.8 38,3

Węgry 6,5 37,6

Belgia 7,4 33,1

Hiszpania 7 34,1

Czechy 3,7 34,9

Słowenia 2.3 34,7

Malta 4,4 34,2

Wielka Brytania 14,8 24,3

Włochy 2,9 34,3

Łotwa 4.3 30

Litwa 4 25,9

Bułgaria 2,4 24,4

Irlandia 6,7 18,7

Polska 5,4 21

Grecja 2,6 9,6

Rumunia 1,4 6,9

Tabela 1.5. Uczenie się dorosłych w krajach UE 
w ostatnich 12 miesiącach (2011 r.)
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 Przykładem interwencji, która zakłada uproszczony model relacji rynek 

pracy - edukacja sq kierunki zamawiane.

Dokładne przestudiowanie tej kwestii wskazuje na to, że jednym z efek
tów zamawiania kierunków był tzw. „kanibalizm akademicki" - polegajq- 
cy na „przechwyceniu” części studentów przez kierunki zamawiane, kosz
tem uczelni, które oferujq te same kierunki, ale bez dofinansowania. Wydano 
więc znaczne środki finansowe, równocześnie zaburzajqc wolnorynkowe 
mechanizmy wyboru uczelni.

Źródło: Jelonek M., Antosz, P. (2014), „Studenci kierunków strategicznych dla 
polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe, perspektywa 

na przyszłość", [w:] J. Górniak (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej 
gospodarki, Warszawa: PARP.

Polityki rynku pracy oparte 
na uproszczonej wizji potrzeb 
przedsiębiorstw oraz relacji między 
rynkiem pracy a edukacją

Opisany powyżej model relacji popyto- wo-podażowej między systemem edukacji a rynkiem pracy stanowił podstawę do projektowania wielu interwencji publicznych (np. zamawianie kierunków kształcenia strategicznych dla rozwoju polskiej gospodarki).
Dużym problemem w procesie projektowania interwencji w obszarze edukacja - rynek pracy jest nieuwzględnianie interesów poszczególnych aktorów zaangażowanych w dane działania. W uproszczonym modelu interesy te ograniczają się jedynie do poszukiwania pracownika posiadającego kwalifikacje X lub poszu

kiwania pracy dającej wynagrodzenie na poziomie Y. I tak, wydawałoby się, przemyślane interwencje, które potencjalnie powinny wspierać rozwój przedsiębiorczości generują efekty odwrotne, obracając się na niekorzyść podatnika. Klasycznym przykładem takich „projektów" są dotacje dla osób bezrobotnych na założenie własnej działalności gospodarczej, które niestety często zamiast przedsiębiorczości sprzyjały wzrostowi konsumpcji w grupie tych osób. W wielu przypadkach przedsiębiorstwa funkcjonowały do czasu, kiedy mijał wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ wtedy dotacja nie była zwracana.
Dla dobra polityk publicznych przyjęty popytowo-podażowy model relacji edukacja - rynek pracy, z usłużną rolą systemu edukacji, powinien ewoluować
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) ) WIECZNE 

REFORMOWANIE
I REGULOWANIE 
SYSTEMU KSZTAŁCENIA
Już sam fakt ciągłego reformowa
nia szkolnictwa obowiązkowego 
(np. zmiany w zakresie programów 
kształcenia, sześciolatki w szkołach 
itp.) nie sprzyja unormowaniu syste
mu, a stabilne warunki są podstawą 
w procesie kształcenia.

Znaczna część reform - jak do
tąd - była wprowadzana w sposób 
odgórny, bez prawdziwych konsul
tacji społecznych i rzadko z fazą 
pilotażową z prawdziwego zdarze
nia, która poprzedzałaby właściwe 
działanie. System edukacji stał się 
systemem wciąż reformowanym, 
a przez to - w wielu sytuacjach - 
przeregulowanym.

