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Szanowni Państwo,

Najbardziej wartościowym ze wszystkich kapitałów jest ten zainwestowany 
w istoty ludzkie – te słowa amerykańskiego ekonomisty Alfreda Marshalla stały 
się mottem wspólnego przedsięwzięcia Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności oraz 
katowickiej Izby Rzemieślniczej, które promowało kształcenie ustawiczne w 
województwie śląskim. Wspólny projekt, mający na celu wskazanie korzyści płynących 
z kształcenia ustawicznego tak dla pracowników, jak i dla pracodawców, 
był realizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Niniejsza publikacja stanowi część przedsięwzięcia i jest zbiorem 
referatów przygotowanych na regionalną konferencję pt. „Kształcenie 
ustawiczne jako źródło konkurencyjności i adaptacyjności przedsiębiorstw oraz 
pracowników”, która odbyła się 7 lipca 2010 r. w Katowicach. 

NSZZ Solidarność ma świadomość kluczowego znaczenia idei kształcenia 
ustawicznego i stara się ją realizować w praktyce, mocno wspierając stałe 
podnoszenie umiejętności i kompetencji działaczy związkowych. Z przyjemnością 
oddajemy w Państwa ręce zebrany materiał. Jesteśmy przekonani, że zapoznanie 
się z wiedzą zawartą w niniejszym zbiorze będzie znakomitą inwestycją w ten 
najbardziej wartościowy spośród wszystkich kapitałów – człowieka.    

Piotr Duda

Przewodniczący Zarządu Regionu 
Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 
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Prof. dr hab. Janusz Strużyna
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 Kształcenie ustawiczne w procesie tworzenia społeczeństwa 
uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy

Idea 3 x L (LifeLong Learnig) została zinstytucjonalizowana przez specjalny 
program Unii Europejskiej (Lifelong Learning Programme), który obejmuje lata 2007  
– 2013. Jego cele są skierowane do różnych grup wiekowych: małoletnich, młodzieży, 
pracujących w firmach i osób indywidualnych (http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-programme/doc78_en.htm). Program ten nagłośnił i uwypuklił zagadnienie, 
które narastało latami. Jego źrodłem jest potrzeba mobilności intelektualnej, psychicz-
nej i fizycznej każdej osoby i każdej organizacji. Potrzeba ta wynika z dynamiki współ-
czesnych uwarunkowań politycznych, społecznych, ekonomicznych, technicznych  
i naturalnych. Nawet w tej ostatniej kwestii – zmian naturalnych – naukowcy infor-
mują o niebezpiecznym przyspieszeniu wymierania gatunków i zmian klimatycznych  
(http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/83/), które zmuszają ludzi do permanentnego dosto-
sowywania się. To, co było pozornie trwałe i niezmienne w skali pokoleń – Ziemia, Słoń-
ce, pory roku – nabrało w świetle odkryć naukowych niepokojącej dynamiki. Wszystkie 
te uwarunkowania postawiły przed naszą cywilizacją wymaganie permanentnej zmiany, 
której jednym z elementów staje się potrzeba ustawicznego uczenia się przez całe życie. 
Jest ono składnikiem funkcji ustawicznego kształcenia, która się równa relacji pomiędzy 
ustawicznym uczeniem się, ustawicznym nauczaniem i okolicznościami tych procesów. 

Przez ustawiczne uczenie się można przy tym rozumieć w szerokim sensie: 
kombinację procesów, które się dzieją przez cały czas życia, dzięki którym osoba, jako 
całość — ciało (genetyczna, fizyczna i biologiczna) i umysł (wiedza, umiejętności, na-
stawienia, wartości, emocje, wierzenia i sensy) - doświadcza społecznej sytuacji, do-
świadcza spostrzeżoną treść, która jest przekształcona poznawczo, emocjonalnie lub 
praktycznie (co może się też dziać przez jakąś kombinację tych czynników) i zostaje 
zespolona w indywidualną biografię osoby, doprowadzając do nieustannego zmieniania 
się (lub bycia bardziej doświadczaną) tej osoby (Jarvis R. 2006: The Lifelong Learning 
and the learning society trilogy.Vol. I: Towards a comprehensive theory of human lear-
ning. London: Routledge. s, 134). 

Analizując tę definicję warto zwrócić uwagę na:
a) potrzebę rozpatrywania procesu ustawicznego uczenia się w perspektywie osiągania 

równowagi pomiędzy fizycznością (widoczną i niewidoczną) i umysłowością, pomię-
dzy osobą i jej społecznym oraz naturalnym tłem,

b) stałą niestabilność procesu i iluzoryczność możliwości uzyskania wymienionej  
w punkcie „a)” równowagi – w omawianym procesie liczy się tendencja dążenia,  
a nie sukces w postaci osiągnięcia założonego wcześniej poziomu równowagi (wie-
dza jest produktem, dla którego popyt wzrasta wraz konsumpcją, a równowaga jest 
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jedynie bardzo chwilowym stanem; podobnie można myśleć o zdrowiu fizycznym),
c) konieczność waloryzowania zmian z perspektywy własnej biografii i społecznego do-

pasowania (dobra wspólnego oraz indywidualnego),
d) języka i zwyczajów zgodnie, z którymi należy odczytywać definicję ustawicznego 

uczenia się (czym innym jest fizyczność dla wyznawców religii, a czym innym dla 
ateistów).

Odejście od tego, co w uczeniu było naturalne (powolnego procesu wzbogaca-
nia wiedzy, poprzez przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie), w kierunku:
- działań uświadamiających: potrzebę, proces i efekt uczenia się, 
- wykorzystania synergii społecznej dla przyspieszenia dynamiki tworzenia wiedzy, 
- włączenia jednostki w procesy społecznej specjalizacji opartej na wiedzy,
- uświęcenia wiedzy i procesów edukacji poprzez odpowiednią instytucjonalizację  

i propagandę, 
zostało oparte na kliku założeniach. 

Pierwsze dotyczy relacji pomiędzy ilością osób uczących, a dobrobytem da-
nego narodu, kraju, kontynentów, świata (skala makro). Po drugie, uznaniu, że procesy 
regionalne, grupy lokalnych społeczności, grupy wiekowe mają zdolność do uczenia się 
kontynuowanego i to bez względu na demografię (osoby starsze też mogą się sprawnie 
uczyć) i są gotowe oraz są w stanie ponieść koszty organizacji takich procesów (kon-
stytucyjne prawo do nauki). Ten poziom założeń dotyczy rozwiązań skali mezzo. Po 
trzecie, na poziomie mikro (organizacji, rodziny, osoby), należy założyć podtrzymywa-
nie kultu uczenia się poprzez praktyczne programy szkoleń, wymuszenia rynku pracy, 
konkurencję itp. 

Te założenia wydają się zmieniać tradycyjne społeczeństwa, organizacje, grupy 
społeczne, a nawet rodziny, w dynamicznie przyspieszające struktury społeczne. Usta-
wiczne uczenie, w tym kontekście, staje się sposobem na życie i zarazem koniecznym 
warunkiem przeżycia osób, grup i narodów. Prowadzi do silnego zorientowania się na 
proces, ukierunkowania na dopasowanie i oswojenie z ryzykiem zmian. 

Jednocześnie, jakby ponętnie nie brzmiała ta wizja i jakby nie gloryfikować 
cnoty uczenia się, nawet prosta obserwacja życia codziennego, prowadzi do wniosku, 
że tylko niektórym postaciom „chce się permanentnie uczyć”, szczególnie w procesach 
zorganizowanych i szkolnych. Tylko niektórym przypisana jest trwała zdolność do ży-
cia w ciągłym dążeniu do uzyskania czegoś więcej (w tym przypadku więcej wiedzy), 
życia w permanentnej niestabilności, umiejętność zmuszania siebie do stałej refleksji 
nad własnymi zachowaniami oraz osiągniętymi wartościami, ocena siebie na tle tego, 
co można osiągnąć (ciekawość poznawcza), a nie tego, co mają inni. Można nieco 
ryzykownie porównać skłonność do permanentnego uczenia się z motywacją zwolen-
nika sportów ekstremalnych, czyli osób gotowych do podnoszenia poziomu swojej 
adrenaliny przy każdej okazji. Choć pozornie uczenie się jest dalekie od skakania bez 
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spadochronu z samolotu, to jednak wystarczy sobie przypomnieć stres przedegzamina-
cyjny, naszą rozterkę, czasem rozpacz, gdy czegoś nie pojmujemy, a wszyscy wokoło 
świetnie sobie z tym radzą, aby zrozumieć istotę argumentu z poprzedniego zdania. Idea 
ustawicznego uczenia się wystawia każda osobę na nie tylko pozytywne emocje, tworzy 
sito samooceny i ocen społecznych, opartych nie na kryteriach typu „co osiągnąłeś”, 
ale na kryterium „co mogłeś osiągnąć i dlaczego tego nie zrobiłeś”. Wydaje się także, że 
ustawiczne uczenie się, w niektórych przypadkach, może wręcz uzależniać. Dziś mówi 
się o pracoholizmie, o uzależnieniu od Internetu, gier komputerowych, ale one rów-
nież mogą, pod pewnymi warunkami, być przejawem dążenia do doskonalenia poprzez 
uczenie się. Pracownik, który pozostaje po godzinach, bierze pracę do domu, nie potrafi 
rozstać się z problemami, których nie rozwiązał, jest podobny do naukowca, pasjonata 
wiedzy. Takie osoby ceni się za pracowitość, upór w dążeniu do celu, gotowość do po-
świecenia na rzecz spraw wielkich, ale równocześnie stany te można uznać za przejawy 
braku zdrowia psychicznego i braku umiejętności zachowania dystansu do otaczają-
cej nas rzeczywistości i wyzwań wewnętrznych. Przy takiej interpretacji idea 3xL musi 
być gruntownie przemyślana, a nie pochopnie rozpowszechniana. Wydaje się, że dla 
jej rozwijania trzeba także przemyśleć to, że wiele osób niekoniecznie chce być zmu-
szanych do permanentnych zmian i stałego zdobywania najwyższych kwalifikacji oraz 
wiedzy. Niełatwo jest zbudować mapę sukcesu, którego początkiem są celujące oceny  
w szkole, a końcem bogactwo. Niechęć do radykalnych zmian, w przestrzeni organi-
zacji, starali się udowodnić Nelson i Winter w pracach z zakresu ewolucji organizacji 
(Nelson R.R., Winter S.G., 1982: An evolutionary theory of economic change. Harvard 
University Press, London). Zwrócili oni uwagę na potrzebę szanowania rutyn i ich zba-
wienny wpływ dla sukcesów organizacyjnych. Dążenie do stabilizacji, rutynizacji nie 
oznacza, że proces uczenia nie następuje, a jedynie, że uczenie dotyczy codziennie wy-
konywanych spraw i dzieje się w sposób powolny, naturalny, aż do momentu, w którym 
nowe zmiany wprowadzane do tradycyjnych zachowań stają się prawie niedostrzegalne. 
Doskonalenie codziennych rutyn było i jest pierwotną zdolnością każdej osoby. Idea 3xL 
powinna uwzględniać i ten sposób uczenia oraz osoby, które nie chcą przyspieszania  
w procesie uczenia się poprzez nachalny system nauczania, oraz tworzenie okolicz-
ności wymuszających zmiany. Idea ta nie może krzywdzić w imię niemożliwego do 
spełnienia ideału najwyższego wykształcenia dla każdego. 

W kontekście powyższych słów wyłaniają się dwie sprzeczne tendencje: pierw-
sza, do oszczędzania ludzkiego wysiłku, unikania stresów egzaminacyjnych, uspra-
wiedliwiania lenistwa umysłowego, szanowania wolności do uczenia się oraz druga, 
związana z potrzebą doskonalenia się, odpowiedzialnością za jutro, presją społeczną 
na to, żeby być doskonalszym. W tym układzie opozycji idea 3xL to potężne wyzwanie 
dla naturalnych procesów rozwoju społecznego i całej organizacji zjednoczonej Europy. 
Wyzwanie to wymaga instytucjonalnego wspomagania. Rodzi się zatem pytanie o to, 
jakie instytucjonalne wyzwania stawia proces ustawicznego uczenia i nauczania? Dalej 
zostaną omówione jedynie dwa, wydaje się istotne: wyzwanie celu i kontroli.
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Pierwszym wyzwaniem jest odnalezienie przez instytucje funkcji celu, która 
ma zostać osiągnięta poprzez jego uruchomienie i modelowanie. Wydaje się, że klu-
czowe pojęcia są tutaj związane ze wskaźnikami rozwoju gospodarczego i budową 
gospodarki opartej na wiedzy. Wartości przyjmowane przez pierwszy wskaźnik, jak 
pokazuje rysunek 1 może dokumentować przypuszczenie, iż kraje, w których sprawa 
edukacji powszechnej stała się ważna i w których pojedyncza osoba zmuszona jest 
do stałego doskonalenia się i utrzymania dynamiki swoich zmian, mają także nie małe 
osiągnięcia w sferze budowania dobrobytu. W krajach OECD współczynnik skolary-
zacji dla osób w wieku 15-19 lat wynosił w 2007 roku 81%, czyli o osiem punktów 
procentowych więcej niż w roku 1995. Dla Polski w  roku akademickim 1990/1991 
wynosił on 13,1%, natomiast w  roku akademickim 2001/2002 już 43,7% (dla 2007 
= 49,9). Przy tym należy go odczytywać w innym zakresie wiekowym (młodzież  
w wieku 19 -24). Dodatkowo w roku 2007 aktywność edukacyjna poza obowiązko-
wa rośnie - jedna trzecia grupy wiekowej 25-34 lat uzyskała wyższe wykształcenie,  
a w niektórych państwach (Kanadzie, Japonii, Republice Korei oraz Rosji, będącej kra-
jem partnerskim) ponad 50% tej grupy ukończyło studia wyższe (http://www.oecd.org/
dataoecd/42/51/43638748.pdf) W Kanadzie ponadśrednie wykształcenie osiąga 88% 
młodych ludzi, w USA - 81%, w Australii - 80%, w Nowej Zelandii - 63%, w Norwegii - 
62% (http://www.mimuw.edu.pl/~sjack/usw/strat_pliki/strategia.htm). 

Rysunek 1 

Źródło: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly

Patrząc na te dane łatwo dojść do wniosku, że istnieje zależność pomiędzy 
rozwojem gospodarczym kraju, a ilością osób uczących się. To jeden z ważnych ar-
gumentów, który przemawia za ideą 3xL. Trudno z nim dyskutować, ale trzeba uznać, 
że jest on statystycznie udowodniony i jednocześnie przyjęty na wiarę. Nie można  
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bowiem przeprowadzić eksperymentu światowego i doprowadzić kilku krajów do stanu 
równości dobrobytu, a potem zobaczyć, które z nich, dzięki społeczeństwom uczącym 
się, potęgują dobrobyt, a które poprzez lenistwo intelektualne pierwiastkują początkowy 
stan dobrobytu. To, co można zrobić, to nie spierać się z faktami i wzmacniać procesy 
kształcenia w regionach gospodarczo zacofanych. Nie należy przy tym zapominać, że 
niektóre systemy polityczno-gospodarcze (np. demokracja ludowa), które stawiały na 
edukację (specyficznie połączoną z ideologia) niekoniecznie prowadziły do wysokiej 
stopy życiowej swoich obywateli. 

Poszukując celu ustawicznego kształcenia należy zidentyfikować założenia 
polityczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze, które tworzą okoliczności procesów.  
W zakresie polityki istotne wydaje się to, aby władza nie przejmowała kontroli nad pro-
cesami uczenia się i nie wspierała rozwarstwienia społecznego poprzez te procesy. 
Jednocześnie kontrola nad procesami, szczególnie ustawicznego nauczania, musi być 
realizowana. Zatem warunkiem istotnym dla realizacji idei 3xL jest istnienie demokracji 
w sensie europejskim. Uwarunkowania społeczne i kulturowe mogą prowadzić do tego, 
że ustawiczne uczenie się kolejnych wierszy, wersetów, fragmentów zgromadzonej mą-
drości, powtarzanie myśli wodzów nie będzie ani prowadzić do pokoju, ani nie będzie 
poprawiać stanu gospodarki. Zagrożenia są realne i to nie tylko tam, gdzie religijne 
uwielbienie niesie ze sobą terror. Wystarczy krótki spacer po Internecie, aby trafić na 
niewinnie brzmiący manifest (tłumaczenie niedokładne): 
1. Dawaj wolny dostęp do rzeczy (bez praw autorskich)….,
2. Masz zmieniać świat, a nie sprzedawać rzeczy,
3. Masz partycypować i być świadomy społecznej odpowiedzialności,
4. Masz być kreatywny i skupiać się na projektowaniu, nauce i nowych technologiach,
5. Będziesz mówił wszystko, bez sekretów i wspierał transparentność….,
6. Nie będziesz pracował, ale angażował się w drobną, elastyczną komunikację…,
7. Wróć do szkoły: zajmij się permanentną edukacją,
8. Nie pracuj dla rynku, bądź dźwignią nowych form społecznej współpracy,
9. Bądź biedny, przekaż swoje bogactwo dla tych, którzy są w potrzebie,
10. Będziesz państwem: firmy powinny kooperować z państwem (Zizek, S. (2006):  

No one has to be vile, London Review of Books, vol. 28, no. 7; online at  
http://lrb.co.uk>, accessed 4 October 2006).

 
Zachęcające myśli, ujęte w 10 przykazań, skłaniają do ich propagowania. Każ-

da ucząca się osoba znajdzie w nich wiele racji społecznych i wyższego rzędu, dla 
których prawa autorskie powinny być waloryzowane przez potrzebujących, a nie jedy-
nie twórców. W spisie można także przeczytać (pkt 7) rekomendację permanentnego 
uczenia się. A jednak o krok dalej znajdziemy propozycję tego samego Autora, która 
jest rozwinięciem leninowskiej idei „elektryfikacja + władza rad = socjalizm”, które 
we współczesnej wersji brzmi „socjalizm = wolny dostęp do internetu + władza rad”  
(Zizek, S. (2002): A cyberspace Lenin: Why not? International Socialism Journal, no. 
95, at <http://pubs.socialistreviewindex.org.uk>, accessed 7 October 2006). To niby 
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dwa różne teksty, dwa różne tematy, a jednak nie są one rozłączne. Wydaje się, że 
włączanie uczenia się i powszechnego dostępu do wiedzy może inaczej waloryzować,  
a nawet przywracać pewne przebrzmiałe pozornie myśli.

