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Rozdział poświęcony edukacji zawodowej ma na celu przedstawienie stanu tego systemu w przededniu 

zmiany związanej z wdrożeniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach. Ze wzglę-

du na dostępność danych i analiz pochodzących nie tylko ze statystyki publicznej, ale również z innych 

badań ilościowych i jakościowych (prowadzonych m.in. w ramach projektów systemowych, takich jak  

„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”) oraz analiz własnych, bazowym rokiem dla tej oceny 

jest rok 2010, tak aby zaprezentowana diagnoza i wnioski uwzględniały jak najszerszy kontekst spojrze-

nia na szkolnictwo zawodowe (wybrane dane za 2011 r. są uwzględnione w rozdziale pierwszym). Ze 

względu na charakter zmian wdrażanych w szkolnictwie zawodowym, rozdział ten skupia się przede 

wszystkim na funkcjonowaniu szkół zawodowych ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem wybranych 

aspektów oferty dla dorosłych. Zakres analizy obejmuje podstawowe informacje o edukacji zawodowej, 

z uwzględnieniem tła historycznego, ofertę edukacyjną szkół, w tym tworzenie programów nauczania 

i zmiany  w nich zachodzące, system egzaminów zewnętrznych i wyniki osiągane przez absolwentów, 

a także spojrzenie na mechanizmy zapewniania jakości.  Patrzymy również na efekty209.

Zakres ten nie wyczerpuje szerokiej tematyki edukacji zawodowej, jednak pozwala na sformułowanie 

wyzwań, które są szczególnie istotne z perspektywy wdrażanych obecnie zmian.

4.1. Rys historyczny edukacji zawodowej

Kierunki kształcenia zawodowego, jego zasięg i formy organizacyjne związane są z poziomem rozwoju 

gospodarczego, zależą także od struktury społeczno-zawodowej ludności danego kraju oraz warunków 

politycznych, tradycji i aspiracji edukacyjnych społeczeństwa. Rozwój szkolnictwa zawodowego wszyst-

kich szczebli jest odpowiedzią na zapotrzebowania gospodarki i stanowi jedno z narzędzi jej rozwoju. 

Posługując się terminologią używaną przez Guya Neave`a (1994) w odniesieniu do procesu uza-

wodowienia kształcenia akademickiego, można powiedzieć, że wprowadzane zmiany wymagały 

zawsze zastosowania „bodźców zewnętrznych” w postaci odpowiednich decyzji rządowych. Sposób 

reformowania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego jest określany przez decydentów, jed-

nak podstawy tych decyzji powiązane są zwykle z planami reform gospodarki oraz systemu edukacji 

jako całości. 

Doświadczenia różnych krajów wskazują, że w obszarze kształcenia zawodowego mamy do czy-

nienia z wieloma alternatywnymi modelami. Biorąc za punkt wyjścia strukturę kształcenia, może-

my wyróżnić model europejski, w którym występują szkoły ogólnokształcące i równoległe ścieżki 

szkolnego kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu, oraz model amerykański, w któ-

rym większość uczniów kończy szkoły średnie bez wcześniejszego przeszkolenia w zawodzie i od 

razu podejmuje pracę (Adamski, Baethge i in., 1993). Norbert Wollschlager i Helga Reuter-Kump-

mann (2004), przyjmując za punkt wyjścia: odpowiedzialność za organizację kształcenia, miejsce 

jego realizacji, treści kształcenia zawodowego, sposoby finansowania oraz uzyskiwane kwalifikacje, 

wyróżnili trzy klasyczne modele kształcenia zawodowego: liberalny model rynkowy (przykład W. 

Brytanii), państwowy model regulowany (Francja) oraz dualny model korporacyjny (Niemcy). Opis 

tych modeli przedstawia tabela 4.1. 

209 Sytuację absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy.
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Tabela 4.1. Modele kształcenia i szkolenia zawodowego.

Liberalny model rynkowy

Przykład W. Brytanii

Państwowy model regulowany 

Przykład Francji

Dualny model korporacyjny

Przykład Niemiec

Kto określa organizację 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego?

Jest ona wynikiem negocjacji 

między odpowiedzialnymi za 

kształcenie i reprezentantami rynku 

pracy.

Rolę organizatora systemu pełni 

państwo.

Jest ona uzależniona od korporacji 

zawodowych odpowiedzialnych za 

przygotowanie kadr do wykonywania 

danego zawodu.

Gdzie kształcenie 

i szkolenie jest 

organizowane?

Jest wiele rozwiązań: w szkołach, 

w firmach, w obu jednocześnie, 

możliwe jest kształcenie i szkolenie 

z wykorzystaniem mediów 

elektronicznych itp.

W szkołach zawodowych.

W firmach i szkołach, co jest 

wcześniej ustalone pomiędzy 

zainteresowanymi stronami. 

Kto określa treści 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego?

Albo rynek, albo poszczególne 

firmy, korporacje zawodowe, 

w zależności od zapotrzebowania 

rynku pracy. 

Państwo we współpracy 

z partnerami społecznymi. Dialog 

odgrywa w tych ustaleniach ważną 

rolę, ale w praktyce kształcenie jest 

bardziej teoretyczne.

Firmy, związki zawodowe i państwo 

decydują wspólnie.

Kto finansuje kształcenie 

i szkolenie zawodowe?

Zainteresowani kształceniem 

zawodowym płacą za nie. Są 

jednak firmy, które zainteresowane 

zatrudnieniem w określonych 

zawodach same pokrywają koszty 

przygotowania zawodowego. 

Firmy są opodatkowane 

specjalnym podatkiem i finansują 

edukację zawodową. 

Korporacje zawodowe finansują 

szkolenie poprzez firmy, które 

szkolą. Szkoleni uzyskują 

określone wynagrodzenie za pracę 

wykonywaną podczas szkolenia. 

Szkoły zawodowe są opłacane 

przez państwo.

Jakie kwalifikacje są 

uzyskiwane pod koniec 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz jakie 

możliwości dalszego 

kształcenia i pracy dają 

te kwalifikacje

Nie ma powszechnych egzaminów 

końcowych.

Są certyfikaty państwowe, które 

upoważniają absolwentów do 

kontynuacji edukacji na wyższym 

poziomie.

Kwalifikacje są generalnie 

rozpoznawane w postaci 

uzyskanych tytułów zawodowych 

i upoważniają do kontynuacji 

kształcenia.

Źródło: N. Wollschlager, H. Reuter-Kumpmann, 2004, From divergence to convergence. A history of vocational education and training in Europe, (W:) The 

Europen Journal Vocational Training, Cedefop, s. 9. 

Przytoczone przykłady wskazują, że typologia modeli kształcenia i szkolenia zawodowego uzależ-

niona jest od kryteriów je wyróżniających i nie ma tu jednego uniwersalnego rozwiązania.

4.1.1. Tło społeczno-gospodarcze i historyczne

Początki szkolnictwa zawodowego sięgają XVIII w., ale jego rozwój nastąpił w drugiej połowie XIX w. 

i związany był z zapotrzebowaniem państw na wykwalifikowanych pracowników przemysłu, handlu 

i rolnictwa. Najwięcej szkół rzemieślniczych i technicznych powstało w tym okresie w Prusach i we 

Francji. Co interesujące, w najlepiej wówczas rozwiniętej przemysłowo Anglii, dopiero w latach dwu-

dziestych XIX w. zaczęły powstawać tzw. „instytuty mechaniczne”, które przekształciły się w średnie 

szkoły techniczne, a dominującą formą kształcenia zawodowego były wcześniej formy pozaszkolne 

(kursy zawodowe) (Draus, Terlecki, 2005). W Polsce, w pierwszej połowie XIX w., dzięki staraniom Sta-

nisława Staszica, powstały szkoły zawodowe, m.in.: górnicze, rolnicze, leśne i weterynaryjne. Należały 

one do nielicznych w tym czasie w Europie szkół zawodowych (Miąso, 1988).

Od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do chwili obecnej można wyróżnić kilka okre-

sów istotnych dla kształcenia i szkolenia zawodowego. Są to: 

 dorobek Drugiej Rzeczypospolitej w szkolnictwie zawodowym,

4.1. Rys historyczny edukacji zawodowej4. Edukacja zawodowa 

w Polsce
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 okres PRL, tj. od zakończenia drugiej wojny światowej do 1989 r., 

 dziesięciolecie „budowania nowego”, tj. okres od 1989 r. do czasu reformy edukacji ministra 

Handkego, 

 „pogimnazjalne” szkolnictwo zawodowe, tj. okres od wprowadzenia gimnazjum i zmian w struk-

turze szkolnictwa zawodowego do 2008 r.,

 „okres szkoły zawodowej pozytywnego wyboru”, posługując się tytułem projektu wspierającego 

systemowe zmiany w szkolnictwie zawodowym, finansowanego ze źródeł europejskich, tj. po 

2008 r. 

4.1.2. Dorobek Drugiej Rzeczypospolitej w dziedzinie kształcenia zawodowego

 

Na ziemiach, które weszły w skład Drugiej Rzeczypospolitej, funkcjonowało przed I wojną światową 

kilkanaście szkół technicznych, kształcących kadry dla przemysłu, budownictwa, kolejnictwa i gór-

nictwa. Szkolnictwo zawodowe w okresie Drugiej Rzeczypospolitej było mozaiką typów i form or-

ganizacyjnych, stąd niełatwo je ująć w jednolity schemat. Także pojedyncze szkoły zawodowe nie 

zawsze były instytucjami jednorodnymi i składały się z zespołów szkół kształcących na różnych po-

ziomach i w zróżnicowanych kierunkach oraz specjalnościach. Można przywołać wiele przykładów 

szkół zawodowych funkcjonujących wówczas w Polsce, charakteryzujących się wysokim poziomem 

kształcenia, których absolwenci byli poszukiwani przez pracodawców, chociażby prywatną szkołę 

H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie czy też Szkołę Przemysłową we Lwowie kształcącą m.in. 

mechaników i elektrotechników (Miąso, 1988). 

Najważniejszym wydarzeniem edukacyjnym tego okresu było uchwalenie 11 marca 1932 r. ustawy 

o ustroju szkolnictwa. Przeszła ona do historii jako reforma jędrzejewiczowska, od nazwiska ówczesnego 

ministra edukacji. Przebudowano wówczas w sposób zasadniczy ustrój szkolny Rzeczypospolitej. Dużo 

miejsca poświęcono w niej szkolnictwu zawodowemu. Utworzenie gimnazjów i liceów zawodowych 

nadawało szkołom zawodowym rangę przyznawaną dotychczas szkolnictwu ogólnokształcącemu. 

Reforma kształcenia zawodowego łączyła się z planami rozwoju gospodarczego kraju, zwłaszcza z rów-

noczesną budową Centralnego Okręgu Przemysłowego (Wroczyński, 1996). Wyróżniono trzy typy szkół 

zawodowych: przysposabiające do zawodu, gimnazja zawodowe od dwu- do czteroletnie, przeznaczo-

ne dla uczniów, którzy ukończyli drugi szczebel programowy szkoły powszechnej, oraz licea zawodowe 

na podbudowie gimnazjum ogólnokształcącego, trwające dwa lub trzy lata, pozwalające absolwentom 

na rozpoczęcie studiów wyższych. Celem liceów zawodowych było pogłębienie wiedzy teoretycznej 

i przygotowanie do studiów wyższych technicznych lub handlowych. Dawały one możliwość podjęcia 

studiów uniwersyteckich w tych samych dziedzinach wiedzy, a po zdaniu egzaminów uzupełniających, 

studów na innych kierunkach. Pod koniec lat 30. kształceniem wykwalifikowanych robotników zajmo-

wały się także zakłady przemysłowe, tworząc szkoły przyzakładowe lub wydzielone warsztaty do nauki 

zawodu. W roku szkolnym 1935/36 opracowano programy nauczania m.in. dla szkół: mechanicznych, 

elektrycznych, telekomunikacyjnych, architektonicznych (budowlanych), handlowych, administracyj-

nych i szkół rolniczych. Ponadto przygotowano pięćdziesiąt podręczników szkolnych zaakceptowanych 

oficjalnie przez władze oświatowe jako podręczniki do użytku szkolnego w roku szkolnym 1935/36 (An-

nuaire international de l’education et de l’enseignement, 1938). 

4.1.3. Okres PRL, tj. okres od zakończenia II wojny światowej do 1989 r.210

W pierwszych latach po II wojnie światowej szkolnictwo zawodowe przeżywało znaczne trudności wy-

nikające ze zniszczeń wojennych. Po wojnie spontanicznie wznawiały swoją działalność szkoły różnych 

szczebli sprzed 1939 r., ale jednocześnie władze komunistyczne zabiegały o tworzenie nowej admini-

stracji szkolnej, której podstawy określono we wrześniu 1944 r. w wydanych przez Resort Oświaty PKWN 

210 Analiza tego okresu została dokonana na podstawie raportu o stanie oświaty przygotowego pod kierunkiem prof. Jana 
Szczepańskiego w 1973 r. oraz opracowanego w 1989 r. raportu o stanie oświaty przygotowanego pod kierunkiem prof. 
Czesława Kupisiewicza.
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wytycznych dotyczących organizacji szkół powszechnych. Specjalne zadania stawiano przed szkolnic-

twem zawodowym, które miało przygotować pracowników do powstającego przemysłu i innych rozwi-

jających się obszarów gospodarki. Realizacja tego celu wymagała jednak nowych rozwiązań organizacyj-

nych, jednym z nich było powołanie w 1949 roku Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (CUSZ) 

jako naczelnego organu odpowiedzialnego za planowanie, organizowanie i zarządzanie szkolnictwem 

zawodowym. Szkolnictwo zawodowe wyłączono z resortu oświaty, a szkoły zawodowe rolnicze pod-

legały ministerstwu rolnictwa, inne szkoły innym ministerstwom. W 1951 roku 23 czerwca ukazała się 

uchwała Prezydium Rządu wprowadzająca nowy ustrój szkolnictwa zawodowego, który tworzyły szkoły: 

zasadnicza szkoła zawodowa, początkowo dwu- a później trzyletnia, trzyletnie technikum, a następnie 

cztero- i pięcioletnie szkoły przysposobienia zawodowego (SPZ, a także przysposobienia rolniczego SPR), 

w których nauka trwała od kilku miesięcy do 1,5 roku, przeznaczone dla młodzieży powyżej 16 roku ży-

cia, która nie ukończyła siedmioletniej szkoły podstawowej (w tym szkoły przysposobienia rolniczego), 

zasadnicze szkoły zawodowe i technika wieczorowe oraz korespondencyjne dla młodzieży i dorosłych 

pracujących oraz specjalistyczne kursy zawodowe. 

System edukacji, w tym kształcenie zawodowe wprowadzone po II wojnie światowej, stały się po raz 

pierwszy źródłem krytyki na początku lat 70. Powołany przez rząd do opracowania „Raportu o stanie 

oświaty w PRL”  zespół ekspertów pracujący pod kierunkiem prof. Jana Szczepańskiego uważał, że 

szkolnictwo zawodowe powinno ukazywać możliwości pracy twórczej oraz perspektywy rozwoju 

zawodowego odpowiednio do posiadanych uzdolnień, aspiracji i możliwości. Eksperci wskazywa-

li na przeciążone programy i podręczniki, tradycyjne metody nauczania, przestarzałe wyposażenie 

warsztatów szkolnych i laboratoriów. Wśród absolwentów szkół zawodowych zdiagnozowano brak 

umiejętności stosowania nabytej wiedzy w praktyce, a wśród absolwentów techników zwrócono 

uwagę na brak umiejętności współpracy z innymi ludźmi oraz nieznajomość rzeczywistych warun-

ków pracy. Eksperci podkreślali znaczenie szkół przyzakładowych zapewniających właściwe przy-

gotowanie zawodowe, podkreślając jednocześnie ich braki, tj. znaczne rozproszenie w skali kraju, 

podział na zbyt małe jednostki organizacyjne i dostosowanie do potrzeb jednego zakładu pracy. 

Twórcy raportu wskazywali jednocześnie na znaczenie zakładów pracy w stwarzaniu warunków do 

realizacji praktycznej nauki zawodu, praktyk i staży.

Tabela 4.2. Ważniejsze dane dotyczące rozwoju szkolnictwa zawodowego w latach 1946–1990.

Lata

1946 1950 1960 1970 1980 1985 1990

Szkoły zawodowe ogółem 2830 5606 5709 8704 10864 9413 9673

Uczniowie w szkołach zawodowych 

ogółem (w tys.)
286,7 634,7 784,2 1710,7 1851,0 1543,5 1785,3

Nauczyciele w szkołach zawodowych 

ogółem (w tys.)
. . 33,9 63,6 80,0 83,7 89,4

Źródło: Rocznik statystyczny „Szkolnictwo 1990/91”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. XX-XXIII. 

Mimo że upowszechnienie kształcenia na poziomie średnim było jednym z celów polityki edukacyj-

nej, najczęściej spotykanym typem szkoły była zasadnicza szkoła zawodowa (trafiało do niej około 

55% absolwentów szkoły podstawowej) przygotowująca wykwalifikowanych robotników, którzy po 

jej ukończeniu otrzymywali pracę. Ta szkoła nierównej szansy stawała się dla zdecydowanej większo-

ści młodzieży, głównie z rodzin robotniczych i chłopskich, ostatnim szczeblem kształcenia. Podsta-

wową jej wadą było wąsko rozumiane specjalistyczne kształcenie i bardzo skromny program edu-

kacji ogólnej, co w konsekwencji znaczyło słabe przygotowanie do kontynuowania nauki w szkole 

wyższego szczebla. Ponad 3/
5
 młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych zdobywało zawody 

techniczne, co obrazuje tabela 4.3.
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Tabela 4.3. Uczniowie w szkołach zawodowych dla niepracujących w latach 1970/71–1990/91 według grup kierunków kształcenia

Lata 

szkolne
Ogółem

W tym grupy kierunków kształcenia

Techniczna
Rolnicza 

i leśna
Ekonomiczna Oświaty

Służby 

zdrowia
Artystyczna Pozostałe

w %.

1970/71 100,00 64,70 9,42 15,02 2,00 3,22 2,64 3,00

1980/81 100,00 56,18 12,01 15,58 1,95 5,29 3,67 5,32

1985/86 100,00 60,70 9,29 15,54 2,90 5,97 4,27 1,33

1990/91 100,00 60,31 9,06 16,29 3,07 5,71 4,19 1,27

Źródło: Rocznik statystyczny „Szkolnictwo 1990/91”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa i obliczenia własne. 

Baza materialna i finansowa szkolnictwa zawodowego także pozostawiała wiele do życzenia. Na 

początku lat 70. nauka często odbywała się na dwie zmiany, a poprawa tego stanu, jak wskazywali 

autorzy raportu, wymagałaby zbudowania ponad 12 tys. nowych pomieszczeń (tamże, s. 136). Dy-

namikę zmian wielkości szkół i klas w szkołach zawodowych przedstawia tabela 4.4.

Tabela 4.4. Szkoły, oddziały, uczniowie w szkołach zawodowych dla niepracujących w latach 1970/71–1990/91. 

Lata szkolne

1970/71 1980/81 1985/86 1990/91

Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży

Liczba szkół 2755  2031 2006 2025

Liczba oddziałów w szkole 6,7 8,6 10,5 11,6

Liczba uczniów na oddział 33,2 29,7 26,1 27,2

Technika i licea zawodowe dla niepracujących

Liczba szkół 1777 3128 3035 3468

Liczba oddziałów w szkole 7,2 5,8 5,8 6,4

Liczba uczniów na oddział 36,3 31,9 26,6 27,9

Źródło: Rocznik statystyczny „Szkolnictwo 1990/91”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa i obliczenia własne. 

Diagnoza kształcenia zawodowego i jego efektów przedstawiona w „Raporcie o stanie oświaty w PRL” 

w 1973 r. pozostała w znacznej części aktualna także po kilkunastu latach. Raport „Edukacja naro-

dowym priorytetem” przygotowany przez zespół ekspertów pod koniec lat 80. wskazywał potrze-

bę podjęcia następujących reform edukacji: upowszechnianie opieki przedszkolnej, doskonalenie 

nauczania propedeutycznego, rozwój orientacji pedagogicznej i zawodowej, respektowanie hasła: 

„uczyć uczniów, uczyć się”, zbliżenie programów szkół ogólnokształcących i zawodowych, skonstru-

owanie systemu szkolnego zgodnie z zasadami ustawiczności kształcenia oraz reformę kształcenia 

nauczycieli (tamże, s. 435–436).

4.1.4. Dziesięciolecie „budowania nowego”

Zmiany polityczne i społeczno-gospodarcze, które nastąpiły po 1989 r., spowodowały konieczność 

przygotowania do uczestnictwa w innej niż dotychczas rzeczywistości politycznej, społecznej, a przede 

wszystkim gospodarczej. Szczególne zadania stanęły przed obszarem kształcenia zawodowego. Pro-

pozycje reform pojawiły się już w 1990 r. Decyzją ministra edukacji z 8 września 1990 r. powołano ze-

spół do opracowania założeń koncepcji rozwoju kształcenia zawodowego. W indeksie problemów 

4.1. Rys historyczny edukacji zawodowej4. Edukacja zawodowa 

w Polsce
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wymagających rozwiązania znalazły się m.in.: potrzeba kształcenia kadr nauczycielskich dla kształcenia 

zawodowego jako podstawowy warunek powodzenia reformy, zmiana klasyfikacji zawodów i specjal-

ności szkolnictwa zawodowego, zmiany treści kształcenia zawodowego i systemu ich opracowywania, 

kształcenie praktyczne i warunki jego realizacji, zarządzanie szkolnictwem zawodowym, orientacja i po-

radnictwo zawodowe jako wsparcie dla wyboru drogi kształcenia, a w późniejszej karierze pomoc w prze-

kwalifikowaniu się. Jednak najważniejszym wydarzeniem tego okresu było uchwalenie w 1991 r. Ustawy 

o systemie oświaty (7 września 1991 r.), która w zasadniczy sposób zmieniała warunki funkcjonowania 

szkół. Ustawa nadal obowiązuje, choć była wielokrotnie nowelizowana. Wprowadzono w niej pojęcie „mi-

nimum programowego specjalistycznych przedmiotów zawodowych”211, co wywarło zasadniczy wpływ 

na kształtowanie programów nauczania w tym obszarze, ale trzeba zaznaczyć, że poza tą zmianą, obszar 

kształcenia zawodowego był w ustawie potraktowany marginalnie. Ustawowy zapis dotyczący konstruk-

cji programów nauczania wymusił (po likwidacji instytutów resortowych nie było instytucji zajmującej się 

programami) powołanie w 1993 r., przy Instytucie Badań Edukacyjnych, Pracowni Programów Kształcenia 

Zawodowego, która prowadziła prace koordynacyjne w zakresie opracowywania dokumentacji progra-

mowych do 1997 r. (Drogosz-Zabłocka, 1997).

Dyskusje nad reformą edukacji, w tym zawodowej, trwały od początku okresu przemian, nie podej-

mowano jednak wiążących decyzji dotyczących tego obszaru. Tymczasem zmniejszała się liczba 

szkół zawodowych i uczniów zainteresowanych takim kształceniem, a zasoby materialne nie gwa-

rantowały realizacji kształcenia zawodowego odpowiedniej jakości. 

W opracowaniach i raportach, które powstawały w pierwszym okresie przemian, zwracano uwagę 

na konieczność budowania nowych relacji między szkołami zawodowymi a pracodawcami, zmie-

niającą się rolę sektora rzemieślniczego, rozwój doskonalenia zawodowego i instytucji szkolących 

oraz rozwój systemu poradnictwa zawodowego (Adamski i in., 1993).

Reforma z 1998 r., przygotowana przez ministra edukacji Mirosława Handkego, zakończyła się sukcesem 

w tym sensie, że zapowiadane zmiany zostały uchwalone w postaci aktów prawnych dających podstawy 

zmian ustroju szkolnego i wprowadzających zasadnicze zmiany w obszarze zapewniania jakości kształ-

cenia. Powołano Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz wprowadzono egzaminy zewnętrzne, w tym 

potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zwane egzaminami zawodowymi. Zapoczątkowana w 1998 r. 

reforma systemu edukacji poświęcała niewiele miejsca segmentowi zawodowemu. Główne jej założenia 

dotyczyły upowszechnienia wykształcenia średniego i wyższego, wyrównania szans edukacyjnych oraz 

poprawy jakości edukacji rozumianej jako integralny proces kształcenia i wychowania (Reforma systemu 

…, 1998, s. 10). W wyniku reformy uległa zasadniczej zmianie struktura szkolnictwa (wprowadzono nowy 

ustrój szkolny i nowy typ szkoły – gimnazjum), jednak nie powiodły się zmiany w obszarze zawodowym. 

W początkowych założeniach reformy zakładano odejście od dwutorowości kształcenia na poziomie po-

nadgimnazjalnym (ogólnokształcące vs zawodowe) i pozostawienie w systemie tylko dwuletnich szkół 

zawodowych, których ukończenie umożliwiałoby absolwentom uzyskanie tytułu robotnika wykwalifi-

kowanego. Argumenty za przyjęciem reformy w takim kształcie skoncentrowane były na promowaniu 

wykształcenia średniego jako podstawowego celu zmian w edukacji. Drogą do jego osiągnięcia miało 

być liceum profilowane, zróżnicowane programowo, ale jednolite pod względem organizacyjnym. Cele 

kształcenia zawodowego miały kontynuować: liceum profilowane o profilu zawodowym, policealne 

szkoły zawodowe oraz wspomniane już dwuletnie szkoły zawodowe. 

Koncepcja szkolnictwa zawodowego, zaproponowana w reformie ministra Handkego, nie została wpro-

wadzona w życie. Wśród szkół ponadgimnazjalnych znalazły się ponownie technika, w których kształ-

cenie trwa 4 lata, ponadto, w celu zapewnienia drożności kształcenia po ukończeniu szkoły zasadniczej, 

wprowadzono licea oraz technika uzupełniające, w których nauka trwa 2 i 3 lata, powrócono także do 

pierwotnej nazwy szkoły kształcącej robotników wykwalifikowanych – zasadniczej szkoły zawodowej. 

W systemie pozostawiono także zaproponowane w założeniach reformy licea profilowane, które w prak-

tyce okazały się szkołą bez przyszłości. Z roku na rok malała ich liczba, ponadto ich absolwenci słabo 

211  Minima programowe specjalistycznych przedmiotów zawodowych można uznać za pierwowzór podstaw programo-
wych kształcenia w zawodzie. Pojęcie „podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach” pojawiło się w zno-
welizowanej Ustawie o systemie oświaty w 1995 r. (Dz. U. 1995, nr 101, poz. 504, art. 22 ust. 2 pkt 2).
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zdawali maturę, co potwierdzają dane statystyczne. W znowelizowanej Ustawie o systemie oświaty od 

1 września 2012 r. likwidacji ulegają klasy pierwsze liceum profilowanego dla młodzieży, a w następnych 

latach kolejne klasy, aż do całkowitego wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach212.

4.1.5. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Doświadczenia polskie ostatniego dwudziestolecia pokazują, że po kilkunastu „latach chudych”, 

kształcenie zawodowe odzyskuje swoją pozycję w polityce edukacyjnej (realizuje się programy na-

prawcze i podejmuje konkretne działania), co potwierdzają prezentowane w raporcie dane. Zgodnie 

z kalendarzem wyznaczonym w znowelizowanej Ustawie o systemie oświaty, na poziomie szkoły 

ponadgimnazjalnej zasadnicze zmiany w strukturze szkolnictwa i kształceniu są wprowadzane od  

1 września 2012 r., co zostanie szczegółowo omówione w dalszej części rozdziału.

4.2. Szkolnictwo zawodowe, charakterystyka, stan obecny i zmiany

4.2.1. Podstawy prawne 

Podstawy funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce regulowane są przepisami 

z działu oświata i wychowanie oraz praca. Szczegółowe informacje dotyczące wybranych aktów 

prawnych z tego zakresu prezentuje tabela w aneksie.

Kształcenie zawodowe w Polsce może odbywać się w formach szkolnych oraz w pozaszkolnych. 

Poniższy schemat prezentuje elementy obu systemów. 

Rysunek 4.1. Elementy systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce.

System szkolny System pozaszkolny

Zasadnicze szkoły 
zawodowe

Technika 
uzupełniające

Szkoły policealne

Egzamin:

  potwierdzający kwalifikacje zawodowe

  czeladniczy lub mistrzowski (izby rzemieślnicze)

  kwalifikacyjny (kuratoria oświaty)

Egzamin:

  czeladniczy lub mistrzowski (izby rzemieślnicze)

  kwalifikacyjny (kuratoria oświaty)

  sprawdzający (izby rzemieślnicze, pracodawcy)

Licea 
profilowane

Technika
Szkoły specjalne 
przysposabiające

 do pracy
CKP, CKU, OHP

Ośrodki Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego

Pracodawcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktów prawnych.

W systemie oświaty wybór ścieżki zawodowej jest możliwy na IV etapie edukacyjnym po ukoń-

czeniu gimnazjum. Absolwent gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 mógł kontynuować naukę 

w następujących zawodowych szkołach ponadgimnazjalnych:

212 Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1206).
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1) zasadniczych szkołach zawodowych – o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 

3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w liceach lub technikach uzupełniających;

2) technikach – nauka trwa 4 lata, ich ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzają-

cego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po 

zdaniu egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki w szkołach wyższych; możliwa jest także 

kontynuacja nauki w szkole policealnej (nie wymaga matury); 

3) liceach profilowanych213 – kształcących w profilach ogólnozawodowych, ich ukończenie umożliwia 

uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Licea profilowane kształcą 

w cyklu trzyletnim i dają możliwości przygotowania ogólnozawodowego, absolwenci szkół tego 

typu nie mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zdobycie zawo-

du dla uczniów liceów profilowanych możliwe jest po ukończeniu szkoły policealnej; 

4) szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – o trzyletnim cyklu nauki, dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z nie-

pełnosprawnościami sprzężonymi. Ukończenie szkoły tego typu umożliwia uzyskanie świadec-

twa potwierdzającego przysposobienie do pracy. 

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą uzupełnić swoje kwalifikacje w trzyletnich tech-

nikach uzupełniających214, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego.

Szkolnictwo zawodowe obejmuje także szkoły policealne dla osób legitymujących się wykształceniem 

średnim. Okres nauczania w tych szkołach nie może być dłuższy niż 2,5 roku, a ich ukończenie umożli-

wia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego.

Nauka w szkołach zawodowych obejmuje kształcenie ogólne, zawodowe teoretyczne oraz zawo-

dowe praktyczne, które może być realizowane przez zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. 

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach 

kształcenia praktycznego, warsztatach i pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach po-

mocniczych, u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zajęcia praktyczne 

są zazwyczaj prowadzone w szkole (np. w warsztatach czy pracowniach szkolnych) i mają na celu 

opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym 

zawodzie. Natomiast praktyki zawodowe są najczęściej organizowane u pracodawcy w celu zastoso-

wania i pogłębienia zdobytej wiedzy oraz umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.

Obecnie, wszystkie typy szkół zawodowych mogą funkcjonować zarówno jako szkoły dla młodzieży, 

jak i szkoły dla dorosłych. Szkołą dla dorosłych jest jednostka, w której stosuje się odrębną organi-

zację kształcenia, i do której przyjmowane są osoby powyżej 18 roku życia. Zmiana Ustawy o syste-

mie oświaty215, która weszła w życie we wrześniu 2012 r., wygasza zasadnicze szkoły zawodowe dla 

dorosłych oraz technika dla dorosłych. Uzupełnianie kwalifikacji zawodowych dla tych osób będzie 

możliwe jedynie w formach kursowych.