w kierunku modelu obopólnych zależności. Taki model zakłada, że system edukacji nie tylko dopasowuje się do przedsiębiorstw, ale też ma moc kreacyjną i w dużym stopniu wpływa na to, jak sektor przedsiębiorstw będzie wyglądał w przyszłości (np. kształtując wśród młodych ludzi cechy takie, jak: kreatywność, odwaga, proprzedsięblor- czość). Jeśli aspirujemy do bycia krajem o wysokim poziomie innowacyjności, to w Polsce innowacyjność może być stymulowana właśnie przez system edukacji, przy równoczesnym pobudzaniu do zmian „nisko innowacyjnej" gospodarki. To, czy uda się w Polsce uzyskać wzrost oparty na innowacjach, zależy także od tego, w jaki sposób będziemy kształcić oraz na jakie kompe

tencje zostanie położony nacisk w przyszłych programach kształcenia.
Uproszczona, popytowo-podażowa wizja rynku pracy, brak systemowego wsparcia decyzji podejmowanych w tym obszarze, a także - miejscami - brak odwagi, skutkują dominacją w Polsce reaktywnej polityki 
edukacyjnej i rynku pracy. Niestety nadal decydenci skupiają się na projektowaniu interwencji - „reakcji" na zaobserwowane problemy, takie jak np. dość późno zauważony przez osoby odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe niż demograficzny czy problemy ze znalezieniem zatrudnienia przez osoby młode.
Choć znaczna część polityk publicznych musi mieć 
charakter reaktywny i, zwłaszcza w momentach 
kryzysowych, działać zgodnie z ideą instrumentu 
szybkiego reagowania, to jednak, w dłuższej per
spektywie, interwencje takie będą jedynie mini
malizować negatywne skutki zaobserwowanych 
procesów/zjawisk.

Zatem konieczne wydaje się równoległe wdroże
nie polityk publicznych w większym stopniu zo
rientowanych na przyszłość. Punktem wyjścia jest w tym przypadku nie tylko dostrzeganie problemów, ale przede wszystkim ich przewidywanie oraz projektowanie takich polityk, które będą sprzyjać ich łagodzeniu.
Edukacyjna polityka proprzyszłościowa to też taka polityka, która działa szybko i w miarę wcześnie, czyli jest wdrażana już na początkowych etapach edukacji. To taka polityka, która zapobiega przewidywanym problemom, kształtując u najmłodszych oczekiwane kompetencje, czyli pozwala szybko diagnozować słabe i mocne strony ucznia i tak go nakierować, aby był w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał w przyszłości.
Prowadzenie mądrych interwencji w obszarze edukacji i rynku pracy wymaga spełnienia kilku założeń. Jednym z nich jest posiadanie wizji rozwoju Polski, w której można byłoby osadzić projektowane działa-
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nia. Każda ingerencja w proces kształcenia oparta jedynie na tym, co „jest tu i teraz" - bez wyraźnego określenia celów ukierunkowanych w stronę przyszłości - powoduje, że szkoły zawsze będą o pół kroku w tyle za zmieniającymi się potrzebami firm. To „dopasowywanie

się na siłę” nie zdaje egzaminu, szczególnie w przypadku szkół wyższych, które w związku z długim cyklem kształcenia oraz jeszcze dłuższym cyklem zmian programowych nie są w stanie dostosować kształcenia do ilościowo określonych potrzeb przedsiębiorców. ■
Niewykorzystanie szansy, jaką dają 
środki unijne w zakresie poprawy 
relacji między systemem kształcenia 
a rynkiem pracy

Pomimo znacznych środków finansowych wydatkowanych w obszarze polityk edukacyjnych i rynku pracy, nie udało się osiągnąć dużej części celów zapisanych w strategiach edukacyjnych. Środki były często wydawane chaotycznie, 
zgodnie z logiką „interwencji”, a nie 
zmian systemowych. W dodatku znaczną część działań oparto na opisanej powyżej uproszczonej logice, dlatego też uzyskane efekty były albo krótkofalowe, albo w ogóle nie nastąpiły. Pojawiły się 
także negatywne konsekwencje, ta
kie jak, przykładowo, rozrost admini
stracji publicznej odpowiedzialnej za 
zarządzanie, dystrybuowanie i kon
trolowanie wydatkowania środków 
unijnych (z czego będziemy ją utrzymywać po 2020 r.?), nowe oblicza patolo
gii rynkowych (np. przedsiębiorstwa szkoleniowe czy doradcze utrzymujące się jedynie ze środków publicznych, a równocześnie oferujące wątpliwej jakości usługi), a przede wszystkim upadek 
etosu urzędniczego i brak poszano
wania pieniędzy publicznych (zgodnie z zasadą: niech podatnik niemiecki płaci). Podsumowując, „wpompowaliśmy" w ob-