Uwarunkowania kulturowe, społeczne, polityczne powinny również brać pod 
uwagę stronę ekonomiczną, gospodarczą. I w tym miejscu idea 3xL wpleciona zostaje 
w ideę gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Nie jest ona już nowa, ale jeszcze cią-
gle jest frapującym i zaskakującym zjawiskiem społecznym. Jej początki związane są  
z rozwijającą się informatyzacją procesów gospodarczych. Komputery, potem cyfry-
zacja, powszechne urządzenia komunikacyjne przyniosły rozwój nowych produktów  
i usług oraz powszechną wymianę informacji. Stąd już był krok do wirtualizacji elemen-
tów podlegających wymianie gospodarczej, a dalej ustalenia ich ceny i uznania biznesów 
zajmujących się tymi elementami za przynoszące ponad normalny zwrot na kapitale. 
Permanentne uczenie się i ustawiczne kształcenie są tutaj lewarem dla osiągania takiego 
zwrotu. Krzemowa Dolina to symbol „jajogłowych biznesmenów”, sprytnie produkują-
cych i sprzedających swoje pomysły. Jednocześnie pomysł na gospodarkę opartą na 
wiedzy, jak dotąd jeszcze żaden inny, wystawił Świat na możliwość głębokiego kryzysu. 
Inżynieria finansowa, spekulowanie wartością, nieograniczony przepływ informacji, po-
nadgraniczny przepływ wirtualnych pieniędzy, dawały szansę na hossę, ale dalej przy-
niosły kryzys. To on jest również efektem gospodarki opartej na wiedzy, a pośrednio  
i ustawicznego uczenia się. Analizując ostatni kryzys, a wcześniej kryzys azjatycki, ła-
two można dostrzec, że wiele mówiło się o kryzysie w trakcie jego trwania, natomiast 
im sytuacja bardziej się stabilizuje, tym politycy, zarządzający, a nawet pojedynczy oby-
watele, chętniej zapominają o potrzebie uczenia się na błędach. Dziś znów rozpoczyna 
się permanentne uczenie o amerykańskim marzeniu, o bogactwie i pogoni za rezulta-
tem. Takie zapominanie o przeszłości to także element uczenia się.

Wydaje się, że analiza ostatnich kryzysowych lat pokazuje, że cel ustawicznego 
kształcenia wyraźnie spleciony jest z definicją sukcesu gospodarczego, politycznego,  
a w nieco mniejszym z niejasnym i rozmytym celem społecznym i kulturowym. Można 
zaryzykować wniosek, że instytucjom, które promują ustawiczne kształcenie, nie do 
końca udaje się (a może nawet nie są wstanie) utworzyć i przedstawić przekonujące 
spójne celowościowe przesłanie. Kształtowanie funkcji celu dla ustawicznego kształ-
cenia nadal wydaje się otwarte. Choć sama wiedza może być uznana za wartość au-
toteliczną, to jednak włączona w procesy gospodarowania, politykowania, społeczne  
i kulturowe musi rodzić pytanie o sensowność jej zastosowania. Niestety instytucje,  
w tym również europejskie, widzą raczej tę wartość autoteliczną uczenia i  wiedzy,  
a mniej pokazują instrumentalny charakter procesu ustawicznego uczenia się i naucza-
nia. Natomiast poszczególni ludzie muszą do uczenia mobilizować się, co ich kosztuje, 
zatem warto, aby wiedzieli, w jakim celu.

Drugim wyzwanie jest wypracowanie sposobu modelowania i kontroli pro-
cesu ustawicznego kształcenia. Można przyjąć, że skutków niektórych procesów 
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społecznych nie da się przewidzieć. Wówczas wyzwanie sprecyzowania celu ma 
charakter wspomagający, orientujący. W sytuacjach dynamicznych zmian cele podlega-
ją korektom zgodnie z rozwijającą się sytuacją. Wówczas ważna jest kontrola sposobu 
działania, a nie jedynie oczekiwany efekt (spełnienie celu). Zatem jeśli nawet przyjąć, 
że funkcja celu pozostanie jeszcze niedookreślona, to instytucjonalna kontrola procesu  
i wyłaniających się efektów powinna być realizowana oraz powstrzymywać ślepe naśla-
downictwo lub hura optymizm. Rzecz oczywiście nie kontroli w wydatkowaniu funduszy 
europejskich, ale w stworzeniu społecznej organizacji różnych instytucji, które zapobie-
gałaby negatywnym skutkom realizacji idei 3xL. Do takich skutków można zaliczyć na 
przykład: 
- marginalizację osób, które nie mają zdolności do uczenia się nowinek technologii 

informacyjnej, 
- uwielbienie dla osób umiejących komunikować się z komputerem oraz wykorzystują-

cych nowe technologie w nowej gospodarce,
- możliwość cyber przestępstw bez patrzenia w twarz i kalendarz,
- możliwość wchodzenia na drogę przestępstwa w bardzo młodym wieku,
- ucieczka od świata realnego na rzecz istnienia w wirtualnym,
- rozpowszechnienie się praktyki cyber wojny, cyber medycyny, cyber edukacji, cyber 

przestrzeń, realizowanych w cyber czasie bez ukształtowanej etyki zachowań i przy 
kształtującym się dopiero prawie,

- wyraźny podział Świata na ten, który ma dostęp do sieci i ten, który go nie ma,
- wykorzystanie przez firmy cyklu życia produktów dla „wpychania” na nowe rynki 

starych technologii,
- zlanie się tradycyjnych struktur rodzinnych opartych na wiedzy osób starszych,
- dewaluacja doświadczenia życiowego, jako ważnej przesłanki obdarzania zaufaniem 

społecznym.

Można przyjąć, że jednym z ważnych zadań instytucjonalnej kontroli sposobu 
ustawicznego kształcenia jest zapobieganie terrorowi ustawicznego kształcenia. Po-
zostawanie pod presją osiągnięć w uczeniu się, nauczaniu może być dla niektórych 
osób równie szkodliwe jak terror „bycia ciągle szczupłym” lub „młody i zdrowym”. 
Ustawiczne kształcenie nie może stawać się podstawą nowych podziałów społecznych,  
w efekcie których powstaną nieprzekraczalne granice pomiędzy grupami lub warstwami 
społecznymi. Ustawiczne kształcenie nie może prowadzić do pogłębienia się anachro-
nicznego podziału na pracowników umysłowych i fizycznych, nie może prowadzić do 
wykluczenia społecznego i utraty środków do życia, ze względu na to, że ktoś nie ma ta-
lentu do uczenia się języka obcego. Jeśli spojrzeć na historię uczenia się, to w czasach 
cywilizacji antycznych można było wyróżnić następujące grupy osób:
- tych, którzy hołdowali cnocie ustawicznego uczenia się, wybranych w procesach 

akademickiego poszukiwania prawdy (np. filozofowie i ich uczniowie),
- tych, którzy uczyli się poprawiając rutyny (rolnicy, rzemieślnicy, żołnierze itd.),
- tych, którym nie wolno było się uczyć masowo w procesach akademickich (kobiety, 

niewolnicy).
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Dzisiaj do tego zestawu doszły jeszcze grupy:
- tych, którzy są zmuszani do nauki (dzieci, Afrykanie, którzy uczestniczą w progra-

mach jedzenie za uczenie się),
- tych, którzy uczą się w systemie paraakademickim, czyli systemie, który ma cechy 

instytucji akademickiej, ale nie jest nastawiony na wartość prawdy,
- tych, którzy uczą się praktyki w formach zinstytucjonalizowanego kształcenia, 
- tych, którzy uczą się w instytucjach kwestionujących akademicki wzór uczenia.

Trzeba podkreślić, że w przestrzeni Świata nie zniknęła także grupa osób, 
którym zabrania się kształcenia. Obraz instytucji i osób uczących się staje się coraz 
bardziej heterogeniczny. Jeśli przyjąć, że przy otwartych granicach organizacje, grupy 
mogą spotkać się w jednym czasie i miejscu, to potrzebne jest tworzenie nowej formy 
tolerancji i zarządzania różnorodnością doświadczeń edukacyjnych. Do tego potrzeb-
ne jest także wykształcenie sposobów sprawowania nadzoru nad heterogenicznością  
instytucji ustawicznego kształcenia. 

Kolejnym zadaniem instytucjonalizacji kontroli jest wspieranie i monitorowanie 
procesów przebiegających na poziomie mezzo i mikro, a które dotyczą:
- ograniczania wolności do uczenia dowolnych treści i jednoczesnego zapewnienia tej 

wolności,
- skuteczności i rygorystyczność sankcji za działania bezprawne w zakresie ustawicz-

nego kształcenia (np. sekty, ruchy zagrażające pokojowi, kontakty w sieci) i jedno-
czesnej tolerancji dla eksperymentów intelektualnych,

- socjalizacji, czyli procesu nabywania wiedzy, umiejętności, dyspozycji, które włącza-
ją osobę w społeczność oraz tworzą jej społeczną wartość i jednocześnie resocjali-
zacji osób, które przekroczyły akceptowane zachowania,

- etyki w sieci i w ustawicznym kształceniu, przy jednoczesnym otwarciu na nowe 
normy i zwyczaje,

- trenowania, odkrywania talentów, budowania alternatyw zawodowych, dobrowolnej 
rotacji i jednocześnie dążenia do poczucia przynależności i stabilizacji,

- konieczności tworzenia warunków do łapania równowagi pomiędzy eksploatacją 
nabytych kompetencji i eksploracją w zakresie nowych kompetencji, jako warunku 
uspokajania napięć wywoływanych presją uczenia się,

- tworzenia wsparcia i szansy w okresach załamania motywacji do uczenia się lub 
utraty środków na kształcenie (np. procesy outplacementu),

- tworzenia programów oduczania i zapominania,
- kalkulacji kapitału intelektualnego w wymiarze osób, organizacji, społeczeństwa,
- podziału kosztów pomiędzy inwestycje w kształcenie na potrzeby indywidualne i or-

ganizacyjne (kształcenie uniwersalne pomaga osobie, dokrojone, wyspecjalizowane 
łączy osobę z firmą).



13

Wszystkie te detaliczne punkty na potrzeby kontroli powinny zostać najpierw 
zinwentaryzowane i opisane, czego jednak dzisiaj nie dokonano.

Reasumując rozważania dotyczące wyzwania ustalania celu i kontroli procesu 
ustawicznego kształcenia, wydaje się, że można skorzystać z pytań, jakie zadał Ian Bap-
tiste (Ian Baptiste 1999: Beyond lifelong learning: a call to civically esponsible change: 
International Journal of Lifelong Education, vol. 18, no. 2, March, April, s. 97), a które 
brzmią jak następuje:
1. Którym zwolennikom powinny instytucje ustawicznego kształcenia służyć?
2. Czy każda z grup uczestników procesu jest właściwie reprezentowana?
3. Którzy uczestnicy są poniżej- lub nad- reprezentowani w instytucjach?
4. Co możemy zrobić, by zoptymalizować reprezentację?
5. Jak możemy najlepiej zneutralizować siły chciwości i złe, które mogą zostać wzmoc-

nione przez zinstytucjonalizowane działania?

Pytania te są nastawione na zagrożenia. Nie jest to modna postawa, która cha-
rakteryzuje współczesną koncepcję sterowania rozwojem społecznym. Jednak wydaje 
się, że w przypadku ustawicznego kształcenia, ustawicznego uczenia się nie można 
jedynie twierdzić, że mamy do czynienia z procesem o jednoznacznie pozytywnym efek-
cie. Dlatego też zadania kształtowania tego procesu powinny zostać wyraźnie podjęte  
w skali makro, mezzo, mikro. Na wszystkich tych poziomach konieczna jest współpraca 
pracodawców z przedstawicielami pracowników. Ustawiczne kształcenie wymaga ich 
wspólnego stanowiska, gdyż praktycznie w tej skali dotąd nie było rekomendowane, 
jako sposób funkcjonowania organizacji. Pierwszym krokiem w tej sprawie powinno 
być powołanie odpowiedniego narodowego zespołu, który rozpoznałby zbliżające się 
problemy i wyłaniające szanse, a dopiero w następnym kroku rekomendował cele i for-
my kontroli ich realizacji. Powyższy tekst można odczytywać jako próbę uzasadnienia 
wagi takiego rozpoznania. Ustawiczne kształcenie, a tym bardziej ustawiczne uczenie 
się, nie powinno kojarzyć się jedynie z rozwojem dobrobytu i wzmocnieniem gospo-
darki opartej na wiedzy. Dla wielu osób i organizacji jest poważną zmianą dotychcza-
sowego sposobu bycia. To, czy przyniesie efekty pozytywne wymaga głębszej refleksji 
nad już uwolnionymi mechanizmami i oceny otrzymanych skutków. Na zakończenie 
wystarczy jedynie wskazać, że wśród grup pracowników wysokowykwalifikowanych 
stopień „uzwiązkowienia” może być niższy niż w grupach niskowykwalifikowanych, że 
odwołanie do kategorii pracowników wiedzy przemodelowuje dotychczasowe zapisy ta-
ryfikatorów kwalifikacyjnych, że praca z typowymi narzędziami intelektualnego rozwoju 
pochłania wydatki na te narzędzia, że inaczej rozkłada się możliwość kontroli sposobu 
wykorzystania wiedzy i zachowań, że mobilność sprzętu telekomunikacyjnego tworzy 
nowe formy dyscypliny pracy i dyspozycyjności. Choć w powyższych rozważaniach ujęto jedy-
nie kwestie ogólne, to są one początkiem spraw dość codziennych i detalicznych, na dodatek 
dotąd nieskoordynowanych, a nawet pomijanych w działaniach instytucji zajmujących się 
relacjami pracowniczymi. Stąd też ta propozycja zrównoważonego spojrzenia na ustawiczne 
kształcenie w procesie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i osiągania dobrobytu.
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

 Kształcenie ustawiczne w procesie poprawy 
konkurencyjności i adaptacyjności przedsiębiorstw

Obecne warunki nie są łaskawe dla przedsiębiorców oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw. Przyszło funkcjonować im w nader złożonych warunkach, które można 
postrzegać jako zagrożenie lub jako szansę. Kwestie te mocno akcentuje Strategia Li-
zbońska, w założeniach której znalazło się wiele odniesień do małych i średnich przed-
siębiorstw. Strategia ta, podobnie jak i życie wskazuje na to, że w rozwoju tego sektora 
gospodarki wiele zależeć będzie od umiejętnego wykorzystania wszystkich warunków  
i stworzonych ram formalnych dla ducha przedsiębiorczości. Mocno akcentuje też kwe-
stie ludzkie, co po raz kolejny potwierdza istotną rolę personelu w każdej firmie.

 Założenia i praktyka strategii lizbońskiej

Kraje Unii Europejskiej podejmują szereg kompleksowych działań, między inny-
mi, ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości i polepszenie warunków funkcjono-
wania firm w warunkach wzrastającej konkurencyjności. Temu ma służyć tzw. strategia 
lizbońska. Mandat lizboński z dnia 24 marca 2000 roku podkreślał, między innymi, po-
trzebę włączenia partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego do strate-
gii poprzez różnorodne formy partnerstwa. Zakładał, że sukces będzie zależał przede 
wszystkim od sektora prywatnego i partnerstw publiczno – prywatnych oraz od zaan-
gażowania zarówno państw członkowskich, jak i Unii Europejskiej. Wspomniany mandat 
zakładał również rozwijanie swych trzech filarów, mianowicie wzrostu gospodarczego, 
spójności społecznej i równowagi ekologicznej, poprzez pobudzenie konkurencyjności 
Europy, tworzenie miejsc pracy i proekologicznym działaniom. W materiale wyjścio-
wym, jak i w późniejszych uzupełnieniach, mocno akcentuje się potrzebę swobodnego 
współdziałania, rzemieślniczego ducha wynalazczości i przedsiębiorczych inicjatyw 
oraz konieczność zmiany klimatu społecznego, który musi być nastawiony na postęp  
i naukę. 

Kształcenie ustawiczne

Podawane przez GUS dane odnoszące się do nasycenia gospodarki narodowej 
kadrą o najwyższych i średnich kwalifikacjach na początku okresu transformacji, po 
upływie pierwszej dekady transformacji i obecnie nie są w pełni porównywalne. W roku 
1990 informowano jedynie o liczbie osób z wyższym wykształceniem oraz z wykształce-
niem policealnym i średnim zawodowym wśród osób pełnozatrudnionych w tak zwanym 
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sektorze uspołecznionym (przedsiębiorstwa i instytucje państwowe, spółdzielcze, or-
ganizacji społecznych, politycznych i związków zawodowych, bez jednostek małych, 
za które uznawano w przemyśle i budownictwie jednostki zatrudniające do 50 osób,  
w pozostałych – do 15 osób). W latach późniejszych – liczbę osób aktywnych zawodowo 
i pracujących w wieku 15 i więcej lat z wykształceniem wyższym oraz policealnym  
i średnim zawodowym, wyodrębniając w tej grupie między innymi osoby zatrudnione  
w pełnym wymiarze czasu pracy. Podstawą były informacje uzyskane na podstawie 
reprezentatywnego badania aktywności zawodowej ludności (BAEL) w IV kwartale da-
nego roku.

Mimo tego zastrzeżenia, zestawienie danych z tych różnych okresów wydaje 
się uzasadnione. Obrazują one bowiem, choć bez pożądanej przy wszelkich analizach 
statystycznych precyzji, generalne tendencje zachodzące w tej dziedzinie, a są one po-
zytywne. Niebywale szybkiemu wzrostowi liczby studiujących w wyższych uczelniach  
i absolwentów tych uczelni – pięciokrotny przyrost liczby studentów między rokiem 
1990 i 2009, aż ośmiokrotny przyrost liczby absolwentów (mniej pozytywne są dane 
dotyczące kształcenia zawodowego na poziomie średnim; w zasadzie po niezbyt długim 
okresie przyrostu uczniów techników jest ich obecnie mniej niż w roku 1990, minimalnie 
przybyło jedynie absolwentów) – towarzyszy coraz pełniejsze nasycenie gospodarki 
kadrą o wysokich i najwyższych kwalifikacjach. To zjawisko niezwykle cenne, choć jesz-
cze nie zawsze doceniane.

