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O RAPORCIE

5

W kontekście niniejszego raportu uznaje się, iż niezwykle istotnym jest rozwijanie na każdym etapie kształcenia, w tym po zakończeniu okresu edukacji formalnej, nie tylko kompetencji twardych, jak znajomość języków obcych i obsługa komputera, ale i miękkich, jak: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność czy odporność na stres.
Są to umiejętności uniwersalne, które pozwalają na dopasowanie do różnych kontekstów. Rynek pracy
potrzebuje zarówno osób posiadających kompetencje twarde o charakterze mierzalnym, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, jak i osób mających kompetencje miękkie, pozwalające na pracę w stresujących warunkach, pod presją czasu, potrafiących współpracować w zespole i rozwiązywać problemy. Przy rozważaniach nad
kompetencjami warunkującymi sprawne i pełne funkcjonowanie w społeczeństwie i na rynku pracy, konieczna
jest analiza cech samego społeczeństwa oraz rynku. Żyjemy w erze charakteryzującej się pośpiechem, globalizacją oraz permanentnie zmieniającą się rzeczywistością, nie tylko społeczną oraz gospodarczą, ale i technologiczną1, w której na nasz styl życia, rynek pracy oraz potrzeby kompetencyjne w najbliższej przyszłości wpływać
będą przede wszystkim trzy mega-trendy: globalizacja, postęp technologiczny oraz zmiany demograficzne2.
To powoduje, że aby nie ulec wykluczeniu i nie przestać być dobrze funkcjonującą częścią tej samonapędzającej się maszyny relacji społeczno-ekonomicznych, konieczne jest ciągłe dokształcanie oraz elastyczność zawodowa. Stąd wynika konieczność uświadamiania absolwentów opuszczających mury szkół zawodowych średnich i wyższych, że to nie koniec ich edukacji, a samo ukończenie danego poziomu szkolnictwa
czy kierunku może okazać początkiem bądź wskazówką ich późniejszych wyborów dotyczących edukacji
i zdobywania czy podnoszenia kompetencji3. Należy również uświadamiać osoby już obecne na rynku pracy, iż zyskiwanie nowych kompetencji oraz praca nad obecnymi jest nieodzownym znakiem współczesności,
pozwalającym na sprawne funkcjonowanie w obecnej dynamicznej i zmieniającej się praktycznie codziennie
rzeczywistości4. Współczesny rynek pracy potrzebuje pracowników wszechstronnych, kreatywnych, elastycznych, potrafiących diagnozować własne kompetencje i świadomych konieczności wdrażania idei uczenia się
przez całe życie5, na którą to potrzebę odpowiadają wprost rekomendacje przedstawione w niniejszym raporcie.

F. Andruszkiewicz, D. Kulik-Grzybek, Kompetencje warunkujące funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy, 2017
Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego
wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego, Warszawa 2019
https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/Ewaluacja/POWER/RK_Analiza_kompetencji_final.pdf
3
F. Andruszkiewicz, D. Kulik-Grzybek, Kompetencje warunkujące funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy, 2017
4
F. Andruszkiewicz, D. Kulik-Grzybek, Kompetencje warunkujące funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy, 2017
5
F. Andruszkiewicz, D. Kulik-Grzybek, Kompetencje warunkujące funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy, 2017
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WPROWADZENIE

Obecnie otaczający nas świat charakteryzuje się przede wszystkim coraz większą złożonością oraz
dynamiką zmian. Było to szczególnie widoczne w ostatniej dekadzie naznaczonej „nowością”, ewoluującą
w tempie, które można opisać jako wykładnicze. Technologia wkroczyła do naszego życia z prędkością niewyobrażalną jeszcze dekadę wcześniej. Zmianie uległa również demografia i udział siły roboczej w społeczeństwie. Zarówno zawrotne tempo rozwoju technologii, jak i współczesna gospodarka oparta na wiedzy,
determinują potrzebę ciągłego dostosowywania się do „nowego” praktycznie w każdej dziedzinie życia. Postępująca cyfryzacja wpływa już nie tylko na łączność czy rynek pracy, ale również na ochronę zdrowia, komunikację, utrzymywanie więzi rodzinnych, spędzanie czasu wolnego czy codzienne funkcjonowanie. Dostosowanie do stanu permanentnej zmiany wymaga od jednostki więcej niż zdobywania tradycyjnie rozumianej
wiedzy, gdyż ta narażona jest na szybką dezaktualizację. Dlatego też obecnie do sprawnego funkcjonowania
w społeczeństwie konieczne są dużo szersze pojęciowo „kompetencje”. Idąc za definicją sformułowaną przez
Fundację Przyszłość Pokoleń – „wykluczenie kompetencyjne, rozumiane jako długotrwała marginalizacja jednostki w życiu społecznym i zawodowym ze względu na brak kompetencji będących podstawą funkcjonowania w określonym środowisku społecznym lub zawodowym. Wykluczenie kompetencyjne dotyczy osób niedostosowanych (z rożnych przyczyn) do środowiska, w którym funkcjonują ̨ lub mają, lecz nie mogą ̨ efektywnie
funkcjonować. Brak kompetencji rozumiany jest tutaj zarówno jako brak posiadania umiejętności „twardych”,
takich jak określone uprawnienia, znajomość fachu lub umiejętność ́ obsługi urządzeń, jak i brak posiadania
umiejętności „miękkich” objawiających się ̨ niecelowym niedostosowaniem do obyczajów, kultury i brakiem
zrozumienia mechanizmów kierujących określonym środowiskiem. Wykluczenie kompetencyjne widoczne jest
przede wszystkim w wieku niemobilnym, lecz może dotykać również ̇ osoby młodsze. Wykluczeniu kompetencyjnemu mogą,̨ choć nie muszą towarzyszyć: wykluczenie społeczne czy cyfrowe. Z całą pewnością ̨ jednak
sprzyjają one występowaniu wykluczenia kompetencyjnego.”6. Zjawisko to ze względu na swoją złożoność,
negatywnie oddziałuje - w wieku produkcyjnym - na jakość kapitału ludzkiego, przedsiębiorczość, aktywność
oraz innowacyjność - po wyjściu z rynku pracy zaś – na samodzielność i aktywność. W obydwu przypadkach,
warunkując pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, podnosi koszty funkcjonowania państwa.
Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą publikacją, w której skład wchodzi część teoretyczna oparta
na aktualnych raportach oraz prognozach dotyczących rynku pracy, literaturze przedmiotu i rozważaniach.
Praktyczna część zawiera rekomendacje w kwestii przeciwdziałania zjawisku, składające się na zbiór praktycznych rozwiązań powstałych na bazie wcześniejszych rozważań oraz dobrych praktyk.

6

Wykluczenie kompetencyjne osób starszych i możliwość ich aktywizacji, Fundacja Przyszłość Pokoleń, 2020
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JUTRO JEST DZIŚ
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Ze względu na skalę i formę zmian uznaje się, iż uczestniczymy aktualnie w czwartej rewolucji przemysłowej, nazywanej potocznie Przemysłem 4.0. Podobnie jak poprzednie przełomy, odnosi się ona do nowych
narzędzi, nakładu pracy, finansów, oraz - nawet bardziej niż w poprzednich - nieustającego procesu uczenia
się i budowy odpowiednio przygotowanych zespołów. Postęp technologiczny oraz wszechobecna cyfryzacja
oddziałują już na niemal każdą sferę życia. Pojęcia dotąd używane jako kanwy powieści Science Fiction, jak
sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość, roboty niehumanoidalne czy zrobotyzowana automatyzacja
procesów, wchodzą szturmem do biznesu, by powoli pojawiać się w naszej codzienności. Sam rynek zautomatyzowanych technologii rośnie w tempie 40,6% rocznie, by w 2027 roku osiągnąć prognozowaną wartość
25,66 miliardów dolarów7. Firmy z entuzjazmem podchodzą do rozwiązań z kręgu Przemysłu 4.0. Jednak, aby
takie zmiany wprowadzić oraz nadążać za ich dynamiką nie wystarczy wyłącznie zainwestowanie w nowy
sprzęt - konieczna jest nowa droga zarówno w modelu biznesowym, jak i kapitale ludzkim.
Badanie „Przemysł 4.0 w Polsce – rewolucja czy ewolucja? Pierwsza edycja badania Deloitte o skali
i poziomie Przemysłu 4.0 w Polsce”, przeprowadzone wśród menedżerów wyższego szczebla, wskazało, że
„Transformacja cyfrowa to główny priorytet strategiczny w mojej organizacji” w przypadku 58% respondentów, „Nasze jednostki biznesowe nie posiadają planu strategicznego, który określałby, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą zapewnić nam przewagę konkurencyjną” w 53%, „Transformacja cyfrowa ma kluczowe
znaczenie dla utrzymania rentowności mojej organizacji” dla 70%, „Kultura organizacyjna/korporacyjna mojej
organizacji musi ulec dużym zmianom, jeśli ma ona być w stanie przejść transformację cyfrową” w 71%, i co
najważniejsze w kontekście niniejszego raportu „Moja organizacja musi dokonać olbrzymich zmian w zakresie składu i umiejętności pracowników, aby być w stanie przeprowadzić transformację cyfrową” w 61%. Może
to oznaczać, iż menedżerowie zdają sobie sprawę z potrzeb rozwoju, jednak nie posiadają przygotowanego
planu strategicznego dla zmian w stronę Przemysłu 4.0. Przeszkodą w ich wprowadzaniu jest brak dostosowanej kultury organizacyjnej, składu oraz umiejętności pracowników, na co wskazywano częściej niż na brak
funduszy do wprowadzenia zmian. Pytani o główne czynniki napędzające innowacje ich organizacji wskazywali kolejno: działalność operacyjną (75%), technologię informacyjną (48%) oraz zasoby ludzkie/talenty
(43%), następnie zaś, dopiero inżynierię (31%), finanse (28%), obsługę posprzedażową (27%), łańcuch dostaw
(24%) czy marketing i sprzedaż (18%). Badanie objęło również zagadnienie pracowników oraz ich kompetencji
w kontekście pracy w przemyśle 4.0 oraz kreowania w nim nowych rozwiązań. Co ciekawe, ankietowani wskazali wśród czynników będących motorem transformacji, iż dla 18% z nich są nimi między innymi „Wymagania
ze strony pracowników”. Jako wyzwania i potrzeby operacyjne wskazywane są kolejno „brak wdrożeń i szkoleń
dla szeregowych pracowników” (53%), trudności związane z poszukiwaniem, szkoleniem oraz utrzymaniem
kompetentnych talentów (48%), potrzeba budowania kultury organizacyjnej, która byłaby w stanie wspierać
transformację cyfrową (48%). W kontekście pytania o to, jak ważne dla organizacji są kwestie przyciągania/
7