Roczne wydatki na ewaluację 
jedynie Narodowego 

Planu Rozwoju i Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia 
przekraczają kwotę 1 min zł.

Źródło: Okresowy plan ewaluacji Narodowe
go Planu Rozwoju oraz Narodowych Strate

gicznych Ram Odniesienia na rok 2012, Kra
jowa Jednostka Oceny, Warszawa 2012.

szar kapitału ludzkiego niewyobrażalne środki finansowe, ale niestety w większości przypadków zostały one „przejedzone" i wydane na „sprawy bieżące". Kolejny okres programowania to przysłowiowy „ostatni dzwonek" na stworzenie infrastruktury, systemów i mechanizmów, które miałyby szansę przetrwać po 2020 r. To też okres na odważniejsze, bardziej ryzykowne i innowacyjne interwencje, które pozwolą wyjść poza wciąż powielany katalog standardowych, lecz niekonieczne skutecznych działań podejmowanych w obszarze edukacji i rynku pracy.
Niestety w Polsce nadal dominuje tzw. 
„polityka sukcesu" (za wszelką cenę
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staramy się udowadniać, że sukces został osiągnięty, nawet jeśli tak nie jest), 
która nie sprzyja kształtowaniu się 
sprawnych mechanizmów organiza
cyjnego uczenia się (w tym również 
na własnych błędach). Interwencje w obszarze rynku pracy i edukacji są zazwyczaj projektowane w oparciu o wyniki wcześniejszych diagnoz bądź raportów ewaluacyjnych. Liczba tych diagnoz, ewaluacji, badań i raportów momentami przytłacza. To istotne, szczególnie jeśli uświadomimy sobie, że, tak naprawdę, pomimo natłoku informacji, nadal 
wiemy za mało, aby podejmować traf
ne decyzje. Wiemy za mało lub wie
dza ta jest rozproszona w systemie obserwatoriów, jednostek akademickich, statystyki publicznej, badawczych podmiotów komercyjnych czy innych jednostek. Wydaje się więc, że nadszedł czas

na projekt strategiczny także w obszarze szeroko rozumianej wiedzy na temat rynku pracy i edukacji, której sprawna organizacja wymaga myślenia nie tylko w kategoriach repozytoriów tej wiedzy, ale w kategoriach systemów wspoma
gania decyzji z wykorzystaniem już 
dostępnych zasobów (np. w obszarze obowiązującej statystyki publicznej i informacyjnych systemów dziedzinowych) oraz silnego wsparcia informatycznego. Myślenie w kategoriach systemów 
wiedzy, bazujących na już posiada
nym potencjale informacyjnym i do
pasowanych do konkretnych decyzji 
podejmowanych przez administrację 
publiczną, wydaje się nieuniknione, 
zwłaszcza w perspektywie konieczno
ści ograniczania wydatków na analizy po zakończeniu finansowania ze środków unijnych, po 2020 r. ■



[ REKOMENDACJE]



¿34}
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. GŁUPCZE! JAK WEJŚĆ NA DROGĘ DO BOGACTWA?



i 35 h
KOMPETENCJE


	Kompetencje

	[ Magdalena Jelonek ]

	Polskie miasta na liście Top Emerging Global Outsourcing Cities

	Dlaczego pracodawcy nadal mają problem z rekrutacją pracowników?

	Upraszczająca (popytowo- -podażowa) wizja relacji między rynkiem pracy a edukacją

	CASE - BADANIA PISA

	Świadome kształtowanie postaw i kompetencji, które w przyszłości będą sprzyjać kształceniu przez całe życie


	[ REKOMENDACJE]