„W gospodarce XXI wieku – piszą Ewa Starbała i Urszula Wodzińska w zbioro-
wej pracy zatytułowanej ‘Gospodarka oparta na wiedzy’ – to wiedza jest najcenniejszym 
zasobem, który decyduje o rozwoju gospodarki. Produkty, których jest ona głównym 
składnikiem, są najbardziej konkurencyjne na rynkach międzynarodowych. Ogranicze-
niu ulega znaczenie zasobów naturalnych i nisko wykwalifikowanej siły roboczej, rośnie 
zaś rola kapitału ludzkiego”. I dodają: „Obecnie wiedza jest podstawą sukcesu firmy, 
gdyż wspiera decydentów w podejmowaniu decyzji, dlatego kapitał intelektualny, który 
jest sumą wiedzy posiadanej przez ludzi tworzących społeczność przedsiębiorstwa oraz 
praktycznym przekształcaniem tej wiedzy w składniki wartości przedsiębiorstwa odgry-
wa coraz większą rolę we współczesnej organizacji”.1 

Udział osób z wyższym wykształceniem w gospodarce wzrósł z 10,6% w roku 
1990 do 13,3% w roku 2000 oraz 23,8% w roku 2009. W przypadku absolwentów szkół 
policealnych i średnich szkół zawodowych postęp jest dużo skromniejszy. Ich udział 
wśród ogółu zatrudnionych zwiększył się jedynie z 25,9% do 28,5% w roku 2000 i ta-
kim jest obecnie. Ale najistotniejszy jest wzrost udziału absolwentów wyższych uczelni  
w globalnych wskaźnikach zatrudnienia, to oni bowiem są zasadniczym źródłem zasilania 
kadry menedżerskiej i oni powinni być najaktywniejszymi rzecznikami innowacyjności 

1 Ewa Starbała, Urszula Wodzińska, Wpływ nowoczesnych technologii informatycznych na procesy zarządzania wiedzą 
w gospodarce, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. naukowa I.K. Hejduk i J. Korczak, Politechnika Koszalińska, Ko-
szalin 2006, s. 238, 240.
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w swym miejscu pracy. A niestety, jeśli dla ilustracji posłużyć się na przykład licz-
bą zgłaszanych wniosków patentowych i wniosków dotyczących wzorów użytkowych 
(1990 rok – odpowiednio 4105 i 2578, rok 2008 – 2488 i 667), nie są2.

Oczywiście przyczyn jest wiele, poczynając od niezadowalającej jakości 
kształcenia na dużej części polskich uczelni, przez konserwatyzm zarządów wielu firm 
niechętnie odnoszących się do „nowinek” i sceptycznie nastawionych do ambitnych 
projektów przedstawianych przez młodych, o niewielkim jeszcze stażu pracowników, 
po – i to wydaje się szczególnie istotne – ciągle jeszcze dominującą postawę: ukończy-
łem studia lub technikum albo inną dającą zawód szkołę średnią, to znaczy, że jestem 
fachowcem i wiedza wyniesiona ze studiów i szkoły powinna mi wystarczyć do końca 
mego zawodowego życia. Tymczasem wiedza dewaluuje się w niezwykle szybkim tem-
pie, wymaga nieustannej aktualizacji. Dość przypomnieć, że jeszcze przed kilkunastu 
laty nie istniał Internet, że dzisiejszy laptop ma bez porównania większe możliwości 
gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz bez porównania bogatsze 
funkcje niż zajmujący potężne pomieszczenia „mózg elektroniczny” z wrocławskiego 
Elwro. Mało kto już pamięta spośród obytej z komputerem i techniką elektroniczną kadry 
inżynierskiej, że kiedyś pracowało się przy desce kreślarskiej z suwakiem logarytmicz-
nym w ręku.

Coraz liczniejsze i bardziej atrakcyjne są oferty różnego rodzaju studiów pody-
plomowych i specjalizacyjnych ogłaszane przez wyższe uczelnie i inne ośrodki kształce-
nia (w tym zagraniczne), kierowane między innymi do polskich specjalistów z różnych 
dziedzin. Ale odzew na nie jest dość skromny, a zwłaszcza ciągle jeszcze skromne 
i ograniczone są inicjatywy wsparcia kształcenia ustawicznego i uzupełniającego ze 
strony pracodawców, w tym aktualizowania i rozszerzania wiedzy zatrudnianej przez 
nich kadry menedżerskiej. Jak oblicza jeden z najwybitniejszych polskich znawców pro-
blemów rynku pracy, wieloletni ekspert z tego zakresu ONZ i Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, jedynie 8-10% 
pracujących korzysta z kursów, warsztatów i seminariów organizowanych przez ośrodki 
szkolenia i doskonalenia kadr dla dorosłych. „Z tego wynika – pisze Tadeusz Kowalew-
ski, przytaczający te obliczenia w artykule „Fundamentalne znaczenie kształcenia usta-
wicznego w gospodarce opartej na wiedzy” – że osoba dorosła ma szanse uczestniczyć 
w kształceniu praktycznym raz na 10 lat. Ten stan rzeczy jest daleko niezadowalający  
w odniesieniu do możliwości kształcenia w krajach OECD. Zdecydowana poprawa  
w tym względzie stanowi warunek poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki”.3

Podobny opis obecnej sytuacji przedstawiła Elżbieta Kośmicka – Ślesińska 
 z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie w referacie „Znaczenie szkoleń  

2 Obliczono na podstawie: Roczniki Statystyczne GUS 1991, 2001 i 2009.

3 Tadeusz Kowalewski, Fundamentalne znaczenie kształcenia ustawicznego w gospodarce opartej na wiedzy, w: Gospo-
darka oparta na wiedzy, red. naukowa I.K. Hejduk i J. Korczak, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2006, s. 124.
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w budowaniu gospodarki i społeczeństwa wiedzy”, przedstawionym uczestnikom kon-
ferencji naukowej poświęconej roli nauki i edukacji w społeczeństwie wiedzy, a zorgani-
zowanej w maju 2009 roku przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORG-
MASZ. Pozytywnym zjawiskiem jest, jej zdaniem, coraz powszechniejsza świadomość 
potrzeby własnego rozwoju, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Przekonanie to podziela aż 
47% społeczeństwa (rok 2008, badania IPSOS4 i Fundacji Obserwatorium Zarządzania), 
ale z wiekiem zainteresowanie rozwojem wiedzy i umiejętności maleje. Potrzebę dokształ-
cania się w grupie osób w przedziale wiekowym 40-49 lat deklarowało już tylko 43%,  
a grupie 50-59 lat jeszcze mniej, bo 31%. Nawiasem mówiąc, wśród deklarują-
cych taką potrzebę dominowały osoby z wykształceniem wyższym i średnim, rza-
dziej z wykształceniem podstawowym i zawodowym. „Jednak od deklarowanych 
chęci rozwijania kwalifikacji i kompetencji znacznie odbiega faktyczne uczestnic-
two społeczeństwa w kształceniu”, przy czym wskaźniki przez nią przytaczane są 
jeszcze bardziej alarmujące niż wcześniej przytoczone wyniki badań prof. Mieczy-
sława Kabaja. Stwierdza ona: „W 2006 roku około 5,91 mln Polaków wzięło udział 
w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, seminariach i konferencjach. Wiel-
kość ta przekłada się na 5-6% udział dorosłych w wieku 24-65 lat w działaniach  
z zakresu uczenia się przez całe życie, w porównaniu z ok. 11-12% wskaźnikiem w Unii 
Europejskiej”.5

Tak z tych jak poprzednich opisów wynika, że pilną potrzebą również naszej 
gospodarki w coraz większej mierze wiążącej swą przyszłość z modelem rozwojowym 
opartym na wiedzy, jest tworzenie ze strony pracodawców warunków sprzyjających 
kształceniu ustawicznemu i wspomaganie tego kształcenia. To także – jeśli spojrzeć 
od strony pracowników – pilna potrzeba z ich strony, bowiem korzystanie z kształcenia 
ustawicznego jest dla nich szansą zawodowego spełnienia się. Paradoksalnie bowiem, 
zwraca uwagę Elżbieta Kośmicka – Ślesińska, przy rosnącym średnim poziomie wy-
kształcenia zwłaszcza na poziomie wyższym, na polskim rynku pracy coraz bardziej od-
czuwalny staje się brak ludzi o odpowiadających oczekiwaniom szybko modernizującej 
się gospodarki kompetencjach. „Problem ten wynika między innymi z dużych dyspro-
porcji między formalnym wysokim poziomem wykształcenia a niskimi umiejętnościami 
wykorzystywania posiadanej wiedzy w pracy zawodowej. W polskiej rzeczywistości 
brakuje korelacji pomiędzy systemem edukacji a wymaganiami rynku pracy (…). Umie-
jętności wymagane przez pracodawców w codziennej pracy zawodowej niezwykle czę-
sto wykraczają poza zakres wiedzy wyniesiony przez absolwentów ze szkoły. Edukacja 
w Polsce, oparta przede wszystkim na technologicznym modelu kształcenia, wyposaża 
bardziej w „tradycyjną wiedzę” niż w umiejętności kluczowe, niezbędne w dynamicznie 

4 Grupa badawcza obecna w 64 krajach, w Polsce od 1991 roku, druga pod względem wielkości na świecie dostarcza-
jąca danych na podstawie wywiadów. Specjalizuje się w badaniach marketingowych, reklamy, satysfakcji i lojalności 
konsumentów oraz badaniach opinii.

5 Elżbieta Kośmicka – Ślesińska, Znaczenie szkoleń w gospodarce i społeczeństwie wiedzy, Rola Nauki i edukacji  
w społeczeństwie wiedzy (red. naukowa Irena K. Hejduk), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ 
Warszawa 2009, s. 116-117.
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zmieniającej się gospodarce takie jak: umiejętność wyciągania wniosków, wyszukiwa-
nia informacji czy analizy danych. Skupia się w dużej mierze na przekazywaniu wiedzy 
a nie na nauce efektywnego procesu myślenia, nie rozwija w dostatecznym stopniu 
‘kreatywności’ i ‘innowacyjności’ wśród młodych, cech kluczowych dla gospodarki i 
społeczeństwa wiedzy”.6

Dlatego kształcenie formalne w szybko zmieniającym się świecie, powinno zda-
niem Kośmickiej-Ślesińskiej przede wszystkim stanowić podstawę do dalszego rozwoju 
wiedzy, uzupełnianej i aktualizowanej przez całe życie. System edukacyjny powinien zatem 
w większym niż dotychczas stopniu wyrabiać nawyk i zdolność permanentnego uczenia 
się, tak samodzielnego jak w formie organizowanego przez odpowiednio przygotowane 
do spełnienia tego zadania instytucje i pracodawców szkolenia. Cytowany poprzednio 
Tadeusz Kowalewski przytacza szereg cech, którym powinno odpowiadać kształcenie 
ustawiczne. Jego filarami, podkreśla on odwołując się do raportu UNESCO „Edukacja. 
Jest w niej skarb ukryty”, powinno być kształcenie dla wiedzy, dla działań i umiejętno-
ści, dla znajdowania sensu życia oraz dla zrozumienia innych. Kształcenie to funkcjonuje  
w stałej konfrontacji ze współczesnymi zasobami wiedzy, która posiada globalny cha-
rakter ale czerpie też z regionalnych i lokalnych zasobów, jest dynamiczna (nie zapomi-
na jednak o dorobku ludzkości w zakresie poznania naukowego) i opiera się na silnych 
mechanizmach rozwoju mocno uwarunkowanych społecznie. 

System edukacji permanentnej oprócz wypracowywania konkurencyjności po-
winien sprzyjać postawom innowacyjnym, stale pomnażać posiadaną wiedzę i umie-
jętności. Mimo różnic wypływających ze specyfiki narodowej, kształcenie ustawiczne 
charakteryzuje się: 
• niezależną od form zorganizowanych przez system edukacji, różnorodnością miejsc,

w których następuje uczenie się,
• internalizacją miejsca pracy także jako instytucji edukacyjnej, aby wszyscy zatrudnie-

ni posiadali umiejętność samodoskonalenia się w różnych okolicznościach,
• zmiennością charakteru i wzorców pracy,
• potrzebą bardziej zaawansowanego systemu doradztwa,
• uzależnieniem sposobów kształcenia od rozwoju multimediów i rynku oprogramowa-

nia komputerowego,
• uwarunkowaniem kontaktów między uniwersytetami i przedsiębiorstwami sektora 

ICT w zakresie kształcenia na odległość na rynkach globalnych od technologii infor-
matycznych i cyfrowych,

• uelastycznieniem odpowiedzi instytucji kształcenia ustawicznego stosownie do po-
trzeb rynku przez większy nacisk na wiedzę bezpośrednio użyteczną i praktyczną,

• wpływem partnerstwa na sukces ekonomii wiedzy między uniwersytetami i innymi 
szkołami wyższymi a biznesem oraz przemysłem,

• rozproszeniem granic między życiem zawodowym a okresem nauki, formalną 

6 Tamże, s. 117.
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i nieformalną edukacją,
• zaangażowaniem szkół w coraz większym stopniu w edukację moralną i obywatelską.

Po to, by kształcenie ustawiczne dostarczało korzyści gospodarce zmierzającej 
do gospodarki opartej na wiedzy, musi mieć ono – podkreśla autor omawianego artyku-
łu - silne podstawy i obejmować: 
• „nauczanie praktyczne – wymagane do realizowania codziennych obowiązków”,
• „nauczanie emocjonalne – związane ze zdolnością do radzenia sobie z różnymi oso-

bowościami, sytuacjami, wyzwaniami”,
• „nauczanie intelektualne – związane z rozszerzeniem ogólnego zrozumienia środo-

wiska wokół nas (łącznie z pracą) w celu rozwinięcia umiejętności myślenia w szer-
szym zakresie”,

• „nauczanie inter-intrapersonalne – potrzebne do zrozumienia nas samych i innych”,
• „nauczanie kulturowe – tak jak handel staje się globalny, nasza zdolność do pracy 

w obrębie zespołu, a także globalnych organizacji poprzez różne regiony na świecie, 
wymaga od nas lepszej znajomości innych kultur”,          

• „nauczanie polityczne – coraz ważniejsze staje się posiadanie kompetencji, jednakże 
wielu ludzi obawia się tego jako wielkiego niebezpieczeństwa”.7

Z praktycznego punktu widzenia8 trzeba podkreślić, że skuteczność inicjatyw 
podejmowanych w tym zakresie z inspiracji pracodawców lub bezpośrednio przez nich 
zależy w znacznym stopniu od osób znajdujących się w organizacji czyli po prostu od 
tego, kim są pracownicy firmy, jaki reprezentują poziom wiedzy, przygotowania ogól-
nego i zawodowego, jaki jest poziom kierownictwa firmy, jaką ona zajmuje pozycję na 
rynku, jaka jest jej wizja rozwojowa i na jakim etapie cyklu rozwojowego znajduje się fir-
ma. Posiadające sens szkolenia i inne działania rozwojowe potrzebują dobrej, rozsądnej 
koncepcji, wynikającej z przyjętych w firmie wartości oraz obranej przez nią strategii. 
Kursy szkoleniowe i pozostałe podobne przedsięwzięcia, jeśli nie odnoszą się do proce-
su tworzenia wartości w postaci wyższych kwalifikacji, lepszej orientacji w aktualnym 
stanie wiedzy w danej dziedzinie, pełniejszej identyfikacji z celami firmy, nie mają sensu, 
są tylko stratą czasu angażujących się w szkolenie ludzi i angażowanych w szkolenie 
pieniędzy i innych zasobów firmy.

Kompletnym nieporozumieniem jest przywiązywanie większej uwagi do miej-
sca i formy organizowania szkolenia, niż do jego zawartości merytorycznej. Podobnie 
nieporozumieniem jest traktowanie uczestników szkoleń jako „gości” zaproszonych do 

7 Tadeusz Kowalewski, Fundamentalne znaczenie kształcenia ustawicznego w gospodarce opartej na wiedzy,  
w: Gospodarka oparta na wiedzy, j.w. , s. 122-124.

8 Tak się składa, iż w dużym stopniu mogę odwoływać także do osobistych doświadczeń zarówno jako osoba szkolona 
(jestem rzemieślnikiem z wieloletnią praktyką i mam za sobą drogę od ucznia, przez czeladnika do pozycji mistrza), jak 
organizującą szkolenia (w ramach m.in. Związku Rzemiosła Polskiego, którego jestem działaczem) oraz jako osoba szko-
ląca (m.in. z tytułu specjalizującego się w problemach zarządzania profesora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).
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mniej czy bardziej atrakcyjnego towarzysko spotkania się, a nie spowodowanie, by byli 
oni świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu poszerzania i aktualizowania swej 
wiedzy oraz nabywania nowych zawodowych umiejętności, podnoszenia ogólnego po-
ziomu intelektualnego.

Przeznaczenie szkolenia i innych o tym charakterze przedsięwzięć rozwojowych 
jest zawsze identyczne: umożliwienie pracownikom i współpracownikom firmy osiąga-
nie ich osobistych celów, ściśle związanych z celami korporacyjnymi (firmowymi), które 
z kolei odnoszą się do tworzenia wartości i strategii organizacji czyli przedsiębiorstwa, 
firmy, instytucji itp. Tradycyjnie, większość szkoleń i pozostałych procedur rozwojo-
wych skupia się na wyrabianiu umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych, 
z góry zdefiniowanych i przypisanych danym osobom zadań, przekazywania służącej 
temu wiedzy i know – how. Jednak obecnie coraz częściej dochodzi do głosu „edukacja 
aktywna”, która równolegle do wspomnianego zadania, kładzie nacisk na wykorzysty-
wanie ich do rozwoju osobistego i korporacyjnego. 

Na takie kształtowanie postaw osób uczestniczących w szkoleniu i pozosta-
łych formach edukacji aktywnej wpływa stosowanie zróżnicowanych form uczestnictwa  
w niej, a więc na przykład posługiwanie się: 
• ćwiczeniami terenowymi, 
• treningiem przez odgrywanie wyznaczanych ról w organizacji, zespole itp., 
• tworzenie podporządkowanych wyznaczonym zadaniom modeli i schematów postę-

powania, działania itp., 
• symulacją biznesową,
• planowaniem scenariuszy i rozwijaniem strategii przedsiębiorstwa, jego poszczegól-

nych części składowych, zespołów, komórek,
• rozwiązywaniem problemów zaczerpniętych z własnych doświadczeń firmy, do-

świadczeń innych firm, z literatury itp.,
• opracowaniem zadań biznesowych,
• przygotowaniem projektów instruktażowych.