Automation with intelligence. Pursuing organisation-wide reimagination, Deloitte University EMEA CVBA, 2020
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zatrzymywania talentów, 20% uznała za istotne, 22% bardzo istotne, a 30% niezwykle istotne8.
Z kolei z globalnego badania Deloitte dotyczącego inteligentnej automatyzacji i zmian z nią związanych, znacząco wzrósł odsetek organizacji, które rozpoczęły wprowadzanie rozwiązań bazujących na procesach inteligentnej automatyzacji, a działania w tym zakresie podjęło 73% badanych firm, kiedy pięć lat temu
było to 15%. Wraz z tym postępem wiele organizacji poszukuje sposobów na zintegrowanie automatyzacji
z zespołami pracowniczymi, aby jak najlepiej wykorzystać uzupełniające się możliwości człowiek-maszyna,
a samo takie połączenie oznacza daleko idącą zmianę w organizacji9. Nie oznacza to, jak obawiali się niektórzy, zastępowania człowieka przez maszyny, ponieważ jak wynika z raportu Deloitte dotyczącego globalnych
trendów w kapitale ludzkim, ponad połowa dyrektorów ds. zasobów ludzkich uważa, iż liczba miejsc pracy
w ich organizacjach pozostanie taka sama, zastrzegając jednocześnie, że zmieni się jednak ich charakter. Według badanych, już co dziesiąty pracownik musiał się przekwalifikować, ponieważ automatyzacja wpłynęła na
jego rolę w organizacji i wszystko wskazuje na to, że ta liczba będzie rosła. Wynika to bezpośrednio z deklaracji samych managerów, którzy szacują, że najbliższych trzech latach prawdopodobnie będą musieli przekwalifikować 34 % swoich pracowników w wyniku automatyzacji. Dodatkowo Deloitte wskazuje, iż dla zwiększenia
efektywności firmy muszą nie tyle szkolić i przebranżowić pracowników, co zaprojektować ich rolę zupełnie
od nowa, ponieważ sama automatyzacja i zastępowanie pracowników maszynami, może i obniży koszty, ale
niekoniecznie przełoży się na wartość10. W tym celu wprowadzone jest pojęcie „Superjobs”, łączących pracę
i obowiązki wielu tradycyjnych prac z wykorzystaniem technologii w celu rozszerzenia i poszerzenia zakresu
wykonywanej pracy oraz zaangażowania bardziej złożonego zestawu umiejętności. Charakteryzują się one
wzrostem produktywności i wydajności, który może pojawić się, gdy ludzie pracują z technologią11.
Do podobnych wniosków doszli eksperci Światowego Forum Ekonomicznego. Z przygotowanego przez
nich raportu wynika, że przyjęcie technologii przez firmy zmieni zadania, miejsca pracy i umiejętności w bardzo
bliskim nam horyzoncie czasowym. Przedstawiciele 43% ankietowanych firm zadeklarowali, że zmniejszą zatrudnienie z powodu wdrożenia technologii, 41% z nich planuje zwiększyć wykorzystanie wykonawców do prac
specjalistycznych, a 34% zwiększyć zatrudnienie. Szacuje się, że do 2025 roku „czas spędzany na bieżących zadaniach w pracy przez ludzi i maszyny będzie równy”. Autorzy raportu szacują również, że w tym samym czasie
„85 mln miejsc pracy może zostać przeniesionych w wyniku zmiany podziału pracy między ludźmi i maszynami,
podczas gdy 97 mln nowych ról może się pojawić, będą one bardziej dostosowane do nowego podziału pracy
między ludźmi, maszynami i algorytmami”12. Co istotne w kontekście automatyzacji, w procesie przekwalifikowania firmy w większości deklarują przekwalifikowanie pracowników i ich szkolenie w bardzo „ludzkich” umiejętnościach, jak: umiejętności procesowe, aktywne słuchanie, krytyczne myślenie, umiejętności poznawcze
kreatywność czy rozwiązywanie problemów, wspierając kulturę ciągłego uczenia się. Wynika to z faktu, że traPrzemysł 4.0 w Polsce – rewolucja czy ewolucja? Pierwsza edycja badania Deloitte o skali i poziomie Przemysłu 4.0 w
Polsce, Deloitte Polska, 2020
9
Automation with intelligence. Pursuing organisation-wide reimagination, Deloitte University EMEA CVBA, 2020
10
The social enterprise at work: Paradox as a path forward 2020 Deloitte Global Human Capital Trends, Deloitte, 2020
11
Automation with intelligence. Pursuing organisation-wide reimagination, Deloitte University EMEA CVBA, 2020
12
The Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum, 2020
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dycyjne umiejętności i zdolności stają się przestarzałe13. Jest to konsekwencją przemian rynku, który nie wymaga od pracownika wyłącznie klasycznego nadążania za zmianą technologiczną, w tym przypadku cyfryzacją.
Z postępem zmienił się również charakter wykonywania samej pracy, ale również jej otoczenie. Poza
już wcześniej wymaganą współpracą człowieka z maszyną, zmianie podlega również aspekt zarządzania wiedzą, która jest wypracowywana w czasie praktycznie rzeczywistym przez samych pracowników i gromadzona
w prawdziwym „tsunami danych”. Zmieniają się również „narzędzia współpracy”, między innymi przez komunikatory jak „Zoom” czy „Slack”, modyfikując niekiedy formy relacji oraz wpływając nie tylko na sposób, ale
i język komunikacji. Dodatkowo, nowe sposoby pracy i globalizacja zmieniły mobilność pracowników. Zarówno w tradycyjnych, jak i alternatywnych formach pracy pracownicy przemieszczają się między stanowiskami,
projektami, zespołami, lokalizacjami geograficznymi i organizacjami bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Na
znaczeniu zyskuje „Learning in the flow of life”14 i “lifelong learning” rozumiany już nie tylko jako uczenie się
przez całe życie, ale i przejście od dzielenia się wiedzą i uczenia się jako czegoś, co dzieje się oddzielnie od pracy, do czegoś, co jest zintegrowane z przepływem pracy w małych dawkach, prawie niewidocznie, przez cały
dzień roboczy i życie. O ile sam trend uczenia się w 2019 roku był wskazywany jako najważniejsze wyzwanie
globalnie w zakresie kapitału ludzkiego, a pojęcie przekwalifikowania stało się synonimem imperatywu wzrostu dla organizacji15. W raportach z 2020 roku czytamy już, że samo przekwalifikowanie może być strategiczną
ślepą uliczką. Nie oznacza to bynajmniej braku konieczności szkolenia, ale samo przekwalifikowywanie nie
jest wystarczające, ponieważ tempo zmian jest zbyt szybkie, przez co nowe umiejętności ciągle się dewaluują.
Badacze podkreślają potrzebę „budowania odporności pracowników” w perspektywie krótko i długoterminowej, głównie ze względu na ciągle zmieniający się krajobraz biznesowy i potrzeby w zakresie umiejętności
oraz oczekiwania w zakresie szybkiego reagowania na potrzeby rozwoju siły roboczej. Oznacza to odejście od
tradycyjnych cech i umiejętności pożądanych od pracownika w przeszłości do nowych dynamicznych oczekiwań dyktowanych ciągłą zmianą. Wynika to z przejścia gospodarki z epoki produkcji do „epoki wyobraźni”, podyktowanej sukcesem zależnym nie od skalibrowanych umiejętności czy efektu skali a od innowacji,
przedsiębiorczości i kreatywności, opartych na mniej wymiernych zdolnościach. Co istotne, przedsiębiorstwa
coraz odważniej podejmują temat samodzielnej aktualizacji umiejętności swoich pracowników. Badając deklarowaną odpowiedzialność za rozwój siły roboczej, przedsiębiorcy w 73% określili swoją organizację jako
podmiot w społeczeństwie odpowiedzialny przede wszystkim za rozwój pracowników, kolejno wskazując odpowiedzialność w 54% na samych pracowników, 19% instytucje edukacyjne, 10% rząd, 8% stowarzyszenia
i związki zawodowe16. W kontekście polskim, podobne pytanie znajdujemy w raporcie PwC, gdzie na pytanie
„Kto, twoim zdaniem, jest odpowiedzialny za przekwalifikowanie pracowników” respondenci uznali kolejno:
sami pracownicy (76%), pracodawcy (73%), rządy (38%), związki zawodowe (37%), społeczeństwo (21%)17.
Problem niedoboru umiejętności na rynku pracy potrzebnych globalnym firmom do dalszego rozwoju został zauważony na Światowym Forum Ekonomicznym (ŚFE). Jego szczegółowy opis wraz z prognozami
13
14
15
16
17

Automation with intelligence. Pursuing organisation-wide reimagination, Deloitte University EMEA CVBA, 2020
The social enterprise at work: Paradox as a path forward 2020 Deloitte Global Human Capital Trends, Deloitte, 2020
Leading the social enterprise — Reinvent with a human focus. 2019 Global Human Capital Trends, Deloitte, 2019
The social enterprise at work: Paradox as a path forward 2020 Deloitte Global Human Capital Trends, Deloitte, 2020
Upskilling Hopes & Fears 2021, PwC, 2021
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możemy znaleźć w „The Future of Jobs Report 2020”. W dokumencie znajdujemy czytamy, że przyciągnięcie
odpowiednich talentów pozostaje jedną z głównych barier we wdrażaniu nowych technologii. Z diagnozy
wynika dodatkowo, że deficyty umiejętności są „bardziej dotkliwe” w nowych zawodach i jak zauważają badani „dokładne dopasowanie umiejętności nie jest warunkiem koniecznym do zmiany pracy, długoterminowa
produktywność pracowników zależy od ich opanowania kluczowych kompetencji”.
Dodatkowo, luki w umiejętnościach są i nadal będą wysokie, ze względu na wciąż zmieniające się
zapotrzebowanie na umiejętności w różnych zawodach. Podobnie jak w badaniu Deloitte ankietowani wskazali na umiejętności stricte „ludzkie” jako te, na które zapotrzebowanie w najbliższych latach będzie rosło.
Tu również horyzont czasowy należy traktować jako niezwykle krótki, ponieważ szacunki wskazują już na
rok 2025. W czołówce utrzymują się: krytyczne myślenie, analiza, rozwiązywanie problemów, umiejętności
samodzielnego zarządzania, aktywne uczenie się, odporność na stres oraz elastyczność. Ponieważ algorytmy i maszyny będą skoncentrowane przede wszystkim na pracach związanych z gromadzeniem przetwarzaniem czy wyszukiwaniem danych, administrowaniem i pracą fizyczną, ludzie zaś zarządzaniem, doradztwem,
podejmowaniem decyzji, komunikowaniem się, współdziałaniem, i integrowaniem. Co istotne, ankietowani
pracodawcy deklarowali, że w przypadku braku „gotowych talentów”, zapewniają dostęp do przekwalifikowania oraz podnoszenia kwalifikacji dla około 62% swojej siły roboczej, planując jednocześnie poszerzenie
tego zakresu do kolejnych 11% do roku 2025. Według raportu, blisko 40% pracowników będzie wymagało
przekwalifikowania trwającego sześć miesięcy i krócej - przy czym średnio 66% ankietowanych pracodawców oczekuje zwrotu z inwestycji w podnoszenie i przekwalifikowywanie w ciągu jednego roku. Pracodawcy
zakładają przy tym, że będą opierać się głównie na wewnętrznej zdolności do prowadzenia szkoleń – 39%
działach wewnętrznych, 16% internetowych platformach edukacyjnych, 11% zewnętrznych konsultantach,
choć sam raport sugeruje skuteczność np.: kształcenia na poziomie wyższym o krótkim cyklu, które zapewnia
„profesjonalną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje”. Ten sam raport wskazuje bowiem, że w tym samym
horyzoncie czasowym zmieni się 44% umiejętności, których pracownicy będą potrzebować do skutecznego wykonywania swoich ról. Starania pracodawców wydają się jednak jednostronne, ponieważ jak twierdzą
sami badani „zaangażowanie pracowników w te kursy jest opóźnione” i wyłącznie 42% pracowników korzysta
„ze wspieranych przez pracodawcę możliwości przekwalifikowania i podnoszenia umiejętności”18. Może to
wynikać ze złudnego bezpieczeństwa w kontekście najbliższych lat według badania PwC „Upskilling Hopes &
Fears 2021” 53% pracowników w Polsce uważa za mało prawdopodobne, „by w najbliższych 5 latach postęp
technologiczny sprawił, że ich praca się zdezaktualizuje”, w tym samym czasie na świecie podobną opinie
wyraża o 14% mniej pytanych, Polscy pracownicy w 86% deklarują jednak w tym samym czasie, że są gotowi
na zdobywanie nowych kompetencji, a nawet przekwalifikowanie19. Według raportu ŚFG, w ostatnim okresie
nastąpił „czterokrotny wzrost liczby osób poszukujących możliwości uczenia się online z własnej inicjatywy,
pięciokrotny wzrost liczby umożliwianych przez pracodawców kursów on-line dla swoich pracowników i jeszcze większy, bo dziewięciokrotny wzrost liczby osób korzystających z uczenia się on-line za pośrednictwem
18
19

The Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum, 2020
Upskilling Hopes & Fears 2021, PwC, 2021
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programów rządowych.”20. Dla porównania, w Polsce 85% pracowników zadeklarowało, że zdobywa nowe
umiejętności, by dostosowywać się do „coraz bardziej cyfrowego świata”. Z czego w czasie ostatniego roku,
48% pracowników uczyło się poprzez wykonywanie swoich obowiązków w pracy, 45% uczestniczyło w darmowych kursach online, a 28% respondentów sfinansowało szkolenia samodzielnie. Dodatkowo, 86% polskich
pracowników (76% na świecie) deklaruje gotowość do „ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a nawet
do przekwalifikowania, aby utrzymać się na rynku pracy”21.
W raporcie ŚFG zauważono istotną różnicę pomiędzy wyborami obszarów podnoszenia kompetencji
między osobami zatrudnionymi a bezrobotnymi. Z diagnozy wynika bowiem, że osoby pracujące częściej wybierają kursy rozwoju osobistego, zaś osoby bezrobotne częściej uczą się umiejętności cyfrowych, jak analiza
danych czy informatyka. W raporcie podkreślono konieczność zaangażowania sektora publicznego we wsparcie w zakresie przekwalifikowywania i podnoszenia kwalifikacji pracowników zagrożonych utratą pracy lub
przesunięciami. Jak wynika z opracowania, obecnie wyłącznie 21% firm deklaruje, że może wykorzystać środki publiczne na wsparcie swoich pracowników przy przekwalifikowaniu i podnoszenie kwalifikacji. Dlatego też
Światowe Forum Ekonomiczne sformułowało jako jedną z kluczowych rekomendacji konieczność stworzenia
publicznego systemu zachęty do inwestowania na rynkach i tworzenia „miejsc pracy jutra” oraz zajęcie się
długofalowymi ulepszeniami systemów kształcenia i szkolenia. Wskazując, że w celu budowania gospodarki dobrobytu zarówno sektor publiczny i prywatny musi wspólnie zająć się czynnikami, które prowadzą do
niewłaściwej alokacji i marnotrawstwa ludzkich możliwości i potencjału. Ponieważ jednym z najcenniejszych
zasobów każdej gospodarki czy firmy jest jej kapitał ludzki złożony z umiejętności, zdolności i innowacyjność
jej obywateli22. Aby w pełni go wykorzystać konieczne będzie wspólne publiczne jak i prywatne porozumienie
w celu stworzenia systemu zmian i podnoszenia kwalifikacji, oraz zdobywania umiejętności i kompetencji,
zarówno dla zatrudnionych jak i pracy poszukujących.

20
21
22

The Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum, 2020
Upskilling Hopes & Fears 2021, PwC,2021
The Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum, 2020
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KOMPETENCJE

Słowo kompetencje na dobre zagościło w naszym codziennym języku - spotykamy się z nim w użyciu
potocznym, mediach, dokumentach czy edukacji. Wymieniane jest ono niemal jako zamiennik pojęć umiejętności, kwalifikacje, uprawnienia, obowiązki czy fachowość które zresztą podpowiada sam słownik jako
synonimy23. Słownik języka polskiego definiuje kompetencje jako „zakres pełnomocnictw i uprawnień, działania organu władzy bądź jednostki organizacyjnej bądź jako zakres czyjejś wiedzy, odpowiedzialności i umiejętności”2425. Historycznie pojęcie kompetencji ewoluowało zmieniając perspektywy postrzegania w różnych
ujęciach od kulturowej w podziale na tradycję amerykańską, brytyjską, niemiecko-francuską, przez ujęcie
formowania kompetencji i paradygmat konstruktywistyczny i paradygmat poznawczy po obszar zastosowań
jak edukacja i rozwój kompetencji, poszukiwanie kandydatów i ocenę efektów osiąganych w pracy26, upowszechniając się w latach siedemdziesiątych jako miara określająca zasoby kapitału ludzkiego27.
Aktualnie w literaturze spotykamy się z różnym ujęciem pojęcia kompetencji oraz wieloma jego definicjami. Jako ich cechę zazwyczaj wskazuje się udział podstawowych składowych, do których zalicza się: 1.
wiedzę, 2. umiejętności oraz 3. odpowiedzialność/postawę, niektórzy autorzy jako dodatek do bazowej trójcy
uwzględniają jeszcze - cechy osobowości jako czwarty dodatkowy element28, choć i tę zasadę niektórzy badacze uznają za już nieaktualną29.
Należy bowiem pamiętać, że kompetencja jest konstruktem teoretycznym i nie istnieje w oderwaniu
od zachowań́, które obserwujemy, a każda kompetencja przejawia się w wielu zachowaniach.30 Uznać jednak
możemy, iż na kompetencje jako takie składa się szereg komponentów, jak również cechy, umiejętności i postaw, które poprzez wspólne występowanie prowadzą do nowej jakości, która wpływa na wielowymiarowość
samych kompetencji.
W życiu codziennym kompetencje towarzyszą nam zazwyczaj na dwóch płaszczyznach – nabywania
kompetencji oraz ich wykorzystywania. Cechą charakteryzującą kompetencje jest brak ich stałości, ponieważ
zmieniają się i ewoluują wraz z doświadczeniem, rozwojem zawodowym i życiowym człowieka. Dlatego same
kompetencje związane są z ciągłą ewolucją, rozwojem, a sam pomiar kompetencji jest procesem niezwykle
złożonym. Jedną z proponowanych metod jest stworzenie macierzy kompetencji czy przyjęcie skali dla każdej z kompetencji. Dla tego modelu proponuje się między innymi pięciostopniową skalę, dla której poziom
https://www.synonimy.pl/synonim/kompetencja/
Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005
25
W. Furmanek, Kompetencje - próba określenia pojęcia, „Edukacja Ogólnotechniczna”, nr 7, 1997
26
M. Kocór, Nadwyżka czy deficyt kompetencji?: konsekwencje niedopasowania na rynku pracy, Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.za Delamare Le Deist, Winterton 2005; van Klink, Marcel, Boon 2003
27
M. Kocór, Nadwyżka czy deficyt kompetencji?: konsekwencje niedopasowania na rynku pracy. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
28
S. Whiddett, S. Hollyforde., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
29
T. Rostkowski, Zarządzanie kompetencjami jako przyszłość zzl w Polsce, Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr.6, 2002
30
https://wuplodz.praca.gov.pl/documents/58203/842291/Kompetencje%20zawodowe.pdf/be54b81e-3773-43be-97bf-78e293b5ad00?t=1406796121000
23
24
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pierwszy oznacza brak przyswojenia kompetencji, piąty i ostatni zaś kompetencję przyswojoną w stopniu
doskonałym31.
Co istotne przy mierzeniu poziomu kompetencji należy pamiętać, że nabywanie oraz rozwój kompetencji stanowi proces w większości przypadków ciągły. Dlatego też ze względów praktycznych jest on zazwyczaj podzielony na etapy co wprost koresponduje z etapami przyswajania kompetencji, przez co możliwym
jest stwierdzenie, że przyswajając daną kompetencję w czasie, stopniowo przechodzimy na wyższy poziom
jej opanowania32.
Cechy kompetencji
podmiotowy charakter
stopniowalność i wymierność
umożliwianie skutecznej realizacji zadań na odpowiednim poziomie
zróżnicowany zakres treściowy oraz powiązanie z określoną sytuacją
dynamiczny charakter, rozwój polegający na rekonstrukcji
raz ukształtowany system kompetencji w jakimś stopniu odzwierciedla stan przygotowania zawodowego oraz
kierunek jego doskonalenia
możliwość przenoszenia się na inne sytuacje zadaniowe
są ujawnieniem swoich potencjalności w formie aktów motywacyjnych nie tylko w sytuacji zadania, ale również
zawsze wobec kogoś

Tabela nr 1: Cechy kompetencji
Źródło: W. Furmanek, Kompetencje - próba określenia pojęcia, „Edukacja Ogólnotechniczna”, nr 7, 1997.

Ze względu na dużą różnorodność zjawiska nie ma jednej kompletnej i zamkniętej listy kompetencji,
a ze względu na fakt, że samo pojęcie charakteryzuje się ̨ wysokim stopniem wieloznaczności, wielowymiarowości i interdyscyplinarności nie jest ono proste do usystematyzowania33. W literaturze możemy odnaleźć
również różne modele klasyfikacji oraz próby kategoryzacji kompetencji - między innymi na kluczowe, ogólne
i zawodowe34, czy organizacyjne, uniwersalne, zawodowe i stanowiskowe35 bądź osobiste, społeczne, menadżerskie, specjalistyczno-techniczne36.
G. Filipowicz, Pracownik wyskalowany czyli metody i narzędzia pomiaru kompetencji, Personel nr.1, Warszawa, 2002,
https://wuplodz.praca.gov.pl/documents/58203/842291/Kompetencje%20zawodowe.pdf/be54b81e-3773-43be-97bf-78e293b5ad00?t=1406796121000
33
I. Żeber-Dzikowska, I. Olczak, Kompetencje na rynku pracy w dobie współczesności,. Społeczeństwo. Edukacja. Język nr.
2, 2014
34
M. Kocór, Nadwyżka czy deficyt kompetencji?: konsekwencje niedopasowania na rynku pracy, 2019
35
Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2010
36
https://wuplodz.praca.gov.pl/documents/58203/842291/Kompetencje%20zawodowe.pdf/be54b81e-3773-43be-97bf-78e293b5ad00?t=1406796121000 za G.Filipowicz, „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi”, PWE, Warszawa 2004.
31
32
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Tabela nr 2: Klasyfikacja kompetencji (za T. Rostowskim)
Klasyfikacja kompetencji (za T. Rostowskim)
Kompetencje związane z uzdolnieniami
Odnoszą ̨ się ̨ do potencjału pracownika, możliwości rozwoju, wykorzystania uzdolnień́ w celu zdobycia nowych kompetencji.
Ich znaczenie jest tym większe im bardziej przedsiębiorstwo nastawione jest na zmiany i konieczność ́ rozwoju „nowych
kompetencji”.
Kompetencje związane z umiejętnościami i zdolnościami
Dotyczą̨ czynników niezbędnych dla odniesienia sukcesu w konkretnym zadaniu w pracy. Należą̨ tu dobrze znane od dawna
kompetencje komunikacyjne, umysłowe, interpersonalne, organizacyjne, techniczne, biznesowe, przywódcze,
samozarządzania itp.
Kompetencje związane z wiedzą
To przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań́ w ramach zawodu, specjalizacji, stanowiska czy organizacji. W tej
kategorii mieszczą ̨ się ̨ kompetencje, które opisują ̨ to czego pracownik nauczył się ̨ do tej pory i co może zastosować ́ w
odpowiedniej sytuacji. Wiedza może dotyczyć ́ faktów, wydarzeń́, procedur, teorii.
Kompetencje fizyczne
Dotyczy umiejętności związanych z fizycznymi wymaganiami stanowiska pracy. Dzielą̨ się̨ na trzy grupy:
a) sprawność fizyczna,
b) wyczulenie zmysłów,
c) zdolności psychofizyczne.
Kompetencje związane z osobowością ̨
Przez kompetencje osobowościowe (społeczne) rozumiemy złożone umiejętności warunkujące efektowność ́ radzenia sobie
w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę̨ w toku treningu społecznego. Kompetencje te
wypływają̨ z cech osobowości, mają bezpośredni wpływ na jakość i sposób wykonywania powierzonych zadań, decydują̨ o
właściwym funkcjonowaniu w grupie, budowaniu odpowiednich relacji z innymi ludźmi. Kompetencje osobowościowe to
umiejętności zapewniające skuteczność realizacji celów w sytuacjach społecznych, czyli podczas kontaktów z innymi ludźmi.
Dzięki nim jesteśmy w stanie wykorzystywać ́ w pełni nasz potencjał kwalifikacyjny, specjalistyczną wiedzę i zawodowe
doświadczenie.
Kompetencje związane z zasadami i wartościami
Dotyczą̨ zasad, wartości, wierzeń, pozwalają̨ na określenie motywów działania. Odnoszą̨ się̨ do tego czego poszukuje się̨ w
pracy oraz do ról życiowych, które wpływają̨ na dokonywane wybory.
Kompetencje związane z zainteresowaniami
Oznaczają̨ preferencje dotyczące zadań i rodzaju pracy oraz środowiska pracy. Mają wpływ na efektowność, zwłaszcza
wtedy, kiedy rodzaj pracy jest w pełni zgodny z rodzajem zainteresowań́ pozazawodowych.