Wykaz zawodów nauczanych w systemie szkolnym zawiera klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodo-

wego określana w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Pod 

koniec 2011 r. klasyfikacja ta zawierała 213 zawodów. W ramach zmian systemu kształcenia zawodowego 

wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od września 2012 r. obowiązywać będzie nowa 

klasyfikacja zawodów prezentująca podejście polegające na wyodrębnieniu w ramach poszczególnych 

zawodów pojedynczych kwalifikacji, z których każda zawiera określony zasób wiedzy i umiejętności. Ta 

zmodyfikowana klasyfikacja obejmuje 200 zawodów, w których wyodrębniono 251 kwalifikacji216.

213 Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 205, poz. 1206) licea profilowane będą od września 2012 roku wygaszane – zostanie wstrzymany nabór.
214 Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 205, poz. 1206) technika uzupełniające będą od września 2013 roku wygaszane – zostanie wstrzymany nabór.
215 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206).
216 Szczegółowe informacje dot. zmian można znaleźć w dalszych częściach niniejszego rozdziału.
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Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa także, w drodze rozporządzenia, pod-

stawy programowe, zarówno kształcenia ogólnozawodowego, jak i w poszczególnych zawodach, 

uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, umiejętności uczniów, a także za-

dania wychowawcze szkoły, odpowiednio do poszczególnych etapów kształcenia i typów szkół oraz 

zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego. Podobnie jak klasyfikacja zawodów szkolnictwa 

zawodowego, również podstawa programowa jest modernizowana, o czym piszemy w dalszych 

częściach niniejszego opracowania.

Pozaszkolne formy nauki zawodu prowadzą:

 Centra Kształcenia Praktycznego (CKP), Centra Kształcenia Ustawicznego (CKU), Ośrodki Do-

kształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODDZ),

 Ochotnicze Hufce Pracy (OHP),

 pracodawcy, u których realizowane jest przygotowanie zawodowe. 

Centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i dosko-

nalenia zawodowego umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwali-

fikacji zawodowych. Główne zadania CKU to przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego, 

zwiększającej szansę zatrudnienia, współpraca z pracodawcami w tym zakresie oraz opracowywanie 

i wydawanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla prowadzonego kształcenia. Centrum może 

ponadto realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania 

dla danego zawodu. Centra kształcenia praktycznego prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego 

zawodu, w tym modułowego programu nauczania dla danego zawodu. Natomiast ośrodki dokształ-

cania i doskonalenia zawodowego są odpowiedzialne między innymi za organizowanie dokształcania 

teoretycznego młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu. 

Wszystkie powyższe instytucje mogą organizować i prowadzić kształcenie ustawiczne umożliwiają-

ce spełnienie obowiązku nauki.

Ustawodawca przewidział także utworzenie placówki CKU o zasięgu ogólnopolskim, której jednym 

z głównych zadań będzie przygotowywanie rozwiązań służących rozwojowi kształcenia ustawicz-

nego w systemie oświaty, w szczególności służących uzyskiwaniu lub podnoszeniu kwalifikacji za-

wodowych przez osoby dorosłe. Jednak taka placówka jeszcze nie powstała.

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) to jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw 

pracy. OHP wykonują zadania na rzecz młodzieży powyżej 15 roku życia z zakresu przeciwdziałania margi-

nalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz zatrudnienia. Do głównych funkcji tej organizacji należy: wspoma-

ganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowa-

nie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie 

inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie 

zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

Innym rodzajem kształcenia zawodowego jest przygotowanie zawodowe młodocianych u praco-

dawcy217, przeznaczone dla osób, które ukończyły gimnazjum oraz mają co najmniej 16 lat. Nauka 

u pracodawcy może odbywać się w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okre-

ślonej pracy. Podobnie jak młodociani także dorośli mogą odbywać naukę zawodu u pracodawcy.

Zarówno w systemie szkolnym jak i pozaszkolnym ukończenie danego typu szkoły nie jest potwier-

dzeniem kwalifikacji zawodowych218 – te uzyskuje się dopiero po zdaniu odpowiedniego egzami-

nu. Jest to realizacja postulatu rozłączności procesu nauczania od procesu weryfikowania wiedzy 

i umiejętności zdobytych w trakcie nauki. 

System egzaminów zewnętrznych nie tylko sprawdza umiejętności absolwentów i potwierdza kwa-

lifikacje zawodowe, ale jest także elementem kontroli jakości kształcenia zawodowego. 

217 Na postawie przepisów Działu IX Kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przy-
gotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.).
218 Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza jedynie poziom uzyskanego wykształcenia, a nie kwalifikacje zawodowe.
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4.2.2. Zmiany ustawowe w dziedzinie kształcenia zawodowego od września 2012 r.219

Celem zmian jest zwiększenie efektywności i skuteczności systemu kształcenia zawodowego 

w kontekście rynku pracy. Główne działania w tym zakresie to:

 powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy poprzez wdrożenie mechani-

zmów skłaniających szkoły do dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 

oraz uelastycznienie sytemu kształcenia zawodowego i systemu potwierdzania kwalifikacji 

zawodowych, 

 zwiększenie dostępności i efektywności kształcenia zawodowego poprzez włączenie szkół 

w system zawodowych kursów kwalifikacyjnych.

Szczegółowe rozwiązania:

1) zmodyfikowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i wyodrębnienie w ramach 

zawodów kwalifikacji,

2) wdrożenie zmodernizowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach – podstawa pro-

gramowa zawierać będzie zestaw celów i treści kształcenia opisanych w formie efektów kształcenia;

3) zmiana struktury szkolnictwa zawodowego,

 ujednolicenie cyklu kształcenia w szkole zasadniczej zawodowej do trzyletniego, związa-

ne z reformą programową oraz wprowadzeniem obowiązku szkolnego od 6 roku życia;

 wygaszanie liceów profilowanych, techników uzupełniających dla absolwentów zasad-

niczych szkół zawodowych oraz zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych i techni-

ków dla dorosłych. Osoby dorosłe będą mogły uzupełniać kwalifikacje zawodowe jedynie 

w formach kursowych,

 konsolidacja kształcenia zawodowego i ustawicznego w centrach kształcenia zawodo-

wego i ustawicznego. W skład centrum powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła pro-

wadząca kształcenie zawodowe.

4) uelastycznienie systemu potwierdzania kwalifikacji,

5) włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system kształcenia ustawicznego – 

wprowadzenie nowej formy kształcenia pozaszkolnego, kursu kwalifikacyjnego.

4.2.3. Finansowanie220 

System zarządzania oświatą w Polsce, w tym szkolnictwem zawodowym, należy do jednego z najbar-

dziej zdecentralizowanych na świecie (Herbst et al., 2009). Zakładanie, prowadzenie i finansowanie szkół 

zawodowych dla młodzieży zostało oddelegowane przede wszystkim na poziom powiatów, a w dalszej 

kolejności do samorządów województw i gmin221. Do obowiązków jednostek samorządu terytorialnego 

(JST) należy również finansowanie szkolnych form kształcenia zawodowego dorosłych.

Udział w dochodach publicznych JST – odpowiednio do przypadających im zadań – gwarantuje 

Konstytucja RP, a najważniejsze postanowienia dotyczące finansowania szkół i placówek oświato-

wych zawierają; ustawa o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach poszczególnych JST. Wydatki 

z budżetu państwa na oświatę i wychowanie, w tym na kształcenie zawodowe, co roku określa usta-

wa budżetowa. W 2009 r. 93% środków przeznaczonych z budżetu państwa na oświatę i wychowa-

nie (33,2 mld zł) stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana szkołom i placówkom 

za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego (GUS, 2010).

219 Szczegółowe informacje dot. zmian można znaleźć w dalszych częściach rozdziału.
220 Niniejszy tekst stanowi skróconą wersję raportu o finansowaniu inwestycji w zasoby ludzkie, przygotowanym dla 
Cedefop (Dębowski, Ziewiec, 2011).
221 Jednostki samorządowe mogą zlecać realizację zadań oświatowych organizacjom pozarządowym, które prowadzą 
działalność statutową w dziedzinie edukacji. W takiej sytuacji niepubliczne placówki oferujące kształcenie ustawiczne są fi-
nansowane ze środków publicznych.
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Środki Funduszu Pracy222 i Europejskiego Funduszu Społecznego są natomiast podstawowym źró-

dłem finansowania inwestycji w zasoby ludzkie, w lepsze dopasowanie kompetencji zawodowych 

uczących się do potrzeb rynku pracy oraz kształcenie ustawiczne dorosłych.

Najważniejsze źródła finansowania kształcenia zawodowego ze środków publicznych pokazuje tabela 4.5.

Tabela 4.5. Główne źródła :nansowania kształcenia zawodowego ze środków publicznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło :nansowania Adresaci :nansowania Komentarz

Budżety jednostek 

samorządu 

terytorialnego (JST)

 Szkoły zawodowe dla młodzieży, szkoły 

zawodowe dla dorosłych, placówki 

kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego

Jednym z najważniejszych dochodów JST jest przekazywana 

z budżetu centralnego subwencja oświatowa. Jest ona dzielona 

między poszczególne JST (gminy, powiaty i województwa) na 

podstawie co roku modyfikowanego algorytmu, stosującego różne 

wagi dla poszczególnych grup uczniów i szkół (w tym uczniów 

szkół zawodowych). 

W 2010 r. wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły 31% 

wszystkich samorządowych wydatków. Subwencja oświatowa 

pokryła 69,3% poniesionych przez JST wydatków na edukację223.

Fundusz Pracy

 Przedsiębiorstwa, które przyjmują 

na naukę zawodu młodocianych 

pracowników lub przyuczają ich do 

wykonywania określonej pracy

 Przedsiębiorstwa posiadające zakładowy 

fundusz szkoleniowy i inwestujące 

w podnoszenie kompetencji 

zawodowych swoich pracowników

Pracodawcy, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu 

w formie praktyk zawodowych, otrzymują środki finansowe od 

szkoły, w której naukę pobiera uczeń.

Przyznanie dofinansowania pracodawcy, który zawarł umowę o pracę 

z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, 

zależy m.in. od tego, czy uczeń zdał egzamin zawodowy.

Europejski Fundusz 

Społeczny (Program 

Operacyjny Kapitał 

Ludzki)

 Instytucje systemu oświaty i szkolnictwa 

wyższego

 Instytucje szkoleniowe

 Instytucje rynku pracy

 Jednostki administracji rządowej 

i samorządowej

 Przedsiębiorcy

 Instytucje otoczenia biznesu

 Organizacje pozarządowe

 Inne podmioty

Do głównych celów i obszarów Programu Kapitał Ludzki w latach 

2007–2013 m.in. należą: zwiększenie aktywności zawodowej 

oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, poprawa 

umiejętności adaptacyjnych pracodawców i pracobiorców do 

zmian zachodzących w gospodarce, podniesienie jakości usług 

edukacyjnych, wspieranie idei uczenia się przez całe życie.

Źródło: opracowanie własne IBE.

4.2.3.1. Finansowanie szkół zawodowych

Na mocy ustawy o systemie oświaty szkoły zawodowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach 

publicznych są finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Nauka w szko-

łach publicznych jest nieodpłatna. Dochodami szkół niepublicznych są opłaty z czesnego oraz do-

finansowanie z budżetów JST. Z uwagi na brak danych ilustrujących skalę prywatnych wydatków 

na niepubliczne szkoły zawodowe poniższa analiza dotyczy wydatków z budżetów JST. Niemniej 

należy dodać, że liczba uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół kształcących w zawodzie 

jest mała224 i stąd można przyjąć, że wielkość dofinansowania ze środków JST dobrze obrazuje skalę 

finansowania szkolnictwa zawodowego w Polsce.

222 Z Funduszu Pracy są też m.in. finansowane działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz znajdujących 
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (katalog tych osób określa art. 49 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001, z późn. zm.). Tu jednak zagadnienia te nie będą omawiane. Tekst dotyczy 
jedynie dwóch sytuacji – gdy pracodawca przyjmuje na naukę zawodu (lub na przyuczenie do wykonywania określonej pracy) 
młodocianych pracowników oraz gdy inwestuje w podnoszenie kompetencji zawodowych zatrudnionych osób.
223 Jeśli przypis nie mówi inaczej, przytaczane w tekście dane zostały opracowane na podstawie BDL GUS.
224 W roku szkolnym 2009/2010 szkoły publiczne stanowiły 93,9% szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzie-
ży (bez specjalnych), szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej – 6,05%, szkoły niepubliczne – 0,05% (GUS 2010). 
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Dochodami JST są: dochody własne (głównie wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), 

oraz od osób prawnych (CIT)), subwencja ogólna, a także dotacje celowe z budżetu państwa. Naj-

większe znaczenie ma subwencja ogólna225. Jej najbardziej znacząca część oświatowa jest przezna-

czana na finansowanie zadań JST wynikających z Ustawy o systemie oświaty. 

Należy podkreślić, że samorządy same podejmują decyzję, jaką część subwencji oświatowej prze-

znaczają na edukację i na poszczególne szkoły działające na ich terenie226. Formalnie subwencja ta 

nie jest bardziej związana z oświatą niż pozostałe rodzaje dochodów samorządowych (Herbst et al., 

2009). Tym samym od realizowanej na szczeblu lokalnym polityki wywiązywania się z ustawowo 

przypisanych zadań oświatowych zależy również wielkość dofinansowania szkół zawodowych. 

Zasady podziału części oświatowej subwencji między JST co roku określa rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej227. Zgodnie z nim subwencja oświatowa „jest dzielona między poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświato-

wych” oraz – po odliczeniu 0,6% rezerwy będącej w dyspozycji Ministra Finansów228 – według corocznie 

modyfikowanego algorytmu. Stosuje on szereg wag określanych nie tylko dla poszczególnych typów 

szkół, ale również dla różnych grup uczniów szkół działających na terenie JST (np. uczniów niewidomych 

i słabowidzących, uczniów szkół mniejszości narodowych, uczniów szkół zlokalizowanych na terenach 

wiejskich). Osobną wagę dla uczniów szkół zawodowych, w tym na realizację praktycznej nauki zawodu, 

a także dla uczniów liceów profilowanych i uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, sto-

suje się od 2000 roku. Zmiany jej wielkości w latach 2000–2011 pokazuje tabela 4.6.

Przeważająca część szkół zawodowych jest prowadzona i finansowana przez powiaty. Wielkość 

ogólna dofinansowania szkół kształcenia zawodowego z budżetów powiatów ziemskich i miast na 

prawach powiatu w ciągu ostatnich lat się zwiększała. Wzrost ten nie świadczy jednak o zwiększeniu 

nakładów na szkolnictwo zawodowe, ponieważ udział wydatków na szkoły zawodowe w wydat-

kach obu kategorii JST na oświatę i wychowanie ogółem utrzymuje się na zbliżonym poziomie (por. 

tabela 4.7.). Wydaje się zatem, że w skali całego kraju nie nastąpiło znaczące przesunięcie środków 

na przygotowanie uczących się do wykonywania zawodu, a nominalny wzrost daje się wyjaśnić 

podwyżkami płac nauczycieli lub ogólnym wzrostem wydatków JST.

Corocznie modyfikowany algorytm podziału subwencji oświatowej między JST ma za zadanie 

uwzględniać m.in. specyfikę działania poszczególnych szkół oraz placówek oświatowych. W kontek-

ście kształcenia zawodowego podkreśla się jednak, że waga przypisana uczniom szkół zawodowych 

nie została właściwie oszacowana. Z kilku powodów:

Po pierwsze, nie odzwierciedla ona faktycznych kosztów tej formy kształcenia, a przez to niedo-

statecznie rekompensuje różnicę kosztów między kształceniem ogólnym a zawodowym – „istotnie 

droższym od kształcenia ogólnego ze względu na niezbędne wyposażenie do kształcenia zawodo-

wego, prowadzenia praktyk, staży, pozyskiwania nauczycieli, którzy mają (lub mieli w nieodległej 

przeszłości) kontakt z praktyką uprawiania zawodu, którego uczą” (IBE, 2011). 

Po drugie, pomija różnice istniejące między poszczególnymi szkołami zawodowymi i specyfiką przy-

gotowania do wykonywania różnych zawodów, przez co w większym stopniu sprzyja działalności 

placówek niewymagających dużych nakładów finansowych, a w mniejszym stanowi zachętę do 

rozwoju szkół przygotowujących do kształcenia w zawodach pożądanych na rynku pracy. „Obser-

wując preferencje samorządów do kształtowania relatywnie taniej sieci szkół ponadgimnazjalnych, 

można mieć wątpliwość, czy waga odnosząca się do szkół zawodowych wystarczająco spełnia zada-

nia dopasowania kształcenia do regionalnej struktury popytu na pracę” (IBE, 2011). 

225 Jej wysokość co roku określa ustawa budżetowa. Por. Ustawa budżetowa na rok 2011 z 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 
Nr 29 poz. 150).
226 Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego „o przeznaczeniu środków otrzyma-
nych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego”.
227 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1659).
228 Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rezerwa 
subwencji ogólnej jest przeznaczona na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji na drogach publicznych powiatowych 
i wojewódzkich oraz remontu i utrzymania dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu. Od  
1 stycznia 2012 r. od subwencji odliczana będzie część w wysokości 0,25% ogólnej kwoty.
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Tabela 4.6. Wagi w algorytmie dla uczniów szkół zawodowych. 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Waga dla uczniów szkół 

zawodowych229
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 0,19 0,19

Waga dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych230
– 0,05 0,05 0,044 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,082 0,082

Źródło: opracowanie własne IBE.

Tabela 4.7. Wydatki na szkoły zawodowe (bez specjalnych) z budżetów JST w mln zł. 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010

gminy (ok. 2413 jednostek) 39,3 46,0 57,4 66,2

     jako % wydatków na oświatę i wychowanie 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

powiaty grodzkie (65 największych miast Polski) 1677,6 1929,5 2128,2 2315,5

     jako % wydatków na oświatę i wychowanie 13,0% 13,3% 13,7% 14,1%

powiaty ziemskie (314 jednostek) 2473,2 2689,4 2961,2 3176,8

     jako % wydatków na oświatę i wychowanie 46,3% 46,6% 47,0% 46,9%

SUMA 4190,1 4664,9 5146,8 5558,5

Źródło: opracowanie własne IBE na podstawie BDL GUS.

Tabela 4.8. Struktura wydatków na oświatę i wychowanie JST (proc.).

Wydatki JST Rodzaj wydatków 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Wydatki gmin (ok. 2413 jednostek)
Wydatki bieżące na wynagrodzenia - - - 56,7 57,3 57,7

Wydatki majątkowe inwestycyjne - - 7,0 7,1 7,5 7,8

Wydatki miast na prawach powiatu 

(65 największych miast)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia - - - 55,3 55,5 56,7

Wydatki majątkowe inwestycyjne - - 5,3 6,7 6,5 5,6

Wydatki powiatów ziemskich (314 

jednostek)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia - - - 61,4 60,9 60,3

Wydatki majątkowe inwestycyjne 5,0 6,1 4,2 5,0 5,9 7,0

Źródło: opracowanie własne IBE na podstawie BDL GUS.

Po trzecie, waga przypisana szkołom zawodowym nie uwzględnia regionalnego zróżnicowania stanu 

technicznego budynków, zużycia urządzeń i jakości wyposażenia pracowni, a tym samym pomija nie-

jednolity w skali kraju poziom wydatków inwestycyjnych, niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości 

kształcenia. Można zatem przypuszczać (ze względu na brak badań w tym zakresie), że jednolita waga 

dla wszystkich szkół zawodowych popycha samorządy do utrzymywania kształcenia w zawodach, do 

których przygotowanie nie wymaga wysokich nakładów (Sztanderska, Siergiejuk, 2011). Wydaje się po-

nadto, że w niedostatecznym stopniu zachęca też samorządy do zwiększenia nakładów inwestycyjnych 

i modernizacji wyposażenia pracowni, warsztatów i innych pomieszczeń dydaktycznych. Na przykład 

w powiatach ziemskich wydatki bieżące na wynagrodzenia stanowiły w 2010 r. ponad 60% wydatków na 

oświatę i wychowanie, a wydatki majątkowe inwestycyjne zaledwie 7% (por. tabela 4.8.). 

229 Dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształ-
cenie zawodowe, w tym na realizację praktycznej nauki zawodu, a także dla uczniów liceów profilowanych i uczniów szkół 
specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (waga nie obejmuje uczniów szkół artystycznych).
230 Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół artystycznych (z wyłączeniem ogólnokształcących szkół muzycznych 
I stopnia oraz szkół muzycznych I stopnia).
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Po czwarte, żaden akt obowiązującego w Polsce prawa nie określa szczegółowych celów, którym jed-

nostki samorządu terytorialnego powinny podporządkować swoją politykę w zakresie finansowania roz-

woju sieci szkolnej, w tym dotowania pożądanych na rynku pracy profili szkół kształcenia zawodowego. 

Ustawodawstwo nie daje tym samym kryteriów, miar i narzędzi oceny efektywności wykorzystania nakła-

dów na szeroko pojętą oświatę i wychowanie. Ponadto na poziom lokalny oddelegowuje nie tylko podej-

mowanie decyzji o inwestowaniu w edukację, ale także odpowiedzialność za opracowywanie i realizację 

strategicznych planów, uwzględniających konkurencyjność polskiej gospodarki czy przeciwdziałanie 

bezrobociu. W polityce edukacyjnej wciąż w zbyt małym stopniu uwzględnione są priorytety rozwoju 

gospodarczego (por. Kwiatkowski, 2006). Nie rozlicza również JST z dokonanego podziału środków mię-

dzy działające na ich terenie szkoły kształcenia zawodowego i ogólnego oraz inne placówki wspierające 

działanie systemu oświaty.  „Fakt, że ustawa o dochodach JST określa wysokość subwencji oświatowej 

w danym roku […] bez żadnego odniesienia do zakresu zadań oświatowych ani stawianych systemo-

wi oświaty celów, wskazuje, że mamy do czynienia z niedopracowanym, przejściowym rozwiązaniem” 

(Herbst et al. 2009). W świetle obowiązujących przepisów prawa nie jest zatem jasne, czy przekazywana 

JST część oświatowa subwencji ogólnej ma za zadanie pełnić przede wszystkim funkcję:

1) redystrybucyjną, a przez to wyrównywać szanse na realizowanie zadań oświatowych na wyso-

kim poziomie między samorządami o różnym stopniu zamożności;

2) refundacyjną, a przez to rekompensować faktycznie ponoszone na oświatę nakłady i odzwier-

ciedlać tym samym zróżnicowane koszty nie tylko kształcenia ogólnego i zawodowego, ale 

także przygotowania do wykonywania różnych zawodów;

3) strategiczną, która czyniłaby z niej narzędzie polityki oświatowej państwa, za pomocą którego 

można świadomie promować i nagradzać finansowo takie działania w dziedzinie oświaty, które 

państwo uznaje za pożądane (por. Herbst et al., 2009). 

4.2.3.2. Finansowanie kształcenia zawodowego ze środków Funduszu Pracy i  Europejskiego 

Funduszu Społecznego

Obowiązujący w Polsce system regulacji prawnych i systemowych gwarantuje finansowanie nie 

tylko szkolnym formom kształcenia zawodowego. Ma również za zadanie wspierać między innymi 

tych pracodawców, którzy albo zawierają z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, albo inwestują 

w podnoszenie kompetencji zawodowych zatrudnianych przez siebie osób.

Dofinansowanie kosztów kształcenia mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które przyjmują na naukę 

zawodu młodocianych pracowników lub przyuczają ich do wykonywania określonej pracy. Kwota 

dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształce-

nia231. W 2010 r. wydatki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników wyniosły 330,7 mln zł i stanowiły 2,7% środków wydatkowanych z Fun-

duszu Pracy (MF, 2011).

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy środki Fun-

duszu Pracy mogą być również przyznawane przedsiębiorstwom, które finansują lub współfinansują 

koszty kształcenia ustawicznego z zakładowego funduszu szkoleniowego. Starosta może refundo-

wać koszty szkolenia pracowników lub pracodawcy w wysokości do 50% (nie więcej jednak niż do 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy) na jedną oso-

bę, w przypadku osób w wieku 45 lat i więcej – w wysokości do 80%. Projekt badawczy Instytutu 

Pracy i Polityki Społecznej dowiódł, że w 2006 r. z zakładowego funduszu szkoleniowego korzy-

stało zaledwie 4,2% badanych przedsiębiorstw, badanie zrealizowane na potrzeby Obserwatorium 

231 Wysokość kwot dofinansowania reguluje Ustawa o systemie oświaty. Należy zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 205 poz. 1206) 1 września 
2013 r. obowiązywać zacznie nowe brzmienie art. 70b ust. 2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego 
młodocianego pracownika wynosić będzie: 1) w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 
miesięcy (jeżeli okres ten będzie krótszy, wielkość wypłacanej kwoty będzie odpowiednio niższa); 2) w przypadku przyucze-
nia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
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Regionalnych Rynków Pracy w 2009 r. pokazało tylko o kilka procent wyższy odsetek tego typu 

przedsiębiorstw (por. Górniak, Mazur et al., 2010a). 

Z funduszy strukturalnych UE finansowanie edukacji dorosłych było wspomagane przede wszystkim 

dzięki programom: SPO RZL (Priorytet I i II), EQUAL (temat A, F, I) oraz ZPORR (Priorytet II), a w obecnej 

perspektywie budżetowej: PO KL (Priorytety I, II oraz częściowo III, V, VIII i IX) oraz Regionalne Progra-

my Operacyjne. 

Jak wskazują Dębowski, Lis, Pogorzelski (2010), w ostatnich latach wartość środków unijnych prze-

znaczonych na dofinansowanie kształcenia dorosłych systematycznie rośnie (z mniej więcej 400 

mln zł w 2001 i 2002 roku do ok. 5 mld zł w 2007 roku). W najbliższych latach (do ok. 2015 roku), 

w związku z sukcesywnym wdrażaniem funduszy pomocowych, UE można spodziewać się utrzy-

mania obecnego poziomu wydatków publicznych na ten cel wynoszących ok. 2,5–3 mld zł rocznie 

(choć należy pamiętać, że są to dane tylko szacunkowe).

4.2.3.3. Finansowanie kształcenia zawodowego przez pracodawców

Innym źródłem finansowania kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych są pracodawcy, którzy 

albo organizują szkolenia w miejscu pracy, albo wysyłają swoich pracowników na szkolenia ze-

wnętrzne. Najnowsze badania pokazują jednak (Worek, Stec et al., 2011), że w 2010 r. mniej więcej 

połowa badanych pracodawców nie podjęła żadnych działań na rzecz doskonalenia zawodowego 

swoich pracowników. Ponadto nie ma wystarczających danych, by móc określić skalę finansowania 

kształcenia zawodowego przez pracodawców. 

4.2.4. Szkoły zawodowe, uczniowie i absolwenci – w liczbach

Zachodzące zmiany demograficzne, zwłaszcza zmniejszanie się liczby ludności w wieku odpowia-

dającym ponadgimnazjalnemu poziomowi nauki, tj. 16–21 lat, miały ogromny wpływ na kształtowa-

nie się liczby uczniów na tym poziomie nauczania w ciągu ostatnich dwudziestu lat. W skali ogólno-

krajowej w latach 2000–2010 nastąpił spadek liczby uczniów w szkolnictwie zawodowym i liceach 

profilowanych o 38%, gdy w tym samym czasie szkolnictwo ponadgimnazjalne ogólnokształcące 

odnotowało zmniejszenie się liczby uczniów tylko o 9%. Odnotowano systematyczne zmniejszanie 

się udziału liczby uczniów w szkołach zawodowych w ogólnej liczbie uczniów szkół ponadgimna-

zjalnych. Udział ten zmniejszył się z 77,7% w 1990 roku do 58,3% w roku 2010. Zdecydowanie malał 

udział liczby uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych przy wzroście udziału liczby uczniów 

w szkołach ogólnokształcących oraz policealnych. (por. wykres 4.1.)

Wykres 4.1. Uczniowie w szkolnictwie ponadgimnazjalnym według typów szkół w latach 1990–2010.

przysposabiające do pracy e

1990 36,9%

27,4%

18,6%

10,3% 28,6%

30,1%11,3%

0,5%

9,1% 13,4% 39,2%

41,9%14,7%2,0%

0,2%

39,5% 6,7% 35,3%

38,3%

35,9%

1995

2000

2005

2010

zasadnicze zawodowe licea profi lowane ogólnokształcącpolicealnetechnika*

4,9%

6,0% 28,3%

22,3%

* Technika, technika uzupełniające, szkoły artystyczne oraz do 2005 roku włącznie, ponadpodstawowe średnie szkoły zawodowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych „Oświata i wychowanie w roku szkolnym” GUS oraz BDL GUS.
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Rysunek 4.2. Udział uczniów szkół zawodowych wśród uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych według województw w 2010 r. 

(% ogółu uczniów)

W nawiasach podano liczbę województw w danym przedziale procentowym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W 2010 roku udział uczniów szkół zawodowych i liceów profilowanych w całym szkolnictwie ponad-

gimnazjalnym kształtował się na poziomie 58,3%. W 2010 roku, wszystkie województwa odnotowały 

mniejszy udział uczniów szkół zawodowych i liceów profilowanych w ogóle szkolnictwa ponadgim-

nazjalnego w stosunku do roku 2000. Jednak w ciągu ostatnich pięciu lat w kilku województwach 

można zauważyć niewielki wzrost udziału szkolnictwa zawodowego i ogólnozawodowego, są to 

kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, podlaskie i pomorskie. 

Na szkolnictwo zawodowe i ogólnozawodowe w systemie oświaty w 2010 roku składało się 9 030 

szkół różnego typu (dla młodzieży, specjalne oraz dla dorosłych) z 52 995 oddziałami, w których 

uczyło się 1 193 808 uczniów. W 2010 roku szkolnictwo zawodowe i ogólnozawodowe opuściło 

312 355 absolwentów. W ciągu ostatnich 5 lat malała liczba szkół zawodowych, oddziałów, uczniów 

oraz absolwentów. 

W 2010 roku liczba uczniów w szkolnictwie zawodowym i ogólnozawodowym wyniosła prawie 1,2 

miliona osób, w tym 46% to uczniowie techników, 25% to słuchacze szkół policealnych, 19% to 

uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, 3% to osoby kształcące się w liceach profilowanych, 

dających jedynie przygotowanie ogólnozawodowe, na pozostałe 6% składają się osoby kształcące 

się w technikach uzupełniających (3%), szkołach artystycznych dających uprawnienia zawodowe 

(2%) i szkołach przysposabiających do pracy zawodowej (1%). 

W 2010 roku 57% wszystkich szkół zawodowych i ogólnozawodowych było prowadzone przez jed-

nostki samorządu powiatowego. Jednostki te prowadziły około 80% wszystkich liceów profilowa-

nych (406), techników (2334) i zasadniczych szkół zawodowych (1532), a także prawie 92% szkół 

przysposabiających do pracy zawodowej (393). 

 

Zasadnicze zawodowe
Technika
Licea profilowane
Policealne

36

Typy szkół

61,6 do 63,1 (3)
60,4 do 61,6 (2)
58,9 do 60,4 (4)
58,7 do 58,9 (3)
50,9 do 58,7 (4)

Ogółem zawodowe i ogólnozawodowe
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Tabela 4.9. Struktura szkół zawodowych według typu i organu prowadzącego w 2010 r.