Edukacja aktywna wtedy przynosi najlepsze rezultaty, gdy angażuje się w nią 
cała kadra menedżerska, a nie wyłącznie specjaliści od zarządzania zespołami ludzkimi, 
gdy zaś podejmuje się tego – co zazwyczaj wciąż jeszcze czyni niechętnie - dopuszczać 
musi dzielenie się władzą, być otwartym na krytykę, nawet na brutalne reakcje środowi-
ska własnego i środowiska uczestniczącego w aktywnej edukacji. Zbyt często kierujący 
szkoleniem i występujący w nim jako trenerzy zachowań biznesowych skupiają się je-
dynie na przekazywaniu treści tego, co ma wzbogacić wiedzę uczestników, natomiast 
bez porównania rzadziej próbują – prowadząc treningi i kierując szkoleniami – znaleźć 
odpowiedzi na następujące pytania:
• Jak sprawić, aby ludzie tworzący daną organizację skupili się w większym stopniu na 

tworzeniu i realizowaniu jej strategii?
• W jaki sposób zespolić wszystkich ludzi pracujących dla organizacji (firmy, instytucji 
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itp.) ze strategią korporacyjną i procesem tworzenia wartości?
• Jak podnieść wydajność pracowników?
• Co czynić, by organizacja stawała się bardziej innowacyjna?
• Jak zwiększyć zyski z inwestycji w technologię informacyjną i komunikacyjną?
• Jak racjonalnie zmniejszać koszty, bez negatywnych następstw dla biznesu i perspek-

tyw rozwojowych?
• Jak udostępniać informacje i wiedzę korporacyjną?

To nie są łatwe do rozwiązania problemy, ale właśnie od znalezienia właściwych 
odpowiedzi na postawione wyżej pytania zależy sukces w dzisiejszym biznesie. Z tego 
powodu stanowić one powinny główną treść edukacji aktywnej, która przecież wspiera 
się na analizowaniu i rozwiązywaniu autentycznych problemów. Inaczej mówiąc, główną 
osią edukacji aktywnej jest uczenie się, ukierunkowane na wypracowywanie odpowied-
nich rozwiązań problemów występujących w rzeczywistości. Najlepiej jest więc, gdy 
jest to nauka przez działanie.

Takie zaprogramowanie edukacji aktywnej jest ważnym składnikiem tworzenia 
i umacniania społeczeństwa wiedzy powstającego na gruncie jego ogólnego postępu 
edukacyjnego na dwóch płaszczyznach: mikro i makroekonomicznej, której nośnikiem 
są ludzie tę wiedzę tworzący i ją wykorzystujący między innymi w kierowaniu przedsię-
biorstwami, budowaniu ich wizji, misji, strategii i zarządzaniu. „Bardzo dobre zaplecze 
kadrowe – podkreślał dr Michał Roguszczak z firmy Bosch S.A. w referacie „Znaczenie 
edukacji kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania czasem pracy” podczas odbywa-
jącej się w 2009 roku konferencji poświęconej roli nauki i edukacji w społeczeństwie 
wiedzy – stanowi o skutecznej konkurencyjności przedsiębiorstw. Kapitał ludzki do-
brze wykształcony oraz zmotywowany przyczynia się do szybszej i pełniejszej reali-
zacji strategii. Dotychczas elementami podnoszącymi atrakcyjność przedsiębiorstw w 
oczach zatrudnionych i potencjalnych pracowników były finansowe oraz pozapłacowe 
systemy wynagradzania. Obecnie rosnące wymagania pracowników wobec zakładu 
pracy wynikają z chęci dostępu do wiedzy, potrzeby rozwoju i świadomego planowania 
własnej kariery zawodowej. Decyzje dotyczące podjęcia pracy, a następnie pozostania  
w przedsiębiorstwie, coraz częściej uzależniane są przez pracowników od konsekwent-
nej i planowej polityki firmy w zakresie rozwoju kompetencji oraz możliwości realizacji 
własnych celów zawodowych osób zatrudnionych”.9

Szkolenie i rozwój tak zwanego kapitału ludzkiego są niczym innym, jak ważną 
inwestycją, działaniem firmy na rzecz jej przyszłości i jednocześnie istotnym elemen-
tem osiągania przez nią powodzenia w ostrej rywalizacji na rynku zasobów ludzkich. 
To proces będący stale w toku na wszystkich szczeblach organizacji, zaś jego jakość  
w znacznym stopniu zależy po pierwsze – od wagi, jaką kierownictwo firmy przykłada 

9 Michal Roguszczak, Znaczenie edukacji kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania czasem pracy, w: Rola Nauki 
 i edukacji w społeczeństwie wiedzy (red. naukowa Irena K. Hejduk), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 
ORGMASZ Warszawa 2009, s. 122.
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do inicjatyw z tego zakresu, od świadomości znaczenia podejmowanych w tej dziedzinie 
działań, po drugie – od profesjonalności kierowania tym procesem, po trzecie – od po-
zycji, jaką już dziś zajmuje firma na rynku i pozycji, jaką zamierza zająć w przyszłości, 
inaczej mówiąc, od zarysowanej wizji i strategii rozwojowej.

Szkolenie i rozwój pracowników nabiera tym większego znaczenia, że gospo-
darka XXI wieku przekracza próg „gospodarki industrialnej” i staje się w coraz wyraź-
niejszym stopniu i w coraz powszechniejszym zakresie „gospodarką opartą na wiedzy”. 
Interesujące spostrzeżenia dotyczące związków między gospodarką opartą na wiedzy 
oraz kształceniem ustawicznym przedstawia Tadeusz Kowalewski w opracowanej przez 
niego części rozdziału „Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie”, otwierającego wy-
daną przez Politechnikę Koszalińską książkę „Gospodarka oparta na wiedzy”.10 Pisze 
on, że przejście do tego etapu zakłada wypracowanie umiejętności szybkiego dosto-
sowywania się do zmian i nowych wymagań, co obejmuje – obok znajomości języków 
obcych, którą zwłaszcza w doniesieniu do kadry zarządzającej uważa on obecnie, z po-
wodu między innymi internacjonalizacji współczesnej wiedzy, za niezbędną – zdolność 
do szybkiego reagowania na nowe sytuacje w zespole pracowniczym, samodzielność, 
umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, odporność psychiczną 
wobec przeciążeń obowiązkami i nie podleganie wypaleniu zawodowemu w zbyt krótkim 
czasie, mobilność. Treścią kształcenia ustawicznego w gospodarce opartej na wiedzy 
jest ponadto rozwijanie i wzmacnianie kompetencji kulturowych i międzykulturowych.11

Odwołując się do artykułu A. Holmesa na łamach „Live&work” (Lifelong lear-
ning, 10.06. 2002), wymienia Kowalewski następujące warunki, jakie kształcenie usta-
wiczne powinno wypełniać, by dostarczać autentycznych korzyści: 
• powinno być nauczaniem praktycznym wymaganym do wypełnianie codziennych 

obowiązków,
•  powinno być nauczaniem emocjonalnym związanym ze zdolnością do radzenia sobie 

z różnymi osobowościami, sytuacjami i wyzwaniami,
• powinno być nauczaniem intelektualnym prowadzącym do rozszerzenia ogólnego 

zrozumienia środowiska wokół nas (łącznie z pracą) po to, by wykształcać i rozwi-
jać umiejętności myślenia w szerszej skali. Ponadto, do tych warunków należą inter  
i intrapersonalny charakter nauczania (zrozumieć siebie samych i innych), nauczanie 
kulturowe (lepsza znajomość innych kultur potrzebna do tego, by umieć pracować 
w różnych zespołach i organizacjach globalnych, bo gospodarka tak jak wcześniej 
handel staje się globalna) i nauczanie polityczne (też nieodzowne we współczesnym 
świecie, by umieć się w nim poruszać).

10 Gospodarka oparta na wiedzy, red. naukowa I.K. Hejduk i J. Korczak, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2006.

11 Tamże, s. 116.
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Taki sens nadany kształceniu ustawicznemu zapewnia mu osiągnięcie funda-
mentalnego znaczenia w gospodarce opartej na wiedzy i dostarcza korzyści wszystkim 
angażującym się w ten proces. Dotyczy to przede wszystkim krajów wysokorozwinię-
tych oraz tych, które inwestycje w edukację uważają i czynią priorytetową. Dzieje się tak, 
bowiem: „jednostki korzystają z większej możliwości wyboru drogi kariery, możliwości 
zatrudnienia i możliwości zwiększania się zarobków. ‘Im więcej się uczysz, tym więcej 
zarabiasz’.”; „pracodawcy korzystają ze zwiększającej się elastyczności pochodzącej 
z dobrze wyedukowanej siły roboczej, np. przedsiębiorstwa inwestujące w kształce-
nie mają przewagę na rynku o 45%, podczas gdy pozostałe firmy uzyskują wydajność 
o 22% niższą. Przedsiębiorstwa te czerpią zyski z utrzymania wyższego tempa, które 
znowu redukują koszty, zwłaszcza, że średni koszt utraty pracownika to 50 000 $, np. 
tylko 12% pracowników planuje opuścić miejsce pracy oferujące doskonałe możliwości 
szkolenia, a 41% pracowników podejmuje taką decyzję w przypadku niskiego pozio-
mu i jakości szkolenia”; „naród korzysta z ogólnego rozwijania umiejętności (wiedzy) 
danej populacji, która dokonuje wyboru pomiędzy różnymi produktami i zabiega o ich 
najlepszą globalną pozycję, jak również poprzez zwiększenie wewnętrznych inwestycji  
i podatków nałożonych na osoby dobrze zarabiające”.12

12 Tamże, s. 124-125.

NOTATKI
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Prawne przesłanki kształcenia ustawicznego 
w zakładach pracy

1. Uwagi wprowadzające

Kształcenie ustawiczne i powiązane z nim ściśle stałe podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, to – jak można sądzić – trwały element współczesnego ustroju pracy.  
Z pewną nostalgią wspominamy dawne czasy, kiedy ludzie rodzili się, żyli i umierali  
w tej samej miejscowości, nierzadko wiązali swą karierę zawodową z zakładem pracy 
zlokalizowanym w tej miejscowości, zwykle też odchodzili na emeryturę po przepraco-
waniu w jednym zakładzie całego swego życia zawodowego. Owa stałość i stabilizacja 
zatrudnienia nie generowały wśród osób zatrudnionych postaw nakierowanych na stałe 
podnoszenie wiedzy i kwalifikacji formalnych. Wystarczające było doskonalenie zawo-
dowe wynikające z wieloletniego doświadczenia, praktyki czy rutyny. Raz zdobyte  
w szkole umiejętności pozwalały na ich pożytkowanie przez dziesięciolecia. Wszystko 
wskazuje jednak na to, że taki model zatrudnienia stał się już przeżytkiem. Współczesne 
czasy stawiają przed pracownikami szereg nowych wyzwań. Z jednej strony rozwój 
technologiczny wymusza stałe doskonalenie zawodowe, uczenie się obsługi nowych 
maszyn i urządzeń. Z drugiej strony w wysoko uprzemysłowionych państwach świata 
nie mamy już do czynienia z tradycyjnie pojmowaną stabilizacją zatrudnienia. Wedle 
szacunków w najbliższych dziesięcioleciach każda osoba zatrudniona będzie zmuszona 
kilka lub kilkanaście razy zmieniać pracę. Czasami wiązać się to będzie z koniecznością 
przekwalifikowania. Pracownicy nie są biernymi obserwatorami zachodzących zjawisk. 
Przeciwnie – zdają sobie sprawę z wyzwań, jakie przed nimi stoją. Stąd ogromną popu-
larnością cieszą się różnego rodzaju kursy, szkolenia, studia podyplomowe czy nawet 
uzupełnianie wykształcenia w tradycyjnych formach szkolnych. 

Przedmiotem niniejszego opracowania nie będzie jednak analiza ogółu aspek-
tów wiążących się z kształceniem ustawicznym. Jest to bowiem problematyka wielo-
płaszczyznowa i interdyscyplinarna. Za cel wybrano jedynie pewien wycinek zagadnień 
z tym związanych a dotyczących kwestii „oprzyrządowania prawnego” kształcenia usta-
wicznego w zakładach pracy. Chodzi więc o określenie warunków ułatwiania przez 
pracodawców podnoszenia kwalifikacji zawodowych zatrudnionych przez nich pracow-
nikom. 

Kwalifikacje pracownicze to pewien zasób wiedzy i umiejętności przydatnych 
do wykonywania pracy zawodowej1. Pełnią one ogromną rolę we wszystkich fazach 
stosunku pracy, a więc przy jego nawiązaniu, trwaniu i ustaniu. Przecież kwalifikacje 

1 U. Jackowiak: Kwalifikacje pracownicze w stosunku pracy, Gdańsk 1987, s. 12.
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pracownicze odnoszone są do zespołu cech wymaganych przy zatrudnianiu pracowni-
ków, wyznaczają sferę powinnych zachowań zarówno osób zatrudnionych, jak i praco-
dawców (choćby poprzez określenie granic dyspozycyjności pracowników), stanowią 
wreszcie jedno z ważniejszych kryteriów wpływających na ocenę zasadności rozwiązy-
wania stosunków pracy2. Nie może zatem dziwić, że ustawodawca w sposób szczegól-
ny poświęca uwagę roli i znaczeniu kwalifikacji pracowniczych, nakładając na praco-
dawcę obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych  
(w art. 17 K.p.). Obowiązek ten ma rangę podstawowej zasady prawa pracy. Jednak  
w doktrynie prawa pracy panuje zgodność co do tego, że z uwagi na zbyt ogólnikową 
treść art. 17 K.p. nie rodzi po stronie pracownika żadnych roszczeń. Natomiast pracow-
nikom przysługują konkretne uprawnienia jedynie na warunkach określonych w przepi-
sach, które stanowią rozwinięcie podstawowej zasady wyrażonej w art. 17 K.p. Obecnie 
są to przepisy zawarte w art. 1031 – 1036 K.p., poddane analizie w dalszej części niniej-
szego opracowania. 

2. Regulacje prawne obowiązujące do dnia 10 kwietnia 2010 r.

Do dnia 10 kwietnia 2010 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w spra-
wie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego 
dorosłych3. Przepisy tego rozporządzenia obejmowały swym zakresem dwie grupy ad-
resatów: osoby zatrudnione podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz osoby dorosłe 
podnoszące wykształcenie ogólne. Jednocześnie rozporządzenie z 1993 r. wyróżniało 
dwie formy kształcenia – w formach szkolnych (szkołach podstawowych, ponadpod-
stawowych i wyższych) i w formach pozaszkolnych (np. na różnego rodzaju kursach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych, warsztatach, samokształceniu kierowanym 
itp.). 

Jednak decydujące znaczenie dla określenia statusu pracownika podnoszące-
go swe kwalifikacje lub wykształcenie ogólne miały pod rządami rozporządzenia  
z 1993 r. nie rodzaje form kształcenia, lecz to, czy pracownik uzyskał skierowanie od 
pracodawcy.

2 U. Jackowiak, tamże, s. 10.

3 Dz. U. Nr 103, poz. 472,ze zmianami. Rozporządzenie to zastąpiło wcześniejsze regulacje dotyczące szkoleń pra-
cowniczych: uchwałę nr 367 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie przyznawania robotnikom tytułów 
kwalifikacyjnych (MP Nr 76, poz. 402), uchwałę nr 263 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie podnosze-
nia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom (MP  
z 1983 r. Nr 1, poz. 6), uchwałę nr 66 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie specjalizacji zawodowej inży-
nierów (MP Nr 24, poz. 131), uchwałę nr 54 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1987 r. w sprawie specjalizacji zawodowej 
techników (MP Nr 12, poz. 101), uchwałę nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. w sprawie specjalizacji 
zawodowej ekonomistów (MP Nr 28, poz. 251).



26

Pracownikowi, który podejmował naukę w szkole na podstawie skierowania 
pracodawcy, przysługiwał urlop szkoleniowy i płatne zwolnienie z części dnia pracy. 
Urlop szkoleniowy w każdym roku szkolnym wynosił do 12 dni roboczych, a w przypad-
ku studiów wyższych – 21 dni (studia wieczorowe) lub 28 dni (studia zaoczne). Ponadto 
pracownikowi przysługiwały urlopy dodatkowe na ostatnim roku kształcenia w związku 
z przygotowywaniem się do egzaminów końcowych lub dyplomowych w wymiarze od 
6 dni (szkoły ponadpodstawowe) do 21 dni (szkoły wyższe). Jeśli chodzi o płatne zwol-
nienie od pracy to pracownikowi skierowanemu, który podejmował naukę w szkole 
wieczorowej, przysługiwało zwolnienia z części dnia pracy nie przekraczające 5 godzin 
tygodniowo, jeżeli czas pracy nie pozwala na punktualne przybycie na zajęcia.

Niezależnie od wyżej wskazanych świadczeń obligatoryjnych pracodawca mógł 
przyznawać pracownikom skierowanym dodatkowe świadczenia, a w szczególności: 
zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących 
przy podróżach służbowych na obszarze kraju (o ile nauka odbywała się w innej miej-
scowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika), pokrycie kosztów 
podręczników i innych materiałów szkoleniowych, pokrycie opłat za naukę tytułem cze-
snego, dodatkowy urlop szkoleniowy. Jednak w przypadku powtarzania semestru (roku) 
nauki z powodu niezadowalających wyników w nauce pracodawca mógł odmówić 
udzielania powyższych świadczeń przez okres powtarzania semestru (roku) nauki.

Skierowanie, o którym mowa, przybierało postać umowy zawieranej pomiędzy 
pracodawcą a pracownikiem. W umowie tej określano wzajemne obowiązki i prawa 
stron. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem 
bądź rozwiązaniem tego stosunku przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pra-
cownika w ciągu trzech lat od zakończenia nauki, pracodawca mógł żądać zwrotu 
wymienionych wyżej świadczeń. To samo dotyczyło sytuacji, kiedy pracownik bez waż-
nych powodów przerwał naukę. 

W przypadku podjęcia nauki w szkole bez skierowania pracodawcy pracowni-
kowi nie służyły żadne roszczenia z tym związane. Pracodawca mógł jednak udzielić 
bezpłatnego urlopu4 i zwolnienia z części dnia pracy bez zachowania prawa do wyna-
grodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy stronami 
stosunku pracy. Pracodawca mógł też pokryć pracownikowi w całości lub części kosz-
ty związane z nauką. Decyzje w tej sprawie podejmował jednak swobodnie pracodawca. 

Zbliżone do wyżej omówionych regulacje prawne obowiązywały w odniesieniu 
do pracowników podejmujących kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w formach 
pozaszkolnych. Także tutaj dla zakresu uprawnienia pracownika decydujące znaczenie 
miało to, czy uzyskał on stosowne skierowanie od pracodawcy. W razie braku skierowa-
nia pracownikowi podejmującemu naukę w formach pozaszkolnych mógł być udzielony 

4 Okres tego urlopu wliczał się do okresu zatrudnienia u pracodawcy w zakresie wszelkich uprawnień wynikających  
z Kodeksu pracy.
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urlop bezpłatny i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodze-
nia.