Źródło:https://wuplodz.praca.gov.pl/documents/58203/842291/Kompetencje%20zawodowe.pdf/be54b81e-3773-43be-97bf78e293b5ad00?t=1406796121000 za Rostowski T., Kompetencje jako jakość zarządzania zasobami ludzkimi, w: „Jakość zasobów
firmy. Kultura, kompetencje , konkurencyjność” red. Alicja Sajkiewicz,
Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2002.
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W potocznym użyciu najczęściej jednak możemy spotkać się z podziałem pod kątem charakteru na
kompetencje miękkie oraz twarde, gdzie pierwsze reprezentują umiejętności behawioralne, osobiste, społeczne, interpersonalne oraz komunikacyjne, drugie zaś funkcjonalne wyrażające się w posiadanej wiedzy,
umiejętności i kwalifikacjach nabytych w procesie edukacji.37 38

M. Konieczna-Kucharska, Miękkie i twarde kompetencje nauczycieli, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej –
Zarządzanie” nr 19, 2015
38
F. Andruszkiewicz, D. Kulik-Grzybek, Kompetencje warunkujące funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy, 2017
37
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KOMPETENCJE A INNE POJĘCIA

Rozpatrując pojęcie kompetencji należy dokonać jego jasnego rozróżnienia w kontekście innych pojęć,
które, jak już wcześniej wspomniano, są często stosowane jako synonimy, rozpoczynając od pojęcia kwalifikacje, które w publikacjach często stosowane jest zamiennie39. Pojęcie kwalifikacje jest bowiem bardziej
formalne, może oznaczać uzyskanie tytułu, zakończenie cyklu edukacyjnego czy posiadaniem odpowiedniego
doświadczenia, nie jest to jednak zawsze tożsame z posiadaniem uprawnień40. Zmienia się również podejście
do samego zastosowania terminu kompetencje. W tradycyjnym podejściu do zagadnienia kompetencji wagę
kładzie się do potwierdzenia kompetencji poprzez odpowiedzi zaświadczenia i dyplomy. Nowe podejście
zwraca uwagę na fakt, iż zasadniczym sposobem nabywania kompetencji jest aktywność i kształtowanie ich
w praktyce. Zmiany dokonują się również w procesie oceny pracownika. W tradycyjnym modelu, w którym
określono przydatność pracownika do pracy na podstawie jego przeszłych dokonań. Nowy model myślenia
o kompetencjach uwzględnia zaś, w większym stopniu niż dotychczas, umiejętność adaptacji pracownika do
warunków, w jakich będzie musiał pracować w przyszłości oraz na stopień zdolności do zdobywania nowych
kompetencji41. Koniecznym jest również zaznaczenie jasnej granicy pomiędzy kompetencjami poszczególnych
jednostek ludzkich oraz kompetencje całej organizacji, które nie są tożsame. Pierwsze w literaturze bywają
określane zdolnościami, drugie zaś podlegają ̨ na integrowaniu wiedzy definiowanej jako zdolności jednostek
i zasobów, do zrealizowania określonego celu organizacji42.
Pojęcie kompetencji jest również związane z pokrewnymi, jak luka kompetencyjna, którą można określić jako niedostosowanie potencjału kompetencyjnego organizacji do wymagań w zakresie urzeczywistniania
strategii jej rozwoju43. Możemy wyróżnić jej dwa podstawowe rodzaje. Lukę bieżącą - w kontekście celów strategicznych aktualnie realizowanych przez przedsiębiorstwo oraz lukę antycypowaną, dotyczącą realizacji celów jakie zamierza realizować przedsiębiorstwo w przyszłości. O ile występowanie luki bieżącej może utrudnić, ale i uniemożliwić sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa to luka antycypowana wskazuje, że obecny
potencjał kompetencyjny jest niewystarczający do urzeczywistnienia przyszłych celów organizacji44. W przypadku stwierdzenia istnienia luki kompetencyjnej członków organizacji, przekładającej się na lukę kompetencyjną organizacji istnieją różne modele postępowania, wśród których można wyróżnić podjęcie działań ukiehttps://wuplodz.praca.gov.pl/documents/58203/842291/Kompetencje%20zawodowe.pdf/be54b81e-3773-43be-97bf-78e293b5ad00?t=1406796121000 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2003
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runkowanych na eliminację zidentyfikowanej luki przez intensyfikację szkoleń czy projektów podnoszących
wskazane, brakujące kompetencje oraz podjęcie działań ukierunkowanych na wzmacnianie najmocniejszych
kompetencji oraz budowanie na ich podstawie przewagi konkurencyjnej45. Dodatkowo, po zidentyfikowaniu
luki kompetencyjnej w celu jej redukcji możliwym jest postępowanie zgodnie z proponowanymi w literaturze
procedurami ograniczania zjawiska46. W celu niwelowania luki kompetencyjnej można również wykorzystać
stosowne metody, które bezpośrednio wywierają wpływ na poziom potencjału kompetencyjnego przedsiębiorstwa, ale i pośrednio determinują efektywność jego działania ze względu na związek między potencjałem
kompetencyjnym a efektywnością organizacji.47
Kolejnym zagadnieniem ściśle związanym z tematem jest niedopasowanie kompetencyjne. O ile sama
dyskusja dotycząca niedopasowania na rynku pracy przez długi czas była zdominowana przez tematy wykształcenia i jego nadwyżki bądź niedoboru, od pewnego czasu podnosi się ograniczenia tego podejścia ze
względu na brak zbilansowania w kontekście popytu i podaży kapitału ludzkiego. Błąd klasycznego podejścia
wynikał przede wszystkim z założenia, że osoby legitymujące się tym samym poziomem wykształcenia charakteryzują się podobnymi kompetencjami, co w obecnej optyce jest coraz częściej podważane. Wynika to
przede wszystkim z różnych ścieżek kariery edukacyjnej poszczególnych osób, faktu umasowienia edukacji
oraz zróżnicowania ogólnej charakterystyki ludzkiej rozumianej zarówno psychologicznie, jak i społecznie.
Podejście to sprzyja rozwojowi koncepcji badania niedopasowania na rynku pracy w kontekście kompetencyjnym. Samo niedostosowanie kompetencyjne występuje, gdy wymagania bądź potrzeby pracodawców są
różne od rodzaju lub poziomu kompetencji kandydatów do pracy lub pracowników48.
Niedopasowanie może być rozpatrywane w ujęciu pionowym – gdy poziom wymaganych na stanowisku
pracy kompetencji jest różny od posiadanego przez pracowników/kandydatów; lub poziomym – dotyczącego
sytuacji gdy oczekiwania od osób do pracy na stanowisku wymagają innego rodzaju kompetencji niż̇ te posiadają̨49. Samą asymetrię w zakresie kompetencji można rozpatrywać na dwóch poziomach – indywidualnym
i strukturalnym50. Dodatkowo, w kontekście niedostosowania kompetencyjnego, możemy mówić o klasyfikacji
na jego poziomy, gdzie pierwszy występuje w przypadku kompetencji specjalistycznych i braku osób je posiadających, drugi poziom dotyczy zaś kompetencji mniej skomplikowanych, ogólnych. Poziomy te odróżnia od
U. Skurzyńska–Sikora, Doskonalenie kompetencji organizacji we współpracy z profesjonalnym doradcą, „Organizacja i
zarządzanie” Nr3(15), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011, s. Za A. Sitko-Lutek: Polskie firmy wobec globalizacji.
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siebie dodatkowo czas nabywania brakujących kompetencji, ponieważ uzupełnienie niedoboru kompetencji
poziomu pierwszego wymagać będzie dłuższego czasu, nabycie kompetencji drugiego poziomu zajmować
będzie mniej czasu. Pierwotnie zaproponowane rozróżnienie dotyczyło kompetencji technicznych, aktualnie
jednak w literaturze spotyka się stanowisko postulujące, rozszerzenie takiego punktu widzenia również na
inne rodzaje kompetencji. Analizując zagadnienie strukturalnego niedopasowania kompetencji można odnaleźć dodatkowy podział na prognozowany oraz aktualny niedobór kompetencji.
Dodatkowym punktem, wymagającym analizy w kontekście niniejszego raportu, jest zużywanie
się kompetencji, ponieważ te nie są dane raz na zawsze i wraz z upływem czasu mogą ulegać zmianom,
zarówno poprzez rozwój (jak kompetencje interpersonalne, które zazwyczaj poprawiają się wraz z wiekiem
i doświadczeniem) jak i obniżanie się (ze względu na brak zapewnienia ich ciągłego rozwoju). Istnieją
oczywiście różne przyczyny zużywania się kompetencji jak między innymi: zużywanie się w wyniku chorób
czy starzenia się, obniżenie w wyniku rzadkiego wykorzystywania, kompetencje bezużyteczne w wyniku
zmian technologicznych bądź w procesie, zużywanie się w następstwie zmian w strukturze zatrudnienia
oraz w sytuacji, kiedy pracownicy posiadający takie kompetencje zostają zwolnieni, jako skutek upadania
lub reorganizacji firm i redukcji zatrudnienia, pracownicy sami opuszczą firmę, na przykład zmieniając pracę.
Samo zjawisko zużywania się kompetencji prowadzi do większego niedopasowania na rynku pracy. Zazwyczaj
można sobie z tym problemem poradzić poprzez dbanie o podnoszenie czy też dostosowywanie kompetencji
na poziomie firmy, jak i samodzielnie przez ludzi, co dowodzi wagi znaczenia kształcenia ustawicznego oraz
lifelong learning 51.
Konsekwencje zjawisk takich jak luka kompetencyjna, niedopasowanie czy niedobór kompetencji prowadzą do poważnych konsekwencji na rynku pracy. Głównymi z nich są: pogarszająca się sytuację pracodawców niemogących znaleźć odpowiednich do miejsca pracy pracowników, pracowników nie mogących znaleźć
pracy czy w skrajnych przypadkach zmniejszeniem produkcyjności poszczególnych podmiotów gospodarczych, a w rezultacie zmniejszeniem PKB. Sytuacja ta dotyka szczególnie rozwijające się sektory gospodarki
i przedsiębiorstwa innowacyjne, gdzie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników jest
największe, a wobec trudności z ich rekrutacją stanowi to znaczne ograniczenie ich wzrostu. Niedopasowanie
kompetencyjne dotyka również pracowników oraz osób poszukującycych pracy, ponieważ obniża szanse znalezienia pracy i zwiększa poziom bezrobocia. Dotyka ono również osoby o zbyt wysokich kompetencjach, prowadząc do obniżenia ich wynagrodzeń, i mniejszej satysfakcji z pracy, zwiększa absencję, a ogólnie skutkuje
też mniejszą produkcyjnością prowadząc do dużych strat zasobów kapitału ludzkiego poprzez marnowanie
potencjału52.
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Jak wskazuje literatura, zaangażowanie w rozwój kompetencji osób dorosłych przynosi wymierne korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne samym uczącym się jednostkom, przedsiębiorstwom
jak i całemu społeczeństwu. W kontekście ekonomicznym podkreśla się wpływ na aktywności edukacyjnej
na wzrost poziomu wynagrodzenia jednostki, w pozaekonomicznym łączy się go między innymi z poprawą
stanu zdrowia czy dobrostanu psychicznego pracownika. Mówiąc o zaangażowaniu przedsiębiorstw w rozwój
kompetencyjny kadr wskazuje się na wzrost produktywności, innowacyjności i lojalności i pracowników. Daje
to pole do oczekiwania przewagi przedsiębiorstw inwestujących w rozwój kadr nad tymi, które tego typu inwestycji nie dokonują. Różnice te mają się jeszcze powiększać w miarę przekształcenia się polskiej gospodarki
w gospodarkę opartą na wiedzy czy gospodarkę 4.0.53. Pracodawcy w Polsce nie są zadowoleni z kompetencji
pracowników. Ponad połowa z nich wskazuje, że absolwentom brakuje umiejętności, są niezdyscyplinowani,
nie są zorientowani na jakość, nie myślą w kategoriach globalnych, nie umieją się samodzielnie motywować,
nie zadają odpowiednich pytań jak i nie mają świadomości swoich ograniczeń54. Pomimo, że ponad 50%
Polaków legitymuje się wyższym wykształceniem, aż ¾ przedsiębiorców deklaruje, że nie może zrekrutować kandydatów o pożądanych kompetencjach. Oznacza to, że system edukacyjny często nie odpowiada
na potrzeb systemu gospodarczego, a przecież odpowiednio wykwalifikowana kadra jest podstawą rozwoju
firmy. Jednym z powodów tej asymetrii jest zmiana pożądanych na rynku pracy kompetencji spowodowana
rozwojem technologicznym, sposobem zarządzania organizacjami, oraz zmianą pokoleniową. Stąd też paląca
potrzeba stałego monitorowania procesów zachodzących w tym zakresie zarówno na płaszczyźnie społecznej
jak i rynku pracy55. W samym roku 2019 w Polsce aktywnych zawodowo było 73% osób w wieku 18–69 lat,
z czego pracę wykonywało 69%, wskazując na wzrost w porównaniu z danymi z 2017 r. o 2% i 3%. Wskaźnik
aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia były o kilkanaście procent wyższe dla mężczyzn, a stopa
bezrobocia wyniosła 5% i była o ok. 1 % niższa niż w z 2017 roku. Wyższe bezrobocie notowane było wśród
kobiet, najmłodszych oraz osób z niższym wykształceniem. W kontekście niniejszego raportu należy nadmienić, że co czwarta osoba niepracująca w wieku poniżej 55 lat poszukiwała pracy, a odsetek szukających pracy
najwyższy był w przypadku młodych mężczyzn, zaś wśród niepracujących powyżej 54. roku życia, większość