Szkoły prowadzone przez:
zasadnicze 

zawodowe

przysposabiające 

do pracy
technika

licea 

pro:lowane
policealne artystyczne

jednostki administracji 

rządowej (centralnej)
4,1 0,0 3,3 0,0 1,5 53,0

jednostki samorządu 

wojewódzkiego
0,9 1,6 0,6 1,0 6,8 0,0

jednostki samorządu 

powiatowego
81,7 91,8 77,8 80,6 15,9 18,9

jednostki samorządu 

gminnego
3,5 1,9 2,1 3,0 0,5 0,7

organizacje społeczne 

i stowarzyszenia
4,6 2,6 5,2 3,6 8,6 7,1

organizacje wyznaniowe 0,6 1,4 0,4 0,4 0,1 2,5

pozostałe 4,6 0,7 10,6 11,5 66,5 17,8

razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

liczba szkół 1875 428 3001 504 2941 281

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Ponadto, według danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO), w ciągu ostatnich czterech lat 

w systemie kształcenia zawodowego nie zmieniła się liczba centrów kształcenia praktycznego (144 

placówki w 2010 r.). Z kolei znacząco spadła liczba centrów kształcenia ustawicznego (z 281 do 215 

placówek) oraz liczba ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (z 500 do 322 placówek).

Jednocześnie prawie podwoiła się liczba niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i prak-

tycznego (z 733 w 2007 do 1398 w 2010).

Komenda Główna OHP oraz podległe jej 16 Wojewódzkich Komend OHP realizuje zadania państwa 

w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, 

a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. Jednostki OHP prowadzące podstawową 

działalność dzielą się na dwie grupy; jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz jed-

nostki realizujące zadania na rzecz rynku pracy. W jednostkach o charakterze opiekuńczo-wycho-

wawczym, w 2011 r. kształciło się ponad 33,5 tys. młodzieży.

4.3. Kogo uczą szkoły?

4.3.1. Rekrutacja do szkół uczących zawodu

Na wybór typu szkoły ponadgimnazjalnej ma wpływ szereg czynników, takich jak: pochodzenie spo-

łeczne, wyniki nauczania (oceny szkolne), oddziaływanie rówieśników i rodziców. Polska należy do 

krajów o bardzo silnym wpływie statusu społeczno-ekonomicznego rodziców na plany edukacyjne 

dzieci i o średnim wpływie oddziaływania umiejętności ucznia (Bukowski, 2010).

Według autorów Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, wykształcenie rodzi-

ców należy do pierwszoplanowych czynników decydujących o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. 

Podobne wnioski płyną z badania PISA – patrz wykres 4.2. 

Z grupy uczniów z rodzin, gdzie rodzice zdobyli wykształcenie wyższe, aż 86% wybiera dalszą na-

ukę w liceach ogólnokształcących, natomiast z rodzin, gdzie rodzice zakończyli edukację na po-

ziomie podstawowym i niepełnym podstawowym, tylko 23% uczniów wybiera ten typ szkoły 

ponadgimnazjalnej.



186

TytulDzialu PodtytulDzialu4.3. Kogo uczą szkoły?4. Edukacja zawodowa 

w Polsce

 Wykres 4.2. Odsetki uczniów wybierających poszczególne rodzaje szkół ponadgimnazjalnych w kategoriach wykształcenia rodziców.

zasadnicza szkoła zawodowatechnikumliceum pro�lowaneliceum ogólnokształcące

ogółem

magister, lekarz lub doktorat

wyższe I stopnia (licencjant/inżynier)

policealne/pomaturalne

średnie ogólnokształcące

średnie zawodowe

zasadnicze zawodowe

podstawowe i niepełne podstawowe 23%                2%                          34%                                                                        41%

                 37%                             3%                              33%                                                    27%

                            51%                                                4%                         30%                                       16%

                            50%                                              5%                            29%                                    16%

                                                  67%                                                           4%                      24%                    6%

                                                        79%                                                                            3%          15%           3%

                                                          86%                                                                                       2%     10%    2%

                                56%                                                     3%                     26%                                  15%

Źródło: opracowanie własne na podstawie PISA 2009232. 

Z badania PISA 2009 wynika również, że uczniowie o najsłabszych wynikach uczą się w szkołach 

zawodowych. Poniższy wykres (wykres 4.3.) przedstawia wyniki z trzech dziedzin testu PISA przepro-

wadzonego w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych. Wynika z niego, że najlepsze wyniki 

(liczone w punktach – oś pozioma) w każdej z dziedzin uzyskali uczniowie, którzy uczęszczają do 

liceów ogólnokształcących, a najgorsze uczniowie zasadniczych szkół zawodowych.

Wykres 4.3. Średnie wyniki z trzech dziedzin testu PISA 2009 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

300 400
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415
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średnie z nauk przyrodniczych średnie z czytania ze zrozumieniem średnie z matematyki

L. ogólnokształcące

Technikum

ZSZ

Źródło: opracowanie własne na podstawie PISA 2009233. 

Na podstawie analizy wyników wcześniej wymienionych badań społecznych oraz wyników Diagno-

zy społecznej 2009. Warunki i jakość życia Polaków, można zrekonstruować następujący profil uczniów 

szkoły zawodowej:

 w większości zamieszkują tereny wiejskie lub małe miasta,

232 Uwzględniono 4872 uczniów. Część krajowa badania PISA nie obejmuje uczniów, którzy przerwali kształcenie po ukoń-
czeniu gimnazjum. Wykształcenie” rodziców dotyczy wyższego z poziomów wykształcenia jednego z rodziców.
233 Uwzględniono 5195 uczniów, bez liceów profilowanych. 
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 zazwyczaj wybierają szkołę w pobliżu miejsca zamieszkania,

 ich rodzice posiadają zazwyczaj wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe, 

 pochodzą z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców nie pracuje zawodowo,

 pochodzą z rodzin wielodzietnych,

 uzyskują gorsze wyniki w nauce niż uczniowie liceów ogólnokształcących.

4.3.2. Motywacja wyboru szkoły

Jedną z przyczyn niewybierania ścieżki edukacyjnej w szkołach zawodowych jest negatywny wize-

runek kształcenia zawodowego, a także wciąż rosnąca popularność szkolnictwa ogólnokształcącego 

(liczba uczniów w liceach ogólnokształcących od dziesięciu lat pozostaje na podobnym poziomie 

i wynosi ok. 40% populacji). Autorzy Raportu końcowego z Badania funkcjonowania systemu kształ-

cenia zawodowego w Polsce (MEN, 2011c) wskazują na istnienie pewnych negatywnych stereoty-

pów, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie, np. „szkoła zawodowa to ostateczność”, jak 

również na występujący brak społecznej akceptacji dla niektórych zawodów wykonywanych przez 

absolwentów szkół zawodowych oraz panujące przekonanie, że szkoła zawodowa zamyka dalszą 

drogę do wyższych szczebli edukacji.

Z Badania funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. (MEN, 2011b) wynika, że decy-

zja o wyborze określonego typu kształcenia, w przypadku większości uczniów zasadniczych szkół 

zawodowych, uwarunkowana była chęcią wykonywania konkretnego zawodu. Dla ponad 80% osób 

ważniejsze było, że będą się uczyć konkretnego, wybranego przez siebie zawodu, a mniej istotny 

okazał się wybór konkretnej szkoły. To samo badanie pokazało, że uczniowie, którzy wybierają szkołę 

policealną, generalnie wskazują na możliwość szybkiego zdobycia kwalifikacji. Uczniowie techni-

ków podkreślali możliwości uzyskania matury oraz kontynuacji edukacji. Natomiast uczniowie za-

sadniczych szkół zawodowych, jako główną przyczynę wyboru, wskazywali możliwość szybkiego 

zdobycia zawodu i rozpoczęcia pracy.

Na zwiększenie liczby uczniów, którzy wybiorą naukę w szkołach zawodowych, oprócz kampanii 

społecznej stwarzającej pozytywny wizerunek szkół zawodowych, wpływ mogliby mieć doradcy za-

wodowi. Analiza sytuacji doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych (MEN, 2011b) pokazu-

je, że ma ono raczej charakter doraźny. Doradcy zawodowi zazwyczaj nie są zatrudnieni na cały etat, 

a w większości szkół tę rolę pełni szkolny pedagog lub nauczyciel. Z badań wynika (MEN 2011b), że 

jedynie ponad połowa uczniów zasadniczych szkół zawodowych uczestniczyła w zajęciach z do-

radcą zawodowym. Może to świadczyć o tym, że uczniowie nie otrzymują wystarczającej wiedzy na 

temat możliwości, jakie dostarcza kształcenie zawodowe. 

4.3.3. Dalsze drogi edukacyjne i zawodowe uczniów szkół zawodowych

Szkoły zawodowe różnych typów są dla absolwentów zarówno przepustką do wejścia na rynek pra-

cy, jak i etapem całego procesu edukacji. Ciekawych obserwacji w tym zakresie dostarcza analiza 

deklaracji dotyczących dalszych planów uczniów ostatnich klas szkół zawodowych różnych typów 

(MEN, 2011b). Zgodnie z deklaracjami około ¾ uczniów kończących zasadnicze szkoły zawodowe 

i szkoły policealne planuje wejście na rynek pracy. Taki sam odsetek (ok. 3/4) planuje dalszą naukę. 

Grupy te nie są rozłączne, gdyż ok. połowa uczniów szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodo-

wych planuje łączenie pracy z dalszą nauką. Warto pamiętać, że takie łączenie nie jest sytuacją nową 

dla uczniów. Obecnie około 2/3 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych ma 

już za sobą doświadczenia pracy, przy czym większość uczniów zasadniczych szkół zawodowych 

pracowała odpłatnie i w dziedzinie zgodnej z kierunkiem kształcenia. Jedynie 30% uczniów ostat-

nich klas szkół policealnych deklaruje plany pracy nie łączonej z nauką, co wydaje się być zaskaku-

jąco niskim wskaźnikiem. 

Technika okazują się być traktowane przez uczniów przede wszystkim jako etap procesu kształce-

nia, a w mniejszym stopniu jako szkoła pozwalająca wejść na rynek pracy. Jedynie 13% uczniów 
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ostatnich klas deklaruje chęć pracy bez kontynuowania nauki, a niemal 40% uczniów ma zamiar 

kontynuować edukację bez wchodzenia na rynek pracy. 

Patrząc na ogólnie bardzo silne deklaracje chęci kontynuowania nauki (niekoniecznie w tym samym 

obszarze co dotychczas) uczniów wszystkich typów szkół zawodowych, niepokoi fakt, że na pytanie 

o plany dokształcania się w wyuczonym zawodzie po zakończeniu szkoły 43% odpowiada negatyw-

nie, a niemal 30% nie ma w tej kwestii zdania (MEN, 2011b). Może to wskazywać na brak świado-

mości konieczności podnoszenia własnych kwalifikacji przez uczenie się przez całe życie, także po 

zakończeniu szkoły.

Wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego (PARP, 2011) potwierdzają powyższe dane. Pozwalają one 

również na ukazanie perspektyw wyborów edukacyjnych w zależności od typu szkoły ponadgim-

nazjalnej, uwzględniając studia wyższe. Ponad połowa uczniów ostatnich klas zasadniczych szkół 

zawodowych deklaruje chęć kontynuacji edukacji w technikach, rzadziej w liceach, część deklaruje 

chęć kontynuacji nauki na studiach niestacjonarnych. Z kolei 2/3 uczniów techników chce konty-

nuować naukę na studiach, częściej na studiach niestacjonarnych, co może wskazywać na chęć 

godzenia aktywności zawodowej i edukacyjnej234.

Podsumowując, młodzi absolwenci szkół zawodowych dokonując swoich wyborów, najczęściej 

chcą połączyć dalszą aktywność zawodową i edukacyjną. Pojawia się natomiast pytanie, na ile te 

wybory potwierdzają się w praktyce. Odpowiedź na to pytanie wymaga monitorowania wyborów 

edukacyjnych i zawodowych młodzieży. 

4.3.4.  Edukacja zawodowa dorosłych 

Według danych badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), w 2010 r. w szkoleniach uczest-

niczyło ok. 492 tys. osób dorosłych (w wieku 25–64 lata). 54% spośród z nich wskazało, że podjęło 

się uzupełnienia kompetencji z inicjatywy zakładu pracy, 41% odpowiedziało, że szkoli się z własnej 

inicjatywy, 5% respondentów na szkolenie skierował urząd pracy.

Należy jednak zaznaczyć, że poziom realizowanych w Polsce inwestycji w zasoby ludzkie jest niski. 

„Pod względem zaangażowania przedsiębiorstw w rozwój zawodowy zatrudnionych w nich pra-

cowników, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej” (Gór-

niak, Mazur et al., 2010a). Najnowsze badania pokazują (Worek, Stec et al., 2011), że w 2010 r. mniej 

więcej połowa badanych pracodawców nie podjęła żadnych działań na rzecz doskonalenia zawo-

dowego swoich pracowników. Jak wskazują autorzy badania, wynika to w większym stopniu z braku 

przemyślanej strategii rozwoju pracowników, niedostrzegania przez pracodawców korzyści ze szko-

lenia pracowników oraz z niskiego poziomu innowacyjności polskich firm, ograniczającego potrze-

by rozwojowe pracowników, a w mniejszym – z braku środków finansowych (por. wykres 4.4)235. „Ba-

rierą utrudniającą zwiększanie skali inwestycji w rozwój zasobów ludzkich nie są przede wszystkim 

koszty. Choć pojawiają się one jako jeden z istotnych czynników powodujących, że przedsiębiorstwa 

nie angażują się w doskonalenie kadr, to nie są one czynnikiem najistotniejszym” (Górniak, Mazur et 

al., 2010a; zob. też Dębowski et al., 2010).

Na poziom realizowanych przez polskich przedsiębiorców inwestycji w zasoby ludzkie negatyw-

ny wpływ mają również bariery informacyjne, związane z istnieniem bardzo dużej liczby instytucji 

edukacyjnych, niskimi kompetencjami wielu z nich oraz z brakiem możliwości zweryfikowania ja-

kości ich oferty (por. Konieczny et al., 2007; Boni, 2007; MRR, 2008). W takiej sytuacji przedsiębior-

cy, w szczególności ci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, mogą rezygnować z organizacji 

szkoleń. W ich opinii skorzystanie z dofinansowania ze środków publicznych nie zmniejsza ryzyka 

dokonania złej inwestycji, a skierowanie pracowników na szkolenie niskiej jakości jest uznawane za 

bardziej szkodliwe niż rezygnacja z jakiejkolwiek formy kształcenia. 

234 Warto zwrócić uwagę na istotną odmienność wyborów uczniów liceów ogólnokształcących. 
235 Badanie zrealizowane przez PARP zostało przeprowadzone wśród firm i instytucji szkoleniowych w okresie od września 
do grudnia 2010 roku.
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Wykres 4.4. Powody nieinwestowania pracodawców w rozwój kwali:kacji i umiejętności pracowników (% odpowiedzi, N = 3913).
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Obecne kwali!kacje i umiejętności pracowników 

w pełni odpowiadają naszym potrzebom

Nie mamy określonych potrzeb szkoleniowych

Koszt szkoleń jest zbyt wysoki

Pracownicy ze względu na bieżące obowiązki 

nie mają czasu na udział w szkoleniach

Przeprowadzilismy już szkolenia w latach poprzednich, 

w tym roku nie było takiej potrzeby

Brak oferty dopasowanej do naszych potrzeb

Inne powody
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35%

32%
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Źródło: Worek, Stec et al. (2010).

Wykres 4.5. Udział osób w wieku 25–64 lat w kształceniu w 2010 r. według rodzajów kształcenia oraz według kategorii wieku.

ogółem

55-64 lat

45-54 lat

30-44 lat

25-29 lat

edukacja pozaformalna

edukacja formalna

5,33%

1%

3%

6%

15%

2%

3%

Uwaga: podane wielkości dotyczą procentów osób deklarujących udział w kształceniu w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie BAEL.

Edukacja zawodowa dorosłych, zarówno formalna, jak i pozaformalna, jest w Polsce mało popular-

na. Występują znaczne różnice w udziale w kształceniu, determinowane przez wiek, wykształcenie, 

status na rynku pracy i miejsce zamieszkania.

W 2010 r. jedynie ok. 5,3% osób dorosłych deklarowało udział w kształceniu w ciągu miesiąca po-

przedzającego badanie i wielkość ta nie ulegała znaczącym zmianom w ciągu poprzedniej dekady. 

Największą aktywność można zaobserwować w grupie wiekowej 25–29 lat, najmniejszą w grupie 

wieku powyżej 55 roku życia – patrz wykres 4.5.

Wyniki z badania BAEL wskazują, że w każdej kategorii wieku nieznacznie częściej od mężczyzn, kształcą 

się kobiety. Różnica wynika przede wszystkim z tego, że więcej kobiet zatrudnionych jest w takich sekto-

rach jak edukacja, opieka społeczna, zdrowie, w których organizuje się więcej szkoleń (Bukowski, 2010).

Wśród osób pracujących najczęściej kształcą się osoby z wykształceniem wyższym, natomiast wśród 

dwóch pozostałych kategorii (bezrobotni i bierni zawodowo) z wykształceniem średnim. 

Z wykresu 4.6. wynika, że w porównaniu do sytuacji w 2001 r. wśród ogółu dorosłych osób kształ-

cących się (bez względu na ich status na rynku pracy) wyraźnie zwiększył się udział osób z wy-

kształceniem wyższym (wzrost o ok. 20 punktów procentowych). Jest to prawdopodobnie związane 

z rosnącym udziałem osób z wykształceniem wyższym w populacji.
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Wykres 4.6. Udział w kształceniu dorosłych osób w wieku 25–64 lat według posiadanego wykształcenia oraz statusu na rynku pracy 

w roku 2001 i 2010.
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Uwaga: Udziały procentowe w każdym roku są liczone osobno dla każdego ze statusów na rynku pracy. Np. wszystkie osoby bierne zawodowo uczestni-

czące w kształceniu to 100%, a żółte słupki oznaczają udziały w tej grupie osób o różnym wykształceniu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie BAEL.

Analiza zróżnicowania kształcących się osób dorosłych w badaniu BAEL pokazuje, że mieszkańcy 

dużych miast kształcą się znacznie częściej niż mieszkańcy wsi i małych miast. Powodem jest za-

pewne to, że duże miasta tworzą większy popyt na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą. Można 

również przypuszczać, że niski poziom kształcenia ustawicznego na wsi i w małych miastach jest 

spowodowany brakiem infrastruktury edukacyjnej, brakiem motywacji mieszkańców wsi lub źródeł 

finansowania.

Mimo niskiej partycypacji w procesie kształcenia zdecydowana większość osób w wieku 25–64 lat ma pozy-

tywne nastawienie do edukacji. Respondenci w badaniu GUS – Kształcenie dorosłych wyrazili opinię (88,6%), że 

to pracodawcy powinni być odpowiedzialni za szkolenie pracowników. Ponad 80% respondentów stwierdziło, 

że kontynuowanie nauki może uchronić przed ewentualnym bezrobociem. Mimo to znacząca większość ak-

tywnych zawodowo nie uczestniczyła, w ciągu 12 miesięcy przed badaniem, w kształceniu w ramach edukacji 

formalnej i pozaformalnej, a jako przyczynę wymieniono: brak takiej potrzeby w pracy zawodowej, brak takiej po-

trzeby dla własnych zainteresowań, brak motywacji do wznowienia nauki (GUS, 2009).

W badaniu Bilans Kapitału Ludzkiego236 respondentów poproszono o wskazanie powodów, dla któ-

rych zdecydowali się na udział w szkoleniu lub dlaczego nie wzięli udziału w szkoleniu. 

Osoby, które decydowały się na udział w szkoleniu, jako powód podawały głównie chęć (40%) lub ko-

nieczność (55%) podniesienia kwalifikacji związanych z wykonywanym zawodem. Bardzo małe znaczenie 

miało skierowanie przez urząd pracy, chęć rozpoczęcia własnej działalności, czy motywacja towarzyska.

Niepodejmowanie szkoleń było spowodowane głównie brakiem potrzeby dokształcania się w wy-

konywanym zawodzie (60%). Część respondentów (13%) wskazało powody osobiste związane 

z brakiem czasu czy motywacji.

Osoby do 24 roku życia, częściej niż osoby starsze, jako powód niepodejmowania kształcenia wska-

zywały zbyt duże koszty szkoleń, a osoby powyżej 50 roku życia, częściej niż osoby młode, jako 

powód wskazywały brak motywacji.

236 Worek et al., (2011 r.).
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4.4. Czego uczą szkoły?

Podstawą do przygotowywania oferty edukacyjnej w szkolnictwie zawodowym jest klasyfikacja zawo-

dów szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty odpowiedzialność za kształt tej 

klasyfikacji spoczywa na ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania, który w jej kształtowaniu 

zobowiązany jest uwzględniać klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz wnioski 

ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów. Wniosek taki powinien opisywać zawód, w tym 

wymagane umiejętności zawodowe, nazwę zawodu oraz jego umiejscowienie w klasyfikacji zawodów 

i specjalności. Wniosek powinien też zawierać uzasadnienie, uwzględniające potrzeby rynku pracy oraz 

opinie organizacji pracodawców. Ponadto prawo do zgłaszania nowych zawodów do klasyfikacji mają 

też stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze237. Procedura 

ta, na co wskazują w badaniach przedsiębiorcy, jest jednak skomplikowana i pracochłonna238.

Minister Edukacji Narodowej określa również podstawy programowe kształcenia w poszczególnych 

zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnych. Klasyfikacja zawodów szkolnych stanowi za-

tem swoistego rodzaju „menu” dla dokonywania wyborów przez szkoły oraz władze samorządowe, 

w jakich zawodach kształcić.

4.4.1. Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Szkoły realizujące kształcenie zawodowe przygotowują uczniów do pracy w poszczególnych zawo-

dach w oparciu o dwie uzupełniające się podstawy programowe – kształcenia ogólnego239, obejmu-

jące kluczowe kompetencje, oraz kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnic-

twa zawodowego (tzw. zawody szkolne)240. 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach jest opracowywana przy udziale przedstawicieli 

pracodawców, zawodoznawców i ekspertów dziedzinowych. Jej ostateczny kształt zatwierdza roz-

porządzeniem Minister Edukacji Narodowej. Określa ona najważniejsze, niezbędne dla danego za-

wodu treści kształcenia oraz wynikające z nich wymagania organizacyjne. W oparciu o nią konstru-

owane są programy nauczania realizowane w poszczególnych szkołach241.  Podstawa programowa 

służy także do opracowania standardów egzaminacyjnych tworzonych przez CKE i zatwierdzanych 

przez Ministra Edukacji Narodowej.

4.4.1.1. Podstawa programowa kształcenia w zawodach – do września 2012

Obowiązujące podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach obejmują:

 opis zawodu, który określa, jakie umiejętności powinien posiadać absolwent szkoły kształcącej 

w zawodzie,

 bloki programowe, w których określono cele i treści kształcenia wynikające z opisu zawodu,

 podział godzin na bloki programowe, w których wskazano minimalną liczbę godzin w okresie 

kształcenia, 

 zalecane warunki realizacji treści kształcenia w zawodzie, wskazujące pomieszczenia dydaktycz-

ne odpowiednie dla realizacji kształcenia oraz ich wyposażenie.

237 Szerzej na ten temat w dalszej części opracowania. 
238 Na co wskazuje raport Emerling et al. (2010 r.).
239 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 Nr 4 poz. 17).
240 Por. Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ujętych w kla-
syfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Klasyfikację tzw. zawodów szkolnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 124 poz. 860). Obejmuje ona zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, 
w których może się odbywać kształcenie, okres kształcenia oraz wykaz ministrów wnioskujących o wprowadzenie zawodów 
do klasyfikacji. Por. też. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawo-
dów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2008 Nr 144 poz. 903 oraz Dz. U. 2010 Nr 60 poz. 374).
241 Do 2009 r. programy nauczania musiały być zatwierdzone przez MEN.
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Obecnie absolwent szkoły przygotowującej do wykonywania zawodu może przystąpić do egza-

minu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (zwanego dalej egzaminem zawodowym), a tym 

samym ubiegać się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe242. 

Natomiast podstawę egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie stanowią odrębne stan-

dardy wymagań egzaminacyjnych. W systemie zatem występuje rozłączność procesu uczenia i we-

ryfikowania nabytych kompetencji zawodowych.

Zmiany obowiązujące od 1 września 2012 roku

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników z określonymi kompetencjami zawodowymi oraz 

wiedzą ogólną, a także zobowiązania naszego kraju wynikające z członkostwa w Unii Europej-

skiej nasiliły potrzebę przeprowadzenia zmian w strukturze i treści kształcenia zawodowego 

w Polsce. Zmieniona Ustawa o systemie oświaty oraz nowe brzmienie niektórych innych ustaw 

obowiązuje od 1 września 2012 roku 243. Objęła ona uczniów kończących naukę według nowej 

podstawy programowej, obowiązującej od roku szkolnego 2012/2013. Nowa podstawa progra-

mowa wprowadza istotne zmiany w sposobie opisywania zawodów szkolnych, w szczególności: 

a)  w każdym zawodzie wyodrębnia kwalifikacje, dając możliwość ich oddzielnego potwierdza-

nia. Podział zawodów na kwalifikacje umożliwia:

 nabywanie osiągnięć edukacyjnych niezależnie od wieku,

 przejrzystość kwalifikacji i kompetencji,

 odejście od uczenia zorientowanego na proces na rzecz efektów uczenia się,

 nabywanie efektów uczenia się w różnych kontekstach,

 wzmocnienie mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów,

 szybsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. (MEN 2010c); 

b)  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (wraz z suplementem) wystawiany będzie na 

podstawie świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie 

oraz świadectwa ukończenia szkoły (por. rysunek 4.3.),

c)  podstawa programowa pełnić będzie rolę standardów egzaminacyjnych, co zapewni spój-

ność pomiędzy nauczaniem i egzaminami. 

Rysunek 4.3. Etapy zdobywania dyplomu potwierdzającego kwali:kacje w zawodzie, od 1 września 2012 roku.

Źródło: opracowanie własne IBE. 

242 Zob. też podrozdziały 1.1. i 4.1. szczegółowo omawiające drogi zdobywania kwalifikacji zawodowych w Polsce.
243 Por. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, 
poz. 1206) oraz Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 luty 2012.
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Rysunek 4.4. Przykład progresji.

Poniższy rysunek ilustruje związek między trzema zawodami: „elektromechanik”, „elektryk”, „technik elektryk”. Uczeń po ukoń-

czeniu zasadniczej szkoły zawodowej i zdobyciu kwali:kacji wyodrębnionej w zawodzie „elektromechanik” („montaż i konser-

wacja maszyn i urządzeń elektrycznych”) może kontynuować naukę zawodu na kursie kwali:kacyjnym lub w liceum ogólno-

kształcącym dla dorosłych. Zdobywając kwali:kację „montaż i konserwacja instalacji elektrycznych”, uczeń uzyskuje dyplom 

potwierdzający kwali:kacje zawodowe w zawodzie „elektryk”, natomiast jeśli dodatkowo nabędzie kwali:kację „eksploatacja 

maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych” oraz ukończy liceum ogólnokształcące dla dorosłych (lub eksternistycznie uzyska 

wykształcenie średnie) uzyska tytuł „technik elektryk”.

elektromechanik elektryk technik elektryk

montaż  
i konserwacja 

maszyn i urządzeń 
elektrycznych

kwali:kacja  
w zawodzie

zawód

montaż  
i konserwacja  

instalacji 
elektrycznych

ekploatacja  
maszyn, urządzeń 

i instalacji 
elektrycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów informacyjnych KOWEZiU.

Nową podstawę programową kształcenia w zawodach, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Obejmuje ona: 

I. Cele i zadania kształcenia zawodowego;

II. Opis efektów kształcenia, nabywanych w procesie kształcenia, zawierający: 

a) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, dotyczące:

 bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 języka obcego ukierunkowanego zawodowo, 

 kompetencji personalnych i społecznych, 

 organizacji pracy małych zespołów (w technikum i szkole policealnej); 

b) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia:

 administracyjno-usługowego, 

 budowlanego, 

 elektryczno-elektronicznego, 

 mechanicznego i górniczo-hutniczego, 

 rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, 

 turystyczno-gastronomicznego, 

 medyczno-społecznego, 

 artystycznego;
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c)  efekty kształcenia właściwe dla zawodu opisane w kwalifikacjach wyodrębnionych 

w zawodach. 

III. Opis kształcenia w poszczególnych zawodach, zawierający cele kształcenia, nazwy wyodrębnio-

nych kwalifikacji, warunki realizacji kształcenia, minimalną liczbę godzin kształcenia oraz możli-

wości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach określonego obszaru kształcenia. 

Przykładowy sposób nabywania kolejnych kwalifikacji w określonym obszarze zawodowym przed-

stawiono na rysunku 4.4. 

4.4.2. Zmiana podstawy programowej w kontekście polityki europejskiej i Polskiej Ramy Kwali:kacji

Zmiany zachodzące obecnie w Polsce w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego są jednym 

z elementów strategii rozwoju kraju na najbliższe dziesięciolecia244. Wpisują się również w szerszy 

kontekst reform rekomendowanych w Europie i związanych z budową konkurencyjności gospodar-

ki oraz umacnianiem spójności społecznej245. 

Popyt na wykwalifikowanych pracowników stale rośnie (OECD 2007; OECD 2011). Tymczasem wielu 

Europejczyków jest niedostatecznie przygotowanych do funkcjonowania na nowoczesnym rynku 

pracy: co czwarty piętnastolatek posiada słabą umiejętność czytania, ok. 77 mln osób (czyli prawie 

jedna trzecia europejskiej populacji między 25 a 64 rokiem życia) nie ma żadnych formalnie potwier-

dzonych kompetencji lub kompetencje te są na niskim poziomie, zaledwie jedna czwarta ma wysoki 

poziom kwalifikacji246. 

Strategia Lizbońska wyznaczyła kierunek działań Unii Europejskiej w odpowiedzi na wyzwania glo-

balizacji, przemian technologicznych i starzenie się ludności europejskiej.

Miała ona przełomowe znaczenie dla polityki edukacyjnej Unii Europejskiej (por. np. Brockmann 

et al., 2011). Dała początek pracom nad opracowaniem i stopniowym wdrażaniem instrumentów, 

które stanowiłyby gwarancję większej przejrzystości kwalifikacji, łatwiejszego uznawania i poświad-

czania kompetencji uzyskiwanych przez obywateli UE w różnych kontekstach i etapach życia. Ko-

lejne inicjatywy i działania podejmowane po 2000 r. przedstawiono w ramce 4.1., uzupełniały one 

i kontynuowały obrany kierunek.

Na rolę upowszechniania i zwiększenia atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego w pod-

noszeniu poziomu produkcji i zatrudnienia wskazuje także strategia rozwoju Unii Europejskiej „Eu-

ropa 2020”248. Z obszarem kształcenia i szkolenia zawodowego łączą się również dwie inicjatywy 

przewodnie strategii Europa 2020: „Mobilna młodzież” (zmierzająca do tego, by zmniejszyć liczbę 

młodych osób przedwcześnie kończących naukę i ułatwić młodzieży wejście na rynek pracy) oraz 

„Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” (promujący wzrost zatrudnienia, uczenie się 

przez całe życie i łatwiejszy dostęp do kwalifikacji).