Przepisy rozporządzenia z 1993 r. dawały pracodawcy swobodę w decydowa-
niu o rodzaju i zakresie pomocy dla pracownika podnoszącego swe kwalifikacje lub 
wykształcenie ogólne. W przypadku braku skierowania do szkoły lub na szkolenia do-
kształcające pracownik właściwie pozbawiony był jakiegokolwiek wsparcia ze strony 
pracodawcy. Sytuacja ulegała poprawie, jeśli pracodawca zdecydował się na udzielenie 
pracownikowi skierowania, przy czym także tutaj wiele norm prawnych zawartych  
w rozporządzeniu z 1993 r. miało charakter względnie obowiązujący (dyspozytywny). 

Rozporządzenie z 1993 r. formalnie utraciło moc z dniem 10 kwietnia 2010 r.  
w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r.5, stwierdza-
jącym niezgodność art. 103 K.p. z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Powstaje pytanie o przy-
czyny uznania niekonstytucyjności omawianej regulacji. Nie wdając się w szczegółową 
analizę wywodu prawnego na temat motywów rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytu-
cyjny badanej sprawy poprzestać można na stwierdzeniu, iż zadecydowały tu przede 
wszystkim względy formalne. Chodziło mianowicie o to, że art. 103 K.p. zawierający 
upoważnienie ustawowe do wydania aktu wykonawczego nie odpowiadał konstytucyj-
nym warunkom dotyczącym tego typu upoważnień. Zgodnie bowiem z art. 92 ust. 1 
Konstytucji rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na 
podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. 
Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres 
spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Trybunał 
Konstytucyjny nie dopatrzył się w treści art. 103 K.p. wytycznych wymaganych przez 
ustawę zasadniczą. Uchylając zaskarżony przepis Kodeksu pracy Trybunał Konstytucyj-
ny przesądził także o obowiązywaniu rozporządzenia z 1993 r. Utrata mocy przez prze-
pis upoważniający do wydania aktu wykonawczego pozbawia mocy obowiązującej 
wszystkie akty wykonawcze wydane na jego podstawie. Uchylenie art. 103 K.p. przesą-
dziło tym samym los rozporządzenia z 1993 r. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny 
odroczył o rok utratę mocy zakwestionowanych regulacji. Termin ten przypadł na dzień 
10 kwietnia 2010 r. 

3. Nowa regulacja prawna

W wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. 
uchwalono nowe przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pra-
cowników. Prawodawca wybrał metodę polegająca na wprowadzeniu stosownych regu-
lacji wprost do treści Kodeksu pracy, co uczynił ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie 

5 sygn. akt K 28/08.
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ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych6. Tym 
samym wzrosła ranga przepisów z omawianego zakresu. Generalnie zastosowaną me-
todę prawodawczą należy ocenić pozytywnie. Po pierwsze nadanie regulacji prawnej 
rangi ustawowej i kodeksowej wpływa nie tylko na podniesienie jej prestiżu, ale także 
– co szczególnie istotne – zwiększenie stabilizacji. Po drugie konieczność ustawowej 
regulacji niektórych kwestii wynikała z prawa międzynarodowego, a w szczególności  
z dwóch konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy: nr 140 z 1974 r. dotyczącej 
płatnego urlopu szkoleniowego i nr 142 z 1975 r. dotyczącej roli poradnictwa i kształce-
nia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich7.

Nowe przepisy nie odbiegają znacząco od poprzednich regulacji, gdyż zasady 
ułatwiania podnoszenia kwalifikacji przez pracowników właściwie nie uległy zmianie. 
Zbliżony jest też zakres świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu udziału w 
zajęciach mających na celu podnoszenie kwalifikacji. Najistotniejszą zmianą wydaje się 
być ta, która ujednolica status prawny pracownika zdobywającego lub uzupełniającego 
wiedzę, niezależnie od tego, czy następuje to z inicjatywy pracodawcy, czy też tylko za 
zgodą pracodawcy. Tym samym ustawodawca zrezygnował z używania pojęcia „skiero-
wania”, na równi bowiem z dotychczasowym skierowaniem traktować należy obecnie 
samo wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika (będzie o tym 
mowa także w dalszej części opracowania). Ponadto ustawodawca dokonał pewnych 
zmian, których celem było dostosowanie regulacji prawnej dotyczącej podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych przez pracowników do istniejących w prawie pracy konstrukcji 
normatywnych (np. związanych z rodzajami rozwiązywania stosunku pracy).

Przechodząc do szczegółowego omówienia przepisów art. 1031 – 1036 K.p. 
należy dostrzec, że pod pojęciem podnoszenia kwalifikacji zawodowych rozumie się 
zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika. W pewnym sen-
sie zastosowane rozróżnienie może być mylące, gdyż zdobywanie wiedzy to nie tylko 
pozyskiwanie nowych wiadomości, ale także uzupełnianie tych już posiadanych. W każ-
dym bądź razie ustawodawca odróżnia wiedzę i umiejętności. Przez wiedzę rozumieć 
należy ogół wiadomości zdobytych dzięki uczeniu się, natomiast przez umiejętność  
– praktyczną znajomość czegoś (biegłość)8.

Oczywiście nadal zakres uprawnień pracowników podnoszących kwalifikacje 
zawodowe zależy od decyzji pracodawcy. Kodeks pracy wyróżnia bowiem dwie sytuacje: 
a) podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą,

6 Dz. U. Nr 105, poz. 655. Ustawa ta weszła w życie z dniem 16 lipca 2010 r. Do pracowników, którzy rozpoczęli pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych do tego dnia stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych przez pracowników, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r. (a więc rozporządzenie z 1993 r.).

7 I tak konwencja nr 142 zobowiązała jej sygnatariuszy do wdrożenia płatnych urlopów szkoleniowych. Natomiast kon-
wencja nr 142 przewiduje zrównanie reguł dotyczących urlopów i zwolnień pracowników, którzy podnoszą kwalifikację 
“za zgodą” pracodawcy, z tymi, którzy podnoszą kwalifikacje “z inicjatywy” pracodawcy.

8 Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. 3, Warszawa 1998, s. 556 i 651.
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b) podnoszenie kwalifikacji na innych zasadach.

Ad a) Decydujące znaczenie ma tu odkodowanie znaczenia słów „z inicjatywy 
pracodawcy” i „za zgodą pracodawcy”. Pierwsza sytuacja, a więc podnoszenie kwalifi-
kacji przez pracownika z inicjatywy pracodawcy, ma miejsce wtedy, gdy podmiotem 
inicjującym rozpoczęcie przez pracownika nauki lub dokształcania jest podmiot zatrud-
niający. Najczęściej inicjatywa przybierze postać polecenia pracodawcy, co upodobni ją 
do tego, co według dotychczasowej regulacji określane było mianem skierowania. Wy-
daje się jednak, że sformułowanie „z inicjatywy pracodawcy” interpretować można nie-
co szerzej, a więc także jako sugestię czy propozycję ze strony pracodawcy, a więc 
czynności nie wiążące pracownika. Z kolei więcej trudności sprawia ustalenie znaczenia 
„zgody pracodawcy”. Zgoda to nic innego, jak aprobata dla czyjejś propozycji. W oma-
wianych przypadkach chodzi zatem o propozycję pracownika podjęcia działań zmierza-
jących do podniesienia kwalifikacji, która to propozycja zyskuje akceptację pracodawcy. 
W tym sensie „zgoda pracodawcy” jest właściwie stanem tożsamym ze wskazaną wy-
żej „inicjatywą pracodawcy” polegającą na zasugerowaniu pracownikowi podjęcia na-
uki. Różnica jest tu więc subtelna, nie mająca istotnego charakteru. Wydaje się jednak, 
że może się tu pojawić innego rodzaju problem. Chodzi mianowicie o formę tej zgody  
i jej szczegółową treść. W szczególności, czy dla uznania, że doszło do wyrażenia zgo-
dy przez pracodawcę w trybie art. 1031 § 1 K.p., wystarczy przyjęcie do wiadomości 
informacji pracownika, że podjął on jakąś formę nauki czy dokształcania. Czasami pra-
cownik wykonując swój obowiązek lojalności i dbałości o dobro zakładu pracy zechce 
poinformować pracodawcę o podjęciu dodatkowych zajęć, choćby po to, by uprzedzić 
go o ewentualnym zmniejszonym zakresie swej dyspozycyjności. Oczywiście praco-
dawca nie może ingerować w sferę życia osobistego pracownika i nie może zabronić 
mu podnoszenia kwalifikacji na własną rękę. Czy jednak wskazane wyżej przyjęcie do 
wiadomości czy nawet jakaś forma afirmacji decyzji przez pracodawcę może być uzna-
na za zgodę. Wydaje się, że nie. Aby uznać aprobatę pracodawcy za zgodę w rozumie-
niu prawa musi ona przybrać formę stanowczą, która nie daje wątpliwości, że chodzi tu  
o czynność w rozumieniu art. 1031 § 1 K.p. Interpretację tę potwierdza dodatkowo wy-
móg zawarcia umowy między pracodawcą a pracownikiem w przedmiocie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy lub za zgodą 
pracodawcy przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia 
pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas 
ich trwania. Za czas tego urlopu i zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. Wynagrodzenie to określić można mianem wynagrodzenia szkolenio-
wego.

Wymiar urlopu szkoleniowego jest następujący: 6 dni dla pracownika przystępują-
cego do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 
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kwalifikacje zawodowe9, 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dy-
plomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Urlopu 
szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obo-
wiązującym go rozkładem czasu pracy. Mogą to być zatem soboty, niedziele i inne dni 
świąteczne, jeśli mają one dla danego pracownika charakter roboczy. 

Udzielenie urlopu szkoleniowego oraz zwolnienie od pracy mają charakter obli-
gatoryjny, pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy lub za zgo-
dą pracodawcy przysługują stosowne roszczenia. Natomiast pracodawca może przyznać 
pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, 
w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. 
Decyzja w przedmiocie przyznania, jak i rozmiaru świadczeń dodatkowych, zależy już 
od swobodnej woli pracodawcy. Należy jednak w tym miejscu nadmienić, że swoboda 
pracodawcy w tej materii jest ograniczona regulacjami antydyskryminacyjnymi. 

Oczywiście przyjęcie przez pracodawcę określonych zobowiązań względem 
pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe może mieć swoją cenę. Kodeks pra-
cy, podobnie jak poprzednio obowiązujące przepisy, przewiduje bowiem możliwość za-
warcia z pracownikiem umowy na piśmie określającej wzajemne prawa i obowiązki 
stron. Umowa ta nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż 
przepisy Kodeksu pracy. Najważniejszym jak się wydaje elementem treści tej umowy 
jest zobowiązanie pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podno-
szenia kwalifikacji zawodowych, maksymalnie przez okres trzech lat. Pracodawca może 
jednak zaniechać wymagania od pracownika podpisania takiego zobowiązania, wów-
czas nie jest konieczne zawieranie umowy dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych przez pracownika. 

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe będzie zobowiązany do zwrotu 
kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń  
w ściśle określonych przypadkach. Są nimi: 
- nie podjęcie bez uzasadnionych przyczyn podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo 

przerwanie podnoszenia tych kwalifikacji,
- rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracowni-

ka (art. 52 K.p.), w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukoń-
czeniu (w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata),

- rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wy-
powiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu (w trakcie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych lub po jego ukończeniu w terminie określonym w umowie, nie dłuższym 
niż 3 lata),

9 W prasie podnoszone są wątpliwości co do tego rozwiązania, a w szczególności, czy zasadne jest udzielanie 6-dnio-
wego urlopu szkoleniowego z tytułu przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przypadku 
drobnych kursów (np. komputerowych), nie wymagających długotrwałego przygotowania (T. Zalewski: Na łatwy i trudny 
egzamin szef da jednakowy urlop szkoleniowy, Rzeczpospolita z 29.06.2010 r., s. C4).



31

- rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia na podstawie 
art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach (w trakcie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu w terminie określonym 
w umowie, nie dłuższym niż 3 lata).

Należy zaznaczyć, że wykładnia literalna prowadzi do wniosku, że obowiązkiem 
zwrotu objęte są wyłącznie świadczenia dodatkowe, a więc należności za czesne, do-
jazdy, podręczniki itd. Ustawodawca nie objął omawianym obowiązkiem nakładów 
poniesionych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzenia za urlopy szkoleniowe lub zwol-
nienia od pracy związane z uczęszczaniem na zajęcia. Wysokość kwot podlegających 
zwróceniu ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Ad b) W przypadku podnoszenia kwalifikacji na innych zasadach niż wyżej 
omówione, a więc bez inicjatywy i zgody pracodawcy, stosuje się odmienne regulacje. 
Kodeks pracy przewiduje tu jedynie, że pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniają-
cemu wiedzę i umiejętności mogą być przyznane zwolnienia z całości lub części dnia 
pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia i urlop bezpłatny w wymiarze ustalo-
nym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem. Mamy tu w isto-
cie do czynienia z ułatwieniami o charakterze incydentalnym, a nie systemowym. 

Na zakończenie nasuwa się krytyczna refleksja względem omówionej regulacji 
prawnej. Wydaje się, że głównym jej mankamentem jest zbyt mała elastyczność. Mamy 
tu bowiem do czynienia z klasycznym przykładem następczego ograniczenia swobody 
stron stosunku pracy, przypominającego swoiste zastawianie pułapki. Z jednej strony 
ustawodawca nie nakłada na pracodawcę obowiązku podejmowania konkretnych dzia-
łań mających na celu ułatwianie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, z drugiej 
zaś strony pracodawca, który na taki krok się zdecyduje – podlega dość restrykcyjnym 
przepisom prawnym. Przykładowo pracodawca, którego nie stać na pełny zakres świad-
czeń, a który jednak chciałby w jakiejś formie wspierać pracownika w jego dążeniu do 
pozyskiwania wiedzy, musi odwoływać się do swoistej ekwilibrystyki prawnej. Nie mo-
gąc stosować kombinowanych form pomocy (np. udzielenia płatnych zwolnień od pra-
cy, ale bez urlopu szkoleniowego) pracodawca winien w istocie zastosować konstrukcję 
ułatwień o charakterze incydentalnym, a więc dokonać stosownego zwolnienia od pracy 
z przyznaniem pracownikowi prawa do wynagrodzenia. Nie wiadomo czemu takie ob-
ostrzenia miałyby służyć. Wydaje się, że znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby po 
prostu pozostawienie stronom stosunku pracy zawierającym umowę związana z podno-
szeniem kwalifikacji zawodowych większej swobody w kształtowaniu wzajemnych praw 
i obowiązków. Nie ma przecież obawy, że interes pracownika będzie tu zagrożony, skoro 
od swobody pracodawcy zależy, czy będzie wspierał pracownika. Istnieje zatem realne 
niebezpieczeństwo, że pracodawcy zamiast zachęcać pracowników do samodzielnego 
podnoszenia przez nich kwalifikacji będą ich raczej zniechęcać do tego. 
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Jacek Kwiatkowski              
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Wspieranie kształcenia ustawicznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wiek XXI – to wiek wiedzy i nauki. Wiedza i nauka to kapitał na całe życie. 
Ale jak każdy kapitał nie pomnażany, traci na wartości i wyczerpuje się. Aby temu za-
pobiec należy stale dbać o jego aktualizację i uzupełnianie. Jest to niezbędne wobec 
wyzwań społecznych i gospodarczych, wobec stałego rozwoju techniki i technologii. 
Stąd koncepcja long life learning – kształcenia przez całe życie – koncepcja kształcenia 
ustawicznego. 

Europa od wielu lat stawia na gospodarkę opartą na wiedzy i kształcenie usta-
wiczne. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w strategii lizbońskiej (2000), także w jej 
odnowionej wersji (2005). Kierunek ten zyskał szczególne znaczenie i impuls rozwo-
jowy w Polsce, po akcesji do Unii Europejskiej, zwłaszcza w latach perspektywy fi-
nansowej 2007 – 2013. Ten okres to przysłowiowe 5 minut Polski na drodze rozwoju 
społeczno – gospodarczego i chęci dorównania najwyżej rozwiniętym krajom Europy  
i świata.

W tym czasie Polska jest największym beneficjentem wśród krajów Unii, 
wsparcia z budżetu Unii Europejskiej – otrzymuje aż 67 mld euro. W ramach realiza-
cji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia przewidziano wykorzystanie tych 
środków poprzez realizację 10 Programów Operacyjnych. Jednym z najważniejszych 
i największych wśród nich jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony do 
realizacji przez Komisję Europejską 27 września 2007 r. Na program POKL przyznano 
łącznie kwotę ponad 11,4 mld euro, z czego 9,7 mld euro (85%) pochodzi ze wsparcia 
Unii Europejskiej a 1,7 mld euro (15%) stanowi udział własny. Program Operacyjny Ka-
pitał Ludzki obejmuje m.in. obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna oraz 
rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstwa. 

Środki wsparcia unijnego POKL w całości pochodzą z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Środki te uzupełnione krajowymi funduszami pochodzącymi z budżetu 
Państwa i budżetów samorządów są przeznaczone w 40% na wsparcie sektorowe 
kierowane centralnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozostałe 60% środków 
POKL przekazano do dyspozycji wszystkich 16 województw.
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Perspektywa centralna:

W ramach POKL wyodrębniono 9 priorytetów merytorycznych i 1 priorytet techniczny.
W gestii resortów centralnych znalazły się priorytety:
I – zatrudnienie i integracja społeczna,
II – rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz poprawa 
stanu zdrowia osób pracujących,
III – wysoka jakość systemu oświaty, 
IV – szkolnictwo wyższe i nauka, 
V – dobre rządzenie oraz priorytet X – techniczny,

Charakteryzując wsparcie przez POKL kształcenia ustawicznego w Polsce 
chciałbym spojrzeć na ten problem zarówno z punktu widzenia instytucji centralnych, 
regionów, jak i konkretnego beneficjenta.

Polski system kształcenia zawodowego i ustawicznego powszechnie jest 
charakteryzowany jako system nienadążający za potrzebami gospodarki i rynku pracy. 
Postępująca w wyniku rozwoju kooperacji i handlu globalizacja gospodarki światowej,  
w tym szczególnie europejskiej opartej na dynamicznym rozwoju wiedzy, owocuje no-
wymi technikami i technologiami. Postępująca integracja w ramach Unii Europejskiej  
– otwierające się w następstwie rynki pracy, rozwój komunikacji i technik informatycz-
nych oraz usuwanie barier w przekraczaniu granic, skutkują wzrostem mobilności za-
wodowej obywateli. 