była już nieaktywna zawodowo56. Pozostając przy tej grupie wiekowej należy wspomnieć, iż najczęstszymi
przyczynami niepodejmowania przez osoby 50+ aktywności edukacyjnej są wewnętrzne bariery wynikające
z nieodczuwania potrzeby podnoszenia swoich kompetencji dla celów zawodowych, brakiem motywacji bądź
czasu. Osoby te powoli przygotowują się do przejścia na emeryturę jednocześnie uznając poświęcanie czasu
i pieniędzy na podnoszenie kompetencji za bezcelowe57.
Pomimo, iż wraz z pandemią wirusa Covid-19 bezrobocie wzrosło, to w sierpniu 2021 roku stopa bezro53
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bocia rejestrowanego wyniosła 5,8%. Na końcu tego samego okresu w urzędach pracy było zarejestrowanych
961,8 tys. bezrobotnych, a do urzędów pracy zgłoszono 113,3 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Dodatkowo w sierpniu na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowano 317 tys. ofert pracy,
zaś w 10 największych miastach, na 1000 mieszkańców przypadało średnio 13,8 oferty pracy58, wskazując
na dość dużą dynamikę na rynku. Samo zapotrzebowanie na kompetencje jest zależne przede wszystkim od
dwóch podstawowych czynników jakimi są: kondycja gospodarki oraz sytuacji na rynku pracy, to w przypadku
mierzenia się z problemami rekrutacyjnymi, zagadnienia związane z deficytem kompetencyjnym, schodzą na
dalszy plan. W przypadku braku osób zainteresowanych podjęciem pracy, naturalnym jest, że obniża się wymogi wobec kandydata, zazwyczaj godząc się na jego braki kompetencyjne przy jednoczesnym założeniu podjęcia się ich uzupełnienia w miejscu pracy59. Jak możemy przeczytać „braki kompetencyjne są utrudnieniem,
którego znaczenie z roku na rok nabiera na sile. Pracodawcom w największym stopniu doskwiera brak
kompetencji zawodowych związanych z wykonywaniem zadań przynależnych danemu stanowisku pracy.
Niezmiennie skarżą się też na braki w obszarze kompetencji samo organizacyjnych, twierdząc, że pracownikom brakuje takich umiejętności jak samodzielność, inicjatywa, terminowość czy odporność ́ na stres” 60.
Jednocześnie „Wiele firm decyduje się na zatrudnianie absolwentów bez doświadczenia i kompetencji tylko
dlatego, że chcą niejako ukształtować młodego człowieka o plastycznym usposobieniu w kierunku, w którym
działa dany pracodawca.”61. Jak już wcześniej podnoszono, zarówno ilościowe jak i jakościowe dopasowanie
podaży kompetencji specjalistycznych do wymogów Gospodarki Cyfrowej Opartej na Wiedzy „będzie warunkowało tempo rozwoju, zdolność do tworzenia wartości i pozycję konkurencyjną Polski(…) Istnieje szereg procesów, które, niezależnie od naszej chęci uczestnictwa w nich, będą ̨ wymuszać zmiany i konieczność pozyskania nowych kompetencji umożliwiających nam funkcjonowanie w rzeczywistości cyfrowej gospodarki opartej
na wiedzy. Wśród nich wskazuje się zwłaszcza na zwiększenie globalnej długości życia, która zmieni naturę
kariery i uczenia się. Podstawą, zwłaszcza dla młodszych obecnie kohort pracowników, będzie nabywanie
kompetencji transferowalnych i ciągłe ich uzupełnianie i rozbudowywanie w oparciu o zdywersyfikowane
źródła zdobywania kompetencji, co umożliwi przejścia do innych zawodów czy wykorzystanie swojej wiedzy
profesjonalnej w innych dziedzinach czy sektorach rynku. Niskie wskaźniki edukacyjne dorosłych Polaków
wskazują, że naszym priorytetem w tym zakresie musi być przede wszystkim budowanie kultury uczenia
się.”62. W kontekście niedoboru kompetencji uniwersalnych dla wszystkich sektorów głównie podnoszone są
kwestie braku kompetencji ogólnych, społecznych, ale również postaw wobec pracy jak sumienność, odpowiedzialność czy lojalność63. Mówiąc o kompetencjach ważnych dla większości stanowisk specjalistycznych,
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wymieniane są, przede wszystkim, takie jak: współpraca, komunikatywność, kreatywność/́ innowacyjność,
łatwe nawiązywanie kontaktów. Dodatkowo możemy wskazać dwie klasy kompetencji często wymieniane
przez pracodawców: kompetencje organizacyjne oraz kompetencje zawodowe. Przy tego typu próbach charakteryzacji należy również tak jak przy niedoborze kompetencji uniwersalnych pamiętać o postawie wobec
pracy oraz umiejętnoścí uczenia, które również są wysoce cenione przez pracodawców także w kontekście
stanowisk specjalistycznych64.
Opierając się na raporcie „Polacy z niskimi kompetencjami: aktywność zawodowa, uczenie się przez
całe życie oraz wykluczenie społeczne – rekomendacje dla polityki” możemy uznać, iż udział osób z niskimi
kompetencjami w Polsce jest wysoki, „dotyczy to zarówno umiejętności podstawowych jak rozumienie tekstu
i rozumowanie matematyczne oraz niskiego poziomu wykształcenia. Wskazując na czynniki ściśle związane z posiadaniem niskich kompetencji, należy w wymienić: wiek, wykształcenie, brak zatrudnienia, zamieszkanie na terenach wiejskich, brak partnera. Za to uwarunkowania, prowadzące do niskich kompetencji są
wielowymiarowe i dzielą się na zarówno czynniki indywidualne i środowiskowe. To uwarunkowania kapitału
kulturowego, a także często przebieg z życia zawodowego i rodzinnego. Niskie kompetencje dodatkowo
powiązane są̨ często z brakiem zatrudnienia lub wykonywaniem prac niewymagających kwalifikacji, niskim
uczestnictwem w rożnych formach uczenia się, wykluczeniem cyfrowym, a także rożnymi wymiarami
wykluczenia społecznego.”65
Dodatkowo badania potwierdzają występowanie na gruncie krajowym zależności pomiędzy inwestycjami
w kompetencje zasobów ludzkich a potencjałem innowacyjnym oraz wzrostem firmy. Przedsiębiorstwa, odnotowujące silny rozwój, to jednocześnie podmioty najbardziej aktywne w dziedzinie podnoszenia kompetencji kadr. W kontrze do nich znajdują się firmy niewdrażające innowacji, nieplanujące takich działań, które aktywność rozwojową deklarowały najrzadziej66. W tym kontekście, szczególnie ważne jest korzystanie
z różnych form podnoszenia kwalifikacji z czego główne to: edukacja formalna, edukacja pozaformalna oraz
nieformalne uczenie się. Z czego na edukację formalną składają się kształcenie podstawowe, zawodowe,
średnie, wyższe czy kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Charakteryzuje się ona
zinstytucjonalizowaniem, intencjonalnością oraz prowadzeniem przez instytucje publiczne bądź prywatne
posiadające odpowiednie uprawnienia. Przy czym programy formalne są uznawane za takie przez odpowiednie instytucje państwowe, zaś uzyskane w ten sposób kwalifikacji są uznawane i rozpoznawane oraz dają się
przyporządkować do któregoś z poziomów klasyfikacji ISCED.
Edukację pozaformalną definiuje się jako edukację, która jest zinstytucjonalizowana, posiada
charakter intencjonalny i przybiera formę zorganizowaną. Jest ona formą uzupełniającą, alternatywną lub
https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/Ewaluacja/POWER/RK_Analiza_kompetencji_final.pdf
64
Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego
wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego, Warszawa 2019
https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/Ewaluacja/POWER/RK_Analiza_kompetencji_final.pdf
65
Polacy z niskimi kompetencjami: aktywność zawodowa, uczenie się przez całe życie oraz wykluczenie społeczne – rekomendacje dla polityki, Warszawa ,2015
66
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/RAPORT-Aktywnosc-zawodowa-i-edukacyjna---internet_20200224.
pdf
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komplementarną w stosunku do edukacji formalnej. Może przybierać formę krótkich szkoleń, warsztatów,
kursów, seminariów oraz innych form. Dodatkowo cechuje się różnym poziomem intensywności oraz różnym
poziomem zaangażowania uczestników. Nieformalne uczenie się zaś, jest definiowane jako intencjonalne,
lecz posiadające mniej zorganizowaną formę. Może mieć miejsce zarówno w rodzinie, miejscu pracy,
codziennym życiu, przez samokształcenie oraz inne formy.
Aktywność edukacyjna Polaków od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. W cyklicznym badaniu
przedstawionym w Raporcie „Bilans Kapitału Ludzkiego 2019, Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych
i sektor rozwojowy” czytamy, że 80% osób w wieku 25–64 lat deklaruje, że rozwijało swoje kompetencje
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wśród forma aktywności edukacyjnej dominującą jest nieformalne uczenie się - takie deklaruje 70% badanych, w tym 51% z nich wykorzystywało w tym celu Internet, 30% uczyło się w miejskiej pracy poprzez obserwację, coaching czy mentoring, zaś 20% na kursach, treningach
i szkoleniach sportowych. Co ciekawe 4% badanych deklaruje rozwój kompetencji poprzez udział w akcjach
charytatywnych i wolontariacie, 5%, zdobywało umiejętności, działając w organizacji, uczestnicząc we wspólnych spotkaniach lub kołach zainteresowań, zaś wyłącznie 2% badanych kompetencje zdobywało na studiach
zaocznych i podyplomowych, a 1% w szkołach dla dorosłych. W obszarze edukacji pozaformalnej związanej
z wykonywaną pracą na pierwszym miejscu uplasowały się w 17% osoby uczestniczące jedynie w szkoleniach obowiązkowych jak szkolenia BHP i ppoż.̇. Jeżeli chodzi o skuteczność podnoszenia kompetencji w praktyce 63% badanych Polaków zadeklarowało, że wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy, za to
37% szkolących się deklaruje, że nie ma pełnej możliwości wykorzystania zdobywanej wiedzy i umiejętności.
W kontekście motywacji Polaków do rozwijania kompetencji w 60% to podniesienie kwalifikacji potrzebnych
w pracy, 57% wymagania ze strony pracodawcy, 19% wzrost wynagrodzenia. Dla analizy koniecznym jest
uzupełnienie obrazu Polskiego rynku usług rozwojowych, który w Polsce tworzą głównie podmioty prywatne w niemal 84%, z czego większość z nich, bo 63% charakteryzuje co najmniej 10-letni staż. 99% badanych
podmiotów należy do kategorii przedsiębiorstw regionalnych oraz kategorii MŚP z obserwowaną tendencją
do postępującego rozdrobnienie podmiotów w sektorze. Usługi rozwojowe są finansowane głównie ze źródeł
prywatnych – w 70% przez samych klientów, zarówno indywidualnych osób - 43%, jak i przedsiębiorstw - 28%,
choć w kontekście wartości obrotów większy udział mają przychody uzyskane od klientów zbiorowych. Według ww. raportu sektor SSR charakteryzuje się bierną, reaktywną strategią działania i „brakiem świadomego
wyznaczania nowych kierunków w uczeniu się dorosłych oraz rozwoju kadr w przedsiębiorstwach poprzez
wprowadzanie innowacyjności w świadczonych przez sektor usługach”. Dodatkowo w okresie poprzedzającym pandemię obserwowano ujemną dynamikę innowacyjności. Co ciekawe, jak wynika z badania, podmioty
najczęściej oferowały i realizowały szkolenia i treningi, kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności
zawodowych. Dodatkowo przed pandemią w sektorze wyraźnie dominował stacjonarny sposób świadczenia
usług (81%), kolejno zaś mieszany (9%) i zdalny (6%). Rynek szkoleniowy w Polsce charakteryzuje się brakiem
wyraźnej specjalizacji podmiotów w realizowaniu jednorodnej formy dostępu do usług rozwojowych a tematyka usług dotyczy przede wszystkim zarzadzania dodatkowo popularne są też szkolenia z zakresu księgowości i finansów, nieruchomości, doskonalenia kompetencji miękkich, jak i specjalistycznych kompetencji zawo-
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dowych, a dynamika zmian tematyki usług w jest niewielka. Sektor w niewielkim stopniu również inwestuje w
rozwój kadry merytorycznej. W większości na rozwój kompetencji statystycznego pracownika, przewidziany
jest przedział finansowy do 200 zł na rok - kiedy dla porównania jeden dzień szkolenia to wydatek od 600 zł
do 8000 zł ze strony klienta. Przedstawiciele sektora jednak dobrze oceniają jakość usług świadczonych przez
swoją branżę, z czego 38% z nich uważa, że nie potrzebuje poprawiać jakości. Jeśli chodzi o nią samą 57% badanych deklaruje, że nie podjęło żadnych działań wpływających na podniesienie jakości świadczonych usług,
56% posiada akredytację lub certyfikat, a 25% jest zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych. Dodatkowo 86% deklaruje prowadzenie kontroli jakości kadry merytorycznej w tym 52% każdorazowo po wykonanej
usłudze. Niewiele ponad połowa przeprowadza ewaluację uczestników usługi. 67
Tabela nr 3: Powody skłaniające do rozwijania kompetencji zawodowych
a sytuacja zawodowa w przypadku osób w wieku 25–64 lata w roku 2019.