Ponadto, zgodnie z decyzją przedstawicieli państw członkowskich, w najbliższych latach podejmo-

wane powinny być próby bardziej spójnego podejścia do polityki edukacyjnej w zakresie kształcenia 

i szkolenia zawodowego. W Barcelonie w maju 2010 r. ustalono, że dla lepszej realizacji przyjętych 

celów należy „doprecyzować i rozważyć powiązanie ze sobą różnorodnych istniejących inicjatyw 

244 Por. projekty dokumentów rządowych: „Średniookresowa strategia rozwoju kraju do 2020 roku”,  „Strategia rozwoju ka-
pitału ludzkiego” oraz  „Perspektywa uczenia się przez całe życie”.
245 Również organizacje międzynarodowe, takie jak OECD czy Międzynarodowa Organizacja Pracy, wskazują, że przemiany 
zarówno w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i systemów kwalifikacji są niezbędne do tego, by poszczególne 
kraje sprostały wyzwaniom globalizacji oraz skuteczniej radziły sobie ze zmianami społeczno-gospodarczymi i technologicz-
nymi. Zob. szerzej OECD (2007), OECD (2009), ILO (2010).
246 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 18 maja 2010 r. w sprawie kompetencji kluczowych w zmieniającym się świecie. 
Realizacja programu prac „Edukacja i szkolenie 2010” (Dz. U. C 161E z 31.05.2011, s. 8–15).
247 Trwają prace nad Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie walidacji efektów uczenia się uzyskanych 
poza systemem edukacji formalnej.
248 Por. Komunikat Komisji „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą-
czeniu społecznemu”, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
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europejskich służących zwiększaniu kompetencji obywateli” oraz korzystać w tym procesie z „do-

świadczeń zarówno w realizacji zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych, jak i we wdrażaniu 

europejskich ram kwalifikacji oraz powiązać te elementy z nabywaniem kompetencji”249.

Wypracowany został szereg instrumentów europejskiej polityki na rzecz kształcenia i szkolenia zawo-

dowego, z których każdy posiada również własny zestaw celów o bardziej szczegółowym charakterze 

(tabela 4.10.). Należy jednak podkreślić, że zarówno osiągnięcie zakładanych korzyści dla obywateli, jak 

i uzyskanie pożądanego kierunku zmian w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego zależy od 

łącznego traktowania wszystkich zaprojektowanych na forum UE instrumentów, umacniania ich wzajem-

nego dopasowania oraz wspierania zachodzących między nimi interakcji, wzmacniających ich znaczenie 

i prowadzących do przekształceń na coraz szerszym froncie (por. Cedefop, 2011).

Ramka 4.1. Inicjatywy i  programy UE na rzecz kształcenia i  szkolenia zawodowego 

– kalendarium.

2000  Posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie (strategia lizbońska)

2002

 Program „Edukacja i szkolenie 2010”

 „Deklaracja kopenhaska” (strategia poprawy wyników, jakości i atrakcyjności 

kształcenia i szkolenia zawodowego)

2004

 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram wspólnotowych 

dla przejrzystości kwali:kacji i kompetencji (Europass)

 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych europejskich zasad identy:kowania i walidacji 

efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną226

2006

 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program działań w zakresie 

uczenia się przez całe życie

 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe życie

2007

 Rezolucja Rady w sprawie kształcenia i szkolenia jako sił napędowych strategii 

lizbońskiej

 Rezolucja Rady „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”

2008

 Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich w sprawie lepszego 

uwzględniania poradnictwa przez całe życie w strategiach uczenia się przez całe życie

 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram 

kwali:kacji dla uczenia się przez całe życie

2009

 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiego 

systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)

 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich 

ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym 

(EQAVET)

 Konkluzje Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia („ET 2020”)

2010

 „Europa 2020” (strategia rozwoju Unii na lata 2010–2020).

 Komunikat europejskich ministrów ds. kształcenia i szkolenia zawodowego, 

europejskich partnerów społecznych oraz Komisji Europejskiej, zebranych na 

posiedzeniu w Brugii, zawierający przegląd strategicznego podejścia i priorytetów 

procesu kopenhaskiego na lata 2011–2020.

Źródło: opracowanie własne IBE.

249 W procesie uczenia się przez całe życie wskazano osiem kompetencji kluczowych niezbędnych do samorealizacji, 
aktywności obywatelskiej, włączenia społecznego i zatrudnienia w społeczeństwie opartym na wiedzy. Zaliczono do nich:  
1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i pod-
stawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje 
społeczne i obywatelskie, 7) kreatywność i przedsiębiorczość, 8) świadomość i ekspresję kulturalną (por. Zalecenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, Dz. U. L 394 z 30.12.2006, s. 10).
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Tabela 4.10. Instrumenty polityki edukacyjnej UE na rzecz przejrzystości, porównywalności i wzajemnego uznawania kwali:kacji, 

w tym kwali:kacji zawodowych.

Narzędzie Akt prawa Unii Europejskiej Cele szczegółowe

Europass

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 

grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram 

wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji 

i kompetencji (Europass)

 lepiej udokumentowane i bardziej przejrzyste 

kwalifikacje na obszarze Unii Europejskiej, m.in. 

dzięki „Europass-CV”

Europejska Rama Kwalifikacji, 

ERK (European Qualifications 

Framework, EQF)

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 

europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się 

przez całe życie

 upowszechnienie podejścia opartego na 

efektach uczenia się

 promowanie walidacji efektów uczenia się 

uzyskanych poza systemem edukacji formalnej

 umożliwienie porównywania ze sobą kwalifikacji

Europejski system transferu 

osiągnięć w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym (European Credit 

System for Vocational Education 

and Training), ECVET

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

z 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia 

europejskiego transferu osiągnięć 

w kształceniu i szkoleniu zawodowym

 ułatwienie przenoszenia i akumulacji efektów 

uczenia się obywateli w obrębie różnych państw, 

sektorów i obszarów kształcenia

 uzupełnienie istniejących instrumentów 

przejrzystości kwalifikacji i mobilności, takich jak 

ECTS, Europass oraz ERK

Europejskie ramy odniesienia 

na rzecz zapewnienia jakości 

w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym (European quality 

assurance in vocational education 

and training), EQAVET

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

z 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia 

europejskich ram odniesienia na rzecz 

zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym

 pomoc w ocenie i polepszeniu jakości kształcenia 

i szkolenia zawodowego

 wsparcie procesu wdrażania ERK dla uczenia 

się przez całe życie, zwłaszcza w odniesieniu 

do jakości dokumentowania wyników uczenia 

się, oraz innych instrumentów europejskich, np. 

ECVET

Źródło: opracowanie własne IBE.

Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) powstała jako punkt odniesienia dla krajowych systemów kwali-

fikacji i ich poziomów. Jest to narzędzie służące większej przejrzystości, czytelności i porównywalno-

ści formalnie potwierdzonych kompetencji osób uczących się i ubiegających się o zatrudnienie250. 

Jest pierwszym instrumentem wspierającym realizację polityki edukacyjnej i osiąganie strategicz-

nych celów UE, który obejmuje wszystkie obszary edukacji (szkolnictwo ogólne, zawodowe i aka-

demickie), a także umożliwiającym potwierdzanie efektów kształcenia uzyskanych w kontekście 

różnorodnych form uczenia się. 

Istotnym elementem podejścia opartego o ramy kwalifikacji jest skupienie na efektach uczenia się, 

a nie np. na czasie potrzebnym na naukę. Takie podejście stosowane w obszarze kształcenia i szko-

lenia zawodowego jest stosowane przynajmniej od połowy lat 80. XX wieku. Nasilający się w tym 

czasie problem bezrobocia wśród młodzieży ujawnił potrzebę nie tylko poprawy, ale także zmiany 

podejścia do jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego. Dyskusja zapoczątkowana 

w krajach Europy Zachodniej (takich jak Francja, Niemcy) prowadziła do wniosku, że miejsce i czas 

pobierania nauki przez daną osobę nie rozstrzygają o kompetencjach, jakie ona posiada i których 

poszukują pracodawcy. Dowodziła, że mniejszy nacisk powinien być kładziony na przebieg kształ-

cenia, a większy na to, co dana osoba faktycznie wie, jakie posiada umiejętności i do czego czuje 

się zobowiązana w sprawach zawodowych, publicznych i w życiu osobistym. Wskazała też, że ze-

stawy kompetencji niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów powinny odgrywać 

większą rolę w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, a powszechnie stosowane metody 

nauczania powinny być tak dobierane i komponowane ze sobą, by jak najlepiej wspierać osiąganie 

konkretnych, wyodrębnionych efektów uczenia się.

W obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego Europejską Ramę Kwalifikacji uzupełniać ma euro-

pejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Nadrzędnym celem 

ERK uczyniono zwiększenie przejrzystości, porównywalności i dostępności kwalifikacji, natomiast 

250 Pełen tekst Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla ucze-
nia się przez całe życie jest dostępny w Dzienniku Urzędowym UE, Dz. U. C 111 z 6.05.2008, s. 1.
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system ECVET został zaprojektowany jako narzędzie dające możliwość uznawania i akumulacji efek-

tów uczenia się osób dążących do uzyskania określonej kwalifikacji, zapewniające „wspólne ramy 

metodologiczne, ułatwiające przenoszenie punktów przypisanych do poszczególnych efektów 

uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do drugiego lub z jednej ścieżki kształcenia do drugiej”251.

Zgodnie z priorytetami i wytycznymi europejskiej polityki edukacyjnej działania podejmowane obecnie 

przez państwa członkowskie UE powinny też zmierzać do wdrożenia wspólnych zasad i kryteriów za-

pewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Określa je Zalecenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 18 czerwca 2009 roku. Ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szko-

leniu zawodowym (EQAVET) obejmują najważniejsze etapy kształcenia i szkolenia zawodowego: fazę 

planowania (np. kompetencje osób zatrudnionych w instytucji prowadzącej kształcenie, zgodność treści 

kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy i strategicznie istotnymi celami uzgodnionymi na forum 

Unii Europejskiej), tok nauki (np. dobór kryteriów oceny i zaliczenia kolejnych etapów kształcenia, w tym 

uzyskiwania kwalifikacji) oraz ocenę efektu końcowego (np. przegląd skuteczności stosowanych metod 

nauczania, upublicznianie informacji o wynikach przeprowadzonej oceny, w tym o sytuacji uczestników 

programów kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy).

Zmiany zachodzące od września 2012 r. w szkolnictwie zawodowym stanowią element działań 

na rzecz wdrożenia w Polsce systemu kwalifikacji, którego integralnym elementem ma być Polska 

Rama Kwalifikacji. Jest to kierunek, który docelowo pozwoli na uelastycznienie dróg dochodzenia 

do kwalifikacji, umożliwiając także większą mobilność zawodową i ułatwienie w dopasowywaniu 

potrzeb pracodawców i podaży pracy.

4.4.3. Oferta edukacyjna szkół zawodowych

Zmiany w kształceniu zawodowym wchodzące w życie z początkiem roku szkolnego 2012/2013 

będą miały istotny wpływ na kształt oferty edukacyjnej szkół zawodowych. 

Uelastycznienie kształcenia pozwoli na udział w nim szerszego kręgu odbiorców. Będzie to szcze-

gólnie istotne dla osób dorosłych, dla których jedną z barier w podejmowaniu decyzji o podniesie-

niu swoich formalnych kwalifikacji jest brak czasu związany z pełnieniem obowiązków rodzinnych 

i zawodowych. Kierunek wprowadzanych zmian zmniejsza koszty transakcyjne przez wydzielenie 

grup efektów uczenia się w ramach jednostek uczenia się i kwalifikacji. Także położenie akcentu na 

„systemowo” szybsze dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców – daje powody do posta-

wienia tezy, że dzięki reformie absolwenci będą lepiej przygotowani do wykonywania obowiązków 

zawodowych. 

Dopuszczenie do zdobywania kwalifikacji zawodowych w wielu formach może skutkować wzro-

stem konkurencyjności szkół zawodowych, a dzięki temu uatrakcyjnieniem ich oferty. W przypadku 

kształcenia dorosłych należy spodziewać się wzrostu oferty edukacyjnej w obszarze kursów, których 

ukończenie umożliwia zdobycie konkretnej kwalifikacji zawodowej.

4.4.3.1. Oferta edukacyjna według grup zawodów i jej zmiany

Gromadzone dane pozwalają na monitorowanie popularności kształcenia w poszczególnych gru-

pach zawodów oraz obserwowanie zmian w czasie. Jak można zauważyć, w perspektywie ostatnich 

lat, we wszystkich typach szkół zawodowych (tabela 4.11.) utrzymuje się dominacja trzech grup 

zawodów: inżynieryjno-technicznych, usług dla ludności oraz ekonomicznych i administracyjnych. 

Zmienia się natomiast udział uczniów pomiędzy tymi grupami – następuje wzrost udziału uczniów 

kształcących się w zawodach z grupy usług dla ludności przy spadku udziału uczniów kształcących 

się w grupie zawodów ekonomicznych i administracyjnych. 

Wśród pozostałych grup zawodów zwraca uwagę istotny wzrost udziału kształcących się w zawo-

dach informatycznych oraz architektury i budownictwa. 

251 Por. Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia eu-
ropejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), KOM (2008) 180 wersja ostateczna.
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Tabela 4.11. Uczniowie szkół zawodowych i liceów pro:lowanych w podziale na grupy zawodów (% wszystkich uczniów w danym roku).

2005 2006 2007 2008 2009

Inżynieryjno-techniczne 26,4 31,2 25,7 25,2 24,9

Usług dla ludności 18,6 24,0 20,6 21,7 22,9

Ekonomiczne i administracyjne 20,2 23,0 16,2 12,6 11,3

Architektury i budownictwa 7,5 9,5 8,7 9,3 10,4

Informatyczne 1,4 2,4 4,9 6,9 8,3

Społeczne 9,2 10,6 8,5 8,2 7,8

Produkcji i przetwórstwa 8,0 9,1 6,9 6,4 5,8

Rolnicze, leśne i rybactwa 3,0 4,3 3,5 4,6 4,1

Ochrony środowiska 1,4 1,6 1,2 1,6 1,3

Opieki społecznej 1,9 2,2 1,7 1,5 1,3

Usług transportowych 1,2 1,3 1,0 0,9 0,8

Artystyczne 0,9 1,0 0,6 0,6 0,5

Fizyczne 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Weterynaryjne 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Medyczne 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS „Oświata i wychowanie”.

Struktura oferty edukacyjnej zależy również od typu szkoły. Tabele poniżej przedstawiają zmiany 

udziału uczniów według grup zawodów dla techników i zasadniczych szkół zawodowych252. Widać 

na nich różnice oferty kształcenia w poszczególnych typach szkół. 

W przypadku techników największą popularnością cieszyły się w 2009 roku zawody z grupy usług 

dla ludności (patrz tabela 4.12.), co wynika z trwałego wzrostu udziału uczniów kształcących się 

w tych zawodach. Drugie miejsce, ale z wyraźną tendencją spadkową, zajmują zawody z grupy 

inżynieryjno-technicznych. 

Z kolei na trzecim miejscu mamy szybko rosnący udział uczniów kształcących się w zawodach in-

formatycznych. Można postawić tezę, iż w perspektywie pięciu lat pomiędzy 2005 i 2009 r. nastą-

piła substytucja tych dwóch grup zawodów. Z kolei w zasadniczych szkołach zawodowych wzrasta 

udział uczniów kształcących się w zawodach inżynieryjno-technicznych, usług dla ludności oraz 

architektury i budownictwa. Maleje natomiast udział uczniów kształcących się w grupie zawodów 

produkcji i przetwórstwa. Wskazuje to na rosnący udział uczniów kształcących się w zawodach doty-

czących szeroko rozumianej sfery usług, a więc rozwijającego się segmentu rynku pracy. 

Tabela 4.12. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników w podziale na grupy zawodów (% wszystkich uczniów w danym roku).

Technika

2005 2006 2007 2008 2009

Usługi dla ludności 19,4 20,6 21,5 22,6 23,6

Inżynieryjno-techniczne 29,6 27,3 25,5 23,5 22,0

Informatyczne 2,5 4,9 7,7 10,7 12,5

Społeczne 16,8 14,5 13,6 12,6 11,7

Architektury i budownictwa 7,4 7,7 8,6 9,3 10,2

252 Ze względu na malejącą rolę liceów profilowanych, ta grupa została pominięta w analizie.
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Technika

2005 2006 2007 2008 2009

Ekonomiczne i administracyjne 10,4 11,0 9,8 7,2 7,6

Rolnicze, leśne i rybactwa 4,1 4,8 4,7 6,3 5,5

Produkcji i przetwórstwa 5,2 5,0 4,4 3,9 3,3

Ochrony środowiska 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5

Usług transportowych 1,1 1,0 1,1 1,1v 1,1

Artystyczne 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4

Fizyczne 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

Weterynaryjne 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Medyczne 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Zasadnicze zawodowe

2005 2006 2007 2008 2009

Inżynieryjno-techniczne 35,6 36,2 37,2 37,1 37,4

Usługi dla ludności 20,7 22,1 22,7 23,1 23,9

Architektury i budownictwa 8,3 9,0 10,4 12,4 13,4

Produkcji i przetwórstwa 21,3 19,1 16,8 14,9 13,3

Ekonomiczne i administracyjne 11,7 11,2 10,7 10,3 10,1

Rolnicze, leśne i rybactwa 1,7 1,8 1,6 1,4 1,2

Artystyczne 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

Pozostałe 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2

Medyczne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS „Oświata i wychowanie”.

Dane dostępne w SIO pozwalają również na monitorowanie popularności poszczególnych zawo-

dów. Poniżej przedstawione są dane dotyczące liczby szkół oferujących 10 najbardziej popularnych 

zawodów w latach 2008–2010 w poszczególnych typach szkół.

Tabela 4.13. Liczba zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży kształcących w 10 najpopularniejszych zawodach.

2008 2009 2010

Zasadnicza szkoła zawodowa

kucharz małej gastronomii 1087 1120 1151

mechanik pojazdów samochodowych 911 933 960

piekarz 764 746 745

cukiernik 756 759 788

sprzedawca 756 782 798

stolarz 750 749 758

fryzjer 708 729 773

murarz 664 689 719

ślusarz 579 593 578

elektryk 523 535 570

blacharz samochodowy 475 482 490

monter instalacji sanitarnych 506 530 557
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Technikum

technik ekonomista 668 646 640

technik informatyk 659 688 719

technik mechanik 539 538 529

technik handlowiec 398 390 376

technik żywienia i gospodarstwa domowego 354 361 361

technik hotelarstwa 372 394 411

technik budownictwa 284 299 307

technik elektronik 258 248 244

technik agrobiznesu 240 228 222

technik elektryk 230 227 225

organizacji usług gastronomicznych 236 248 261

Szkoła policealna

technik informatyk 1077 1005 925

technik administracji 689 737 866

technik usług kosmetycznych 473 523 574

technik obsługi turystycznej 400 364 343

technik BHP 477 553 626

technik ekonomista 318 281 261

technik ochrony :zycznej, osób i mienia 302 278 244

technik rachunkowości 299 261 331

technik hotelarstwa 260 243 231

technik usług fryzjerskich 226 264 293

technik logistyk 252 261 291

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SIO za 2008, 2009 i 2010 rok.

Zmiany liczby uczniów w poszczególnych grupach zawodów znajdują potwierdzenie w liczbie szkół 

poszczególnego rodzaju oferujących kształcenie w danych zawodach. W przypadku zasadniczych 

szkół zawodowych widać zwiększenie liczby placówek dla każdego z dziesięciu najpopularniejszych 

zawodów. W przypadku techników wzrosła liczba szkół kształcących w trzech z dziesięciu najpo-

pularniejszych zawodów: technik budownictwa, technik informatyk i technik hotelarstwa – tam, 

gdzie obserwowany jest najbardziej dynamiczny wzrost udziału uczniów. W szkołach policealnych, 

w grupie dziesięciu zawodów cieszących się największą popularnością, dostrzegamy wzrost oferty 

szkół w zawodach: technik BHP, rachunkowości, administracji i usług kosmetycznych, fryzjerskich.

4.4.3.2. Czynniki wpływające na kształt oferty edukacyjnej

Zmiana liczby szkół oferujących kształcenie w najbardziej popularnych zawodach następuje wolniej niż 

zmiana udziału uczniów. Może to wskazywać na mniejszą elastyczność szkół na zmianę popytu na kształ-

cenie w wybranych zawodach. Występuje szereg uwarunkowań wpływających na ograniczenie elastycz-

ności kształtowania oferty edukacyjnej w szkolnictwie zawodowym. W szkołach, czy w poszczególnych 

powiatach, uwarunkowania te mogą stymulować lub hamować zmiany oferty. Do zmian stymulujących 

zmiany oferty możemy zaliczyć sytuację demograficzną i spadek liczby młodzieży w wieku szkolnym 

w szkołach ponadgimnazjalnych oraz sytuację na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. 

Wewnętrznym uwarunkowaniem, często hamującym zmiany oferty, są zasoby szkół, w tym zasoby 

materialne (baza lokalowa, wyposażenie szkoły, pracownie do zajęć praktycznych), zasoby ludzkie 

(tj. kadra dydaktyczna i jej przygotowanie) oraz zasoby finansowe. 
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W „Badaniu funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce” 253 zaledwie 20% szkół zadekla-

rowało, że ich organ prowadzący w pełni zapewnia środki na pokrycie wszystkich potrzeb. Szczególnie 

dotyczy to sytuacji, gdy z otwieraniem kształcenia w nowym zawodzie wiąże się konieczność zakupu 

nowoczesnego i kosztownego wyposażenia. Także przedstawiciele powiatów podkreślają niewystarcza-

jącą wysokość subwencji oświatowej na pokrycie wszystkich kosztów kształcenia ponadgimnazjalnego.

Niektóre szkoły podejmują działania mające na celu zmniejszenie barier związanych z dostępnością 

zasobów przez m.in. poszukiwanie środków unijnych lub sponsorów. 

Innym stosowanym rozwiązaniem, które znacznie zwiększa elastyczność oferty edukacyjnej, są oddziały wie-

lozawodowe. Przy takiej organizacji nauczania zajęcia ogólne są prowadzone razem, a przedmioty praktyczne 

związane z konkretnym zawodem – oddzielnie dla każdego zawodu. Czasami uczniowie odbywają również 

zajęcia praktyczne u pracodawców, co obniża koszty związane z wyposażaniem pracowni.

Ramka 4.2.  Kształtowanie oferty szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim.

Wyniki badania  „Od diagnozy do prognozy – potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w wo-

jewództwie świętokrzyskim”254, w ramach którego m.in. przeprowadzono wywiady z dyrektorami po-

nadgimnazjalnych szkół zawodowych, których pytano o bariery dotyczące kształtowania oferty, poka-

zują, że istotną barierą jest brak funduszy. Szczególnie dotyczy to zawodów i specjalizacji, dla których 

konieczne jest przygotowanie nowych sal wraz ze specjalistycznym, kosztownym oprzyrządowaniem. 

Bariery w dostosowaniu oferty szkół zawodowych do potrzeb rynku w województwie świętokrzyskim
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Dyrektorzy placówek zwracają uwagę na niewystarczające do:nansowanie kształcenia w zawodzie przez or-

gany prowadzące. W omawianym badaniu dyrektorzy szkół podkreślali zalety oddziałów wielozawodowych. 

Ich zdaniem pozwala to na łączenie zajęć dla młodzieży uczącej się różnych zawodów, gdzie w jednej szkole 

prowadzone są zajęcia wspólne z przedmiotów ogólnokształcących, a na zajęcia z przedmiotów zawodo-

wych uczniowie z całego województwa są wysyłani do centrów kształcenia ustawicznego.

Wyniki badania w województwie świętokrzyskim wskazują również, że mniejszym, ale zauważal-

nym problemem jest posiadanie odpowiednio przygotowanej kadry dydaktycznej, szczególnie na-

uczycieli przedmiotów zawodowych.

Źródło: Profile, ARC Rynek i Opinia (2010b).

Do uwarunkowań zewnętrznych wpływających na kształt oferty edukacyjnej zaliczyć możemy po-

litykę organów prowadzących i zagadnienia formalno–prawne. Dyrektor szkoły, chcąc stworzyć 

warunki do kształcenia w nowym zawodzie, jest zobowiązany do porozumienia się z organem 

253 (MEN, 2011c.)
254  Profile, ARC Rynek i Opinia (2010b).
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prowadzącym szkołę oraz zasięgnięcia opinii powiatowej rady zatrudnienia255. Porozumienie to po-

winno opierać się na przyjętej w regionie strategii kształcenia zawodowego. 

Jednym z warunków, które musi spełnić szkoła, aby uzyskać pozytywną opinię powiatowej rady 

zatrudnienia oraz zawrzeć porozumienie z organem prowadzącym dotyczące kształcenia w nowym 

zawodzie, jest osiągnięcie minimalnej liczby zainteresowanych kandydatów. Wzrost konkurencji 

między szkołami spowodowany sytuacją demograficzną nie zachęca do otwierania nowych kierun-

ków, lecz do doskonalenia oferty w ramach zawodów najbardziej popularnych. Wynika to z faktu, 

że kandydaci często w swoich wyborach kierują się popularnością zawodu w danym okresie, a po-

niesienie nakładów na przygotowanie nowej specjalistycznej pracowni i przeszkolenie nauczycieli 

kształcenia praktycznego nie gwarantują rozpoczęcia nauczania na nowym kierunku, ponieważ nie 

ma pewności, że zgłosi się wystarczająca liczba zainteresowanych osób. 

Kolejnym czynnikiem, mającym znaczenie w kształtowaniu oferty edukacyjnej są wymagania rynku 

pracy, w tym zmian struktury i wielkości popytu na zawody szkolne. Badania prowadzone wśród 

szkół zawodowych (m.in. w województwie świętokrzyskim) wskazują, że większość szkół monitoruje 

sytuację na rynku pracy pod kątem kształtowania swojej oferty edukacyjnej, korzystając z informa-

cji urzędów pracy, przedsiębiorców oraz, rzadziej, z raportów firm monitorujących trendy na rynku 

pracy lub z informacji uzyskanych z innych szkół. Należy jednak podkreślić, że dobre rozpoznanie 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych na poziomie poszczególnych szkół zawodowych jest nie-

zmiernie trudne i czasochłonne. Według ekspertów256, najczęściej stosowane metody badań praco-

dawców w postaci badań sondażowych zawierających pytania o stanowiska, na które poszukiwa-

ni są pracownicy, nie są dobrym źródłem wiedzy o sytuacji na rynku pracy. Analizy takie powinny 

uwzględniać ocenę potencjału poszczególnych branż, sytuację makroekonomiczną, zmiany zacho-

dzące w otoczeniu technologicznym, uwzględniać zakres kompetencji i ewentualnych kwalifikacji, 

których posiadaniem powinien cechować się przyszły pracownik. 

Dyrektorzy szkół do określenia listy zawodów deficytowych w ich regionie posiłkują się głównie ana-

lizami powiatowych urzędów pracy. Opracowania te, na co wskazują eksperci, nie w pełni uwzględ-

niają kontekst zmian zachodzących na lokalnych rynkach pracy, gdyż uwzględniają jedynie informa-

cje o popycie i podaży na pracę gromadzone w powiatowych urzędach pracy. Do urzędów pracy 

trafia tylko część ofert pracy dostępnych na rynku257, pracodawcy szukają pracowników również 

przez osobiste kontakty lub ogłoszenia w mediach. Śledzenie tych kanałów przez szkoły czy władze 

powiatowe jest jednak skomplikowane. 

Przygotowanie oferty kształcenia w nowym zawodzie, jak i cykl kształcenia są rozciągnięte w czasie, 

co jest kolejnym utrudnieniem w przygotowaniu oferty edukacyjnej zgodnej z oczekiwaniami rynku 

pracy. Zanim pierwsi absolwenci danej specjalizacji opuszczą szkołę, sytuacja na rynku pracy może 

ulec zmianie. Dlatego też istotne jest uwzględnianie przy kształtowaniu oferty edukacyjnej trendów 

na rynku pracy oraz przewidywań co do przyszłego ich kształtu. Takie analizy nie są systemowo, ani 

systematycznie prowadzone. 

4.4.4. Współpraca szkół z pracodawcami w obszarze tworzenia i mody:kacji oferty edukacyjnej.

Jednym ze sposobów osiągnięcia lepszego dopasowania może być większe włączenie pracodaw-

ców w proces kształtowania programów kształcenia i w sam proces kształcenia (praktyki zawodo-

we, itp.). Jednym z bardzo ważnych wymiarów współpracy szkół z przedsiębiorstwami są praktyki 

zawodowe oraz inne formy pracy i nauki w przedsiębiorstwach. Doświadczenia międzynarodowe 

255 Art. 39, pkt. 5, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572).
256 Góra M., Sztanderska U. (2006). 
257 Szacunki dotyczące analizy ofert w woj. świetokrzyskim pokazują, że : 42% ogłoszeń z ofertami pracy pochodziło z ser-
wisów internetowych, 29% z prasy, 24% z powiatowych urzędów pracy, 5% z agencji pośrednictwa pracy – na podstawie 
„Analiza publicznie dostępnych ofert pracy” (Profile, ARC Rynek i Opinia 2010b). Inne szacunki odnośnie omawianej proble-
matyki przedstawiają się następująco – najczęściej wybierane sposoby rekrutowania pracowników przez przedsiębiorstwo: 
24% krewni, znajomi, 18 % Internet, 25% prasa, 19% urzędy pracy, 9% baza danych ofert wcześniej przesłanych, 2% – prywat-
na biuro pośrednictwa pracy, 1% staże, praktyki. Na podstawie Górniak et al. (2010b).
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wskazują na generalnie łatwiejsze przejście ze szkoły do zatrudnienia w krajach, w których praca 

jest silnie zintegrowana z nauką oraz – na poziomie indywidualnym – wśród uczniów mających 

doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie nauki (OECD, 2010b). Badania polskich absolwentów 

(ASM, 2008 na próbie ogólnopolskiej i Public Profits, 2007, na próbie absolwentów szkół zawodo-

wych z województwa małopolskiego) zdają się potwierdzać tę prawidłowość, wskazując przy tym 

na większą pozytywną rolę pracy zawodowej lub odbycia nieobowiązkowego stażu czy praktyki 

w stosunku do praktyk i zajęć praktycznych organizowanych przez szkoły. 

Jak wskazują przeprowadzone badania, 84% szkół zawodowych i 74 % centrów kształcenia prak-

tycznego współpracuje z pracodawcami258. Współpraca ta dotyczy przede wszystkim odbywania 

praktyk i innych zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawców. 

Z drugiej strony „Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce” przeprowa-

dzone w ramach projektu systemowego „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” wskazało, 

że wśród ankietowanych przedsiębiorców mniej niż co piąta firma bierze udział w opracowaniu pro-

gramów nauczania259. Wyniki te pokazują, że oferta edukacyjna jest tworzona w pewnym oderwaniu 

od sytuacji na rynku pracy przy małym udziale pracodawców. 

Opinia pracodawców co do sposobu kształcenia w szkołach zawodowych jest niejednoznaczna. 

Pracodawcy, którzy wzięli udział w wyżej wymienionym badaniu, zgłaszają zastrzeżenia dotyczące 

oderwanego od praktyki, zbyt teoretycznego programu nauczania260. Podkreślają także, iż szkoła nie 

zauważa postępu technologicznego, a nierzadko praktyczne nauczanie zawodu jest cedowane na 

praktyki u pracodawców, które często uczeń musi sam znaleźć. 

Przedsiębiorcy za główne bariery związane ze współpracą z sektorem edukacji uważają: skompli-

kowane i długotrwałe procedury, brak regulacji prawnych, które wspierałyby taką współpracę, nie-

adekwatny do potrzeb firm program nauczania, niezgodność oczekiwań co do zakresu kooperacji 

(czasami placówki liczyły na remont swojej szkoły)261.

Niemniej jednak istnieją przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy pracodawców ze szkoła-

mi zawodowymi, które są opisane w ramce 4.3.  

Ramka 4.3. Przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy przedsiębiorstw ze szkołami zawodowymi. 