Odpowiadając na te wyzwania, wsparte strategicznymi dokumentami europejski-
mi i krajowymi Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do opracowania zmian  
w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Polsce. Zmiany te obejmują 
wiele kierunków i zadań szczegółowych. 

Najistotniejsze z nich to:
- dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, 
- wzrost wymogów w zakresie kompetencji i kwalifikacji,
- włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego i ustawicznego,
- stworzenie elastycznego systemu egzaminowania obejmującego również walidację  

kwalifikacji i umiejętności uzyskiwanych w kształceniu poza formalnym i nieformalnym,
- modernizacja systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie nowocze-

snych metod kształcenia oraz technik i technologii z włączeniem w ten proces podmio-
tów gospodarczych. 

Część wymienionych działań Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje 
przy wykorzystaniu możliwości stwarzanych przez POKL w ramach działań systemo-
wych zawartych w priorytecie III, a także w projektach konkursowych, dla których jest 
Instytucją Wdrażającą. 
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Działania systemowe obejmują m.in. działania związane z kształceniem usta-
wicznym:
1. projekt modernizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,  

w efekcie którego do roku 2014 ma powstać system ustawicznie działających ośrod-
ków egzaminujących potwierdzających wg standaryzowanych wymogów kwalifikacje 
zawodowe uzyskane we wszystkich formach kształcenia ustawicznego tj. w formach 
szkolnych – kształcenie formalne, uzyskane w pozaformalnym dokształcaniu, dosko-
naleniu i szkoleniu (formy kursowe), jak i uzyskane samodzielnie poprzez doświadczenie  
i samokształcenie (kształcenie nieformalne),

2. projekt opracowania modelu systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na 
odległość w uczeniu się przez całe życie. System ten, oprócz przygotowania rozwią-
zań systemowych i opracowanie 100 multimedialnych kursów e-learningowych, 
ma zapewnić doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego,

3. projekt opracowania modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu 
informacji edukacyjno – zawodowej. Projekt ma również obejmować doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. 

Wartość tych trzech projektów wynosi ponad 73,6 mln zł.

Projekty konkursowe wdrażane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przewidują konkursy na realizację bardzo ważnych przedsięwzięć w obszarze doskonale-
nia zawodowego nauczycieli poprzez nowego typu studia podyplomowe dla nauczycieli 
przedmiotów zawodowych oraz praktyki i staże w szkołach i przedsiębiorstwach. 

Do udziału w realizacji działań POKL w trybie systemowym są uprawnione 
podmioty bezpośrednio wskazane w dokumentach programowych takie jak powiatowe 
urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej czy też ochotnicze hufce pracy.

Znacznie szerszy jest katalog beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o wspar-
cie finansowe w trybie poszczególnych działań konkursowych. Wśród ogółu podmiotów 
uprawnionych wymienię te najbardziej typowe, powszechnie aplikujące w konkursach: 
instytucje rynku pracy i instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej  
i samorządów terytorialnych, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje 
pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. 

Istniejące potrzeby edukacyjne, zabezpieczenie bardzo znacznych środków  
i olbrzymia paleta potencjalnych beneficjentów sprawia, iż aplikowanie o wsparcie ze 
środków POKL cieszy się olbrzymim zainteresowaniem.

Na koniec maja br. kwalifikację formalną pozytywnie przeszło ponad 82 tys. 
złożonych wniosków o łącznej wartości ponad 80,4 mld zł. 1

1 Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 2007-2013 (wg stanu na dzień 31 maja 
2010 r.).
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 Warto podkreślić, iż kwota ta o blisko 80% przekracza całą alokację środków 
POKL na lata 2007-2013. Aktualny poziom wykorzystania puli środków stanowiących 
(wg kursu – 29.04.2010 – 1 euro = 3.9153 PLN) ok. 44,7 mld zł wynosi na 31.05.2010 
ok. 45,6% w ramach podpisanych umów.

Przy czym w priorytetach I, II i III poziom ten przekracza 60%. O wielkim zain-
teresowaniu Programem Kapitał Ludzki może również świadczyć fakt, iż jego wartość 
stanowi ok. 14,4% wszystkich środków wsparcia otrzymanych przez Polskę na 10 pro-
gramów operacyjnych. Liczba złożonych wniosków (ponad 82 tys.) w stosunku do 
ogólnej liczby wniosków złożonych w ramach Narodowej Strategii Spójności (ok. 132,5 
tys. do 27.06.2010) stanowi aż 44,7%.

 Perspektywa regionalna

Poszczególne województwa realizują priorytety: priorytet VI – rynek pracy 
otwarty dla wszystkich, priorytet VII – promocja integracji społecznej, priorytet VIII – regio-
nalne kadry gospodarki, priorytet IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

Województwo śląskie partycypuje w 10,4% środków przekazanych do regionów. 
Dysponujemy na lata 2007-2013 kwotą 738 mln euro na realizację zadań Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki co daje nam II miejsce w kraju, po województwie mazowieckim. 

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego alokacja środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w kwocie 738 mln euro została podzielona na 4 komponenty 
regionalne:
- priorytet VI - rynek pracy otwarty dla wszystkich 234 556 741,
- VII – promocja integracji społecznej 161 188 771,
- VIII – regionalne kadry gospodarki 165 085 822,
- IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 172 031 790.

Instytucjami pośredniczącymi (IP) i wdrażającymi (IP2) odpowiedzialny-
mi za realizację poszczególnych priorytetów i działań będących ich częścią składową  
w województwie śląskim są Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy. 

Urząd Marszałkowski jest Instytucją Pośredniczącą (IP) w odniesieniu do prio-
rytetów:

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej obejmujący działania:
7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
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Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki
 Działanie 8.2 – Transfer wiedzy.

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach obejmujący działania:
9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług,
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest Instytucją Pośredniczącą (IP2) w odniesie-
niu do priorytetów:
Priorytet VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich obejmujący działania:
6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  
w regionie,
6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na  ob-
szarach wiejskich.

Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. 
oraz Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach
szkolnych.

 Szczegółowy podział środków finansowych przeznaczonych na realizację 
poszczególnych działań w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
w województwie śląskim przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁANIE KWOTA WSPARCIA (mln zł)
I działanie realizowane przez Urząd 

Marszałkowski
7.1 460,2
7.2 198,2
7.3  49,5
8.2 144,8
9.1 344,7
9.4 235,1
9.5 28,4

Razem: 2598,0
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II działanie realizowane przez 
Wojewódzki Urząd Pracy

6.1 832,5
6.2 182,7
6.3  13,6
8.1 579,4
9.3  84,2
9.2 235,1
9.4 44,1
9.5 28,4

Razem: 1692,0
Ogółem: 4290,0

Działania z zakresu kształcenia ustawicznego w województwie śląskim są re-
alizowane w ramach priorytetów VI, VII, VIII i IX. Poszczególnymi działaniami w tych 
priorytetach objęto następujące grupy beneficjentów ostatecznych:
- osoby pozostające bez zatrudnienia i osoby zarejestrowane jako bezrobotne,
- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – podopieczni opieki społecznej, oraz 

więźniowie ZK i byli więźniowie, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, 
- pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw i chcący podjąć działalność gospodarczą, 

przechodzący procesy adaptacyjne lub modernizacyjne zamierzający się przekwalifi-
kować lub zmienić zawód, nauczyciele i pracownicy administracji oświatowej, osoby 
podnoszące kwalifikacje w ramach formalnego kształcenia ustawicznego.

Do końca maja 2010 r. w woj. śląskim podpisano 1523 umowy, co daje II miej-
sce po woj. mazowieckim, na łączną kwotę ponad 1200 mln zł. Wartość ta jest najwyż-
sza spośród wszystkich województw. Również w województwie śląskim wydatkowano 
dotychczas najwięcej środków – 512 mln zł.

 Perspektywa beneficjenta

Wśród wielkiej ilości beneficjentów uczestniczących w realizacji programu Ka-
pitał Ludzki warto przybliżyć dotychczasowe dokonania Zakładu Doskonalenia Zawo-
dowego w Katowicach. Ze względu na pozycję rynkową, spektrum oferty edukacyjnej 
oraz doświadczenie w realizacji projektów europejskich katowicki ZDZ stanowi bardzo 
ciekawy przykład. 
 

W swoim ponad 80 letnim działaniu (od 1926 r.) ZDZ wypracował różnorodne 
formy aktywności we wszystkich rodzajach kształcenia ustawicznego. W kształceniu 
formalnym prowadzone są 62 szkoły wszystkich typów występujących w polskim sys-
temie oświaty – począwszy od gimnazjum dla dorosłych, poprzez zasadnicze szkoły 
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zawodowe, średnie szkoły ogólnokształcące i zawodowe (LZ, TZ, TU, LU), szkoły poli-
cealne a na studiach podyplomowych realizowanych przez wyższą uczelnię. 

W nieformalnym kształceniu kursowym realizowanym przez 32 ośrodki kształ-
cenia zawodowego ZDZ oferuje rocznie ponad 300 różnorodnych rodzajów kursów za-
wodowych od przyuczających poprzez doskonalące do kwalifikacyjnych. 

 W kształceniu pozaformalnym ZDZ organizuje staże i praktyki zawodowe dla 
pracowników i słuchaczy, uczniów własnych szkół w kraju i zagranicą. Od kilku lat or-
ganizuje również praktyki zawodowe w Polsce dla obcokrajowców. 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską mają w ZDZ również długą 
tradycję, bo sięgają połowy lat 90. XX wieku. Organizowano wówczas pierwsze szko-
lenia w ramach funduszy przedakcesyjnych – STRUDER, PHARE, następnie od 2004 
realizowano projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i innych progra-
mów: Leonardo da Vinci, SOCRATES i inne. Od 2008 uczestniczymy w realizacji POKL. 
Łącznie w latach 1994 – 2010 ZDZ Katowice zrealizował, bądź realizuje ponad 90 pro-
jektów dla 53 tys. osób, z tego począwszy od 2008 – 34 projekty dla ponad 10 tys. osób  
w ramach PO Kapitał Ludzki. 

Projekty katowickiego ZDZ charakteryzują się szeroką paletą beneficjentów 
ostatecznych rekrutujących się ze wszystkich grup objętych działaniem programu Kapi-
tał Ludzki. Nasze działania kierujemy zarówno do pracujących z sektorów objętych re-
strukturyzacją, osób bezrobotnych i niezatrudnionych, zagrożonych utratą miejsc pracy 
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Będąc wiodącą organizacją oświatową w regionie i kraju, Zakład przywiązuje 
wielką wagę nie tylko do szerokiego spektrum programowego swoich działań ale także 
do troski o wysoką jakość edukacji. Zrealizowane już w latach 2008 – 2010 projekty 
własne ZDZ Katowice były realizowane m.in. w działaniach 6.1.1, 6.2, 6.3, 7.2.1, 7.3, 
8.1.1, 8.1.2, 9.3 i 9.4. 

Szeroką paletę tych projektów uzupełniają projekty wspierające rozwój przedsię-
biorczości (6.2) oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji informatycz-
nych nauczycieli pracujących w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego 
(3.4.3 i 9.4) . Również troska o wysoką jakość własnych usług zaowocowała projektem 
„W kształceniu stawiamy na jakość” w działaniu 9.3 w wyniku realizacji, którego 27 jed-
nostek kształcenia kursowego Zakładu uzyskało bądź rozszerzyło akredytację Śląskiego 
Kuratora Oświaty. Dowodem na skuteczność działań jakościowych ZDZ Katowice jest 
również uzyskanie przez projekt „Zdobyty zawód szansą na lepsze życie” wyróżnienia  
w ogólnopolskim konkursie „Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego 
2009” w postaci nagrody Ministra Rozwoju Regionalnego - „Najlepsza inwestycja  
w człowieka”.
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Uzupełnieniem działań ZDZ wspierających kształcenie ustawiczne jest realiza-
cja dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 
śląskiego wspieranych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

W działaniu 8.3 – infrastruktura kształcenia ustawicznego zrealizowano  
w czerwcu roku 2010 utworzenie najnowocześniejszej w kraju pracowni szkoleniowej 
obrabiarek numerycznie sterowanych i wielofunkcyjnego poligonu budowlanego w Ty-
chach. Natomiast w Chorzowie utworzono bazę do kształcenia w zakresie spawalnic-
twa, wentylacji, klimatyzacji i technik solarnych.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu możliwości wsparcia kształcenia 
ustawicznego przez działania finansowane przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
pokazują z perspektywy centralnej jak i regionalnej ogromne możliwości pozytywnych 
zmian w polskim systemie edukacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji społeczeń-
stwa. Praktyczne doświadczenie i zrealizowane projekty własne ZDZ Katowice jako be-
neficjenta POKL potwierdzają powyższą tezę i dobrze służą przekształceniom regionu 
śląskiego. 

NOTATKI
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Dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik
Region Śląsko – Dąbrowski NSZZ „Solidarność”

Kształcenie ustawiczne w przedsiębiorstwach

1. Kształcenie ustawiczne jako źródło adaptacyjności pracowników 
na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy

Kształcenie ustawiczne definiowane jest w Polsce przez obowiązującą Ustawę 
o systemie oświaty, zgodnie z którą, jest to „kształcenie w szkołach dla dorosłych,  
a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodo-
wych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny”1. Za-
sadniczo jednak takie ujęcie - ograniczające podmiotowe rozumienie koncepcji do osób 
dorosłych i zorientowanie na obszar zatrudnienia – odbiega od sposobu pojmowania 
kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej. W UE utożsamia się bowiem edukację 
ustawiczną z „kształceniem przez całe życie” (life long learning) oznaczającym uczenie 
się od fazy przedszkolnej do późnej emerytalnej, a obejmujące całe spektrum uczenia 
się formalnego (w szkołach i innych placówkach systemu edukacji), pozaformalnego 
(w instytucjach poza system edukacji) i nieformalnego (naturalnego, samokształcenia, 
zamierzonego lub niezamierzonego). Również celem tak rozumianego kształcenia usta-
wicznego nie jest jedynie zatrudnienie i kariera, ale także osiągnięcie określonej per-
spektywy osobistej, społecznej i obywatelskiej. 

Edukacja przez całe życie (ustawiczna, permanentna) jest również elementem 
koncepcji flexicurity, która ma stanowić w Unii Europejskiej podstawowy model regulacji 
procesów adaptacyjnych na wewnętrznych i zewnętrznych rynkach pracy w odpowie-
dzi na globalizację. Flexicurity to przede wszystkim połączenie i pogodzenie interesów 
dwóch stron stosunków pracy. Z jednej strony pracodawców, którzy dla zwiększenia 
adaptacyjności prowadzonych przez siebie biznesów, pożądają elastyczności zasobów 
pracy tak w aspekcie ich dostępności, jak i w aspekcie kompetencji i wielozawodowo-
ści, a więc zdolności do wykonywania wielu zawodów, umiejętności pracy na różnych 
stanowiskach czy też realizacji różnych zadań. Z drugiej strony pracownicy oczekują 
bezpieczeństwa zatrudnienia lub/ i bezpieczeństwa socjalnego, co nie koniecznie musi 
oznaczać „stałość” zatrudnienia, ale raczej jego „ciągłość” przy minimalizacji długości 
czasookresów przejścia pomiędzy kolejnymi miejscami pracy. Kształcenie w modelu 
flexicurity ma zagwarantować adaptacyjność pracownikom poprzez rozwój ich kwali-
fikacji i kompetencji – tak, aby byli w stanie szybko dopasować się do ewentualnych 
zmian na rynku pracy (również wewnątrz przedsiębiorstwa) i zaabsorbować pojawiają-
ce się tam okazje. Powszechnie uznanym jest bowiem, iż uczenie się przez całe życie 

1 Art. 3.17 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
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zwiększa szanse szybkiego znalezienia pracy w przypadku jej utraty2. 

Dobrą ilustracją znaczenia wykształcenia na rynku pracy jest też wskaźnik za-
trudnienia. Jak pokazują dane statystyczne (Por. Tab. 1) wśród osób z wykształceniem 
wyższym odnotowuje się najwyższy wskaźnik zatrudnienia – powyżej 74%, i dotyczy to 
również województwa śląskiego. Co ważne, w województwie śląskim – gdzie wskaź-
niki zatrudnienia ogółem są niższe od średnich w kraju, zatrudnienie kobiet z wyższym 
wykształceniem jest nawet na nieznacznie wyższym poziomie od średniej w Polsce (po-
dobnie jak w przypadku wykształcenia policealnego), podczas gdy zatrudnienie kobiet 
słabiej wykształconych jest znacznie poniżej poziomu średniej krajowej. Dane statyczne 
pokazują również, iż zauważalnie wyższy wskaźnik zatrudnienia tak ogółem w Polsce, 
jak i w województwie śląskim, charakteryzuje również zatrudnionych z wykształceniem 
zawodowym: zasadniczym oraz średnim.

Tab. 1: Wskaźnik zatrudnienia w Polsce i w województwie śląskim w podziale według 
poziomu wykształcenia w IV kwartale 2009 r.

Polska Śląskie
Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety

Ogółem 50,4 58,3 43,3 48,7 55,6 42,6

Wyższe 76,7 79,9 74,5 75,4 76,4 74,9

Policealne 66,8 73,8 64,2 68,8 73,9 67,4

Średnie zawodowe 60,7 68,8 52,2 57,5 63,8 49,7
Średnie 
ogólnokształcące 42,1 51,7 36,9 41,6 55,9 36,3

Zasadnicze 
zawodowe 57,9 65,2 46,8 50,7 57,3 41,7

Gimnazjalne, 
podstawowe 
i niepełne 
podstawowe

16,1 23 10,8 9,5 15,3 5,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim. Wyniki Ba-
dania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2009 r. Urząd Statystyczny w Katowi-
cach, Katowice marzec 2010, oraz „Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2009” GUS, Warszawa 
2010 

Ustawiczne uczenie się może być sprawą indywidualnej jednostki, podnoszącej 
swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy i na własny koszt, bądź też może być projek-
towane, organizowane i finansowane przez pracodawcę. W tym przypadku kształcenie 

2 Na przykład, według badań Eurobarometru, jesień 2006, pogląd taki wyraża 88% obywateli Europy.
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ustawiczne pracowników jest elementem uczenia się organizacji, i zasadniczo dzieli 
się na obligatoryjne, którego celem jest utrzymanie zdolności pracownika do pracy  
w danym zawodzie i na zajmowanym stanowisku, oraz fakultatywne, którego celem jest 
rozwój kwalifikacji i realizacja kariery zawodowej. Kształcenie ustawiczne organizowane 
przez pracodawcę ma również szczególny wymiar, gdyż dotyczy zasobów ludzkich ak-
tywnych zawodowo, przez co proces podnoszenia wiedzy ma częściej odbicie i wzmoc-
nienie (bezpośrednie lub pośrednie) w praktyce. 