Powody skłaniające do rozwijania kompetencji
zawodowych a sytuacja zawodowa w przypadku

pracujący

bezrobotni

nieaktywni

ogółem

Podniesienie umiejętności potrzebnych w pracy

60%

52%

55%

60%

Wymagania ze strony pracodawcy

56%

27%

29%

55%

Uzyskanie certyfikatu/licencji

19%

44%

32%

20%

Zwiększenie swoich zarobków

18%

8%

7%

18%

Możliwość bezpłatnego udziału

9%

14%

18%

10%

Znalezienie lepszej pracy

10%

40%

15%

10%

Zmniejszenie ryzyka utraty pracy

7%

15%

3%

8%

Planowanie założenia własnej firmy

4%

15%

18%

4%

Skierowanie przez urząd pracy

-

-

5%

2%

osób w wieku 25–64 lata w roku 2019

Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2019 , Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy.
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Tabela nr 4: Źródła finansowania usług rozwojowych świadczonych przez badane podmioty.

Źródła finansowania usług rozwojowych świadczonych przez badane podmioty

Środki osób indywidualnych, słuchaczy

43%

środki przedsiębiorców

28%

środki europejskie

14%

środki pochodzące z Funduszu Pracy

5%

środki instytucji publicznych

9%

inne

1%

Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2019 , Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy.
Tabela nr 5: Podstawowe wskaźniki aktywności edukacyjnej w 2019 r. dla osób w wieku
25–64 lata (%) w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Podstawowe wskaźniki aktywności edukacyjnej w 2019 r. dla osób w wieku 25–64 lata (%) w okresie ostatnich 12 miesięcy
Edukacja formalna

4,8%

Edukacja pozaformalna związana z rozwojem zawodowym i pozazawodowym (bez uczenia się w miejscu pracy, bez BHP, ppoż.)

38,9%

Edukacja pozaformalna związana z rozwojem zawodowym (bez uczenia się w miejscu pracy, bez BHP, ppoż.)

28,3%

Tylko BHP, ppoż.

16,7%

Uczenie się w miejscu pracy (on-job)

30%

Edukacja pozaformalna pozazawodowa

25,1%

Nieformalne uczenie się

69,6%

Aktywność edukacyjna I – formalna i/lub pozaformalna (bez BHP, ppoż., bez uczenia się w miejscu pracy)

40,2%

Aktywność edukacyjna II – formalna i/lub pozaformalna (z BHP, ppoż., bez uczenia się w miejscu pracy)

53,4%

Aktywność edukacyjna III – formalna, pozaformalna, nieformalna (bez BHP, ppoż., bez uczenia się w miejscu pracy)

73,4%

Uczenie się w jakiejkolwiek formie (formalne, pozaformalne, w miejscu pracy,

80,6%

z obowiązkowymi, nieformalnie)

Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2019, Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy.
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Jak wynika z niniejszej części raportu, możemy śmiało mówić, że w Polsce borykamy się ze zjawiskiem
niedopasowania kompetencyjnego w stosunku do realnych potrzeb pracodawców, które w części raportów
i publikacji nazywane jest wprost największym wyzwaniem polskiego rynku pracy68. Pomimo relatywnie wysokiego poziomu wykształcenia wśród Polaków, asymetria w oczekiwaniach pracodawców a kompetencjach
pracowników jest bardzo widoczna. Jak twierdzą specjaliści, „Wiele wakatów pozostaje nieobsadzonych przez
długi okres, ponieważ firmy nie mogą znaleźć specjalistów, którzy spełnialiby ich określone oczekiwania i jednocześnie byliby zainteresowani zmianą pracy. To kluczowy powód, dla którego w wielu specjalizacjach i sektorach rynku mamy obecnie do czynienia z rynkiem kandydata”69. Problem ten pogłębiać będzie dodatkowo
starzenie się społeczeństwa. W powiązaniu z niskim uczestnictwem osób dorosłych w kształceniu prowadzi to
do poważnych konsekwencji gospodarczych, skazując osoby nie posiadające odpowiednich kompetencji do
wypadnięcia z rynku pracy skutkującego wykluczeniem kompetencyjnym.

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/hays-poland-niedopasowanie-kompetencyjne-to-najwieksze-wyzwanie-polskiego-rynku-pracy,48777.html
69
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/hays-poland-niedopasowanie-kompetencyjne-to-najwieksze-wyzwanie-polskiego-rynku-pracy,48777.html
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WYBRANE INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ
PODNOSZENIEM KOMPETENCJI/UMIEJĘTNOŚCI70