  Firma Vattenfall Heat Poland S.A262 monitoruje trendy zmian zatrudnienia na poszczególnych sta-

nowiskach. Zauważono, że średnia wieku pracowników wynosi 46 lat, co w niedalekiej przyszłości 

mogłoby doprowadzić do powstania luki kompetencyjnej dla stanowisk, dla których połowa pra-

cowników przejdzie na emeryturę do 2015 roku. Na rynku nie było specjalistów mogących w peł-

ni zastąpić osoby, które niebawem odejdą z pracy. Firma podjęła współpracę z dwoma szkołami 

z województwa mazowieckiego (Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu 

oraz Zespół Szkół nr. 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie) kształcącymi w zawodach: tech-

nik elektryk, technik mechanik – specjalizacja budowa maszyn. W ramach współpracy Vattenfall 

Heat Poland oferuje pomoc rzeczową i merytoryczną wybranym placówkom, obejmuje patrona-

tem klasy kształcące w zawodach związanych z branżą energetyczną, ma wpływ na obejmujący 

je program nauczania zawodowego. W szkołach stworzono Koła Energetyka (w ramach których 

zajęcia prowadzą pracownicy :rmy), przedsiębiorstwo funduje stypendia zawodowe dla najlep-

szych uczniów, organizuje wycieczki naukowe i zajęcia warsztatowe w Elektrociepłowni Siekierki 

i Elektrociepłowni Żerań, a także warsztaty umiejętności miękkich. Firma przyczyniła się także do 

wprowadzenia przez MEN zmiany w rozporządzeniu w sprawie klasy:kacji zawodów i dodania za-

wodu technika energetyka. 

-

ży odzieżowej – Corpo Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo to boryka się z problemami ze znalezieniem od-

powiednich pracowników, gdyż praca w sektorze uznawana jest za ciężką i jest mało popularna. 

258 (MEN, 2011c).
259 (MEN, 2011c).
260 Str. 190. (MEN, 2011c).
261 Emerling et al., 2010.
262 Przypadek opisany na podstawie Emerling et al. 2010. 
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W związku z tym osoby młode nie decydują się na wybór zawodów z tej branży, a klasy odzieżowe 

w szkołach zawodowych są zamykane. Stanowiło to poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju :rmy. 

 Przedsiębiorstwo podjęło szereg działań w celu odbudowy polskiego szkolnictwa odzieżowego. 

Z  inicjatywy :rmy powstało Forum Odbudowy Szkolnictwa Odzieżowego. Corpo jest również 

ekspertem ds. organizowania podstaw programowych dla szkół odzieżowych i  współpracuje 

z Krajowym Ośrodkiem Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Firma podpisała list intencyjny z Ze-

społem Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu. W ramach nawiązanej współpracy 

przedsiębiorstwo zapewnia uczniom praktyki zawodowe, umożliwia uczestnictwo w warszta-

tach organizowanych w zakładach produkcyjnych, wpływa na dostosowanie programu naucza-

nia do swoich potrzeb oraz na kształcenie w zawodzie, zgłaszając zapotrzebowanie na określone 

specjalizacje. Corpo prowadzi także szereg bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli praktycznej na-

uki zawodu263.

w zawodzie monter mechatronik. Volkswagen Poznań m.in. umożliwia najlepszym absolwen-

tom, w  zależności od wyników nauce i  poziomu znajomości języka niemieckiego, zdobycie 

uprawnień do wykonywania zawodu monter mechatronik także na terenie Niemiec264 .

roku. Projekt powstał w  wyniku obserwacji sytuacji na rynku budowlanym i  przewidywanych 

coraz większych trudności w  pozyskiwaniu pracowników produkcyjnych. W  ramach programu 

nawiązana została współpraca z czternastoma zasadniczymi szkołami zawodowymi i technikami 

kształcącymi w zawodach budowlanych, zlokalizowanymi na terenie całego kraju: w Brzozowie, 

Gdańsku, Krośnie, Leżajsku, Lesznie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Tarnobrzegu oraz w Warszawie. 

Głównym celem współpracy jest pozyskanie pracowników spośród najlepszych absolwentów 

tych szkół265.

-

nej oraz z producentami materiałów, narzędzi, urządzeń, a także z bezpośrednimi ich użyt-

kownikami. Współpraca oparta jest na wspólnym określeniu perspektywicznych celów, któ-

rych realizacja wpływa na rozwój szkoły oraz przynosi wymierne korzyści przedsiębiorstwom 

i środowisku lokalnemu. Przedsiębiorstwa współpracujące ze Szkołami Budownictwa w Gdań-

sku to m.in: GEBERIT, BRAAS-MONIER, FAKRO, KNAUF, JUNKERS, BOSCH, BLUM, HETTICH, 

FIRST, MAPEI, YTONG– XELLA, ROCKWOOL, SANITEC KOŁO, OTTIMO, COMAP, ATLAS, VELUX, 

NIDA GIPS, SCHIEDEL, WAYNE DALTON, APEX, Hurtownie FIRST, AL KOR, FEMAX. Wyposażenie 

pracowni w specjalistyczny sprzęt umożliwiło utworzenie w szkole nowoczesnych ośrodków 

szkoleniowych :rm producenckich (Ośrodek Szkolenia Instalatorów, Ośrodek Szkolenia Deka-

rzy, Pracownia Instalacji Grzewczych, Pracownia Montażu Okien Połaciowych, Pracownia Lek-

kiej Zabudowy z Płyt Gipsowo-Kartonowych :rmy KNAUF, Pracownia Produkcji Mebli i Okuć 

Meblowych, Pracownia Materiałów i Chemii Budowlanej)266.

4.4.5. Szkolnictwo zawodowe dla dorosłych – oferta

Zadania z zakresu kształcenia dorosłych realizowane są w centrach kształcenia ustawicznego (CKU), 

centrach kształcenia praktycznego (CKP) i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego 

(ODDZ). Odbywają się one w formach szkolnych (CKU) i pozaszkolnych (CKU, CKP i ODDZ). 

Kształcenie zawodowe w formach szkolnych prowadzone jest w CKU, w większości w formie techni-

ków uzupełniających oraz techników, co ilustruje wykres 4.7. Zachodzące zmiany prawne oznaczają 

zatem potrzebę przekształcenia obecnej struktury nauczania w CKU tak, by dopasować ją do wyma-

gań określonych w nowej podstawie programowej. 

Na podstawie badania267 kształcenia w formach pozaszkolnych, oferowanego przez publiczne CKU, 

CKP i ODDZ można wyróżnić główną tematykę organizowanych zajęć (wykres 4.8.). 

263 Więcej na stronie http://edu.corpo.pl/o_projekcie.html.
264 s. 26, MEN (2010c).
265 s. 27, MEN (2010c).
266 s. 26, MEN (2010c).
267 (Worek et al., 2011). W badaniu tym do jednej kategorii instytucji zaliczono centra kształcenia ustawicznego (CKU) i cen-
tra kształcenia praktycznego (CKP).
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Wykres 4.7. Liczba szkół dla dorosłych.
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Źródło: „Oświata i wychowanie 2009/2010”, GUS, Warszawa 2010 r.

Wykres 4.8. Obszary kształcenia najczęściej oferowane przez publiczne CKU, CKP i ODDZ.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania „Bilans kapitału ludzkiego” 2011 r.

Wykres 4.8.268 pokazuje najczęstsze pozaszkolne formy zajęć (kursy, szkolenia, seminaria, konferencje, 

kursy przez internet, konsulting, coaching, pozostałe formy) oferowanych przez publiczne CKU, CKP 

i ODDZ. 

Wysoki udział oferty z obszarów szkolnictwa, edukacji i pedagogiki oraz BHP w ofercie publicznych 

CKU, CKP i ODDZ może wynikać z faktu, że szkolenia i kursy tego typu są obowiązkowe dla znacz-

nych grup pracowników – w pierwszym przypadku nauczycieli, którzy mają obowiązek stałego 

podnoszenia swojej wiedzy, a w drugim przypadku osób podejmujących pracę oraz pracowników, 

którzy mają obowiązek odbycia szkolenia BHP. 

268 Typologia form oferowanych zajęć (kursy, szkolenia, seminaria etc.) pochodzi z badania „Bilans kapitału ludzkiego”. 
Wymienione obszary kształcenia powstały poprzez zagregowanie w cytowanym badaniu pytania otwartego do szerszych 
grup tematycznych. 
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Wykres 4.9. Tematyka, w ramach której publiczne CKU, CKP i ODDZ przeszkoliły największą liczbę słuchaczy.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania „Bilans kapitału ludzkiego” 2011 r.

Jeśli na ofertę publicznych CKU, CKP i ODDZ spojrzymy od strony tematów zajęć, które cieszą się 

największą popularnością wśród słuchaczy, to są to kursy związane z wykonywaniem konkretnych 

zawodów: spawacza, kierowcy wózka widłowego269. Popularne są również kursy budujące podsta-

wowe kompetencje informatyczne. 

Nie ma usystematyzowanej wiedzy dotyczącej powodów wyboru konkretnej oferty. Badania pro-

wadzone na terenie woj. śląskiego wśród absolwentów CKU, CKP i ODDZ pozwalają na identyfikację 

głównych przesłanek takich wyborów.

269 Należy przy tym pamiętać, że wnioski te oparte są na stosunkowo nielicznej próbie.
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Ramka 4.4.  Determinanty wyborów placówek kształcenia ustawicznego w województwie śląskim.

W przeprowadzonym badaniu publicznych placówek formalnego kształcenia ustawicznego na te-

renie województwa śląskiego270 uczniom i absolwentom CKU, CKP i ODDZ zadano pytanie o powo-

dy wyboru placówki kształcenia ustawicznego (patrz wykres poniżej).

Wskazania słuchaczy i absolwentów odnośnie powodów wyboru danej placówki kształcenia
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Wyniki tego badania pokazują, że lokalizacja placówki miała większe znaczenie dla respondentów 

niż dopasowanie jej oferty do potrzeb rynku pracy. 

Źródło: „Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy woj. śląskiego”, 2010 r.

Wśród uczniów i słuchaczy CKP przeważają ludzie młodzi – 69% uczniów i słuchaczy należy do 

grupy mieszczącej się w przedziale wiekowym 18–24 lata, a w tym odsetek niepełnoletnich waha 

się od 50 do 70%271. Świadczy to o tym, że placówki te w niewielkim zakresie ukierunkowane są na 

kształcenie dorosłych, zaś dominującą działalność stanowi współpraca ze szkołami zawodowymi dla 

młodzieży. Z kolei CKU szkolą osoby dorosłe w różnym wieku, a tylko w wyjątkowych przypadkach 

osoby poniżej 18 roku życia.

Bariery, jakie napotyka szkolnictwo zawodowe dla dorosłych – szczególnie jeśli chodzi o zagadnie-

nia związane z elastycznością oferty i współpracą z pracodawcami – są w dużej mierze takie same jak 

te, które dotykają szkolnictwo zawodowe dla młodzieży, z wyjątkiem finansowania. Centra kształce-

nia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego mają większe możliwości 

270 (Otawa Group 2010a)
271 Badanie przeprowadzono w woj. śląskim w 2010 roku. 69% uczniów i słuchaczy CKP mieści się w przedziale 18–24 lata 
– dane z badania ilościowego słuchaczy. Informacja o odsetku niepełnoletnich 50–70% pochodzi z wywiadów pogłębionych 
z dyrektorami CKP s. 33. (Otawa Group 2010a).
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samodzielnego zdobycia środków poprzez liczne kursy i szkolenia oferowane na zewnątrz na zasa-

dach wolnorynkowych, w tym także w ramach kursów finansowanych przez pracodawców. 

Pomimo tych możliwości, jak pokazują badania272, CKU i CKP nie współpracują z pracodawcami 

w celu kształtowania swojej oferty edukacyjnej tak, by wspierać dopasowanie kwalifikacji osób uczą-

cych się do potrzeb rynku pracy. 

Dyrektorzy CKU, CKP i ODDZ wskazywali również, że kształtując swoją ofertę, konkurują nie tylko 

pomiędzy sobą, ale również z innymi instytucjami edukacyjnymi oferującymi formy nauki dla osób 

dorosłych: szkołami wyższymi, prywatnymi, policealnymi i cechami pracodawców. 

4.4.6. Udział szkół zawodowych we współpracy międzynarodowej

Szkoły zawodowe w Polsce uczestniczą w programie Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Pro-

gramme)273. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie 

współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczy-

nić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. 

W skład programu wchodzą programy szczegółowe: Leonardo da Vinci oraz Comenius, skierowane na 

współpracę w ramach szkolnictwa zawodowego. Uczniowie, nauczyciele i całe społeczności szkolne 

mają możliwość ściśle współpracować z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.

Leonardo da Vinci to program, którego celem jest promowanie mobilności pracowników na euro-

pejskim rynku pracy oraz podnoszenie jakości i innowacyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.

Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród uczniów 

szkół zawodowych metodą wywiadów wspomaganych komputerowo (MEN, 2011b) wskazuje, że tylko 

jedna trzecia uczniów wie o możliwości uczestnictwa w programach wymiany, praktyk lub staży 

w ramach współpracy międzynarodowej, głównie w ramach umów partnerskich z innymi szkołami 

zawodowymi (26%) w programie Leonardo da Vinci (21%) oraz programie Comenius (11%). 

To samo badanie wykazało, że najwięcej uczniów skorzystało z programu Leonardo da Vinci z obsza-

ru zawodowego turystyka i hotelarstwo. Byli to w większości uczniowie pochodzący z województw 

mazowieckiego oraz świętokrzyskiego. 

4.5. Potwierdzanie kwali:kacji zawodowych 

4.5.1. Opis regulacji prawnych i systemowych dotyczących uzyskiwania kwali:kacji zawodowych 

Obowiązujące w Polsce regulacje prawne i systemowe dają możliwość uzyskiwania kwalifikacji za-

wodowych przez osoby, które:

a)     kształcą się w szkołach zawodowych – w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego 

oraz podstawę programową kształcenia w poszczególnych zawodach. Absolwentów weryfikuje 

zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (skrótowo określany jako egzamin 

zawodowy),

b)     odbywają naukę zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami – po części realizowaną 

w szkołach (gdzie uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną), po części w zakładach rzemieślni-

czych (gdzie osoby uczące się nabywają praktyczne umiejętności wykonywania zawodu), nauka 

ta pozwala ubiegać się o tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie274,

272 (Otawa Group 2010a).
273 Dyrekcji Generalnej Edukacji i Kultury Unii Europejskiej (DG Education and Culture).
274 System kształcenia zawodowego w zakładach rzemieślniczych funkcjonuje w oparciu o postanowienia Ustawy o rzemiośle 
z dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. 1989 Nr 17 poz. 92, z późn. zm.). Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowa-
nia zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem a uczniem – młodocianym pracownikiem. Podstawowym 
aktem prawnym regulującym sprawy zatrudniania pracowników młodocianych jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
zawierająca Dział IX w całości poświęcony kwestiom młodocianych pracowników. Szczegółowe przepisy odnoszące się do zasad 
odbywania przygotowania zawodowego ustala Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 1996 Nr 60 poz. 278, z późn. zm.).
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c)     uczestniczą w pozaszkolnych formach kształcenia – do grupy tych osób należą dorośli, którzy 

swoje kompetencje zdobywają w czasie wykonywania zawodu, młodociani pracownicy od-

bywający przygotowanie zawodowe u pracodawcy oraz dorośli uzupełniający swoją wiedzę 

i umiejętności zawodowe w czasie kursów lub praktyki zawodowej. Osoby te mogą przystąpić 

do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub na tytuł mistrza lub do innych egzami-

nów, właściwych dla danej formy kształcenia oraz biorących w niej udział osób. 

4.5.1.1. Egzamin potwierdzający kwali:kacje zawodowe

Egzamin zawodowy jest to nieobowiązkowy egzamin zewnętrzny, przygotowywany i przeprowa-

dzany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) i okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE)275.

Podstawą przeprowadzenia egzaminów zawodowych są standardy wymagań egzaminacyjnych276. Stan-

dardy te przygotowuje CKE, a zatwierdza je rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej277. Odpowied-

ni akt prawa określa również strukturę oraz wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu 

zawodowego278. Szczegółowe procedury są co roku ustalane i zatwierdzane przez dyrektorów CKE i OKE. 

4.5.1.2. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

Młodzież może również zdobywać przygotowanie zawodowe w zakładach rzemieślniczych. Około po-

łowa zawodów rzemieślniczych należy do klasyfikacji szkolnej279, pozostałe występują w klasyfikacji za-

wodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy280. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach 

stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalane przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP), albo 

opracowywane przez CKE. ZRP jest uprawniony do ustalania standardów egzaminacyjnych stanowią-

cych podstawę przeprowadzania egzaminów tylko w tych zawodach, które nie figurują w klasyfikacji 

szkolnej, ale występują w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. 

Egzaminy na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie (zwane dalej egzaminem czeladniczym oraz 

egzaminem mistrzowskim) przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Co do za-

sady, przewodniczący komisji i jego zastępcy powinni posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej 

sześcioletnie doświadczenie w pracy, w zawodzie, którego dotyczy egzamin. Komisja przeprowadza 

egzaminy w zespołach egzaminacyjnych (co najmniej cztero- lub pięcioosobowych). 

O świadectwo czeladnicze może się ubiegać osoba, która albo ukończyła naukę zawodu u rzemieśl-

nika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych, albo posiada świadec-

two ukończenia gimnazjum i zdobyła wymagane umiejętności zawodowe oraz odbyła staż pracy 

w zawodzie. Do egzaminu mistrzowskiego może natomiast przystąpić osoba, która albo uzyskała 

tytuł czeladnika (lub równorzędny), albo posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 

i ma odpowiedni staż pracy w zawodzie. Wymagania dotyczące osób, które mogą przystąpić do obu 

egzaminów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej281. 

Egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski jest przeprowadzany u pracodawcy lub w odpowiednio 

do tego przystosowanych warsztatach szkoleniowych.

275 CKE i OKE pełnią kluczową rolę w systemie egzaminów zewnętrznych. CKE rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 
1999 roku. Por. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 117 poz. 759). Istotą oceniania 
zewnętrznego jest to, że wszyscy zdający rozwiązują te same zadania przygotowane przez komisje egzaminacyjne.
276 Ściślej: standardy będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
277 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podsta-
wą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103 poz. 652) oraz zmieniające je rozporządze-
nia MEN z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 35 poz. 177) oraz z dnia 28 września 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 216 poz. 1275).
278 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, kla-
syfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 
2007 Nr 83 poz. 562, z późn. zm.). Koncepcja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oparta na standardach wymagań 
egzaminacyjnych ustalonych dla poszczególnych zawodów stanowiła odejście od różnorodnych poziomów i zakresów wymagań 
egzaminacyjnych określanych przez nauczycieli szkół/placówek, w których odbywało się kształcenie. Por. np. Zabłocki (2002, s. 154).
279 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124 poz. 860, z późn. zm.).
280 Por. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-
cjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz. U. 2010 Nr 82 poz. 537).
281 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika 
i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2005 Nr 215 poz. 1820).
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4.5.1.3. Egzaminy sprawdzające i egzamin kwali:kacyjny

Kwalifikacje zawodowe (tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza) mogą również zostać zdoby-

te przez osoby zdające egzamin kwalifikacyjny, umożliwiający – jak mówi rozporządzenie – „ocenę 

poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu występującego w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, przewidzianego do kształcenia w zasadniczej szkole zawodo-

wej”282. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna powołana przy 

szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, przy Centrum Kształcenia Ustawicznego lub przy Cen-

trum Kształcenia Praktycznego. Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy mogą przystą-

pić osoby, które nabyły kompetencje związane z zawodem w ramach kursów, szkoleń lub praktyki 

zawodowej. Wymagania stawiane osobom, które chcą przystąpić do egzaminów sprawdzających 

i egzaminów kwalifikacyjnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 lutego 2006 r. 

w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifika-

cji zawodowych w formach pozaszkolnych. Do grupy tych osób należą m.in. absolwenci szkoły po-

nadgimnazjalnej (lub ponadpodstawowej). Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane są w dwóch 

etapach: teoretycznym i praktycznym. 

Zadania egzaminacyjne opracowuje komisja egzaminacyjna, a zatwierdza je kurator oświaty. Ze-

stawy pytań uwzględniają standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osobie, która zdała egzamin kwalifikacyjny, komisja eg-

zaminacyjna wydaje świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub odpowiednio tytułu mistrza 

(który jest równoważny z dyplomem mistrza w zawodzie odpowiadającym określonemu rodzajowi 

rzemiosła uzyskanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej).

Obowiązujące regulacje prawne i systemowe dają również możliwość potwierdzenia efektów ucze-

nia się zdobytych w systemie pozaformalnym:

 młodocianym pracownikom, którzy przystępują do egzaminu sprawdzającego kończącego 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy,

 osobom dorosłym, które uzupełniają swoją wiedzę i umiejętności zawodowe podczas kursów 

lub praktyki zawodowej, 

 uczestnikom kursów zawodowych (tj. osobom dorosłym posiadającym świadectwo ukończenia 

co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej).

Najważniejsze podobieństwa i różnice między poszczególnymi rodzajami egzaminów prowadzą-

cych do uzyskania kwalifikacji zawodowych zawiera tabela 4.14. Należy zwrócić uwagę, że obo-

wiązujący obecnie system regulacji prawnych i systemowych nie pozwala na przystępowanie do 

egzaminów osobom, które uzyskały wymagane kompetencje przez samokształcenie. Możliwość 

przystąpienia do uregulowanych przepisami prawa egzaminów mają bowiem jedynie te osoby, 

które ukończyły naukę w odpowiedniej szkole lub posiadają staż pracy w zawodzie. Wskazuje to na 

braki w systemie potwierdzania kompetencji zawodowych na podstawie efektów uczenia się uzy-

skiwanych różnorodnymi sposobami uczenia się (por. Cedefop, 2009). Wciąż decydujące znaczenie 

przy nadawaniu kwalifikacji mają proces kształcenia oraz poniesiony na przygotowanie zawodowe 

nakład pracy, a ocenie podlegają głównie wiedza, w mniejszym stopniu umiejętności, najrzadziej 

kompetencje społeczne. 

Tabela 4.14. Egzaminy prowadzące do uzyskania kwali:kacji zawodowych.

Nazwa egzaminu Instytucja egzaminująca Uzyskany dyplom

Egzamin potwierdzający kwali:kacje 

zawodowe (egzamin zawodowy)
okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE)

Dyplom potwierdzający kwali:kacje 

zawodowe

282 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez 
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 Nr 31 poz. 216).
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Nazwa egzaminu Instytucja egzaminująca Uzyskany dyplom

Egzamin na tytuł czeladnika 

(czeladniczy), egzamin na tytuł mistrza 

w zawodzie (mistrzowski) 

Komisje egzaminacyjne izb 

rzemieślniczych

Świadectwo czeladnicze lub dyplom 

mistrzowski

Egzamin sprawdzający po przyuczeniu 

do wykonywania określonej pracy
Pracodawca lub organizator kształcenia

Zaświadczenie stwierdzające nabycie 

umiejętności w wykonywaniu prac, 

których dotyczyło przyuczenie

Egzamin sprawdzający wybrane 

kwali:kacje zawodowe

Komisja egzaminacyjna powołana 

przez organizatora kursu lub praktyki 

zawodowej 

Zaświadczenie potwierdzające 

posiadanie kwali:kacji zawodowych

Egzamin sprawdzający wiadomości 

i umiejętności z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych

Organizator kursu zawodowego
Zaświadczenie o ukończenie kursu 

zawodowego

Egzamin kwali:kacyjny na tytuł 

zawodowy lub tytuł mistrza

Państwowa komisja egzaminacyjna 

powołana przez kuratorium oświaty 

przy placówce prowadzącej kształcenie 

zawodowe 

Świadectwo uzyskania tytułu 

zawodowego lub dyplom uzyskania 

tytułu mistrza

Źródło: opracowanie własne IBE.

4.5.2. Przystępujący do egzaminów potwierdzających kwali:kacje zawodowe

Liczba przystępujących do egzaminów zawodowych jest mniejsza niż liczba absolwentów, co ozna-

cza, że część absolwentów szkół zawodowych w ogóle nie przystępuje do egzaminu zawodowego 

(mimo że na początku podejmowanej nauki większość uczniów deklaruje chęć uzyskania kwalifika-

cji w zawodzie)283. 

Tabela 4.15. Liczba absolwentów i wydanych dyplomów w roku szkolnym 2009/2010.

Absolwenci (tys.)
Zgłoszeni do egzaminu

(tys.)

Przystępujący 

przynajmniej do 

jednego etapu (tys.)

Wydane dyplomy (tys.)

zasadnicze szkoły 

zawodowe
77,0 67,8 49,1 37,8

technika i szkoły 

policealne
194,0 183,1 173,5 65,2

Źródło: opracowanie własne IBE na podstawie CKE (2010), GUS (2010)

W okresie od 2006 r. do 2010 r. zwiększyła się liczba osób przystępujących do egzaminów potwier-

dzających kwalifikacje zawodowe. Wzrost ten, skokowy pomiędzy 2006 a 2008 rokiem, natomiast 

niższy między 2008 i 2010 r., związany był głównie z przystępowaniem do egzaminów zawodowych 

przez absolwentów szkół policealnych (wykres 4.10.). Wzrost ten następuje pomimo spadającej licz-

by absolwentów szkół zawodowych. Wskazywać to może na większe zainteresowanie uczniów uzy-

skaniem kwalifikacji, które mogą ułatwić zatrudnienie. 

283 Liczba absolwentów dotyczy szkół zawodowych dla młodzieży, dane CKE dotyczą ogólnej liczby wydanych dyplomów. 
W zestawieniu tym nie są brane pod uwagę osoby przystępujące do egzaminów czeladniczych.
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Wykres 4.10. Liczba absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwali:kacje zawodowe w latach 2006–2010.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE

Pomiędzy 2006 i 2010 r. liczba absolwentów techników przystępujących do egzaminów potwierdza-

jących kwalifikacje zawodowe wzrosła o 33%, a absolwentów zasadniczych szkół zawodowych o 17%. 

Dużymi wahaniami charakteryzuje się natomiast liczba absolwentów szkół policealnych, którzy chcą 

uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje. O ile w 2006 r. grupa ta była bardzo nieliczna (poniżej  

6 tys. osób), to w 2008 r. sięgnęła niemal 58 tys. osób, by spaść poniżej 51 tys. w 2010 r. 

Ramka 4.5.  Przystępowanie do egzaminów zawodowych w woj. małopolskim.

Obserwacje dotyczące niskiego odsetka absolwentów przystępujących do egzaminów potwierdzają wy-

niki badania uczniów ostatnich klas przeprowadzone w Małopolsce (WUP Kraków 2010). Wśród uczniów 

ostatnich klas w 2010 r. chęć przystąpienia do egzaminu zawodowego deklarowało 96% uczniów (76% zde-

cydowanie tak, a 20% raczej tak). Faktycznie udział uczniów, którzy podjęli próbę potwierdzenia uzyskanych 

kwalifikacji zawodowych, wyniósł około 85%. W 2011 r. odsetek uczniów deklarujących chęć przystąpienia 

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe był podobny. Odsetek osób składających takie de-

klaracje w Małopolsce różni się w zależności od typu szkoły – najczęściej chęć przystąpienia do egzaminu 

deklarują młodociani pracownicy (85%), a najrzadziej uczniowie technikum (75%). Tak niski odsetek związa-

ny jest prawdopodobnie z chęcią przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz kontynuowania nauki na 

poziomie wyższym. 

Badanie przeprowadzone w Małopolsce (WUP, Kraków 2011b) wskazuje, że uczniowie techników częściej 

wybierają przystąpienie do egzaminu maturalnego. Z deklaracji uczniów ostatnich klas techników wynikało, 

że 84% zamierza zdecydowanie przystąpić do matury, a 75% – do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe. Wśród uczniów, którzy zamierzali przystąpić do egzaminów, około 36% wskazało, że matura jest 

ważniejsza. Podobny odsetek uznawał, że oba egzaminy są tak samo ważne. Mniej uczniów (25%) wyżej 

ceni egzamin zawodowy; nieco częściej uważają tak uczniowie niż uczennice.
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4.5.2.1. Egzaminy potwierdzające kwali:kacje zawodowe w technikach

Struktura egzaminów zawodowych ze względu na zawód odzwierciedla koncentrację obserwowa-

ną na etapie nauki w technikach. Egzaminy z pięciu najbardziej popularnych zawodów obejmują 

ponad połowę osób przystępujących do egzaminów.

Wśród najbardziej popularnych zawodów z perspektywy egzaminów potwierdzających kwalifikacje za-

wodowe występują zarówno takie, w których liczba zdających z roku na rok rośnie (technik informatyk, 

technik hotelarstwa), jak i taki, gdzie liczba zdających spada (technik ekonomista). Najwyższy relatywny 

wzrost w okresie od 2006 r. do 2010 r. dotyczył zawodu technika informatyka (200-krotny). W tym samym 

czasie ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób przystępujących do egzaminu w zawodzie kucharza, a oko-

ło półtorakrotnie w zawodach technika rolnika i technika hotelarstwa. 

Zmiany te mogą wskazywać na ewolucję struktury wyborów absolwentów gimnazjów decydują-

cych się na wybór technikum, która dokonała się cztery lata wcześniej, a także dostępnej w tym 

czasie oferty. Wydają się one do pewnego stopnia uwzględniać trendy na rynku pracy, a w efekcie 

wybieranie zawodu o potencjalnie dobrej zatrudnialności, np. w sektorze nowoczesnych techno-

logii (technik informatyk) czy w usługach (technik hotelarstwa, kucharz). Stabilna jest liczba osób 

przystępujących do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodów: techników agrobiz-

nesu, techników budownictwa, techników handlowców. Z kolei do zawodów o zmniejszającej się 

popularności należą: technik ekonomista, technik mechanik i technik elektronik.

Należy odnotować spadek zainteresowania zdawaniem egzaminów potwierdzających kwalifikację 

technika ekonomisty, należącego według prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

łecznej monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MPiPS, 2011b) do grupy zawodów, 

w których występuje znacząca nadwyżka podaży pracy nad popytem. Wskazuje to na dokonywanie 

wyborów zawodowych przez młodzież zgodnie z tendencjami obserwowanymi na rynku pracy. 

Wykres 4.11. przedstawia udział poszczególnych zawodów wśród zdających oraz relatywną zmianę 

liczb zdających pomiędzy 2006 a 2010 r. 

Wykres 4.11. Popularność egzaminów potwierdzających kwali:kacje zawodowe w latach 2006–2010 (procentowy udział we wszyst-

kich egzaminach w 2010 r.). 
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Struktura absolwentów techników przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe różni się ze względu na płeć. W 2010 r. kobiety stanowiły 40,4% wszystkich absolwentów 

techników przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W poprzed-

nich latach udział kobiet był wyższy i wynosił około 42%. Kobiety dominują wśród zdających egza-

miny potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych głównie z sektorem usług: 

technik hotelarstwa (80,7%), technik ekonomista (74,2%), technik handlowiec (71,1%) oraz technik 

żywienia i gospodarstwa domowego (71,3%). Z kolei mężczyźni dominują w zawodach typowo 

technicznych i informatycznych: technik mechanik (99,6%), technik elektronik (99,7%), technik in-

formatyk (91,3%). Mężczyźni przeważają również istotnie wśród zdających egzaminy na technika 

budownictwa i technika rolnika. 

4.5.2.2. Egzaminy potwierdzające kwali:kacje zawodowe w  zasadniczych szkołach 

zawodowych

Struktura absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przystępujących do egzaminów potwier-

dzających kwalifikacje zawodowe, podobnie jak w przypadku absolwentów techników, wskazuje 

na znaczącą koncentrację zawodów. Dominują wśród nich zawody z dwóch grup wielkich w klasy-

fikacji zawodów i specjalności, tj. pracowników usług osobistych i sprzedawców oraz robotników 

przemysłowych i rzemieślników. 