2. Praktyka kształcenia ustawicznego kadr w województwie śląskim

Rola pracodawcy w procesie kształcenia kadr stała się przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania w projekcie „Promocja kształcenia ustawicznego w wojewódz-
twie śląskim”3. Podjęto tu próbę fragmentarycznego4 zbadania i zilustrowania sposobów 
wspierania kształcenia ustawicznego pracowników przez firmy na Śląsku. Przedmiotem 
badania było formalne i pozaformalne kształcenie kadr w obszarze fakultatywnym. 

Zapytania o wsparcie i sposób organizowania kształcenia ustawicznego pra-
cowników, podnoszenia ich kwalifikacji i kompetencji, skierowano w sumie do 25 
podmiotów, spośród których 14 znalazło się ostatecznie w folderze opisującym dobre 
praktyki. Są wśród nich następujące firmy i organizacje: 
1. Auto Centrum Opolony,
2. BGH Polska sp. z o. o.,
3. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o.,
4. Dafne S.C. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Bogumiła Kozioł Danuta Wypych,
5. Elektrociepłownia Zabrze S.A.,
6. Isuzu Motors Polska Sp. z o. o.,
7. MMPetro Sp. z o.o.,
8. Południowy Koncern Węglowy, 
9. PPHU „Pol-Dom” Sp. z o.o.,
10. Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III Sp. z o.o., 
11. Region Śląsko – Dąbrowski NSZZ „Solidarność”, 
12. Salon Fryzjersko - Kosmetyczny „Anna” w Czeladzi
13. Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
14. Zakład Wędliniarski Andrzej Stania w Świerklanach.

W sumie, podmioty te zatrudniały 8207 osób, w tym 1358 kobiet. Są wśród nich 2 
mikroprzedsiębiorstwa, 3 małe i 4 średnie przedsiębiorstwa oraz 4 duże firmy, a także 
1 organizacja pozarządowa (związek zawodowy). W 6 podmiotach działały organizacje 

3 Projekt realizowany był w okresie IV-X 2010 w Poddziałaniu 8.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4 Fragmentaryczność ujęcia wynika z faktu iż projekt „Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim” miał 
charakter promocyjno – informacyjny, nie zaś badawczy.
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związkowe. 

 W wyniku przeprowadzonego badania zidentyfikowano następujące narzędzia 
oddziaływania na proces kształcenia ustawicznego pracowników w firmach5:
1) Dofinansowanie kosztów nauki od szkoły średniej do studiów wyższych, podyplo-

mowych lub typu MBA
• Firmy oferowały różne poziomy dofinansowania (50%, 100%, lub/ i do kwoto-

wego limitu np. 20 tys. złotych), zależny czasami od średniej ocen (np. 100% 
przy średniej ocen 4,0; a tylko 50% dofinansowanie przy średniej poniżej 4,0)  
i od przydatności wybranego kierunku kształcenia w danym zakładzie pracy lub 
tylko na danym stanowisku; stosowane były również różne okresy finansowa-
nia – czasami firma oferowała je dopiero po pozytywnym zaliczeniu pierwszego 
roku nauki, 

2) Urlopy szkolne udzielane w przypadku nauki/ studiów podejmowanych z własnej 
inicjatywy pracownika (bez skierowania pracodawcy) - liczba dni regulowana lub 
uznaniowa; czasami - umożliwianie wykorzystania urlopów bezpłatnych w związku  
z dokształcaniem6, 

3) Organizowanie lub/ i finansowanie egzaminów (językowych, państwowych zawodo-
wych i kwalifikacyjnych, w tym czeladniczych i mistrzowskich),

4) Programy studiów podyplomowych zamkniętych/ dedykowanych pracownikom  
i potrzebom firmy,

5) Organizowanie i finansowanie szkoleń zawodowych pozastanowiskowych dla pra-
cowników (również z inicjatywy pracowników),

6) Wykorzystanie zewnętrznych projektów szkoleniowych i studiów podyplomowych 
współfinansowanych przez Europejski Funduszu Społeczny (głównie w ramach 
Poddziałań 2.1.1 i 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki7),

7) Realizacja własnych wewnętrznych projektów szkoleniowych współfinansowanych 
przez Europejski Fundusz Społeczny (głównie w ramach Poddziałań 2.1.1 i 8.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),

8) Organizowanie i finansowanie/ współfinansowanie szkoleń językowych dla pracow-
ników (głównie język angielski i język niemiecki, w szczególności w firmach z udzia-
łem kapitału zagranicznego),

5 Przedstawione narzędzia stanowią uogólnienie dobrych praktyk stosowanych przez poszczególne firmy. Praktyki 
te zostały opisane szczegółowiej w folderze: DOBRE PRAKTYKI: Kształcenie ustawiczne w przedsiębiorstwach, który  
w formie elektronicznej jest dostępny na stronach: www.ustawiczne.pl, www.solidarnosckatowice.pl/projekty. 

6 W lipcu 2010 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która ściśle reguluje kwestię przyznawania urlopów 
szkolnych. Szerzej pisze o tym J. Stelina w referacie Prawne przesłanki kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, 
znajdującym się w tym opracowaniu. Porównaj także http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1601.

7 Poddziałanie 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wdrażane centralnie a instytucją wdrażającą jest 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Poddziałanie 8.1.1. jest z kolei wdrażane regionalnie  
– w województwie śląskim instytucją wdrażającą (organizującą konkursy) jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  
(www.wup-katowice.pl). Podmioty realizujące szkolenia i studia podyplomowe ze środków Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki zamieszczają informacje o nich na www.inwestycjewkadry.info.pl.
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9) Umożliwienie uczestnictwa w międzynarodowej wymianie wiedzy i doświadczenia  
w ramach korporacji (staże w innych filiach zagranicznych) lub programów unijnych 
(np. program Leonardo da Vinci),

10) Uczestniczenie w szkoleniach i innych formach edukacji pozaformalnej w ramach 
projektów inicjowanych przez samorząd gospodarczy, izby i cechy rzemiosł oraz 
związki zawodowe, 

11) Specyficzne systemy szkolenia wewnętrznego:
• relacja mistrz - uczeń w rzemiośle; 
• intermentoring - wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności w organiza-

cjach pomiędzy pracownikami w wieku powyżej 50 lat oraz pracownikami  
w wieku poniżej 35 lat. Metoda polega na tym, że starsi wiekiem pracownicy są 
„mentorami organizacyjnymi” dla pracowników młodszych stażem i doświadcze-
niem, pracownicy młodsi zaś są „mentorami technicznymi” dla pracowników star-
szych. Wdrażając ten model zyskują obie strony, zarówno pracownicy młodsi, jak  
i starsi wiekiem,

• przekazywanie wiedzy po wcześniej odbytym szkoleniu zewnętrznym,
• szkolenia prowadzone przez lepiej wykwalifikowaną kadrę,
•  szkolenia prowadzone przez pracowników technicznych dla pracowników han-

dlowych,
12) Korzystanie z branżowych szkoleń specjalistycznych organizowanych przez  produ-

centów dostarczających materiały do produkcji/usług,
13) Uczestnictwo w targach i konferencjach branżowych, a także w konkursach i poka-

zach,
14) Systemy motywacyjne: 

• dodatki finansowe za dodatkowe kwalifikacje, możliwość pracy na wielu stano-
wiskach, 

• ścieżki awansu i rozwoju zawodowego.

Wyróżnione instrumenty oddziaływania pracodawców na zachowania eduka-
cyjne pracowników spełniają dwie podstawowe funkcje: pobudzającą (uzmysłowienie 
potrzeby i wywołanie decyzji o rozpoczęciu edukacji, szkolenia) oraz wspierającą (ma-
terialna, wymierna pomoc już w trakcie procesu edukacyjnego). Można również w za-
mieszczonym katalogu wskazać instrumenty oddziaływania bezpośredniego (takie jak 
urlop i dofinansowania), jak również oddziaływania pośredniego – tu głównie chodzi  
o systemy motywacyjne, które niejako odraczają pełną konsumpcję korzyści ze wspar-
cia pracodawcy na etap po ukończeniu określonej szkoły lub szkolenia, gdyż system 
awansów rzadko przewiduje promocję automatyczną bezpośrednio po uzyskaniu dy-
plomu czy też kwalifikacji. 

W badanych firmach nie znaleziono przykładu praktycznego wykorzystania  
w procesie kształcenia kadr e-learningu czy też blended-learningu8. W niewielkim 

8 E-learning to nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Służy nauczaniu na odległość oraz 
nauczaniu elastycznemu. Jest też łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów stacjonarnych (blended learning).
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stopniu obszar kształcenia ustawicznego fakultatywnego był też regulowany przez ukła-
dy zbiorowe pracy – występuje całkowity brak zapisów lub są one bardzo ogólniko-
we. Badane firmy wykazywały się znacznym stopniem wykorzystywania zewnętrznych 
okazji związanych z bezpłatnymi/ dofinansowanymi przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego szkoleniami, studiami podyplomowymi czy też 
programami informacyjnymi, również realizowanymi przez zewnętrznych interesariuszy, 
takich jak samorządy gospodarcze. Trzeba podkreślić, iż ich skuteczne wykorzystanie 
zależy również od odpowiedniej polityki wewnątrz firmy promującej zdobywanie wie-
dzy. Część firm inwestycje w kształcenie ustawiczne swoich pracowników finansowała  
w całości ze środków własnych. 

 
Badanie dobrych praktyk wykazało generalnie znaczne zaangażowanie wy-

branych pracodawców województwa śląskiego w proces podnoszenia wykształcenia, 
kwalifikacji, wiedzy i umiejętności pracowników. Pracownicy tych firm chętnie przed-
stawiali swoje osobiste doświadczenia jako świadectwa realnego wsparcia edukacji 
w firmach. W niektórych można mówić o głęboko rozwiniętej kulturze uczenia się. At-
mosfera sprzyjająca kształcenia jest ważna – nadal bowiem są w regionie pracodawcy, 
którzy traktują szeroko rozumianą edukację jako obszar konfrontacji z pracownikami  
i związkami zawodowymi. 

Przedstawione praktyki kształcenia ustawicznego były realizowane przed 
wejściem w życie zmienionych przepisów Kodeksu pracy regulujących podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych przez pracowników. I niestety, w wielu przedsiębiorstwach 
dostosowanie się do nowych uwarunkowań prawnych spowodowało de facto znaczne 
ograniczenie dotychczas stosowanego instrumentarium – nawet większe niż wcześniej-
sze zmiany ograniczające spowodowane okresem kryzysu ekonomicznego na rynkach. 
Pozostaje mieć nadzieję, że jest to tendencja czasowa. 

 

NOTATKI
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Dr Mateusz Warchał
Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku - Białej

 Kształcenie ustawiczne w modelu organizacji uczącej się 
w aspekcie zdobywania wiedzy

Wstęp

Rozwój metod, sposobów i form zdobywania wiedzy wymusza ciągłe próby 
przedefiniowania koncepcji kształcenia ustawicznego. Jego wciąż rosnąca popularno-
ści warunkuje zatem pytanie, czy istnieją jakieś wyznaczniki, które ten otwarty zbiór 
pojęciowy potrafią ograniczyć i zweryfikować - chodzi o określenie cech niezbędnych 
do uznawania kształcenia ustawicznego jako formy realizowanej przez różne środowi-
ska, nie tylko edukacyjne i dedykowanej konkretnym odbiorcom w sposób prawidłowy, 
zgodny z założeniami kształcenia i przekazywania wiedzy oraz z oczekiwaniami odbior-
cy. Ponadto, przy tak często postulowanej przez europejskie prawo oraz wywodzącej 
się z tzw. dobrych praktyk potrzebie rozwoju kształcenia przez całe życie pojawia się 
problematyka ustalenia poprawnej metodyki kształcenia – formy i treści jego realiza-
cji. Ma to szczególne znaczenie podczas realizacji szkoleń pracowniczych, bo te są  
w firmach, co raz częściej opartych na koncepcji tzw. organizacji uczących się, efek-
tywnym narzędziem podnoszenia kwalifikacji pracowników. Takim podstawom organi-
zacji sprzyja również silny rozwój społeczeństwa informacyjnego oparty, jak wiadomo, 
na kluczowym czynniku stanowiącym o przewadze konkurencyjnej współczesnych 
firm - kapitale intelektualnym. Warto zauważyć, że na poziomie regulacji europejskich 
nie opracowano dotąd określonej, jednej, całościowej infrastruktury, ani ogólnie przy-
jętych i zaakceptowanych zwyczajów, języków i systemów edukacyjnych, zarówno  
w formie, jak i w treści (za: B. Mrówka, 1999). Należy więc szczególnie mocno podkre-
ślić, że kształcenie przez całe życie w kontekście organizacji szkoleń pracowniczych, 
wpływające na profesjonalizację kadr, musi zostać uzupełnione o elementy wynikające  
z dynamicznie zmieniających się warunków i sposobów kształcenia – i nie chodzi tu  
o ich unowocześnianie, wręcz przeciwnie, o powrót do tradycji. W przeciwnym bowiem 
razie słuszna idea może rozminąć się z praktycznym jej zastosowaniem. Czy zatem 
jedynie kształcenie rozumiane jako szkolenie pracownika jest skuteczną metodą zdoby-
wania wiedzy, a jeżeli nie, to czy istnieją inne metody wspierania jego rozwoju?

Implikacje teoretyczne

Rozważania na temat cech kształcenia ustawicznego i ich wpływu na organi-
zację i kierunki rozwoju ujmuje się sięgając do tradycji pedagogicznej, która traktuje 
kontekst edukacyjnych znacznie szerzej. Podkreśla ona przede wszystkim aspekt roz-
wojowy kształcenia, na który składają się następujące wymiary (por. T. Aleksander; 
1993; D. Korzan, 2003):
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• wymiar czasowy, który oznacza integrację wysiłków edukacyjnych i wychowaw-
czych kierowanych na człowieka we wszystkich okresach życia i obejmujących nie 
tylko system dydaktyczny, ale też działania o charakterze wychowawczym,

• wymiar przestrzenny polegający na integracji działań dydaktyczno – wychowawczych 
różnych instytucji, środowisk, z którymi spotyka się człowiek: rodziny, środowiska 
lokalnego, grup rówieśniczych, szkolnictwa, instytucji pozaszkolnych, firm, organi-
zacji społecznych, środków masowego przekazu, itp. Formy edukacyjne pełnione są 
więc przez środowiska wspierające w formie tzw. kształcenia nieoficjalnego,

• wymiar jakości podkreślający znaczenie łączenia zajęć o różnym stopniu trudno-
ści, wymagających od uczącego się różnej intensywności wysiłku intelektualnego  
w dążeniu do zdobywania wiedzy oraz kształtowania własnej osobowości. Od działań 
łatwych i powierzchownych uczący przechodzi do intensywnych, a zarazem efektyw-
nych, które poszerzą jego horyzonty umysłowe, a zarazem pogłębią je. 

W ciekawy sposób z przedstawioną taksonomią koresponduje pedagogiczna 
idea kształcenia ustawicznego rozumiana jako rozwinięcie obszarów niewykształconych 
na wcześniejszych bądź innych etapach edukacji (zob. R. J. Kidd, 1983). W ramach tej 
koncepcji wyróżnia się trzy wymiary: kształcenia pionowego, kształcenia poziomego  
i kształcenia w głąb. Za kształcenie pionowe uznaje się kolejne szczeble edukacji szkol-
nej: kształcenie podstawowe, zawodowe, średnie, studia wyższe i kształcenie podyplo-
mowe. Kształcenie poziome ma na celu zapewnienie poznania różnych dziedzin życia, 
nauki i kultury, niezależnie od pionowej ścieżki edukacyjnej. Podkreśla się tu szczególną 
rolę indywidualnej aktywności człowieka. Jako kształcenie w głąb określa się natomiast 
aktywność edukacyjną, związaną ściśle z jakością edukacji, wyrażającą się w bogatej 
motywacji do zdobywania wiedzy, zdolnościach do samokształcenia, czy stylu życia 
zgodnym z ideami kształcenia.

W kontekście omawianej problematyki, szczególnie istotne są te wymiary, które 
wiążą się z metodyką procesu kształcenia organizowanego w środowisku pracy i jej 
związkiem z ciągłym rozwojem pracownika i co więcej, jego osobowości. Ten zatem 
aspekt podkreśla przynajmniej trzy niezbędne elementy kształcenia, co w prostym prze-
łożeniu na organizację szkoleń pracowniczych wiąże się z trzema wymaganiami doty-
czącymi ich realizacji:

• planowaniem szkoleń z uwzględnieniem potrzeb pracownika i organizacji,
• przeprowadzeniem szkoleń z uwzględnieniem zarówno formy, jak i jego treści (ze 

wzajemnym dostosowaniem tych elementów metodycznych),
• ewaluacją szkoleń oparciu o analizę idiograficzną.
 

Dodatkowo elementy te powinny być oparte o realizację zasady personaliza-
cji (indywidualizacji) – zakłada się bowiem, że cel szkolenia, jako najprostszej formy 
zdobywania wiedzy, nie wynika z samej jego realizacji; najważniejszy jest bowiem  
w organizacji uczącej się podmiot szkolenia, czyli pracownik. Z drugiej strony kształcenie 
realizowane w firmie wpisuje się we wspomnianą nową wizję organizacji uczącej się, 
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który wyrasta na koncepcji organizacji opartej na wiedzy, czy też tzw. organizacji inteli-
gentnej.  Szczególną uwagę przywiązuje się tu do programów zarządzania kompetencją 
(wiedzą), która stanowi centralny element systemu zarządzania personelem. Zarzą-
dzanie kompetencjami integruje najważniejsze zadania i funkcje zarządzania w obrębie 
kapitału ludzkiego, do których zaliczyć można m.in. rozwój personelu. Dla organizacji 
inteligentnej bardzo istotnym elementem jest również obszar sukcesji oraz planowa-
nia kariery. Posiadane przez pracowników kompetencje mają w przypadku organizacji 
opartych na wiedzy kluczowe znaczenie – m.in. na ich wiedzy i umiejętnościach oparty 
jest sukces bądź porażka organizacji na rynku. 