Rada Programowa ds. Kompetencji70
Rada Programowa to główna część systemu budowania współpracy środowiska edukacji i przedsiębiorców. Głównym zadaniem rady jest zachęcanie organizacji do zrzeszania się w radach sektorowych oraz
wdrażanie zaleceń w obszarze nauki i edukacji71. Dodatkowo Rada Programowa odpowiada za koordynowanie pracy Rad Sektorowych, ocenia jakość wypracowanych ustaleń oraz prowadzi do ich wdrożenia.
Sektorowe Rady ds. Kompetencji
W odpowiedzi na problem na polskim rynku pracy przy wsparciu funduszy europejskim od 2016 roku,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wraz z partnerami gospodarczymi oraz społecznymi, tworzy system Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne w formacie
branża dla branży. Gdzie 17 wybranych rad umożliwia przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne
– na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie oraz instytucje szkoleniowe72. Na potrzeby rad wyłoniono 19
sektorów, obejmujących branże kluczowe dla gospodarki. Dla każdego z nich może zostać utworzona Rada
Sektorowa. Same rady tworzone będą etapami rozpoczynając od 2016 roku kiedy został rozstrzygnięty konkurs na utworzenie pierwszych sześciu Rad. Każdą z Rad tworzą osoby związane z daną branżą – przedsiębiorcy, organizacje pracodawców i pracowników, przedstawiciele systemu edukacji, nauki, administracji oraz
instytucji rynku pracy. Zakres prac Rad Sektorowych obejmuje opracowywanie między innymi: „listy kompetencji niezbędnych oraz szczególnie poszukiwanych u pracowników danej branży: pożądane profile kompetencji absolwentów szkół/uczelni oraz pracowników z określonych szczebli/stopni zawodowych, projekty
zmian programów nauczania, dla wykształcenia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, projekty zajęć
praktycznych czy staży, dla uzyskania określonych umiejętności praktycznych, zakresy umiejętności dla uzyskania kolejnych stopni zawodowych wraz zakresem egzaminów, projekty przepisów regulujących standardy
zawodowe.”73.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Z dniem 6 października 2020 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w drodze przekształcenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało utworzone Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. dotychczasowy zakres działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej został rozszerzony i objął również dział pracy, który obejmuje sprawy: zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, stosunków pracy i warunków pracy, wynagrodzeń
Przez wzgląd na traktowanie w literaturze kompetencji i umiejętności często w charakterze synonimów na potrzeby niniejszego raportu w kontekście wyszukiwania instytucji uznano za właściwe posługiwanie się obydwoma terminami.
71
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/sektorowe-rady-ds-kompetencji#konkursy
72
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/sektorowe-rady-ds-kompetencji#konkursy
73
http://rada.pracodawcyrp.pl/o-systemie-rad-sektorowych/
70
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i świadczeń pracowniczych, zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców. W ramach działu praca realizowane są założenia programów takich jak: Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność, który został przyjęty przez
Radę Ministrów w dniu 26 października 2018 r.; Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom
wykluczonym społecznie i zawodowo, czy Funkcjonowanie wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy74.
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Minister Edukacji i Nauki to naczelny organ administracji publicznej, któremu powierzono obsługę
w zakresie działów administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka zapewnia
Ministerstwo Edukacji i Nauki utworzone z dniem 1 stycznia 2021 roku. rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 17 grudnia 2020 roku. Zakres działania Ministra określają: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 października 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki oraz
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335). W kontekście niniejszego
raportu jako działania ministerstwa należy podkreślić szczególnie w zakresie: prowadzenia punktu Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, zapewnienie doradztwa zawodowego dla uczniów czy
koordynacja szkolnictwa branżowego.
Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań́ należy w szczególności:
monitorowanie procesu wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, monitorowanie wdrażania rozwiązań́ na rzecz uczenia się przez całe życie w tym rozwoju wiedzy i umiejętności ważnych
dla innowacyjnej gospodarki, zatrudnienia i spójnego społeczeństwa; przygotowywanie projektów modyfikacji dokumentu rządowego dotyczącego kierunków działań na rzecz uczenia się przez całe życie; współpraca
z partnerami i instytucjami istotnymi dla rozwoju uczenia się przez całe życie, monitorowanie prac prowadzonych w Unii Europejskiej w zakresie uczenia się przez całe życie, w tym europejskich ram kwalifikacji.
W skład Zespołu wchodzą: wskazani zarządzeniem ministrowie lub wyznaczeni przez nich sekretarze stanu
lub podsekretarze stanu. Dodatkowo Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez
upoważnionych przedstawicieli, a w pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w szczególności przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, związków zawodowych, Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz eksperci75.

https://www.gov.pl/web/rodzina/informacje-o-urzedzie
ZARZĄDZENIE NR 58 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do
spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
74
75
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Publiczne służby zatrudnienia
To system wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, powoływanych przez władze samorządowe
odpowiedniego szczebla: wojewódzkiego i powiatowego, realizujące zadania określone ustawą. Funkcję koordynatora publicznych służb zatrudnienia pełni Minister właściwy ds. pracy, a system organów zatrudnienia
ma charakter rządowo-samorządowy, przy czym jego ważną cechą jest niezależność każdej jednostki organizacyjnej. O ile ogólna polityka rynku pracy ustalana jest na szczeblu krajowym to urzędy pracy zarówno
powiatowe, jak i wojewódzkie określają i koordynują politykę lokalnego i regionalnego rynku pracy zgodnie
z potrzebami danego rynku. Urzędy pracy są jednostkami organizacyjnymi podległymi odpowiednio samorządom województwa i powiatu wspierając idee decentralizacji.
Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy należą:
Tabela nr 6: Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich
● określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do
krajowej polityki rynku pracy;
współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
Programy aktywizacji zawodowej
● koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
Podział środków Funduszu Pracy
● podział posiadanych środków Funduszu Pracy, w tym realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy;
Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
● programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego;
Badania i analizy rynku pracy
● opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
Przeciwdziałanie skutkom planowanych zwolnień
● inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
Przepływ pracowników między państwami
● realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami;
● realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych
przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
●

●

realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw;
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Poradnictwo oraz informacje zawodowe
● świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na
terenie województwa;
opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa, w tym współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie opracowywania, gromadzenia i aktualizowania informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym;
Szkolenia
● organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów
pracy;
●

współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży;
Dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy
● współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy;
Tworzenie rejestrów i wydawanie certyfikatów
● prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru
agencji zatrudnienia;
●

●

współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie
art. 4 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

●

udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w wyżej wymienionej ustawie i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia.
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/zadania-wojewodzkiego-urzedu-pracy

Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należą:
Tabela nr 7: Zadania Powiatowego Urzędu Pracy

Przeciwdziałanie bezrobociu
● udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
●

organizowanie i finansowanie szkoleń osobom bezrobotnym i poszukującym pracy;

●

opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

●

udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

●

rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

●

przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
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Obsługa bieżąca środków z Funduszu Pracy
● inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
●

inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo
środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy;
Wydawanie decyzji
● uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego;
●

●

przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa
do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych
umów;

●

obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub
kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy;

o odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego
świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy;
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich
● współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania
środków Funduszu Pracy;
●

współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac
społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
Aktywizacja zawodowa
● opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
●

●

pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego
rynku pracy, w tym udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

●

kierowanie bezrobotnych do udziału w programach aktywizacyjnych (np. Program Aktywizacja i Integracja,
program specjalny, program regionalny);

realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;
Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
● realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia
●

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
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Badania i analizy rynku pracy
● opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz
organów zatrudnienia;
Przeciwdziałanie skutkom planowanych zwolnień
● inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
Przepływ pracowników między państwami
● realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw oraz państw,
z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji;
●

realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności przez:

●

realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES;

●

realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania
tych partnerstw;

●

badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia
na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w tym realizowanie
zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać
lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Tworzenie rejestrów
● współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych.
●

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/zadania-powiatowego-urzedu-pracy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Jej celem jest „realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną
i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów
ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej”. W tym celu PARP zaangażowana jest w krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia, biorąc aktywny udział w tworzeniu i efektywnym
wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do
przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Prowadzą inicjatywy takie jak między innymi Akademia PARP czy Baza Usług Rozwojowych76.
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https://www.parp.gov.pl
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy
To rozwiązanie systemowe, wprowadzone w 2014 roku, przeznaczone dla pracowników oraz pracodawców, którzy są zainteresowani przekwalifikowaniem lub aktualizacją wiedzy i umiejętności. Celem jego
utworzenia jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Źródłem finansowania ww. narzędzia jest
Fundusz Pracy, a w jego ramach możliwe jest uzyskanie środków na finansowanie: kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, określenia potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie
tego kształcenia ze środków KFS, badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia
lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
w związku z podjętym kształceniem. O środki na ww. działania mogą ubiegać się pracodawcy77.
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https://www.wup.pl/pl/dla-pracodawcy/krajowy-fundusz-szkoleniowy/kfs-kierunkowe-wytyczne-dla-urzdow-pracy/
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ROZWIĄZANIA I DOBRE PRAKTYKI NA ŚWIECIE

Problem dotyczący asymetrii pomiędzy potrzebami kompetencyjnym pracodawców a kompetencjami
posiadanymi przez pracowników, nie jest specyficzny dla naszego kraju, podobnie jak konieczność wydłużenia
cyklu edukacyjnego z czasu szkolnego na okres całego życia. Zajmuje się nim również Unia Europejska o czym
możemy czytać w jej rozlicznych dokumentach, między innymi w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dokument ten powołuje się na pierwszą
zasada europejskiego filaru praw socjalnych która stanowi, że „każda osoba ma prawo do dobrej jakości
i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności,
które pozwolą jej w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku
pracy”. Wyraża ona również „prawo każdej osoby do terminowego i dostosowanego do potrzeb wsparcia na
rzecz poprawy perspektyw zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny rachunek, w tym wsparcia
w szkoleniu i zmianie kwalifikacji zawodowych, dalszym kształceniu oraz poszukiwaniu pracy”, a wspieranie
rozwoju kompetencji stanowi jeden z celów przyświecających wizji tworzenia europejskiego obszaru edukacji. Dokument podkreśla, iż aby „utrzymać obecny poziom życia, wspierać wysoki poziom zatrudnienia oraz
wzmacniać spójność społeczną w kontekście przyszłego społeczeństwa i świata pracy, potrzebny jest ludziom
odpowiedni zestaw umiejętności i kompetencji. Wspieranie ludzi w całej Europie w nabywaniu umiejętności
i kompetencji warunkujących samorealizację, zdrowie, szanse na zatrudnienie oraz włączenie społeczne pomaga wzmacniać odporność Europy w okresie szybkich i głębokich przemian.” Podkreślajac jednocześnie,
że aktualne wymagania dotyczące kompetencji „uległy zmianie w związku z rosnącą liczbą miejsc pracy
poddanych automatyzacji, coraz istotniejszą rolą technologii we wszystkich dziedzinach pracy i życia oraz
zwiększającym się znaczeniem kompetencji społecznych, obywatelskich i w zakresie przedsiębiorczości, które
pozwalają zapewnić odporność i zdolność dostosowania się do zmian.”. A samo zalecenie według dokumentu
powinno objąć „szerokie spektrum struktur kształcenia, szkolenia i uczenia się, zarówno formalnego, pozaformalnego, jak i nieformalnego, w perspektywie uczenia się przez całe życie. Powinno służyć ustanowieniu
wspólnego rozumienia kompetencji, które mogą wspierać przechodzenie pomiędzy tymi różnymi strukturami
uczenia się i współpracę między nimi.” Przy tym wskazując katalog kompetencji kluczowych jakie państwa
członkowskie powinny wspierać w ramach krajowych strategii uczenia się przez całe życie. Przy czym jako
kompetencjie kluczowe definiując te kompetencje, „których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju
osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je
w perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa przez całe dorosłe życie, za pomocą uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, we wszystkich kontekstach, w tym
w rodzinie, szkole, miejscu pracy, sąsiedztwie i innych społecznościach. Wszystkie kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne; każda z nich przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie. Kompetencje
mogą być stosowane w wielu różnych kontekstach i rozmaitych kombinacjach. Ich zakresy się pokrywają i są
ze sobą powiązane: aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Takie umiejętno-
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ści jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, umiejętności analityczne, kreatywność i umiejętności międzykulturowe są elementem wszystkich
kompetencji kluczowych.”78.
Tabela nr 16: Katalog kompetencji kluczowych jakie państwa członkowskie powinny wspierać
w ramach krajowych strategii uczenia się przez całe życie
Katalog kompetencji kluczowych jakie państwa członkowskie powinny wspierać
w ramach krajowych strategii uczenia się przez całe życie
- podstawowe - rozumienie i tworzenie informacji, rozumowania matematycznego i podstawowych umiejętności cyfrowych
- kompetencje w zakresie umiejętności uczenia się jako stale udoskonalanej podstawy uczenia się i udziału w społeczeństwie
w perspektywie całego życia
- kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologicznych, inżynierii i matematyki, z uwzględnieniem ich powiązania
ze sztuką, kreatywnością i innowacyjnością
- kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy
- kompetencje językowe zarówno w odniesieniu do języków urzędowych, jak i innych
- kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
- kompetencje cyfrowe
- kompetencje obywatelskie