Największy przyrost liczby absolwentów ZSZ przystępujących do egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe pomiędzy 2006 a 2010 r. obserwowany jest w przypadku dwóch z trzech 

najbardziej popularnych zawodów, tj. kucharzy małej gastronomii oraz mechaników pojazdów sa-

mochodowych (w przypadku tych egzaminów nastąpił ponad dwukrotny wzrost liczby przystępu-

jących do egzaminu). Maleje natomiast liczba osób przystępujących do egzaminów potwierdza-

jących kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawcy. W 2006 r. do egzaminu w tym zawodzie 

przystępowało 26% ogółu zdających i był to wówczas najbardziej popularny egzamin. 

Do zawodów o małym udziale, ale wysokiej dynamice wzrostu, możemy zaliczyć ślusarzy, mechaników 

– monterów maszyn i urządzeń i mechaników – operatorów pojazdów i maszyn rolniczych. W grupie 

zawodów o stabilnym udziale znajdują się elektromechanicy pojazdów samochodowych, elektrycy i sto-

larze. Zawodem o malejącym zainteresowaniu wśród zdających jest zawód sprzedawcy.

Wykres 4.12. Udział oraz relatywna zmiana liczby egzaminów według zawodów w latach 2006–2010.
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Uwaga: ze względu na czytelność wykresu nie został ujęty egzamin w zawodzie mechanika.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE.
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Podobnie jak w przypadku absolwentów techników, obserwowane zmiany liczby absolwentów za-

sadniczych szkół zawodowych przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje za-

wodowe mogą wskazywać na uwzględnianie przez młodzież, przy wyborze zawodów, trendów ob-

serwowanych na rynku pracy, w szczególności malejącego popytu na zatrudnienie sprzedawców. 

Zgodnie z monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych, sprzedawca jest zawodem 

charakteryzującym się największymi nadwyżkami występującymi na rynku pracy (MPiPS, 2011b).

Dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazują, że w grupie absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych przystępujących do egzaminów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przewa-

żają mężczyźni, którzy stanowią około 60% absolwentów tego typu szkół przystępujących do eg-

zaminów. Wśród dziesięciu najczęściej wybieranych zawodów kobiety stanowią większość jedynie 

w przypadku sprzedawców (83,8%), a zrównoważony udział płci dotyczy zawodu kucharza małej 

gastronomii (45,3% kobiet). W odniesieniu do pozostałych zawodów, udział kobiet jest zerowy bądź 

pomijalny. 

4.5.2.3. Egzaminy potwierdzające kwali:kacje zawodowe w szkołach policealnych

Kolejną grupą absolwentów szkół przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe są absolwenci szkół policealnych. W przypadku tego typu szkół, koncentracja egzami-

nów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jest zbliżona do obserwowanej w przypadku absol-

wentów techników. Odmienne są jednak zawody charakteryzujące się najwyższą popularnością. 

W przypadku szkół policealnych znaczący udział odnotowywany jest w przypadku zawodów zwią-

zanych ze świadczeniem usług dla ludności (technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, 

technik masażysta). Popularne są również egzaminy w zawodach związanych z wykonywaniem pra-

cy administracyjnej i biurowej (technik administracji i technik informatyk). 

Wykres 4.13. Najpopularniejsze zawody wśród absolwentów szkół policealnych (udział egzaminów potwierdzających kwali:kacje 

zawodowe według zawodów w całkowitej liczbie egzaminów) w 2010 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE.

Ze względu na małą liczbę absolwentów przystępujących do egzaminów potwierdzających kwali-

fikacje zawodowe w 2006 r., analiza dynamiki liczby osób przystępujących do egzaminów według 

zawodów obejmuje okres pomiędzy 2008 i 2010 r. W ciągu dwóch lat najbardziej wzrosła liczba 

osób przystępujących do egzaminów w zawodach asystentka stomatologiczna (co oznacza nie-

mal czterokrotny wzrost liczby osób zdających egzamin w tym zawodzie), technik logistyk i technik 

farmaceutyczny, a więc w dużym stopniu ponownie dotyczy to zawodów związanych z usługami. 

Z drugiej strony istotnie zmalała liczba osób przystępujących do egzaminów w zawodach technik 

informatyk oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia. 
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Dane te ukazują nieco inną strukturę i dynamikę niż obserwowana w przypadku absolwentów 

techników, co widoczne jest m.in. w spadku liczby osób przystępujących do egzaminu w zawodzie 

technika informatyka. Zmiany te mogą wskazywać na dużą zmienność oferty kierunków w szkołach 

policealnych skutkującą, w późniejszym okresie, zmianą liczby absolwentów przystępujących do 

egzaminów zawodowych284. 

Udział kobiet w ogólnej liczbie absolwentów szkół policealnych przystępujących do egzaminów 

wynosi 64%. Jest to dowód na znaczne sfeminizowanie tej grupy osób w porównaniu do absolwen-

tów innych analizowanych typów szkół zawodowych.

Z perspektywy przystępowania do egzaminów kobiety mają istotny udział w każdym z najpopular-

niejszych zawodów . Kobiety dominują wśród przystępujących do egzaminów w zawodach: technik 

usług kosmetycznych (99,9%), technik usług fryzjerskich (95,7%), technik farmaceutyczny (91,9%) 

oraz technik rachunkowości (91,3%). 

4.5.3. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwali:kacje zawodowe

W tej części rozdziału przedstawiono analizę zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe absolwentów szkół zawodowych. Analiza ta, ze względu na trudność w porównywalno-

ści wyników egzaminów w kolejnych latach, obejmuje tylko 2010 r. 

Jak pokazują statystyki, wśród absolwentów przystępujących do egzaminów potwierdzających kwa-

lifikacje zawodowe występuje zróżnicowanie poziomu zdawalności tych egzaminów według typu 

szkoły. Oznacza to, że już z ograniczonej liczby absolwentów przystępujących do egzaminu zawo-

dowego, tylko część uzyskuje dyplom. Wykres 4.14. pokazuje udział osób z powodzeniem zdających 

egzamin i uzyskujących kwalifikacje zawodowe wśród osób, które przystąpiły do egzaminów. Nale-

ży zwrócić uwagę na niski odsetek absolwentów techników, którzy uzyskują dyplom zawodowy285.

 Wykres 4.14. Odsetek zdających egzaminy potwierdzające kwali:kacje zawodowe, którzy otrzymali dyplom w 2010 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE.

Sobierajski (2009) na podstawie wyników projektu badawczego Zewnętrzny egzamin zawodowy  

– analiza, diagnoza oraz perspektywy zmian wskazuje, że zróżnicowanie to może wynikać z tego, że 

284 Ze względu na krótki okres obserwacji oraz dużą zmienność absolwentów szkół policealnych przystępujących do egza-
minów zawodowych, dla tej grupy szkół nie jest przeprowadzona analiza zawodów na podstawie macierzy wzrostu i udziału.
285 Dla porównania w 2009 r. zdawalność egzaminu maturalnego wśród absolwentów techników wyniosła 79,6%.



217

TytulDzialu PodtytulDzialu4.5. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych 4. Edukacja zawodowa 

w Polsce

nauczyciele w szkołach zasadniczych zawodowych prowadzą kształcenie pod kątem wyniku egza-

minu zawodowego. Efektem uczenia się jest zatem osiągnięcie przez uczniów kompetencji wyma-

ganych w standardach wymagań egzaminacyjnych w oparciu o podstawy programowe dla danego 

zawodu, a w mniejszym stopniu kompetencji wymaganych w danym zawodzie. 

4.5.3.1. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwali:kacje zawodowe wśród 

absolwentów techników.

Absolwenci techników lepiej radzą sobie z egzaminami pisemnymi niż praktycznymi. Wśród ab-

solwentów techników większy odsetek kobiet niż mężczyzn otrzymuje dyplom w wyniku zdanych 

egzaminów pisemnych i praktycznych. Różnica ta wynika głównie z większego odsetka kobiet, które 

zdają egzamin praktyczny.

Tabela 4.16. Odsetek absolwentów techników, którzy zdali poszczególne części egzaminu potwierdzającego kwali:kacje zawodowe 

oraz otrzymali dyplom, według płci w 2010 r. 

 Wyszczególnienie Kobiety Mężczyźni Ogółem

Zdali egzamin pisemny 87,61 87,14 87,33

Zdali egzamin praktyczny 67,32 61,23 63,75

Odsetek otrzymujących dyplom 62,78 57,66 59,78

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE.

Odsetek absolwentów techników, którzy zdają poszczególne części egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe oraz otrzymują dyplom, istotnie różni się pomiędzy zawodami (tab. 5.4.). 

W przypadku większości zawodów zdawalność egzaminu pisemnego w 2010 r. była wyższa niż zda-

walność egzaminu praktycznego (z wyłączeniem techników żywienia i gospodarstwa domowego), 

co składa się na zbiorczy wynik zaprezentowany powyżej. Szczególnie wysokie dysproporcje wy-

stępowały w przypadku techników architektury krajobrazu, techników agrobiznesu oraz techników 

mechaników. Dane te wskazują na lepsze przygotowanie teoretyczne niż praktyczne absolwentów 

techników do wykonywania zawodu. 

Wśród najczęściej wybieranych zawodów najwyższy odsetek osób otrzymujących dyplom potwier-

dzający kwalifikacje zawodowe w 2010 r. występował w przypadku techników organizacji usług 

gastronomicznych i techników budownictwa, najniższy wśród techników architektury krajobrazu 

oraz techników dróg i mostów kolejowych. 

Tabela 4.17. Odsetek absolwentów techników, którzy zdali poszczególne części egzaminu potwierdzającego kwali:kacje zawodowe 

oraz otrzymali dyplom dla 10 – najbardziej popularnych zawodów w 2010 r.

 
Odsetek otrzymujących 

dyplom
Zdali egzamin pisemny

Zdali egzamin 

praktyczny

technik ekonomista 63,89 95,81 64,24

technik informatyk 57,43 74,90 67,17

technik mechanik 51,59 92,40 52,55

technik hotelarstwa 57,02 92,31 57,95

technik żywienia i gospodarstwa domowego 68,61 74,63 83,51

technik handlowiec 62,94 90,72 64,73

technik dróg i mostów kolejowych 40,58 79,63 42,80

technik budownictwa 72,00 94,15 73,23
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Odsetek otrzymujących 

dyplom
Zdali egzamin pisemny

Zdali egzamin 

praktyczny

technik organizacji usług gastronomicznych 76,26 88,19 81,97

kucharz 65,17 84,96 71,46

technik rolnik 63,70 94,55 64,25

Uwaga: na pomarańczowo zaznaczone są zawody, w których zdawalność egzaminów była wyższa niż średnia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE.

4.5.3.2. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwali:kacje zawodowe wśród 

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, w przeciwieństwie do absolwentów techników, lepiej 

radzą sobie z egzaminami praktycznymi. Ponad 95% przystępujących do egzaminów zdaje tę część. 

Znacznie gorzej radzą sobie z egzaminami pisemnymi. Widać również zróżnicowanie poziomu zda-

walności egzaminów według płci, tj. kobiety znacząco częściej zdają przede wszystkim egzaminy 

pisemne, ale także i praktyczne, co skutkuje ponad 10 punktami procentowymi różnicy między 

otrzymującymi dyplom, kobietami i mężczyznami. 

Wyższa niż średnia zdawalność egzaminów, zarówno pisemnych jak i praktycznych, odnotowywana 

jest również wśród pracowników młodocianych. 

Tabela 4.18. Odsetek absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy zdali poszczególne części egzaminu potwierdzającego 

kwali:kacje zawodowe oraz otrzymali dyplom według płci w 2010 r. 

  Kobiety Mężczyźni Młodociani Ogółem

Zdali egzamin pisemny 93,44 84,82 91,49 88,27

Zdali egzamin praktyczny 97,05 94,87 96,54 95,74

Odsetek otrzymujących dyplom 91,18 81,58 91,18 85,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE.

Odsetki osób, które zdały egzamin pisemny, praktyczny oraz otrzymały dyplom, różnią się również w przy-

padku poszczególnych zawodów. Wśród najbardziej popularnych zawodów (tj. takich, w których udział 

egzaminów przekracza 1,5% ogółu) najwyższa zdawalność występuje w gronie monterów instalacji 

i urządzeń sanitarnych oraz kucharzy małej gastronomii. Najniższa natomiast wśród elektryków i murarzy. 

Niewielka liczba otrzymujących dyplom w tych zawodach determinowana jest przede wszystkim niskim 

odsetkiem osób, które zdały egzamin pisemny. W odniesieniu do egzaminów pisemnych obserwujemy 

wyższą niż przeciętną zdawalność egzaminów w przypadku większości najbardziej popularnych zawo-

dów. Z kolei dla egzaminów praktycznych sytuacja jest odwrotna – w grupie zawodów branych pod 

uwagę w 8 przypadkach na 14 zdawalność jest poniżej średniej. 

Tabela 4.19. Odsetek absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy zdali poszczególne części egzaminu potwierdzającego 

kwali:kacje zawodowe oraz otrzymali dyplom w 2010 r. dla 10 najbardziej popularnych zawodów.

 
Odsetek otrzymujących 

dyplom

Zdali egzamin 

pisemny

Zdali egzamin 

praktyczny

kucharz małej gastronomii 95,00 97,06 97,56

sprzedawca 90,22 92,06 97,35

mechanik pojazdów samochodowych 74,93 78,91 92,64

opiekun medyczny 94,83 99,48 95,18
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Odsetek otrzymujących 

dyplom

Zdali egzamin 

pisemny

Zdali egzamin 

praktyczny

murarz 60,72 62,32 96,31

ślusarz 87,52 91,74 94,31

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 92,51 95,43 96,55

elektromechanik pojazdów samochodowych 86,65 91,31 93,55

elektryk 45,65 47,88 91,93

operator obrabiarek skrawających 84,43 89,34 92,96

Uwaga: na pomarańczowo zaznaczone są zawody, w których zdawalność egzaminów była wyższa niż średnia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE.

Sobierajski (2009) wskazuje, że w przypadku techników nauczyciele kładą mniejszy nacisk na przy-

gotowanie do egzaminów zawodowych w porównaniu do szkół zawodowych, co może skutkować 

niższą zdawalnością egzaminów w części praktycznej. Ponadto uczniowie techników często przygo-

towują się równolegle do egzaminu maturalnego. Minkiewicz (2009) na podstawie wyników bada-

nia uczniów i absolwentów w ramach wspomnianego już projektu Zewnętrzny egzamin zawodowy. 

Analiza, prognoza oraz perspektywy zmian wskazuje jednak, że uczniowie techników w wybranych 

zawodach (technik ekonomista, technik mechanik i technik informatyk), którzy zdali maturę rów-

nież częściej zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w tym przede wszystkim jego 

część praktyczną286.

4.5.3.3. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwali:kacje zawodowe wśród 

absolwentów szkół policealnych

W grupie absolwentów szkół przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawo-

dowe około 2/3 otrzymuje dyplom. Podobnie jak w przypadku innych typów szkół zawodowych 

można zaobserwować zróżnicowanie według płci – kobiety częściej zdają zarówno egzaminy pi-

semne, jak i egzaminy praktyczne. Przy czym w przypadku szkół policealnych występuje podobna 

różnica ze względu na płeć w zdawalności egzaminów pisemnych i praktycznych. 

Tabela 4.20. Odsetek absolwentów szkół policealnych, którzy zdali poszczególne części egzaminu potwierdzającego kwali:kacje za-

wodowe oraz otrzymali dyplom według płci w 2010 r. 

  Kobiety Mężczyźni Ogółem

Zdali egzamin pisemny 91,81 87,53 90,32

Zdali egzamin praktyczny 73,64 60,24 68,97

Odsetek otrzymujących dyplom 71,45 57,77 66,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE.

Wśród najbardziej popularnych zawodów, w których absolwenci szkół policealnych przystępowali 

do egzaminów, największą zdawalność można było zaobserwować w przypadku egzaminów po-

twierdzających kwalifikacje zawodowe asystentek stomatologicznych i techników farmaceutycz-

nych. Najniższa zdawalność egzaminów występowała w zawodach technika obsługi turystycznej, 

technika informatyka oraz technika hotelarstwa. Najniższa zdawalność egzaminów pisemnych od-

notowana była w zawodach technika informatyka i technika administracji. Z kolei najrzadziej egzami-

ny praktyczne zdawali kandydaci do zawodów technika obsługi turystycznej i technika hotelarstwa. 

286 Należy pamiętać, jak na to wskazują dane badania „Bilans kapitału ludzkiego”, że 66% uczniów techników deklarowało 
plany kontynuacji nauki na wyższych poziomach. 
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Tabela 4.21. Odsetek absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy zdali poszczególne części egzaminu potwierdzającego 

kwali:kacje zawodowe oraz otrzymali dyplom w 2010 r. dla 10 najbardziej popularnych zawodów.

 
Odsetek otrzymujących 

dyplom
Zdali egzamin pisemny Zdali egzamin praktyczny

technik usług kosmetycznych 77,35 95,57 78,33

technik administracji 51,48 76,31 57,8

technik informatyk 40,28 62,24 48,43

technik farmaceutyczny 81,26 96,95 82,08

technik masażysta 76,41 99,71 76,41

technik usług fryzjerskich 78,02 98,15 78,58

technik ochrony :zycznej osób i mienia 59,51 95,04 60,49

ratownik medyczny 73,47 96,85 74,31

technik logistyk 61,68 96,19 61,91

technik rolnik 65,25 95,8 65,82

asystentka stomatologiczna 95,11 99,68 95,26

Uwaga: na pomarańczowo zaznaczone są zawody, w których zdawalność egzaminów była wyższa niż średnia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE.

4.5.4. Egzaminy potwierdzające kwali:kacje zawodowe – zróżnicowania wojewódzkie

W tej części rozdziału prezentujemy zróżnicowanie terytorialne absolwentów przystępujących do 

egzaminów zawodowych oraz zdawalności egzaminów zawodowych. Dla przejrzystości informacji 

oraz porównywalności danych zróżnicowania te prezentowane są w podziale na wielkie grupy za-

wodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności. 

Wśród absolwentów techników dominują egzaminy w jednej grupie wielkiej: techników i innego 

średniego personelu (niemal 95% zdających egzaminy), około 5% egzaminów dotyczy zawodów 

z grupy pracowników usług osobistych i sprzedawców. Większy niż średni udział egzaminów z tej 

grupy możemy zaobserwować w województwach południowych i wschodnich – śląskim, małopol-

skim, podkarpackim i lubelskim, a mniejszy w przypadku województw łódzkiego i dolnośląskiego 

(tabela 4.22.).

Tabela 4.22. Struktura absolwentów techników przystępujących do egzaminów potwierdzających kwali:kacje zawodowe według 

wielkich grup zawodów i województw w 2010 r.

 
Technicy i inny średni 

personel
Pracownicy biurowi

Pracownicy usług 

osobistych i sprzedawcy

Ogółem  94,78  0,32  4,90 

dolnośląskie  97,48  0,43  2,09 

kujawsko-pomorskie  94,05  -  5,95 

lubelskie  91,76  0,71  7,53 

lubuskie  96,88  0,37  2,75 

łódzkie  98,11  0,07  1,82 

małopolskie  92,52  0,36  7,12 
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Technicy i inny średni 

personel
Pracownicy biurowi

Pracownicy usług 

osobistych i sprzedawcy

mazowieckie  93,48  0,29  6,24 

opolskie  96,53  -  3,47 

podkarpackie  92,61  0,24  7,15 

podlaskie  96,66  -  3,34 

pomorskie  96,76  -  3,24 

śląskie  93,15  0,66  6,19 

świętokrzyskie  96,79  -  3,21 

warmińsko-mazurskie  95,24  0,30  4,46 

wielkopolskie  96,48  0,33  3,19 

zachodniopomorskie  95,84  0,91  3,25 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE.

W przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów zasadni-

czych szkół zawodowych w grupach wielkich, największy udział (48–49%) mają zawody z dwóch 

grup: pracowników usług osobistych i sprzedawców oraz robotników przemysłowych i rzemieślni-

ków. Również w przypadku szkół zawodowych obserwujemy występowanie zróżnicowań pomiędzy 

województwami. Zawody w grupie pracowników usług osobistych i sprzedawców dominują w wo-

jewództwach na północy, zachodzie oraz południu Polski, podczas gdy na terenie województw 

Polski wschodniej i centralnej widoczna jest przewaga zdających egzaminy w grupie zawodów 

robotników przemysłowych i rzemieślników. Zawody rolnicze przekraczają poziom 3% ogółu przy-

stępujących do egzaminów zawodowych jedynie w województwach podlaskim, wielkopolskim 

i lubelskim (tabela 4.23.). 

Tabela 4.23. Struktura absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przystępujących do egzaminów potwierdzających kwali:kacje 

zawodowe według wielkich grup zawodów i województw w 2010 r. 

Technicy 

i inny średni 

personel

Pracownicy 

usług 

osobistych 

i sprzedawcy

Rolnicy, 

ogrodnicy, 

leśnicy 

i rybacy

Robotnicy 

przemysłowi 

i rzemieślnicy

Operatorzy 

i monterzy 

maszyn 

i urządzeń

Pracownicy 

przy pracach 

prostych

Ogółem 0,08 49,52 1,92 48,01 0,39 0,08

dolnośląskie 0,06 50,05 1,30 48,59 0 0

kujawsko-pomorskie 0,37 51,60 2,67 45,16 0,20 0

lubelskie 0 40,52 3,37 55,90 0,20 0

lubuskie 0 52,19 0,48 47,33 0 0

łódzkie 0 44,16 1,53 53,27 1,03 0

małopolskie 0 47,95 1,14 49,98 0,38 0,55

mazowieckie 0,37 45,49 2,81 50,93 0,39 0

opolskie 0 57,26 0,40 42,34 0 0

podkarpackie 0,03 31,82 0,92 66,92 0,03 0,29

podlaskie 0 32,79 4,34 62,87 0 0

pomorskie 0 60,12 1,44 38,02 0,42 0
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Technicy 

i inny średni 

personel

Pracownicy 

usług 

osobistych 

i sprzedawcy

Rolnicy, 

ogrodnicy, 

leśnicy 

i rybacy

Robotnicy 

przemysłowi 

i rzemieślnicy

Operatorzy 

i monterzy 

maszyn 

i urządzeń

Pracownicy 

przy pracach 

prostych

śląskie 0 52,55 1,56 45,26 0,64 0

świętokrzyskie 0 36,52 0,97 62,12 0,39 0

warmińsko-mazurskie 0,04 61,26 1,57 35,78 1,35 0

wielkopolskie 0,02 63,14 3,65 32,56 0,64 0

zachodniopomorskie 0,05 56,38 0,45 43,07 0 0,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE.

W przypadku absolwentów szkół policealnych zróżnicowanie wojewódzkie jest stosunkowo nie-

wielkie, chociaż można zaobserwować nieco większy niż średnia udział zdających egzaminy z grupy 

pracowników usług osobistych i sprzedawców w województwach podkarpackim, świętokrzyskim 

i małopolskim. Z kolei zawody z grupy pracowników biurowych częściej wybierane są w wojewódz-

twach opolskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Tabela 4.24. Struktura absolwentów szkół policealnych przystępujących do egzaminów potwierdzających kwali:kacje zawodowe we-

dług wielkich grup zawodów i województw w 2010 r. 

Technicy i inny średni 

personel
Pracownicy biurowi

Pracownicy usług osobistych 

i sprzedawcy

Ogółem 71,54 3,6 24,86

dolnośląskie 77,53 2,77 19,7

kujawsko-pomorskie 75,84 3,86 20,3  

lubelskie 69,48 3,38 27,14

lubuskie 67,39 2,73 29,88

łódzkie 72,95 1,89 25,16

małopolskie 66,23 3,47 30,29

mazowieckie 71,45 4,76 23,79

opolskie 71,25 7,63 21,12

podkarpackie 62,16 2,61 35,24

podlaskie 73,92 1,81 24,27

pomorskie 69,67 7,07 23,26

śląskie 76,85 2,82 20,33

świętokrzyskie 62,57 3,19 34,24

warmińsko-mazurskie 67,68 5,38 26,94

wielkopolskie 72,07 3,79 24,15

zachodniopomorskie 73,84 2,51 23,65

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE.
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Porównanie wojewódzkie odsetka absolwentów uzyskujących kwalifikacje zawodowe w wyniku 

zdanego egzaminu wskazuje, że nie występują istotne regionalne zróżnicowania stopnia zdawalno-

ści egzaminów dla poszczególnych typów szkół.

4.6. Zapewnianie jakości i ewaluacja

Jakość edukacji należy oceniać przede wszystkim przez pryzmat osiąganych przez uczniów efek-

tów uczenia się oraz ich przygotowania do pracy zawodowej i funkcjonowania w społeczeństwie. 

Niemniej jednak na zapewnianie jakości edukacji składają się również nakłady, czyli cały potencjał 

materialny i niematerialny, z którym szkoły rozpoczynają proces kształcenia młodych ludzi. Jest to 

szczególnie ważne w szkolnictwie zawodowym, w którym dostęp do nowych technik i technologii 

oraz aktualnej wiedzy na temat poszczególnych profesji stanowi niezbywalny warunek edukacji na 

najwyższym poziomie.

4.6.1.  Jakość zasobów szkolnictwa zawodowego

4.6.1.1. Kadry

Szkoły zawodowe w Polsce borykają się z problemem niedostatku odpowiednio wykwalifikowa-

nych nauczycieli. Trudności z pozyskaniem i utrzymaniem dobrze wyszkolonych dydaktyków zgła-

sza 69% powiatów (MEN, 2011c). W związku z tym coraz wyraźniejsze jest zjawisko starzenia i kur-

czenia się kadry dydaktycznej. Między rokiem szkolnym 2006/2007 i 2008/2009 liczba nauczycieli 

przedmiotów zawodowych zmniejszyła się o 7,2%, odpowiednio z 68 142 do 63 223 (Łopacińska 

et al., 2010). Brak płynnej zmiany pokoleniowej w tej grupie zawodowej wynika z trudności po-

zyskania nowych nauczycieli przedmiotów zawodowych. Osoby z odpowiednim doświadczeniem 

i przygotowaniem nie są zainteresowane pracą w szkole. Młodsi nauczyciele niechętnie podchodzą 

do nauki przedmiotów zawodowych. Dodatkowo dyrektorzy nie są w pełni świadomi możliwości 

zatrudniania instruktorów praktycznej nauki zawodu, czyli przedstawicieli konkretnych profesji nie 

będących nauczycielami. Jedynie w co piątej szkole i co czwartym CKP w roku 2010 były pozyskiwa-

ne takie osoby (MEN, 2011c). 

Dużym problemem są możliwości i motywacje nauczycieli pracujących w szkołach zawodowych 

w zakresie rozwijania swoich kompetencji. Według badań, które objęły województwo małopolskie, 

starsi przedstawiciele kadry pedagogicznej często są niechętni uaktualnianiu swojej wiedzy w za-

kresie teoretycznych i praktycznych aspektów danej profesji (WUP Kraków, 2009). Nauczyciele mają 

również ograniczony dostęp do konsultantów z określonych branż oraz doradców metodycznych. 

W roku szkolnym 2008/2009 na jednego konsultanta ds. kształcenia zawodowego przypadało 1129 

nauczycieli (Łopacińska et al., 2010). Również stosunkowo niewiele placówek – co piąta szkoła i co 

trzecie CKP – zorganizowało doskonalenie instruktorów praktycznej nauki zawodu (MEN, 2011c). 

Zaledwie co piąta szkoła wzięła udział w konkursie zorganizowanym w latach 2010–2011 przez Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowej pt.:  „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia 

zawodowego w przedsiębiorstwie dla nauczycieli”. Zatem zarówno poziom aktywności indywidu-

alnej, jak i instytucjonalnej, w zakresie poprawy jakości pracy nauczycieli szkół zawodowych, jest 

obecnie niezadowalający. 

Jak pokazują badania MEN wśród ekspertów, mimo rozmaitych problemów, nauczyciele są zmoty-

wowani do pracy i wykazują się dużą inicjatywą (MEN, 2011c). Prawdopodobnie jest to spowodo-

wane spadkiem liczby szkół zawodowych w ostatnich latach, co podwyższa motywacje dydaktyków 

do pracy w istniejących jeszcze placówkach. 

4.6.1.2.  Infrastruktura

Ogólna ocena stanu bazy lokalowej szkół zawodowych w Polsce nie jest wysoka. 80% dyrektorów 

szkół i CKP widzi potrzebę remontu budynków, a co czwarta placówka, w ich przekonaniu, powinna 
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być rozbudowana. Mniej krytyczni są uczniowie, którzy jednak w przeważającej większości są zdania, 

że ich szkoły należałoby wyremontować i zmodernizować. Młodzież najlepiej ocenia stan i wyposa-

żenie bibliotek, mediotek i sprzęt komputerowy, a najgorzej zaplecze socjalne i sportowe szkół (MEN 

2011c, Profile, ARC Rynek i Opinia, 2010c). Można przypuszczać, że elementy oceniane pozytywnie 

po prostu wyróżniają się na tle całej bazy materialnej, bądź też uczniowie są w stanie obiektywnie 

ocenić to wyposażenie, z którego rzeczywiście korzystają. 

Istotnym problemem infrastrukturalnym szkół zawodowych jest wyposażenie pracowni i warszta-

tów do praktycznej nauki zawodu. 28% szkół w ogóle nie posiada tego typu pomieszczeń, a co 

czwarta szkoła i połowa CKP ich nie wykorzystuje (MEN, 2011c). Uczniowie w większości są jed-

nak zadowoleni z wyposażenia pracowni i warsztatów. Niemniej jednak ponad 25% uczniów szkół 

i 20% słuchaczy CKP nisko ocenia tę część bazy materialnej placówki, w której się kształci. Najbardziej 

krytyczni w tym zakresie są eksperci, którzy wskazują na przestarzałe zaplecze i wyposażenie tych 

pomieszczeń oraz niewystarczające środki na ich modernizowanie (MEN, 2011c). Tak negatywna 

opinia ekspertów prawdopodobnie wynika z faktu ich znajomości realiów rynku pracy, dzięki czemu 

mogą ocenić warunki, w jakich kształci się młodzież. Podsumowując, należy stwierdzić, że nauczy-

ciele i uczniowie szkół zawodowych nie mają dostępu do nowych technik wykorzystywanych przez 

przedsiębiorców, co wynika też ze zbyt sporadycznej współpracy szkół z pracodawcami (Sztander-

ska, 2010).

Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych mają najgorsze warunki rozwoju swoich kompetencji 

informatycznych. Zaledwie jedna trzecia ZSZ posiada komputery, które wykorzystywane są w pro-

cesie dydaktycznym. W przypadku techników wskaźnik ten jest zdecydowanie wyższy i wynosi 66% 

(MEN, 2011c). Jednak w województwie małopolskim uczniowie techników najgorzej, w porównaniu 

z uczniami innych szkół zawodowych, ocenili przydatność wyposażenia pracowni komputerowych 

do nauki. Wynika to prawdopodobnie z tego, że dla wielu zawodów technicznych odpowiedni 

sprzęt i oprogramowanie komputerowe stanowią podstawę zdobycia niezbędnych kompetencji 

(WUP Kraków, 2011).

Jak podkreśla się w raporcie z badań „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców”, trudna sytuacja mate-

rialna szkół zawodowych wynika z mechanizmu finansowania, ponieważ algorytm subwencji oświa-

towej skłania do inwestowania w tańsze szkoły ogólnokształcące (Sztanderska, 2010, s. 65). 