Przy tak rozwiniętych podstawach teoretycznych poprawna realizacja działań, 
które kształcą pracownika wymaga odniesienia do definicji szkolenia oraz jego aspek-
tów w ramach kształcenia ustawicznego i dokonania pewnego kompromisu. Kompro-
mis ten wyrasta z potrzeby rozumienia kształcenia ustawicznego dwojako – jako formy 
podnoszenia kwalifikacji i jak formy rozwoju osobowego pracownika, co nie zawsze 
jest ze sobą zgodne. Manpower Services Commission zdefiniowała szkolenie jako (…) 
zaplanowany proces zmieniania postawy, wiedzy lub umiejętności poprzez uczenie się 
i osiągnięcie właściwych efektów w zakresie jednego lub kilku zadań. Jego celem jest 
rozwijanie umiejętności pracowników, aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby or-
ganizacji (zob. M. Armstrong, 2000). Natomiast Fisher, Schoenfeldt i Shaw określają 
szkolenie jako (…) planowane działanie organizacji, zmierzające do ułatwienia pra-
cownikom nabywania związanej ze stanowiskiem wiedzy i kwalifikacji (za: O. Lundy, 
A. Cowling, 2000). Wypadkowa tych dwóch, podkreślających odrębne znaczenia defini-
cji oraz wcześniejszych założeń pedagogicznych, warunkuje cechy immanentne działań 
szkoleniowych i pewne wytyczne dla każdej organizacji, tj.:
• szkolenie jest procesem intencjonalnym, planowanym i ocenianym,
• działania szkoleniowe obejmują rozwój pracownika przez cały czas pozostawania  

w zatrudnieniu,
• szkolenia mają charakter dwuaspektowy: przyczyniają się do rozwoju oraz zabezpie-

czają potrzeby pracownika oraz całej organizacji,
• szkolenia są wartościowane w zakresie treści: ważne jest tutaj zachowanie kryty-

cyzmu wobec przekazywanych treści i wglądu w możliwość zastosowania zdobytej 
wiedzy w praktyce,

• szkolenia powinny być oparte na modelu kompetencyjnym (kształcić się powinno 
takie cechy jak kreatywność, radzenie sobie ze stresem, umiejętności negocjacyjne  
i komunikacyjne itp.).

Z omówionych przesłanek wynika wniosek, będący celowo, pewnym uprosz-
czeniem stanowiącym jednocześnie podpowiedź dla nauczających i uczących się. Re-
alizacja kształcenia ustawicznego powinna obejmować przede wszystkim treści i formy 
związane z rozwojem kompetencji osobistych w odróżnieniu od podnoszenia kwalifika-
cji w wąskim rozumieniu. Należy przy tym pamiętać, że takie podejście związane jest  
z pedagogiczną koncepcją rozwoju osobistego i jej obecnością w nowej koncepcji 
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organizacji uczącej się. Podkreśla się jednak co raz częściej w podejściu krytycznym 
dla idei tak rozumianego kształcenia, że nie uwzględnia ona spoiwa łączącego elementy 
rozwojowe i szkoleniowe. Należy do nich m.in. strategia mentoringu, jako forma szcze-
gólnej relacji między nauczycielem i uczniem. Koncepcja kształcenia ustawicznego jest 
więc procesem, którego nie da się sprowadzić do organizacji szkoleń, co wynika już  
z definicji samego kształcenia i jego wyznaczników. W sferze zawodowej praktyka wzo-
rowania się na doświadczonym liderze, która koresponduje z jednej strony z dawną 
tradycją osiągania mistrzostwa osobistego, a z drugiej z wizją organizacji przyszłości 
określana mianem mentoringu może stanowić ciekawą propozycję dla wielu przedsię-
biorstw.

Nauczanie, kształcenie, uczenie się

Wykraczając więc poza prawne uwarunkowania obowiązku podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych nałożonych m.in. przez obowiązujące przepisy prawa pracy,  
a zbliżając się w stronę rozwiązań innowacyjnych lub będących integralnym elementem 
dobrych praktyk, należy dookreślić na podstawie przedstawionych założeń organizację 
systemu szkoleń w firmach zbliżonego do zasad kształcenia ustawicznego z uwzględ-
nieniem roli mentoringu. System szkoleń w przedsiębiorstwie można analizować w ukła-
dzie trzech podstawowych pojęć: nauczania, kształcenia i uczenia się. Nauczanie można 
zdefiniować jako czynność prowadzącą do zwiększenia wiedzy i umiejętności jednostki; 
następują wówczas zmiany dotyczące bezpośrednio sfer poznawczej i wykonawczej, 
następuje przyswajanie nowych sprawności, wiadomości i umiejętności oraz zmieniają 
się sposoby operowania nimi przez jednostkę. Uzupełnieniem procesu nauczania jest 
kształcenie (nauczanie kształcące). Charakteryzujemy je następująco: (…) nauczanie 
kształcące to takie nauczanie, dzięki któremu człowiek się rozwija (zob. B. Kożusznik, 
M. Adamiec, 2000). O wykształceniu więc i zawodowej przydatności pracownika nie 
decyduje przyswojenie wiadomości potwierdzone zdobytymi kwalifikacjami i doświad-
czeniem, ale sposób w jaki pracownik posługuje się wiadomościami, które przyswoił. 
Ostatnim elementem jest proces uczenia się, czyli trwała zmiana zachowań wynikająca 
z nabytego doświadczenia. W systemie szkoleń pracowniczych uczenie się przyczy-
nia się do kształtowania kultury organizacji, która może wywierać wpływ na postawy  
i zachowania pracowników oraz bezpośrednio i pośrednio oddziaływać na efektywność 
przedsiębiorstwa. Terminologia szkoleń pracowniczych, co zostało wcześniej zazna-
czone, nie jest ujednolicona. Częściowo utożsamia się szkolenie z doskonaleniem zaso-
bów ludzkich, a częściowo z utrzymaniem i poprawą efektywności obecnie wykonanej 
pracy lub rozwijaniem umiejętności do przyszłej pracy. Z punktu widzenia organizacji 
podstawowym celem szkolenia jest zwiększenie wartości jej najważniejszych zasobów, 
czyli zatrudnionych pracowników. Szkolenie oznacza zatem inwestowanie w ludzi, aby 
umożliwić im osiągnięcie lepszych efektów i pełniejsze wykorzystanie ich talentów.  
Z przedstawionych założeń i celów szkoleniowych powstają warunki ich realizacji - aby 
w pełni wdrożyć proces szkolenia należy uwzględnić te aspekty szkoleniowe, które wy-
rastają z tradycji badań na procesem kształcenia ustawicznego, jak i organizacji firmy 
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opartej na wiedzy. Wśród tych elementów najważniejsze jest:
• ustalenie filozofii szkoleniowej – jest ona podstawą tworzenia założeń szkoleniowych,
• ustalenie procesu szkoleń – zaplanowanie, wdrożenia i ocena systematycznych pro-

gramów szkoleniowych,
• określenie potrzeb szkoleniowych – ustalenie jakiego rodzaju szkolenie jest potrzebne,
• zaplanowanie szkoleń – zdecydowanie, w jaki sposób można zaspokoić długotermi-

nowe i krótkoterminowe potrzeby szkoleniowe organizacji, pracowników i zespołów 
w niej pracujących, oraz wybór i zastosowanie technik szkoleniowych,

• przeprowadzenie szkoleń – realizację programów szkoleniowych dla różnych grup 
pracowników,

• odpowiedzialność za szkolenia – kto planuje i przeprowadza programy szkoleniowe,
• ustalenie sposobów oceny szkolenia – ustalenie zakresu, w jakim szkolenie realizuje 

swoje cele dzięki zaspokojeniu potrzeb szkoleniowych,
• indywidualne, mentorskie wsparcie pracownika we wdrożeniu wiedzy szkoleniowej  

w praktyce.

Tak rozumiane kształcenie podkreśla wspomniany wcześniej aspekt rozwojowy 
pracownika, który wyłania się z koncepcji organizacji inteligentnej i nie może funkcjo-
nować w oderwaniu od pozostałych czynników konstytuujących współczesną firmę. 

Pojawia się zatem słuszna krytyka uczestnictwa w szkoleniach, które nie są 
tożsame ze zdobywaniem wiedzy i rozwojem. Praktyka, również trenerska, pokazuje 
bowiem, że pojęcia nauczania, kształcenia i uczenia się traktowane są wymiennie, przy 
czym relacje między nauczającymi i uczącymi się są okazjonalne i krótkotrwałe. Inaczej 
jest, gdy spróbujemy dopełnić działania szkoleniowe odbywane w ramach kształcenia 
ustawicznego o elementy, tzw. dyscypliny, z których wyróżniającą rolę odgrywa myśle-
nie systemowe (ang. systems thinking) a które to wyróżnia organizacje oparte na wie-
dzy. Składają się na nie elementy, takie jak (zob. P. Senge, 2006; za: S. Karwala, 2007):
1. mistrzostwo osobiste (ang. personal mastery) – dotyczy opanowania wysokiej sa-

moświadomości i samowiedzy oraz długofalowego rozwoju kompetencji osobistych  
i społecznych,

2. modele myślowe (ang. mental models) – wyobrażenia, schematy, a nawet stereotypy 
determinujące sposób postrzegania świata przez ludzi, jak i całe organizacje – ich 
znajomość może ułatwiać proces uczenia się,

3. budowanie wspólnej wizji przyszłości (ang. building shared vision) – to siła, która 
spaja i motywuje do działania - wspólne cele i wartości sprawiają, że członkowie 
organizacji chcą się uczyć i dążyć do realizacji założonych, wspólnych celów,

4. zespołowe uczenie się (ang. team learning) – tworzy dodatkową wartość poprzez 
współpracę; grupowe uczenie się pozwala łatwiej zarządzać wiedzą poszczególnych 
jednostek, jak i całej grupy oraz zespołów zadaniowych.

Jeżeli przy projektowaniu edukacji ustawicznej w firmie dodamy do tych ele-
mentów wytyczne płynące z Rekomendacji w sprawie Rozwoju Edukacji Dorosłych 
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stworzonej przez UNESCO można uznać, że spełnimy jej kryterialne cechy. Rekomen-
dacja zakłada m.in. rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz 
dążenie do świadomego, efektywnego połączenia procesu rozwoju i doskonalenia oso-
bowości z działalnością zawodową. Ponadto zwraca się tu uwagę na fakt, że praca 
edukacyjna uwzględnia także konkretne aktualne warunki pracy i życia ludzi dorosłych, 
właściwości rozwoju ich osobowości, wiek, sytuację rodzinną, środowisko społeczne, 
miejsce pracy i rodzaje kontaktów międzyludzkich. Prawidłowe projektowanie eduka-
cji w organizacji powinno zakładać, aby każdy z uczestników niezależnie od różnych 
czynników był nie tylko uczącym się i zdobywającym wiedzę, ale także nauczającym 
i udostępniającym własne osiągnięcia i doświadczenia innych. Późniejsza koncepcja 
E. Faure’a, odnosząc się do wytycznych UNESCO zwraca uwagę na podstawowe filary 
współczesnej edukacji – wskazania dla uczących się i nauczających, implementujące 
rozwiązania o charakterze mentoringu:
• uczyć się, aby żyć wspólnie – uczenie harmonijnego współistnienia, rozwijanie rozu-

mienia innych wartości,
• uczyć się, aby wiedzieć – uczenie zdobywania wiedzy – przekazanie rozbudzanie 

potrzeby uczenia się przez całe życie,
• uczyć się, aby działać – uczenie do działania – rozwijanie kompetencji radzenia sobie 

z nietypowymi sytuacjami oraz umiejętności pracy grupowej,
• uczyć się, aby być – uczenie do życia – żadna z wartości każdej jednostki: pamięć, 

logiczne myślenie, fantazja, umiejętności manualne, umiejętności komunikacji, natu-
ralna charyzma i liderowanie w grupie nie mogą zostać zniszczone.

Dodając do tych założeń ideę N. Longworth’a to właśnie uczący się powinni być 
w większym stopniu zaangażowani w sam proces uczenia się – treści i metodologię,  
a także być bardziej świadomi własnego wpływu na efekty uczenia się. Z kolei techniki 
i narzędzia edukacyjne powinny być używane coraz bardziej interakcyjnie - należy przy 
tym pamiętać, że największym źródłem wiedzy jest drugi człowiek.

Szkolenie i co dalej?

Przy tak szeroko rozumianym procesie kształcenia, uwzględniającym przede 
wszystkim potrzeby uczącego się i przenosząc wskazane wcześniej propozycje do pro-
cesu kształcenia, które ma miejsce w środowisku pracy powstają pewne trudności. 
Kiedy cele poszerzania wiedzy przez pracownika można zdefiniować poprzez filozofię 
szkoleniową to już wybór metody zdobywania wiedzy oraz jej ewaluacji nie jest tak 
jednoznaczny. Przy grupach prowadzonych w formach tzw. kształcenia profesjonalnego 
plany edukacyjne ustala się według kryterium celu, który weryfikowany jest przez ocenę 
umiejętności w trakcie oraz na końcu kształcenia. Taki model, z wyłączeniem szkoleń 
obowiązkowych, nadających pracownikowi konkretne uprawnienia, jest trudny do zasto-
sowania w organizacjach. Należy bowiem pamiętać, że rozwój organizacji jest niezwykle 
rozległym zadaniem. W ramach rozwoju pracowniczego wykorzystuje między innymi 
koncepcję zarządzania wiedzą i zmianą, przywództwa, procesów grupowych, treningów 
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osobistych, doświadczalnego uczenia się, czy wreszcie wspomnianego mentoringu – 
niezbędnych z punktu widzenia zwiększenia efektywności działania organizacyjnego 
elementów. Aby pogodzić wymagania organizacji i zatrudnionych w niej pracowników, 
sprostać wyzwaniom metodycznym, kształcić z poszanowaniem przedstawionych 
wcześniej zasad wynikających z teorii pedagogicznej oraz realizować zadania z zakresu 
ZZL należy zastosować podejście zorientowane na kreowanie liderów wywodzące się  
z tradycji mentorskiej. Opiera się ona na założeniu zdobywania mistrzostwa poprzez re-
lacje mentorskie między nauczycielem i uczeniem. Takie novum w organizacji realizowa-
ne za sprawą twórczego rozwiązywania problemów, elastyczności oraz indywidualizacji 
kontaktów umożliwia wydobywanie potencjału z każdej jednostki. Istotne jest optymalne 
wykorzystanie możliwości człowieka zarówno w wymiarze uczenia się, jak i nauczania, 
ale motywacja pracownika do uczenia się zależy w dużym stopniu od warunków, formy 
i treści kształcenia. Mentoring – uczenie się o mistrza - zapewnia skuteczne powiązanie 
tych elementów. Elementami sprzyjającymi kształtowaniu się motywacji pracownika są 
poczucie kontroli i wpływu na własne wyniki poprzez zaangażowanie związane z usta-
laniem celów edukacyjnych połączone z ich głęboką afirmacją i aprobatą otrzymywaną 
poprzez feedback dostarczany przez mentora (za: S. Kawala, 2007). Dzięki wzbudzeniu 
motywacji samoistnej (tu: wewnętrznej) pojawia się w procesie kształcenia długotrwały 
entuzjazm oraz determinacja, wynikające między innymi ze specyficznej relacji między 
uczniem i nauczycielem. Ważne, aby uczenie się wiązało się przy tym z pozytywny-
mi emocjami, takimi jak radość i ciekawość poznawcza, która zachęca do eksploracji  
i doskonalenia się (por. S. Kawala, 2007). Przeniesienie ciężaru z formy zapamiętywania 
informacji w kształceniu na sensowne uczenie się i świadome zarządzanie własnym 
rozwojem można osiągnąć poprzez odpowiedni dobór środków stosowanych przez 
mentora. Dlatego też kształcenie ustawiczne wspierane przez mentora powinno obej-
mować przede wszystkim program pogłębiający samoświadomość oraz świadomość 
otoczenia (por. S. Kawala, 2007). Te dwa elementy w istotny sposób determinują siłę 
oddziaływania na innych - można to także odnieść do inteligencji emocjonalnej, któ-
rej efektywne wykorzystanie może mieć zasadniczy wpływ w dziedzinie podejmowania 
decyzji, przywództwa, planowania, pracy zespołowej, kreatywności i innowacyjności. 
Po analizie powyższych, modelowych przesłanek można odnieść mylne wrażenie, że 
strategie mentorskie dotyczą tylko tych grup pracowniczych, które wymagają wzmac-
niania kompetencji osobistych. Praktyka nie potwierdza tej tezy, co więcej mentoring 
wywodzi się z tradycji rzemieślniczej, gdzie oprócz wiedzy zawodowej przekazuje się 
tzw. mądrość życiową. Program zdobywania wiedzy powinien być więc ukierunkowany 
na (por. S. Kawala, 2007):
• identyfikację słabych i mocnych stron ucznia,
• określenie potrzeb i oczekiwań oraz świadomości własnych potrzeb,
• sformułowanie celów zawodowych i osobistych,
• określenie i weryfikację hierarchii wartości, przekonań i priorytetów życiowych,
• zrozumienie osobistych ograniczeń i deficytów poznawczych oraz osobowościowych 

oraz ich wpływu na działanie,
• identyfikację czynników motywujących i inspirujących do uczenia i nauczania,
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• zrozumienie własnych uczuć, emocji i ich oddziaływania na innych (przez rozwój 
inteligencji emocjonalnej),

• poznanie własnego stylu uczenia się, stylu przywództwa, poziomu wszystkich rodza-
jów inteligencji, poziomu empatii, itp.

Współczesne kształcenie powinno więc przebiegać w warunkach sprzyjających 
rozwojowi osobistemu. Kolejnym znaczącym czynnikiem warunkującym proces współ-
czesnego kształcenia jest jego monitoring i ewaluacja. Elementem szczegółowej oceny 
powinna być wiedza oraz kompetencje pracownika uwzględniające jego indywidual-
ną ścieżkę rozwoju osobistego. Należy przy tym podejmować próbę okresowej, pełnej 
weryfikacji oczekiwań względem kształcenia oraz jego samoocenę. Taka modyfikacja 
stanowi dopełnienie koncepcji kształcenia ustawicznego o podejście relacyjne – oparte 
na zdobywaniu wiedzy od tych, którzy nie tylko ją posiadają, ale wdrożyli skutecznie  
w życiu zawodowym i często pozazawodowym. Strategia mentoringu w kształceniu 
ustawicznym stanowi klucz do świadomego i satysfakcjonującego uczenia się przez 
całe życie, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że jej głównym założeniem jest 
pomoc pracownikom w stawaniu się takimi, jakimi chcą się stać.
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Przykłady trzech billboardów, które na ulicach śląskich miast promowały kształcenie ustawiczne 
- kampania realizowana przez projekt w okresie wrzesień – październik 2010 