4.6.2. Programy nauczania

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na jakość kształcenia jest zawartość i forma programów 

nauczania. W związku z brakiem kompleksowych opracowań (Łopacińska et al., 2010, s.74) wnioski 

dotyczące jakości programów nauczania w szkolnictwie zawodowym można formułować jedynie 

w odniesieniu do czterech branż: energetycznej, budowlanej, odzieżowej i informatycznej, dla któ-

rych przeprowadzono analizę dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku pracy (Sztan-

derska 2010). W badaniu najpierw analizowano programy nauczania i standardy wymagań egzamina-

cyjnych, a następnie porównywano program nauczania z opisem zawodu w standardach kwalifikacji 

zawodowych MPiPS (Sztanderska, 2010, s. 36, 40). Opisy zawodu, które opracowano na podstawie 

badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, uwzględniały kompetencje niezbędne na określo-

nych stanowiskach pracy. Dzięki temu porównano to, czego uczą szkoły, z tym, czego wymaga rynek 

pracy.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w kształceniu zawodowym w wybranych branżach proble-

mem jest nadmiar przedmiotów teoretycznych oraz niedostatek zajęć kształtujących praktyczne 

umiejętności zawodowe. Co więcej, w programach nauczania nie ma niektórych zadań typowych 

dla konkretnych zawodów określonych w standardach kwalifikacji zawodowych MPiPS (Sztanderska 

2010, s.64). Problemy te dotyczą szczególnie techników (Sztanderska 2010, s. 45).

Należy podkreślić, że niedopasowanie popytu i podaży na kwalifikacje na rynku pracy ma często 

charakter lokalny, a zapotrzebowanie wielu firm na pracowników ogranicza się do zaledwie kilku 
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osób rocznie. Dlatego zmiany programów nauczania powinny być dokonywane na szczeblu lokal-

nym, a nie ogólnokrajowym (Sztanderska, 2010, s. 63).

Powyższe wnioski znajdują swoje potwierdzenia przede wszystkim w opiniach pracodawców. Pro-

gramy nauczania są przez nich krytykowane jako przestarzałe i zbyt teoretyczne, a w rezultacie nie-

przygotowujące do wykonywania zawodu (MEN, 2011c, s. 109). Łagodniej oceniają je uczniowie, co 

może wynikać z ich nieznajomości realiów rynku pracy. Znacząca większość uczniów (87%) twierdzi, 

że programy nauczania spełniają ich oczekiwania (MEN, 2011c, s. 113), ale jednocześnie oceniają je 

jako teoretyczne. Taka ocena jest przede wszystkim charakterystyczna dla uczniów techników (65%), 

natomiast w zasadniczych szkołach zawodowych 58% osób kształcących się wskazuje, że zdobywa 

wiedzę „teoretyczno-praktyczną” (Niećko et al., 2009, s. 25). 

Wydaje się, że opisane problemy częściowo mogą być rozwiązane poprzez wprowadzenie kształ-

cenia modułowego, które wynika z wdrożenia nowej podstawy programowej. Efekty uczenia się 

w dużym stopniu zależą od treści kształcenia oraz struktury tych treści i sposobu, w jaki uczniowie 

mogą je przyswajać. W związku z dynamicznymi zmianami rynku pracy, również programy kształce-

nia powinny być na tyle elastyczne, aby podążać za tymi innowacjami. Niezbędny jest również ich 

stały monitoring (Hejłasz, 2009, s. 1).

Programy nauczania oparte na strukturze modułowej mają wyodrębnione moduły i jednostki mo-

dułowe, które łączą teorię z praktyką z różnych dziedzin wiedzy, co ma stanowić bezpośrednie od-

zwierciedlenie zadań zawodowych realizowanych na stanowisku pracy. Zatem programy moduło-

we są ukierunkowane na kształtowanie konkretnych umiejętności potrzebnych w danym zawodzie. 

W kształceniu modułowym zmienia się rola nauczyciela, który z przekazującego wiedzę ma stać 

się osobą asystującą uczniowi, lokowanemu w centrum całego procesu dydaktycznego. Zintensy-

fikowaniu nastawienia na osiąganie przez uczniów określonych efektów uczenia się sprzyja także 

organizowanie nauki w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, w których realizowane są zadania 

zawodowe (KOWEZiU, 2009a, Hejłasz b).

Duża samodzielność dyrektorów szkół połączona ze specyfiką kształcenia modułowego umożli-

wia szybszą reakcję na potrzeby regionalnych pracodawców (Sztanderska, 2010, s. 63). Wiąże się to 

z tym, że kształcenie modułowe umożliwia sprawne przekwalifikowanie się, dzięki wymiennemu 

stosowaniu modułów w nauczaniu różnych zawodów (KOWEZiU, 2009a, Hejłasz, 2009). 

Pomimo tych korzyści tylko co piąta szkoła zawodowa i co czwarte centrum kształcenia praktycz-

nego wprowadziło modułowe i autorskie programy nauczania (MEN, 2011c, s.108). Spośród prze-

szło siedmiu tysięcy publicznych szkół zawodowych zaledwie 249 realizuje kształcenie modułowe 

(KOWEZiU, 2009b). Dyrektorzy szkół jako przyczynę rezygnacji z wprowadzenia programów modu-

łowych wskazali niekorzystną sytuację formalno-prawną, niewystarczające środki finansowe i bazę 

technodydaktyczną (MEN, 2011c, s. 111). 

Z badań nie wynika, czy pracodawcy znają formułę programów modułowych i jak ją oceniają. Być może 

rozpropagowanie tego rozwiązania i zaangażowanie pracodawców w opracowywanie programów mo-

dułowych wspólnie ze szkołami, skłoniłoby więcej placówek do wprowadzenia tego rozwiązania. 

MEN nie ma obowiązku opracowywania przykładowych programów nauczania. Każdy nauczyciel 

powinien przedstawić dyrektorowi szkoły program nauczania odpowiedni dla swoich uczniów287. 

Od roku szkolnego 2012/2013 szkoły będą musiały opracowywać własne programy w ramach no-

wej podstawy programowej. Odpowiedzialność za jakość programów będzie zatem w większej mie-

rze spoczywać na dyrektorach szkół. 

4.6.3.  Jakość nauczania: osiąganie założonych efektów uczenia się

Badanie PISA pokazuje, że najzdolniejsi uczniowie gimnazjów trafiają do liceów ogólnokształcących288. 

Zatem w przypadku szkół zawodowych mamy do czynienia z negatywną selekcją (Sztanderska, 2010). 

287 Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1206).
288 W badaniach PISA najgorsze wyniki wśród kształcących się w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych osiągnęli 
uczniowie ZSZ (por. część drugą opracowania).
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Jest to bardzo ważny czynnik, wpływający na osiągany poziom efektów uczenia się przez uczniów i ab-

solwentów szkół zawodowych, o którym należy pamiętać, oceniając jakość tych placówek289. 

4.6.3.1.  Egzamin zawodowy

Najważniejszym narzędziem pomiaru osiągania założonych efektów uczenia się przez uczniów 

szkół zawodowych jest egzamin zawodowy. Niemniej jednak nie jest to doskonały instrument, któ-

ry stanowi wystarczające źródło informacji dla pracodawców na temat kompetencji uczniów i ab-

solwentów. Przebieg egzaminów zawodowych budzi szereg kontrowersji. Zdaniem pracodawców 

egzaminy te nie sprawdzają dostatecznie praktycznej znajomości zawodu. Weryfikują one przede 

wszystkim stopień opanowania teorii objaśniających zakres czynności niezbędnych do wykony-

wania danego zawodu. W rezultacie egzamin zawodowy często zdają osoby, które nie posiadają 

pożądanych umiejętności praktycznych. Stąd uwagę zwraca się nie tylko na potrzebę lepszego do-

pasowania standardów wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminów zarówno do 

przyjętego programu kształcenia w zawodach, jak i do zmian zachodzących na rynku pracy. Wska-

zuje się również na korzyści, jakie niosłoby ze sobą włączenie organizacji pracodawców, stowarzy-

szeń zawodowych, samorządów gospodarczych oraz indywidualnych pracodawców w tworzeniu 

ośrodków egzaminacyjnych zapewniających zbliżone do prawdziwych warunki środowiska pracy290.

Ponadto, jak pokazują badania, świadectwa nie są wystarczająco czytelne i na ich podstawie trudno 

ocenić, czy dana osoba spełnia wymagania, aby wykonywać określony zawód. Problem stanowi tu 

brak standaryzacji wiedzy i umiejętności (Sztanderska, 2010). W związku z tym przystępowanie do 

egzaminu nie jest powszechną praktyką (por. część 4.3. opracowania).

Niemniej jednak badania w województwie małopolskim pokazały, że 68% tamtejszych pracodaw-

ców zatrudniających absolwentów szkół zawodowych, uważa, że egzamin zawodowy w mniejszym 

lub większym stopniu, ale jednak należycie sprawdza umiejętności zawodowe młodocianych pra-

cowników (WUP Kraków, 2009). 

Również poziom zdawalności egzaminu zawodowego nie jest satysfakcjonujący. Zdecydowanie gorzej 

wypadają tu uczniowie techników, w porównaniu na przykład z uczniami zasadniczych szkół zawodo-

wych, jak to było pokazane w części 4.3. Może to wskazywać na nastawienie na osiąganie innych efektów 

uczenia się w poszczególnych typach szkół. Zasadnicze szkoły zawodowe nastawione są de facto na zda-

nie egzaminu zawodowego i spełnianie wymagań określonych w programie kształcenia (często różnych 

od rzeczywistych wymagań pracodawców w danym zawodzie), podczas gdy technika ukierunkowane 

są raczej na opanowywanie wiedzy ogólnej, potrzebnej do zdania egzaminu maturalnego, oraz wiedzy 

zawodowej, mniej natomiast na praktyczne umiejętności zawodowe.

Dzięki wprowadzonym zmianom legislacyjnym, zgodnie z którymi podstawa programowa kształ-

cenia w zawodach ma być punktem wyjścia do ustalania wymagań egzaminacyjnych291, egzamin 

zawodowy powinien stać się lepszym narzędziem sprawdzania kompetencji uczniów.

4.6.3.2. Ocena przygotowania uczniów szkół zawodowych do pracy

Pracodawcy nie są jednomyślni w ocenie przygotowania uczniów szkół zawodowych do wykony-

wania zawodu292. Według badań przeprowadzonych przez MEN zdecydowanie bardziej krytyczni są 

ci pracodawcy, którzy reprezentują profesje wymagające przede wszystkim praktycznych umiejęt-

289 Badania Edukacyjnej Wartości Dodanej, które umożliwiłyby wyodrębnienie tego czynnika i oszacowanie rzeczywistego 
wkładu szkoły w osiąganie założonych kompetencji przez uczniów, miały jak dotąd charakter pilotażowy i nie objęły zasadni-
czych szkół zawodowych, tylko część liceów i techników.
290 Por. np. uzasadnienie realizacji projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.2 „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”, prowa-
dzonym przez CKE w latach 2007–2013. Od 1 września 2012 roku, wraz z wejściem w życie nowej podstawy programowej 
kształcenia w zawodach, proces potwierdzania kwalifikacji w zawodzie będzie przebiegał według nowych wytycznych (por. 
szerzej punkt 4.12). Ostateczny kształt zmian realizowanych od września 2012 r. zostanie wypracowany w projekcie CKE.
291 Zob. szerzej część 4.1.2. niniejszego rozdziału.
292 Wymagania pracodawców różnią się między innymi w zależności od wielkości przedsiębiorstw i stopnia specjalizacji 
stanowisk. W małych firmach ważniejsze niż specjalizacja, jest elastyczność i szybkość uczenia się umożliwiająca częste zmie-
nianie stanowisk. W dużych przedsiębiorstwach wymaga się specjalistycznych kompetencji (Sztanderska, 2010). 
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ności (MEN, 2011c). Generalnie przygotowanie praktyczne uczniów szkół zawodowych jest przez 

pracodawców częściej oceniane negatywnie niż pozytywnie. Niemniej jednak ponad 50% praco-

dawców twierdzi, że uczniowie szkół zawodowych posiadają potrzebną im wiedzę teoretyczną, 

a 52% potwierdza, że mają kompetencje do pracy w wybranym przez siebie zawodzie (MEN, 2011c). 

Natomiast pracodawcy z województwa mazowieckiego deklarują, że ważniejsze niż przygotowanie 

profesjonalne są dla nich kompetencje personalne przyszłych pracowników, w tym motywacja do 

pracy, samodzielność, ogólne obycie etc. Nie zawsze są jednak zadowoleni z tych cech absolwen-

tów szkół zawodowych, co może wynikać z negatywnej selekcji uczniów do tych placówek (ARC 

Rynek i Opinia, 2011).

Na niezadowalające przygotowanie uczniów szkół zawodowych do pracy wpływają takie czynniki jak: 

niedostosowane do współczesnego rynku pracy, przestarzałe programy nauczania293, brak odpowiednio 

wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, wyposażonej w najbardziej aktualną wiedzę na temat sposobów 

i warunków pracy; skoncentrowanie nauki na wiedzy teoretycznej; brak warunków do zdobywania umie-

jętności praktycznych (Sztanderska, 2010) (MEN, 2011c)294 (Niećko et al., 2009)295.

Badania wskazują również na niechęć firm do dzielenia się swoją wiedzą i praktyką z nauczycielami 

w obawie przed szpiegostwem przemysłowym (Sztanderska, 2010). Poza tym problemem jest także ja-

kość praktyk zawodowych. Często mają one charakter formalny, fikcyjny. Trudno jest znaleźć wystarczają-

cą liczbę przedsiębiorstw chętnych do współpracy ze szkołami w tym zakresie (Sztanderska, 2010).

Uczniowie mają znacznie lepszą niż pracodawcy opinię na temat swojego przygotowania za-

wodowego. Dwie trzecie badanych przez MEN ocenia wysoko lub bardzo wysoko swoją wiedzę 

i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole. Uczniowie najlepiej oceniają: umiejętności obsługi 

komputera, umiejętności praktyczne i wiedzę związaną z wyuczonym zawodem, przygotowanie do 

egzaminu zawodowego. Najgorzej zaś znajomość języków obcych (MEN, 2011c)296. 

Wydaje się, że rozbieżność ocen pracodawców i uczniów może wynikać z nieznajomości realiów 

rynku pracy, na co wskazują w swoim raporcie Szczucka i Jelonek (2010, s. 53). Wysoki odsetek 

uczniów ZSZ (42%) i techników (47%), którzy nie umieli ocenić swoich potrzeb uzupełnienia kom-

petencji niezbędnych do podjęcia pracy, może wskazywać na niski poziom wiedzy o oczekiwaniach 

pracodawców (Szczucka, Jelonek, 2010).Wśród uczniów ostatnich roczników zasadniczych szkół za-

wodowych i techników częściej potrzebę uzupełnienia swoich kompetencji przed podjęciem pracy 

wskazywały osoby posiadające doświadczenie zawodowe, które zbliżone jest do tego, czego uczą 

się w szkole (40%). Natomiast wśród osób nieposiadających w ten sposób ukierunkowanego do-

świadczenia podobną potrzebę zgłaszało 34% uczniów (Szczucka, Jelonek, 2010).

Na współczesnym rynku pracy, który wymaga elastyczności i gotowości do przekwalifikowywania 

się, szczególnie ważne jest posiadanie rozwiniętych kompetencji ogólnych. Uczniowie pierwszych 

klas zasadniczych szkół zawodowych osiągają zdecydowanie niższe wyniki w tym zakresie, w po-

równaniu ze średnimi wynikami adeptów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych297. Między ro-

kiem 2006 i 2009 nie doszło do znaczących zmian tych wyników. Rezultaty dla obszarów czytanie 

i interpretacja oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych nieznacznie się poprawiły, a z kolei dla 

matematyki nieznacznie się pogorszyły. 

293 Casusy z badania Urszuli Sztanderskiej dla PKPP Lewiatan. Analiza programów wybranych szkół zawodowych dowiodła, 
że część zadań typowych dla danych zawodów (zawartych w klasyfikacji MPiPS) w ogóle nie została uwzględniona w progra-
mach nauczania (Sztanderska, 2010). 
294 MEN odwołuje się do opinii pracodawców na temat przygotowania zawodowego absolwentów szkół zawodowych.
295 Niećko, Jegorow, Cieślikowska odwołują się do opinii uczniów białostockich szkół zawodowych. Większość badanych 
(51%) twierdzi, że szkoły przekazują głównie wiedzę teoretyczną, a znaczna część (39%) wskazuje na „teoretyczno-praktyczną” 
(39%). Opinie są zróżnicowane w zależności od rodzaju szkoły – większość uczniów techników uważa, że zdobywa głównie 
wiedzę teoretyczną, a ZSZ, że „teoretyczno-praktyczną”.
296 Mimo zastrzeżeń zgłaszanych do jakości nauczania w szkołach zawodowych, zachodniopomorscy uczniowie lepiej oce-
niają swoje praktyczne umiejętności niż osoby kształcące się w innych typach szkół (Podławiak, Nowak, 2009). 
297 PISA, (2009).
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Tabela 4.25. Zmiana wyniku PISA w Polsce między latami 2006 a 2009 wśród uczniów I klas zasadniczych szkół zawodowych.

Wyszczególnienie
2006 2009

Różnica
średni wynik błąd stand. średni wynik błąd stand.

Czytanie i interpretacja 389 7,65 392 6,91 3

Matematyka 410 4,96 402 5,61 -8

Rozumowanie w naukach przyrodniczych 410 4,71 413 7,43 4

Źródło: PISA 2009, s. 9.

4.6.4.  Zewnętrzne i wewnątrzszkolne mechanizmy zapewniania jakości w szkolnictwie zawodowym

4.6.4.1. Ewaluacja w szkolnictwie zawodowym

W ramach zapewniania jakości kształcenia zawodowego tworzone są sformalizowane narzędzia 

i mechanizmy zarówno na poziomie systemu edukacji, jak i w samych szkołach. W przyjętym w 2009 

roku rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej298 został wprowadzony model nadzoru pe-

dagogicznego, który przewiduje trzy formy owego nadzoru: 1) kontrolę przestrzegania prawa;  

2) ewaluację działalności szkół i placówek; 3) wspomaganie pracy szkół i placówek oraz nauczycieli 

w zakresie ich działalności. 

Celem ewaluacji jest sprawdzenie, w jakim stopniu szkoła lub placówka spełnia określone wymaga-

nia, które dzielą się na cztery obszary: 1) efekty działalności; 2) procesy zachodzące w szkole lub pla-

cówce; 3) funkcjonowanie w środowisku lokalnym; 4) zarządzanie szkołą lub placówką. Każdy obszar 

jest oceniany oddzielnie i lokowany na odpowiednim poziomie (od A – najwyższy, do E – najniższy), 

zdefiniowanym jako stopień wypełniania wymagań. 

Dane, na podstawie których przeprowadzana jest ewaluacja, gromadzone są w oparciu o dane za-

stane oraz wywiady z dyrektorami, nauczycielami i innymi pracownikami szkół, uczniami, rodzica-

mi, przedstawicielami lokalnych partnerów oraz samorządów. Dzięki temu procedury mogą służyć 

samoocenie i być źródłem informacji dla szkoły na temat tego, co w jej działaniu wymaga zmiany. 

W praktyce ewaluacja rozpoczęła się w 2010 roku. Do października 2011 roku przeprowadzono ogó-

łem ponad 1600 procedur we wszystkich typach szkół i placówek. W zasadniczych szkołach zawo-

dowych było to 57 procedur, a w technikach 110. Obecnie nie jest jeszcze możliwe przedstawienie 

reprezentatywnych wyników ewaluacji w szkolnictwie zawodowym, ponieważ poszczególne ob-

szary wymagań zostały przebadane w zbyt małej liczbie szkół. Poza tym efekty, procesy, środowi-

sko i zarządzanie nie były równolegle analizowane we wszystkich szkołach poddanych ewaluacji. 

Natomiast dane, które mają częściowo charakter jakościowy, nie zostały pokategoryzowane i pre-

zentowane są w formie wypowiedzi respondentów. Wszystko to utrudnia porównywanie wyników 

ewaluacji i szkół (por. rozdział o ewaluacji).

Obszarem poddanym ewaluacji w największej liczbie placówek są procesy zachodzące w szkołach. 

Zwraca się tu uwagę na koncepcyjny wymiar działalności edukacyjnej, która wynika z pewnych zało-

żeń, nie jest jedynie zbiorem indywidualnych działań nauczycieli, lecz opiera się na współpracy oraz 

na analizie dotychczasowych wyników pracy szkoły i nauczycieli. Ważne są tu kryteria dotyczące 

przyjaznej uczniom organizacji procesu dydaktycznego oraz realizowania oferty, która daje możli-

wość szeroko rozumianego rozwoju podopiecznych i jest zgodna z podstawą programową. Poza 

tym zwraca się również uwagę na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. Dla tak rozumia-

nego obszaru procesów wyniki dotychczasowych ewaluacji w technikach i zasadniczych szkołach 

zawodowych przedstawia wykres 4.15.

298 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 
Nr 168 poz. 1324).
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Wykres 4.15. Wyniki ewaluacji procesów zachodzących w technikach i ZSZ.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

technikum (n=103)

A - najwyższy poziom wymagań B C D E - najniższy poziom wymagań

ZSZ (n=55) 16%

7% 62% 24% 3% 1%

60% 20% 8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy danych Systemu Ewaluacji Oświaty. Nadzór Pedagogiczny. 

W obu typach szkół dominuje poziom B, rozumiany jako wysoki stopień realizacji wymagań. Gene-

ralnie rozkład ocen nie jest silnie zróżnicowany, co może wynikać z procedury gromadzenia danych, 

które mają charakter deklaratywny. Niemniej jednak wyraźnie więcej techników niż ZSZ plasuje się 

na najwyższym poziomie realizowania wymagań w obszarze procesów. 

Ramka 4.6. Standardy jakości kształcenia zawodowego. 

W ramach projektu systemowego „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, którego beneficjentem 

do lipca 2011 roku był Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Naro-

dowej, a obecnie jest nim Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, opracowywane 

są standardy jakości kształcenia zawodowego. Obejmują one:

 standardy jakości pracy szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe, które zostały opracowane 

w oparciu o rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Materiał ten będzie przeznaczony dla 

ewaluatorów przeprowadzających ewaluację w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe;

 standardy jakości kształcenia w zawodzie, który to materiał będzie wspomagać dyrektorów i nauczycieli 

szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tworzeniu wewnętrznych systemów 

zapewniania jakości oraz w przygotowaniu i przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej wynikającej 

z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Standardy jakości kształcenia zawodowego będą stanowiły kompleksowy dokument obejmujący wszyst-

kie aspekty kształcenia zawodowego podzielone na dziesięć obszarów tematycznych. Będą one zawierały 

bezpośrednie odniesienia do wszystkich aktów prawnych regulujących kształcenie zawodowe, z uwzględ-

nieniem zmian wdrażanych od września 2012 r., a także pożądany stan docelowy do osiągnięcia w każdym 

obszarze, stanowiący o wysokiej jakości realizowanego kształcenia oraz o wysokiej jakości pracy szkoły/pla-

cówki. Dzięki temu narzędzie to będzie również wspierało dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowa-

dzących kształcenie zawodowe we wdrażaniu zmian wynikających z modernizacji kształcenia zawodowego. 

Ponadto, opracowane standardy stanowią formę krajowego podejścia do wdrożenia w Polsce inicjatywy 

EQARF/EQAVET – europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawo-

dowym, których wdrażanie i rozwijanie rekomenduje się państwom członkowskim w zaleceniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r.
 

4.6.4.2. Wewnątrzszkolne mechanizmy zapewniania jakości kształcenia zawodowego

Również same szkoły i placówki zajmujące się edukacją zawodową dążą do budowania swoich 

wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. Obecnie takie rozwiązania opracowało 

i wdrożyło 60% szkół. Jednak w związku z tym, że nie ma w tej materii ujednoliconych regulacji 

i wzorów, wiele placówek nie posiada sformalizowanych mechanizmów zapewniania jakości. Nato-

miast te, które je wprowadziły, w większości stworzyły własne procedury i przepisy (87%), wspierały 

się przepisami prawnymi (56%), wzorowały się na innych instytucjach (18%) lub wdrożyły wymogi 

ISO, lub użyły innych norm jakościowych (17%) (MEN, 2011a).
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Jak pokazują badania, wewnętrzne systemy zapewniania jakości wprowadzają głównie technika 

oraz generalnie szkoły i placówki otwarte na współpracę z różnymi zewnętrznymi instytucjami (np.: 

przedsiębiorstwami, placówkami naukowymi, pracodawcami etc.) oraz na innowacyjne metody 

nauczania, kształcące w systemie modułowym, realizujące eksperymenty pedagogiczne, wykorzy-

stujące technologie internetowe. Wewnętrzne systemy zapewniania jakości są również charakte-

rystyczne dla szkół, które stanowią samodzielne placówki, nie zaś zespoły szkół (MEN, 2011a). Jest 

to dość znamienne, ponieważ warunkiem wprowadzania skutecznych wewnętrznych systemów 

zapewniania jakości edukacji jest właśnie autonomia szkół, rozumiana oczywiście szerzej niż samo-

dzielność organizacyjna.

4.7. Szkoły zawodowe – ocena funkcjonowania z perspektywy rynku pracy

4.7.1. Absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych na rynku pracy

Jednym z zasadniczych celów szkolnictwa zawodowego jest dobre przygotowanie absolwentów 

do znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Sukces w karierze zawodowej jest pojęciem wielo-

wymiarowym i można próbować opisywać go m.in. przez następujące czynniki: 

 łatwość znalezienia pracy po ukończeniu szkoły i charakter pierwszej pracy (czas, jaki mija mię-

dzy ukończeniem szkoły, a znalezieniem pierwszej pracy, prestiż, warunki zatrudnienia, wyna-

grodzenie, zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem kształcenia);

 charakter zmian indywidualnej sytuacji na rynku pracy w przebiegu życia – łatwość zmiany pra-

cy, długość i częstość występowania okresów bezrobocia, okresów uczenia się, jakość kolejnych 

prac, poziom wynagrodzenia;

 moment dezaktywacji zawodowej, dochody w całym okresie aktywności zawodowej.

Dostępne wskaźniki ekonomiczne przybliżające powyższe cechy karier zawodowych osób z róż-

nym wykształceniem są oczywiście determinowane, nie tylko przez to, w jaki sposób funkcjonuje 

system szkolnictwa zawodowego, ale też przez cechy charakterystyczne uczniów wybierających tę 

ścieżkę edukacyjną, zmiany strukturalne w gospodarce, sytuację w obszarze uczenia się przez całe 

życie, łatwość uzyskiwania nowych kwalifikacji, strukturalne cechy funkcjonowania rynku pracy, itp. 

Uwzględnienie tej perspektywy jest niezwykle istotne. Przytaczane poniżej dane, tak jak większość 

badań międzynarodowych, wskazują na generalnie słabsze powodzenie na rynku pracy osób z wy-

kształceniem zasadniczym zawodowym w porównaniu do osób z wykształceniem średnim ogól-

nokształcącym. Absolwenci techników i szkół policealnych radzą sobie podobnie, a w niektórych 

aspektach lepiej od osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Różnice te mogą w znacz-

nej mierze wynikać z innego poziomu kompetencji uczniów wybierających różne typy szkół (Mala-

mud, Pop-Eleches, 2008; sekcja 3.1. niniejszego opracowania).

Porównanie wskaźników aktywności zawodowej, edukacyjnej, zatrudnienia i bezrobocia wśród 

osób mających różne wykształcenie jest naturalnym pierwszym krokiem analizy. Sytuacja jest tu 

dość stabilna od wielu lat. Zdecydowanie najlepsze wskaźniki dotyczą absolwentów szkół wyższych, 

a zdecydowanie najgorsze osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Punktem odniesienia 

dla szkół zawodowych mogą być tylko licea ogólnokształcące. Jak ilustruje to tabela 4.26., wśród 

osób kończących szkoły różnych typów w ostatnich kilku latach, osoby z wykształceniem średnim 

zawodowym i policealnym w mniejszym stopniu narażone są na nieaktywność zawodową i bezro-

bocie niż osoby z wykształceniem średnim ogólnym, które z kolei radzą sobie nieco lepiej od osób 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 
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Tabela 4.26. Wykształcenie a ryzyko bezrobocia i nieaktywności zawodowej i edukacyjnej wśród osób w wieku 18–30 lat w 2010 r.

gimnazjum 

i niższe

zasadnicze 

zawodowe

średnie 

gólnokształcące

technikum 

i policealne 
wyższe

Stosunek bezrobotnych do pracujących, (%) 44 23 22 19 11

Stosunek nieuczących się, nieaktywnych 

zawodowo (NEET) do pracujących, (%)
114 48 32 33 16

Uwaga: Alternatywne miary odnoszące wielkość bezrobocia i NEET do liczebności całej populacji mogłyby mieć mniejszą wartość informacyjną w grupie 

wiekowej 18–30 lat ze względu na dużą liczbę osób uczących się. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

Z perspektywy osób, które stały się bezrobotnymi, istotne jest pytanie o czas, jaki zajmuje im zna-

lezienie pracy. Tu także wykształcenie odgrywa dużą rolę. W okresie 2005–2010 w populacji bezro-

botnych, średni czas pozostawania w tym stanie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

był o ok. 4 miesiące dłuższy niż w przypadku osób z wykształceniem średnim ogólnym. Bezrobotni 

z wykształceniem średnim zawodowym i pomaturalnym także poszukują pracy nieco dłużej niż oso-

by z wykształceniem średnim ogólnym.

Znalezienie pracy po ukończeniu szkoły zawsze trwa, a zatem stopa bezrobocia absolwentów za-

zwyczaj znacznie przewyższa średnią dla całej populacji. Jednak uczniowie kończący zasadnicze 

szkoły zawodowe mają największy problem ze znalezieniem pracy – stopa bezrobocia wśród ab-

solwentów z ostatnich czterech lat jest w tej grupie zdecydowanie wyższa niż wśród absolwentów 

liceów ogólnokształcących. Także absolwenci techników i szkół policealnych w okresie do ok. 2 lat 

po ukończeniu szkoły są narażeni na ryzyko bezrobocia w większym stopniu niż absolwenci liceów. 

Dopiero wraz z upływem czasu ich szanse na znalezienie pracy poprawiają się w stosunku do absol-

wentów liceów (wykres 4.16.). Warto zauważyć, że wszystkie trzy analizowane grupy absolwentów, 

nawet cztery lata po ukończeniu edukacji, charakteryzują się znacznie wyższą stopą bezrobocia niż 

w całej populacji osób z takim samym poziomem wykształcenia. 

Wykres 4.16. Stopa bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych i ogólnokształcących 1–4 lata po ukończeniu szkoły w roku 2005 i 2010. 
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Uwaga: ŚZ i P: szkoły średnie zawodowe i policealne; ŚO: szkoły średnie ogólnokształcące; ZS: zasadnicze szkoły zawodowe. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

Wyznacznikiem powodzenia na rynku pracy jest też zdolność dostosowania się do zmian, np. będą-

cych konsekwencją ostatniego międzynarodowego kryzysu gospodarczego. Z analizy danych wy-

nika, że absolwenci szkół zawodowych radzili sobie w ostatnim okresie podobnie do absolwentów 

szkół ogólnokształcących. Zmiany w strukturze bezrobocia i ewolucja innych wskaźników były raczej 

zgodne z długoterminowymi trendami.

4.7.2. Kierunki i jakość kształcenia, a oczekiwania rynku pracy

Konieczność dopasowania oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy to z jed-

nej strony dość oczywisty zdroworozsądkowy postulat, a z drugiej hasło powtarzane przez niemal 

wszystkich uczestników debaty publicznej na ten temat i będące podstawą polityk dotyczących 

szkolnictwa zawodowego. W powszechnej opinii niedopasowanie oferty kształcenia do potrzeb 

rynku pracy w Polsce jest istotnym problemem (OECD, 2010b).

Na kwestię dopasowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy warto patrzeć z co najmniej 

dwóch perspektyw: (1) lokalnej i bieżącej oraz (2) długoterminowej. Z jednej strony istotne jest, 

aby szkoły uczyły zawodów, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy oraz nie kształ-

ciły zbyt wielu uczniów w zawodach, na które popyt będzie w przyszłości znikomy. Zasięg lokal-

nego rynku pracy będzie determinowany przez wiele czynników: zawód, bliskość dużych miast, 

infrastrukturę transportową i komunikacyjną, itp. Nie należy natomiast oczekiwać, że wiąże się on 

z granicami administracyjnymi (powiaty, województwa). Z drugiej strony szkoły powinny dobrze 

przygotowywać absolwentów do uczenia się przez całe życie i zdobywania w przyszłości nowych 

kwalifikacji, tak, aby potrafili odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy także pięć, dziesięć czy 

trzydzieści lat po ukończeniu szkoły.

Ten drugi wymiar – mający oczywiście ogromne znaczenie dla wszystkich rodzajów szkół – wydaje 

się szczególnie istotny dla szkół zawodowych, gdzie zasadniczym komponentem kształcenia jest 

przygotowanie do pracy w konkretnym zawodzie, który może nawet przestać istnieć w trakcie ka-

riery zawodowej absolwentów. W związku z tym niezwykle ważne jest wyposażenie uczniów szkół 

zawodowych m.in. w umiejętność myślenia matematycznego i ogólne umiejętności posługiwania 

się językiem. Słabość w tym zakresie wynika z jednej strony z negatywnej selekcji uczniów na etapie 

Sytuacja w 2005 roku
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wyborów typów szkół, a z drugiej zapewne z przyzwyczajeń nauczycieli i szkół. Jest to zresztą pro-

blem typowy dla wielu krajów OECD (OECD, 2010a). 

Ramka 4.7. Doświadczenia z integracją elementów wiedzy ogólnej w programy kształcenia zawodowego

W latach 2004–2010 National Research Center for Career and Technical Education (NRCCTE) przy Uniwer-

sytecie Louisville w USA przeprowadził trzy badania dotyczące metod łączenia nauczania zawodowego 

z elementami wiedzy ogólnej – matematyki, umiejętności posługiwania się językiem i nauk przyrodniczych. 

Dla dokładnego zanalizowania efektywności nowych sposobów nauczania posłużono się metodą rando-

mizowanego eksperymentu. Wprowadzanie nowych elementów do nauczania odbywało się bez żadnego 

zubożenia programu nauczania zawodowego.

Zastosowane metody przyniosły statystycznie istotne pozytywne efekty wśród uczniów w dwóch spośród 

trzech miar umiejętności matematycznych, a także w rozumieniu tekstu i rozwijaniu słownictwa. Popra-

wa wyników uczniów wiązała się z przemyślaną strategią pedagogiczną oraz ze zbudowaniem środowiska 

wspierającego rozwój zawodowy nauczycieli i powstanie grup wymiany doświadczeń pedagogicznych. 

Wśród głównych zasad, jakie zdają się sprzyjać skutecznej integracji nauczania ogólnego w programach 

szkolnictwa zawodowego, znalazło się uświadomienie wszystkim zainteresowanym, że wiedza ogólna jest 

niezbędnym wyposażeniem pracownika, bez względu na miejsce jego pracy.

Żródło: opracowane na podstawie NRCCTE (2010).

Istniejące badania nie pozwalają na jednoznaczną diagnozę skali niedopasowania kształcenia do po-

trzeb rynku pracy. Badanie absolwentów polskich szkół z 2007 r. wskazuje na bardzo wysoki wskaź-

nik zatrudnienia wśród absolwentów niektórych obszarów kształcenia zawodowego (np. 95% wśród 

operatorów maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych), podczas gdy inne zawody dawały 

znacznie mniejszą szansę na znalezienie pracy (ASM, 2008). Należy jednak pamiętać o zróżnicowa-

niu typowych ścieżek kształcenia miedzy grupami zawodów, co uniemożliwia proste porównania. 

Przykładowo, badania dotyczące województwa dolnośląskiego wskazują, że technicy ekonomiści 

po technikum uzupełniającym bądź szkole policealnej w zdecydowanej większości nadal się uczą 

(niekiedy łącząc naukę z pracą), a technicy usług kosmetycznych rzadko kontynuują naukę. Nie dziwi 

w związku z tym znaczna różnica poziomu zatrudnienia absolwentów tych kierunków (LBS, 2010).

Warto też zwrócić uwagę na wspomniane już powyżej obiektywne trudności dla prób prognozowa-

nia przyszłych trendów popytu na pracę, co pomogłoby w kształtowaniu oferty edukacyjnej szkół 

zawodowych (OECD, 2010b).

Z pewnością potrzebne jest dalsze pogłębianie współpracy między sektorem przedsiębiorstw, 

a szkołami zawodowymi. W związku z tym istotna jest identyfikacja barier dla rozwoju takiej ko-

operacji. W ocenie jej uczestników wśród problemów jest kwestia przejrzystych rozwiązań doty-

czących sposobów nawiązywania kontaktów między podmiotami, istnienie przejrzystych regulacji 

prawnych (odbiurokratyzowanie współpracy), nadzór nad kształceniem praktycznym (ustanowienie 

standardów). Z drugiej jednak strony, inne badania wskazują na sceptycyzm przedsiębiorców wo-

bec prób większego kodyfikowania praktyk (Sztanderska, 2010). Przedsiębiorcy oczekują ponadto 

zachęt finansowych. Jak pokazują doświadczenia międzynarodowe, opracowanie optymalnych sys-

temów publicznego wsparcia finansowego staży i szkoleń dla uczniów szkół zawodowych w przed-

siębiorstwach nie jest sprawą prostą, ale może być konieczne dla zapewnienia optymalnego pozio-

mu staży i praktyk w różnych zawodach (Hoeckel, 2007).

Opinie pracodawców o szkołach zawodowych, ich uczniach i absolwentach mogą być cennym 

źródłem wiedzy o silnych i słabych stronach systemu szkolnictwa zawodowego, choć należy za-

chować ostrożność przy ich interpretacji. Wyniki ogólnopolskiego reprezentatywnego badania firm 

z 2010 wskazują, że dominują dość pozytywne opinie na temat przygotowania absolwentów szkół 

zawodowych do pracy, ze względu na przygotowanie do pracy w zawodzie i gotowość do ciężkiej 

pracy. Natomiast absolwenci szkół ogólnokształcących są postrzegani jako ci, którzy łatwiej się uczą, 

pomimo braku praktycznego przygotowania. Skutkuje to segmentacją na rynku pracy przy zatrud-

nianiu absolwentów w zależności od zawodów i wymagań pracodawców. (MEN, 2010b; ARC Rynek 

i Opinia, 2011).
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Szkolnictwo zawodowe w Polsce stoi przed szeregiem wyzwań wynikających z uwarunkowań mię-

dzynarodowych i krajowych. Dotychczasowe doświadczenia rozwiązań z obszaru edukacji zawo-

dowej, przedstawione w tym opracowaniu, pozwalają na wskazanie kontekstu tych wyzwań oraz 

wskazanie zagadnień, które wymagają szczególnej uwagi w przyszłości. Istotnym kontekstem, ale 

też wyzwaniem dla szkolnictwa zawodowego, podobnie jak dla całego obszaru edukacji, są zacho-

dzące zmiany demograficzne. Starzenie się ludności obserwowane w całej Europie, a ostatnio najsil-

niej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przejawem tych zmian jest spadek liczby uczniów oraz 

kurczenie się zasobów pracy299.

Jak pokazują dane i prognozy demograficzne, liczba osób w wieku edukacji pogimnazjalnej w Pol-

sce maleje i w najbliższej przyszłości nadal będzie maleć. Szkoły zawodowe bardzo silnie odczuwają 

zmniejszanie się podaży osób w tym wieku. O ile pomiędzy 2000 a 2010 r. liczba osób w grupie wieku 

16–21 lat spadła o 23%, to liczba uczniów w szkolnictwie zawodowym zmalała o 38%, podczas gdy 

w szkolnictwie ogólnokształcącym spadek ten wyniósł tylko 9%. Wskazuje to na dalsze pogłębianie 

się trendu malejącego udziału uczniów w szkolnictwie zawodowym, zaobserwowanego szczegól-

nie silnie między 1990 r. a 2005 r. Kolejnym efektem zmian demograficznych jest zmniejszanie się 

zasobów pracy (w tym liczby osób w wieku największej aktywności zawodowej), co powoduje ko-

nieczność jak najlepszego wykorzystywania potencjału istniejących zasobów. 

Stąd funkcjonowanie edukacji, w tym edukacji zawodowej oraz polityki rynku pracy w Polsce i w Eu-

ropie, powinno być, po pierwsze, ukierunkowane na ułatwianie szybkiego wejścia absolwentów 

na rynek pracy i utrzymanie wysokiego poziomu ich zatrudnienia. Po drugie, coraz ważniejszym 

zadaniem stojącym przed polityką edukacji i rynku pracy jest utrzymanie wysokiej aktywności zawo-

dowej osób o różnych poziomach kwalifikacji, również w późniejszym wieku. 

By zrealizować powyższe cele należy:

 wyposażać absolwentów, także szkół zawodowych, w kompetencje, które są najbardziej poszu-

kiwane przez pracodawców,

 ułatwiać wszystkim dostęp i możliwości uczenia się przez całe życie, w różnych formach eduka-

cji formalnej i pozaformalnej, jak również wspierać nieformalne uczenie się,

 wspierać mobilność edukacyjną i zawodową uczestników rynku pracy.

Właściwa realizacja tych działań związana jest z odpowiedzią na szereg wyzwań, które zostały ziden-

tyfikowane w niniejszym raporcie. Należą do nich:

1) zmiana polityki wspierania uczenia się przez całe życie,

2) zmiana trybu nauczania na sposób oparty o określone efekty uczenia się, 

3) większe zaangażowanie pracodawców zarówno w budowanie podstawy programowej oraz 

treści kształcenia, jak w określanie efektów uczenia się z uwzględnianiem ich potrzeb, oraz 

w ustalaniu zakresu i organizacji praktyk zawodowych,

4) wypracowanie spójnego systemu rozpoznawania i potwierdzania kompetencji w powiązaniu 

z rynkiem pracy, w tym egzaminów zawodowych,

5) podniesienie jakości oferowanego kształcenia, odpowiadającego potrzebom rynku pracy, 

6) adekwatne uwzględnianie kosztów kształcenia zawodowego. Stwarzanie zachęt finansowych 

dla efektywności kształcenia zawodowego, 

7) budowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego,

8) rozwój instrumentów i narzędzi pozwalających na kształtowanie, opartych na faktach, rozwią-

zań w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Pierwsze z wymienionych wyzwań wynika ze zmian zachodzących na współczesnych rynkach pra-

cy, na świecie, w Europie oraz w poszczególnych krajach. Stają się one coraz bardziej zmienne i coraz 

299 Szerzej problematykę uwarunkowań demograficznych rozwoju edukacji w Polsce przedstawia rozdział 4 raportu 
Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji, 2010 r. (Instytut Badań Edukacyjnych, 2011).
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bardziej mobilni powinni być jego uczestnicy. Uczenie się przez całe życie stało się istotnym ele-

mentem wspierającym aktywność i mobilność obywateli w każdym wieku. Wyzwaniem dla edukacji 

zawodowej jest niski i spadający z wiekiem odsetek osób dorosłych uczących się przez całe życie. Jak 

pokazują badania, większość osób nie widzi potrzeby poszerzania i pogłębiania swoich kompetencji 

zawodowych i uzyskiwania nowych kwalifikacji, chociaż gdy to się już dzieje, główną determinantą 

uczenia się jest zdobywanie nowych kwalifikacji w zawodzie oraz podnoszenie kompetencji po-

trzebnych na rynku pracy. Wskazuje to na niewykształconą wśród dorosłych Polaków umiejętność 

uczenia się i w ten sposób kształtowania własnego rozwoju po zakończeniu ścieżki początkowej, 

formalnej edukacji. 

Istnieje wiele argumentów (zarówno teoretycznych, jak i empirycznych) przemawiających za zmia-

ną dotychczasowego modelu prowadzonej polityki wspierania uczenia się przez całe życie (por. 

Dębowski et al., 2010). O jej nieskuteczności w obecnym kształcie świadczyć może chociażby to, że 

mimo ogromnych środków przeznaczonych na dofinansowanie edukacji dorosłych (ponad 12 mld 

zł w latach 2006–2008) wskaźnik uczestnictwa dorosłych w uczeniu się przez całe życie nie uległ 

istotnej zmianie i w 2010 r. utrzymywał się na nieznacznie wyższym poziomie niż w roku 2004300 

i należał do najniższych w Unii Europejskiej301. 

Drugim z wyzwań jest zmiana perspektywy spojrzenia na edukację, w tym edukację zawodową. Do-

tychczas dominowała perspektywa patrzenia na proces nauczania, a nie na osiągane w jego ramach 

efekty. Rozwój zawodowy i osobisty Europejczyków i Polaków związany jest z odpowiednim kształ-

towaniem kompetencji osób: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Instrumentami 

mogącymi pomóc w zmierzeniu się z wyzwaniami, które stoją przed uczeniem się przez całe życie, 

w tym w zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych są Europejska Rama Kwalifikacji oraz powią-

zane z nią krajowe ramy kwalifikacji w poszczególnych krajach. W Polsce jest to przygotowywana 

Polska Rama Kwalifikacji. ERK oraz ramy krajowe uwzględniają przede wszystkim efekty uczenia się. 

Oznacza to, że systemy edukacji i systemy kwalifikacji w poszczególnych krajach powinny dążyć do 

większego zorientowania na efekty uczenia się. 

W tym kontekście, zorientowanie trybu nauczania na osiąganie określonych efektów uczenia jest 

kolejnym, jednym z największych zadań stojących przed edukacją zawodową w Polsce. 

Obecnie system szkolnictwa zawodowego w Polsce jest regulowany przepisami z dwóch działów 

administracji – oświata i wychowanie oraz praca. Przyczynia się to do skomplikowania (rozdrob-

nienia) przepisów odnoszących się do tego obszaru. Uchwalone w 2011 r. zmiany prawne, które 

wejdą w życie w roku szkolnym 2012/2013, oznaczają wprowadzenie nowej podstawy programo-

wej, stanowiącej pierwsze przybliżenie do określenia wymaganych efektów uczenia się w szkolnic-

twie zawodowym, uwzględniających obszar wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

Zmiany te mają na celu zwiększenie efektywności i skuteczności szkolnictwa zawodowego, co może 

być wzmocnione przez powiązanie propozycji nowej podstawy programowej z wypracowywanym 

obecnie projektem Polskiej Ramy Kwalifikacji. W kontekście funkcjonowania absolwentów szkół za-

wodowych na rynku pracy można zidentyfikować te kompetencje, które powinny być wypracowy-

wane w ramach edukacji, w tym edukacji zawodowej. Jest to połączenie nauki konkretnego zawodu 

z nauczeniem elastyczności, otwarcia na uczenie się przez całe życie i elementów wiedzy ogólnej 

(myślenie matematyczne, umiejętność posługiwania się językiem) niezbędnych do dostosowywa-

nia się do przyszłych zmian na rynku pracy (konieczności zmiany zawodu, itd.). 

Znaczącym wyzwaniem jest zwiększenie roli pracodawców w procesie kształcenia zawodowego. 

Ustalanie struktury kształcenia w zawodach odbywa się de facto w każdym powiecie według innych 

zasad. Opinie powiatowych rad zatrudnienia (powoływane przez starostę), udzielane przed otwar-

ciem lub zamknięciem kształcenia w zawodzie, mają charakter jedynie wspomagający. Rady te czę-

sto nie mają znaczącego wpływu na kształtowanie kierunków edukacji zawodowej i polityki rynku 

300 W 2004 r. wskaźnik LLL (na 4 tygodnie) przed badaniem wynosił 5,34%, a w 2010 r. 5,33%. 
301 Rozpoznanie przyczyn niskiego poziomu partycypacji w LLL (mimo znacznego wzrostu nakładów na ten cel) jest obec-
nie przedmiotem badań realizowanych w Instytucie Badań Edukacyjnych. Częściowe wyjaśnienie tego zjawiska znaleźć moż-
na (W:) Evaluation of the impact…; Dębowski, Lis, Pogorzelski (2010).
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pracy w powiatach. Ponadto decyzje dotyczące kształcenia w zawodzie, zazwyczaj wobec braku 

innych źródeł, uwzględniają głównie dane zgromadzone przez urzędy pracy, które nie obejmują 

całości procesów zachodzących na lokalnych rynkach pracy (Liwiński i Sztanderska, 2006). W efekcie 

decyzje te mogą być chybione. Podobnie przedstawia się sytuacja w zakresie kształcenia zawodo-

wego dorosłych (szczególnie bezrobotnych i poszukujących pracy), w tym w ramach szkoleń za-

wodowych. Tematyka szkoleń rzadko stanowi przedmiot przetargu zbiorowego (por. Męcina, 2009; 

Dębowski, 2010; Bukowski, Dębowski, 2010). W wielu krajach dialog społeczny pomiędzy pracodaw-

cami a pracownikami sprzyja większej liczbie szkoleń organizowanych przez pracodawców, a także 

bardziej równościowej polityce organizowania szkoleń (dostarczania szkoleń osobom o mniejszych 

kompetencjach, dojrzałym pracownikom, etc.). Również w tym obszarze wyzwaniem jest zwiększe-

nie roli pracodawców w motywowaniu pracowników do uczenia się dla ich rozwoju zawodowego. 

Niskie zaangażowanie pracodawców w edukacji zawodowej pokazuje generalną tendencję ogól-

nie małego udziału pracodawców w rozwijaniu szeroko rozumianych kompetencji zasobów pracy. 

W porównaniu z innymi krajami członkowskim Unii Europejskiej Polska wypada niekorzystnie nie 

tylko ze względu na niski udział pracodawców w rozwijaniu kompetencji zatrudnianych przez siebie 

osób. Szczególnie negatywnie Polskę wyróżnia także bardzo niski odsetek pracowników powyżej 55. 

roku życia szkolonych w zakładach pracy. W 2005 r. zaledwie 13% z nich uczestniczyło w szkoleniach 

organizowanych przez zakład pracy (średnia UE27 – 24%). Niewielki odsetek osób starszych, które 

podnoszą swoje kompetencje w miejscu pracy, wynika w dużej mierze z wczesnego wieku dezakty-

wizacji zawodowej w Polsce. Pracodawcy nie chcą ponosić kosztów szkolenia pracowników, których 

wiedzę i umiejętności będą wykorzystywać jedynie przez krótki okres czasu. Wydłużenie aktywności 

zawodowej oznacza również potrzebę zwiększenia aktywności edukacyjnej Polaków po 50. roku 

życia. Jest to również szansa na większe zaangażowanie szkół zawodowych w ten proces. W związ-

ku z tym nadal istotnym zagadnieniem pozostaje systemowe włączenie pracodawców w aktywne 

kształtowanie kierunków rozwoju szeroko rozumianego szkolnictwa zawodowego w Polsce. Znacz-

nie większe związanie edukacji zawodowej ze środowiskiem pracy może pomóc uczniom i słucha-

czom w nabywaniu poszukiwanych przez pracodawców umiejętności oraz kompetencji społecz-

nych, których wypracowywanie następuje w drodze praktycznej nauki zawodu. Zaangażowanie 

pracodawców w obszarze edukacji zawodowej powinno, również w większym stopniu, dotyczyć 

budowania podstawy programowej oraz treści kształcenia. Pozwoliłoby to na lepsze dopasowa-

nie efektów uczenia się w edukacji zawodowej do wymagań rynku pracy. Pojawia się tutaj pytanie, 

w jaki sposób skonstruować system motywacji:

 dla pracodawców – do włączania się we współpracę ze szkołami, 

 dla szkół – do działań nakierowanych na przyszłość zawodową absolwentów, 

 dla uczniów – do racjonalnych wyborów obszarów kształcenia, aby osiągnąć lepsze dopasowa-

nie podaży i popytu na pracę absolwentów. 

System taki wymaga skutecznych zachęt finansowych dla firm i szkół, a także stworzenia kultury 

dialogu interesariuszy w tej sprawie. Ważne jest również zapewnienie łatwego dostępu do istotnych 

informacji na każdym poziomie i dla każdej ze stron tego procesu.

Wyzwaniem stojącym przed edukacją zawodową w Polsce jest, ponadto, zwiększenie spójności 

poszczególnych komponentów tego obszaru, jak choćby widoczną rozbieżność treści kształcenia 

i zakresu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Zmiany wchodzące w życie od roku szkolnego 2012/2013 stwarzają możliwość osiągnięcia większej 

spójności – powinno to być jednak przedmiotem szczególnej uwagi przy ewaluacji skutków wdro-

żonych zmian. Sprostanie wyzwaniu spójności systemu wymaga także zwiększenia rzeczywistej 

odpowiedzialności szkół za wyniki uczniów uzyskiwane na egzaminie zawodowym. Obecnie w sys-

temie edukacji zawodowej nie ma mechanizmów motywujących szkoły do tego, aby wyposażać 

uczniów w kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Dobre przykłady i praktyki w tym obszarze 

wynikają raczej z motywacji szkoły lub współpracujących z nią pracodawców. Nie ma również roz-

wiązań pozwalających na monitorowanie efektów praktycznej nauki zawodu. Uczniów kieruje się na 
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praktyki zawodowe, ale nie ma obowiązku weryfikacji tego, czy uczniowie faktycznie nabyli w trakcie 

praktyk umiejętności dotyczące swojego zawodu. Jednym z możliwych rozwiązań może być więk-

sze zaangażowanie pracodawców, zarówno w określanie efektów uczenia się z uwzględnianiem ich 

potrzeb, jak również w ustalanie zakresu i organizację praktyk zawodowych. 

W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na rolę doradców zawodowych, którzy powinni 

stanowić łącznik pomiędzy uczniami i ich rodzicami a rynkiem pracy. Doradcy dzisiaj takiej roli nie 

pełnią, co jak pokazują wyniki badań, wynika z małej liczby doradców zawodowych pracujących 

w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rolę tę często przejmują nauczyciele, którzy jed-

nak nie mają często możliwości posiadania pełnej i aktualnej wiedzy na temat procesów zachodzą-

cych na rynku pracy, tak aby pomóc uczniom dokonać właściwych wyborów edukacyjnych, w tym 

dotyczących przyszłego zawodu. Odpowiedni rozwój doradztwa zawodowego w edukacji zawodo-

wej, ale także szerzej – dla całego rynku pracy i uczenia się przez całe życie – jest szczególnie istotny 

w kontekście wdrażania rozwiązań związanych z budową nowego systemu kwalifikacji opartego 

o Polską Ramę Kwalifikacji. 

Kolejnym obszarem wyzwań jest system walidacji kompetencji nabytych w trakcie edukacji zawodo-

wej, w tym egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wymagania związane z systemem 

egzaminów powiązane są z procesem uczenia się, tj. wymaganiem ukończenia szkoły. Alternatywnie 

wymagane jest posiadanie wieloletniego stażu w zawodzie, co stanowi istotną barierę dla wielu 

potencjalnych osób zainteresowanych walidowaniem swoich kompetencji. Sposób prowadzenia 

walidacji jest nieprzejrzysty i skomplikowany. Regulowany jest on licznymi aktami prawa, które sta-

wiają wiele (zróżnicowanych) wymagań wobec osób pragnących uzyskać określone kwalifikacje. 

W efekcie trudno jest mówić o spójnym systemie walidacji, raczej o obszarze, w którym zidentyfiko-

wać można różne praktyki. Obecnie osoby zainteresowane walidowaniem swoich kompetencji mają 

duże trudności, aby uzyskać wiedzę, w jaki sposób najlepiej i najszybciej osiągnąć pożądaną przez 

siebie kwalifikację lub uzupełnić brakujące do niej kompetencje. 

Ponadto jednym z wyzwań w obszarze potwierdzania uzyskanych kompetencji zawodowych jest 

uspójnienie standardów egzaminacyjnych. Egzaminy prowadzące do uzyskania równoważnych 

kwalifikacji mogą dzisiaj spełniać różne standardy (przykład egzamin na tytuł zawodowy lub tytuł 

mistrza przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej a państwową komisją egzaminacyjną po-

wołaną przez kuratorium oświaty). W ramach tego wyzwania należy wskazać również na potrzebę 

zmian w zakresie egzaminów zawodowych. Obecnie egzamin zawodowy nie potwierdza kompe-

tencji potrzebnych w zawodzie, ale te, które są określone w standardach egzaminacyjnych, w efek-

cie, pomimo wysokich progów egzaminacyjnych, szanse absolwentów na znalezienie zatrudnienia 

są relatywnie niskie302. W tym kierunku idą również prace w szkolnictwie zawodowym.

Niezbędne jest także stworzenie procedur zapewniających powiązanie egzaminów z opisem efek-

tów uczenia się dla danych kwalifikacji tak, żeby egzaminy te prowadziły do uzyskania porównywal-

nych kwalifikacji (najlepiej znajdujących się w PRK). Obecnie egzaminy potwierdzające kwalifikacje 

zawodowe nie w pełni pozwalają na sprawdzenie praktycznych umiejętności, szczególnie w przy-

padku zawodów nauczanych w technikach, co może także obniżać zdawalność egzaminów prak-

tycznych, nastawionych na sprawdzanie wiedzy, a nie praktycznych umiejętności. Wynika to między 

innymi z dużej liczby osób przystępujących do egzaminów wobec niedostatecznego wyposażenia 

i liczby stanowisk egzaminacyjnych. 

Piątym zidentyfikowanym obszarem wymagającym znacznej uwagi jest jakość w szkolnictwie zawo-

dowym. Szkoły zawodowe często borykają się z niską jakością swojej oferty ze względu na negatyw-

ną selekcję i ograniczone zasoby. Do szkół zawodowych trafiają często uczniowie słabsi, o niższych 

kompetencjach (negatywna selekcja). Podobnie także negatywną selekcję można zaobserwować 

w przypadku części nauczycieli, gdyż praca w szkole zawodowej często związana jest z niższym pre-

stiżem. Problemem z obszaru jakości jest również dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb 

rynku pracy, co przejawia się zarówno w wymiarze indywidualnym (niewysoki odsetek nauczycieli 

302 Analiza przedstawiona w niniejszym raporcie podtrzymuje mówiące o tym hipotezy sformułowane na podstawie badań 
nauczycieli, egzaminatorów oraz pracodawców przez Drogosz-Zabłocką i Kochanowskiego (2009).
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uzupełniających wiedzę i umiejętności, szczególnie z obszaru kompetencji zawodowych; niskie ro-

zeznanie uczniów co do oczekiwań pracodawców) oraz instytucjonalnym (trudności we współpracy 

z pracodawcami, w podejmowaniu działań na rzecz doskonalenia nauczycieli). 

Rozwijane narzędzia systemowe, służące zapewnianiu jakości, w nieznacznym stopniu zostały do tej 

pory wykorzystane w szkołach zawodowych (ewaluacja, szacowanie edukacyjnej wartości dodanej). 

Ewaluacja może stać się ważnym instrumentem budowania samoświadomości szkół w zakresie ich 

potencjału i niedostatków, i w związku z tym prowadzić do zmiany generowanej oddolnie, w ra-

mach danej placówki, pracujących w niej ludzi. 

Z problematyką jakości wiąże się kolejna istotna kwestia dla funkcjonowania szkolnictwa zawo-

dowego, jaką jest zapewnienie odpowiednich zasobów dla jego rozwoju. Finansowanie edukacji, 

w tym sposób uwzględniania szkolnictwa zawodowego w systemie wag w algorytmie podziału 

środków na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Nieadekwatne 

odzwierciedlenie kosztów kształcenia zawodowego uczniów w subwencji (związanych z kształto-

waniem kompetencji dla danego zawodu) skłania JST do prowadzenia takich szkół zawodowych, 

które wymagają niższych nakładów finansowych. Jednak samo zwiększenie w algorytmie wagi dla 

ucznia szkół zawodowych nie zmieni motywacji JST, a co najwyżej przesunie istniejące ograniczenie, 

pozwalając na zwiększenie zakresu edukacji zawodowej. Wprowadzanie zróżnicowania wielkości 

subwencji od liczby uczniów szkół zawodowych poszczególnych typów nie pozostanie bez ryzyka 

– może bowiem generować podaż w odpowiedzi na konstrukcję algorytmu, a nie w odpowiedzi 

na zapotrzebowania na rynku pracy. Zatem skonstruowanie odpowiedniego mechanizmu jedynie 

przez system finansowania jest trudne, mimo że decyzje dotyczące oferty kształcenia zawodowego 

wydają się przede wszystkim uwzględniać kryterium kosztowe, a nie popytu na pracę. Ponadto sys-

tem finansowania nie stwarza też zachęt dla wspierania efektywności kształcenia zawodowego. Nie 

istnieje kompleksowy pomiar efektywności finansowania edukacji zawodowej, co wynika z ogól-

nych sformułowań zadań edukacyjnych dla JST oraz często występującego braku jasno sformuło-

wanych celów prowadzonej przez samorządy polityki oświatowej w obszarze edukacji zawodowej. 

Siódmym wymienionym wyzwaniem dla szkolnictwa zawodowego jest jego percepcja w społe-

czeństwie. Wybór szkoły zawodowej postrzegany jest w Polsce jako zdecydowanie mniej presti-

żowy niż zdobycie dyplomu uczelni. Prowadzi to do obserwowanej, negatywnej selekcji – wybory 

edukacyjne gimnazjalistów w Polsce są silnie uzależnione od statusu społeczno-ekonomicznego 

rodziców, co oznacza utrwalanie nierówności występujących w strukturze wykształcenia Polaków. 

Uczniowie szkół zawodowych najczęściej pochodzą z terenów wiejskich lub małych miast. Wybiera-

ją oni zazwyczaj szkołę w pobliżu miejsca zamieszkania. Ich rodzice posiadają zazwyczaj wykształce-

nie zawodowe, często także przynajmniej jedno z rodziców takich uczniów nie pracuje zawodowo. 

Częściej pochodzą z rodzin wielodzietnych. Wyniki w nauce uczniów szkół zawodowych są również 

zdecydowanie gorsze niż uczniów liceów ogólnokształcących. Jak wskazują wyniki badań, na decy-

zje dotyczące wyboru szkoły i dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej niewielki wpływ mają dorad-

cy zawodowi. Decyzje te podejmowane są często w oparciu o rekomendacje członków rodziny lub 

znajomych, które mogą nie w pełni uwzględniać kompetencje i predyspozycje osób podejmują-

cych decyzję, jak również uwarunkowania rynku pracy. 

Ostatnim problemem, na który chcemy zwrócić uwagę, jest posiadanie odpowiednich informacji 

i danych do kształtowania opartej na faktach, polityki edukacji zawodowej. Problemem utrudniają-

cym prowadzenie analiz i ewaluacji oraz rekomendacji dla zmian jest brak pogłębionych danych do-

tyczących szkolnictwa zawodowego w większości z obszarów ujętych w niniejszym opracowaniu. 

Braki te utrudniają wyciąganie kompleksowych i pełnych wniosków. Stąd, istotne jest budowanie 

zasobów informacji dotyczących różnych aspektów szkolnictwa zawodowego i jego otoczenia, za-

równo na poziomie krajowym, jak i na poziomie lokalnym. 
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