Źródło: opracowane na podstawie zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia
się przez całe życie (2018/C 189/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en

Strategia ta wydaje się słuszna ze względu na badania, z których wynika, że około 1 na 5 osób dorosłych na terenie Unii Europejskiej nie ukończyła szkoły średniej, z czego najniższy poziom wykształcenia
wśród dorosłych jest krajach Europy Południowej - wykształcenia średniego nie posiada 61% dorosłych
w Turcji, 48% w Portugalii, 44% na Malcie, 39% w Hiszpanii, gdy dla porównania, w Polsce jest to jedyne 7%,
co jest jednym z najniższych odsetków w Europie. Dodatkowo znaczna część dorosłych w Europie ma niski
poziom umiejętności czytania oraz pisania, liczenia i/lub kompetencji cyfrowych. Tu podobnie z najwyższym
odsetkiem osób o niskich umiejętnościach czytania, pisania i liczenia wśród osób dorosłych boryka się kolejno
Turcja (39%), Hiszpania (22,5%) oraz we Włochy (21%). W Polsce 15% osób dorosłych posiada niskie umiejętności w tym zakresie. W kontekście osób dorosłych, które posiadają niskie kompetencje cyfrowe najwyższy
wskaźnik występuje, w Macedonii (56%), Bośni i Hercegowinie (52%) oraz Rumunii (47%). W Polsce wynosi
on 39% jest również stosunkowo wysoki - dla porównania średnia UE wynosi 30%. Co istotne, samo uczestnictwo osób dorosłych w kształceniu i szkoleniu jest nierównomierne w różnych krajach europejskich. Znaczne
wyższe wskaźniki uczestnictwa odnotowuje się w krajach skandynawskich i niektórych państwach Europy
ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie,
(2018/C 189/01) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en
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Zachodniej. Zaś samo uczestnictwo w kształceniu dorosłych jest występuje przede wszystkim wśród osób
o wysokich kwalifikacjach, co jest szczególnie widocznie, gdy analizuje uczestnictwo osób dorosłych nisko
wykwalifikowanych, gdzie ich odsetek dla Bułgarii, Cypru, Czarnogóry czy Polski wynosi około 1%, podczas
gdy średnia dla krajów UE 4%, dla maksymalnie 24% w Szwecji czy Danii79.
Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy coraz więcej przykładów programów wdrażanych przez
państwa w kontekście poprawy umiejętności osób o niskich kompetencjach wpisanych jako elementu szerszej strategii edukacji i szkoleń. Dodatkowo doświadczenia te pozwalają na stwierdzenie, że „poprawa kompetencji przyczynia się do poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej osób dorosłych wymagających wsparcia”. Programy te mogą przybierać różną formę, w zależności czy cel związany z poniesieniem umiejętności
postawiony jest bezpośrednio czy pośrednio, oraz w zależności od miejsca szkolenia. Wskazane kompetencji
kluczowe znajdują odzwierciedlenie w dobrych praktykach realizowanych z powodzeniem na terenie Europy
oraz poza nią, a jako takie można wymienić liczne programy zarówno w kontekście lokalnym jak i narodowym.
Wśród tych ostatnich należy szczególnie wyróżnić angielską strategię Skills for Live, zapoczątkowana przez
premiera Tony’ego Blaira w marcu 2001 roku. Miała ona na celu poprawę umiejętności czytania i pisania
dorosłych oraz umiejętności liczenia i została ustanowiona jako część szerszej krajowej strategii umiejętności
w celu zwiększenia liczby młodych ludzi i dorosłych posiadających odpowiednie umiejętności. Skills for Life
miało podnieść podstawowe umiejętności w obliczu zmieniającego się charakteru miejsca pracy i rosnącej
złożoności tradycyjnych zawodów, oraz uczynić Wielką Brytanię bardziej równym społeczeństwem80. Kolejno
powstała Australijska The National Foundation Skills Strategy for Adults, dziesięcioletnia strategia, która skupiają się na poprawie wyników edukacji i zatrudnienia Australijczyków w wieku produkcyjnym o niskim poziomie podstawowych umiejętności (język, umiejętność czytania i pisania, liczenia i zdolności do zatrudnienia).
W ramach strategii wskazane zostały cztery priorytetowe obszary działania:
- Podnoszenie świadomości i zaangażowania w działanie – budowanie zrozumienia podstawowych umiejętności w miejscu pracy i społeczności oraz usuwanie piętna związanego z niskimi umiejętnościami osób
dorosłych;
- Dorośli uczniowie mają wysokiej jakości możliwości uczenia się i wyniki – zapewniając różnorodne możliwości rozwoju podstawowych umiejętności, które można dostosować do indywidualnych potrzeb;
- Wzmocnienie umiejętności podstawowych w miejscu pracy – ustanowienie silnych i trwałych partnerstw
między rządem, przemysłem, pracodawcami i związkami oraz zapewnienie szkolenia w zakresie umiejętności
podstawowych, które odpowiada potrzebom pracodawców i branży;
- Budowanie zdolności kadry zajmującej się kształceniem i szkoleniem do dostarczania podstawowych umiejętności – budowanie umiejętności specjalistów z zakresu języka specjalistycznego, umiejętności czytania, pisania i liczenia, rozwijanie siły roboczej w celu umożliwienia skutecznego nauczania umiejętności związanych
79
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https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_rynek_pracy_wrzesie_2021.pdf
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36 Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce

z zatrudnieniem oraz wspieranie trenerów zawodowych w celu lepszej integracji podstawowych umiejętności
ze szkoleniem zawodowym81.
Podobną strategie przyjęły również Niemcy, zaś we Francji utworzono specjalną agencję do walki
z analfabetyzmem, odpowiedzialną również za wprowadzanie rozwiązań w obszarze kształcenia dorosłych
o niskich kompetencjach, dzięki której dorośli mogą skorzystać z opracowanych przez nią programów, które
są finansowane ze środków krajowych oraz europejskich. Aktualnie na podobne rozwiązanie zdecydowały
się Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadzając National Program for Advanced Skills. Strategia zaawansowanych umiejętności opiera się na perspektywicznym podejściu i określa ramy krajowe mające na celu
konsolidację koncepcji uczenia się przez całe życie dla obywateli i mieszkańców ZEA. Strategia jest ukierunkowana na trzy kategorie odbiorców: uczniowie i studenci, absolwenci oraz doświadczeni pracownicy. Strategia określa cztery główne kategorie przyszłych umiejętności: umiejętności podstawowe, kompetencje, cechy
osobowości i umiejętności specjalistyczne, aby zapewnić uczącym się przez całe życie i uczniom elastyczne
umiejętności mające zastosowanie w różnych zawodach i sektorach82.
W kontekście jednostkowym, jako przykład organizacji i programów prowadzonych można wymienić
między innymi:
Aufbaugilde w Heilbronn - organizację pozarządowa powiązana z Diakonie Baden-Württemberg
w południowych Niemczech, która pracuje na rzecz osób najbardziej zmarginalizowanych, którzy nie mogą
dopasować się do głównego nurtu rynku pracy ze względu na bardzo niski poziom umiejętności i niskie
przywiązanie do rynków pracy. Aufbaugilde ma na celu zapewnienie profesjonalnej pomocy, która zapewnia użytkownikom zorganizowaną strukturę dnia i wspiera ich we wszystkich ich osobistych potrzebach.
Po długich latach przebywania poza rynkiem pracy niektórzy z objętych wsparciem utracili podstawowe postawy potrzebne do uzyskania zdolności do zatrudnienia, dlatego też są poddawani szkoleniu, polegającemu
na nauce odpowiedzialności za siebie, za wykonywaną pracę, punktualności czy usystematyzowania planu
dnia83.
Projekt Casa del Lavoro prowadzony przez Diaconię Valdese we Włoszech – NGO który wspierająca centra
zatrudnienia i uczy podstawowych umiejętności poszukiwania pracy. Zespół specjalizujący się w integracji
zawodowej zapewnia szkolenia w zakresie redagowania życiorysów i korzystania z platform internetowych
do poszukiwania pracy84.
Silver Starters - cykl szkoleń z zakresu nowoczesnej przedsiębiorczości dla osób 50+. Inspiruje starszych obywateli do zakładania nowych firm. Niemniej jednak rozpoczęcie nowego biznesu może wydawać się zniechęcającą perspektywą dla kogoś, kto nigdy tego nie próbował. Wiele osób starszych rozważa założenie start-upu, jednak wiele kursów jest przeznaczonych dla młodych przedsiębiorców lub do nich kierowany jest przekaz
https://www.dese.gov.au/skills-information-training-providers/national-foundation-skills-strategy-adults
https://uaecabinet.ae/en/details/news/uae-cabinet-approves-strategy-for-advanced-skills-national-programme-2
https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/advanced-skills-strategy
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marketingowy. Dlatego stworzono wyjątkowy program, który ma na celu wspieranie osób powyżej 50 roku
życia w rozpoczęciu i prowadzeniu własnego biznesu. Jest to ośmiotygodniowy kurs specjalnie zaprojektowany, aby wyposażyć starszych obywateli w kompetencji narzędzia i wiedzę, których potrzebują, aby ich firma
mogła prosperować i pokonywać wszelkie bariery, jakie mogą napotkać po drodze85.
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PODSUMOWANIE

Jak podkreślano wielokrotnie w niniejszej publikacji, znajdujemy się aktualnie na progu „nowego”,
przede wszystkim ze względu na mega trendy, takie jak postępująca globalizacja, dynamiczny postęp technologiczny oraz nieuniknione zmiany demograficzne. Ze względu na to, wydaje się, że kluczowym czynnikiem
sukcesu gospodarczego, dobrobytu jednostki oraz spójności społecznej, będzie w najbliższych latach rozwijanie i wzmacnianie kompetencji osób - zarówno przed wejściem na rynek pracy, na rynku pracy, oraz po wyjściu z niego. O ile, jak zakładają definicje dotyczące zarządzania, wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa są
zależne od wartości skumulowanych w nich zasobów i umiejętności, które jak wynika z definicji współtworzą
kompetencje organizacyjne86, w opinii autora nie byłoby nadużyciem parafrazowanie uznając, że wyniki osiągane przez państwo są zależne od wartości skumulowanych w nim szeroko definiowanych zasobów i kompetencji jego ludności. Jednak, pomimo że kwestia kompetencji jest dobrze opisana w kontekście potrzeb
i wyzwań rynku pracy, a ich brak czy niedopasowanie są dobrze scharakteryzowane przez ujęcie zjawisk takich
jak luka kompetencyjna czy niedostosowanie społeczne, to w kontekście problemów z ogólnym niedoborem
kompetencji natykamy się na brak szerszej perspektywy. Dzieje się tak, ponieważ wcześniej przedstawione
definicje są wprost powiązane z rynkiem pracy, samym przedsiębiorstwem i naukami o zarządzaniu, zaś kompetencje są powiązane również z innymi dziedzinami życia człowieka, a ich posiadanie jak i deficyt wpływa
na jego ogólne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dlatego tak istotnym wydaje się wprowadzenie do szerokiego użycia pojęcia wykluczenia kompetencyjnego, które odpowiada na nowe wyzwania stawiane przed
jednostkami. Wprawdzie dotychczas mogliśmy posługiwać się zjawiskami takimi jak wykluczenie cyfrowe,
edukacyjne i kulturowe, ekonomiczne, strukturalne, informacyjne oraz inne szerzej opisywane w literaturze,
jednak obecny świat oraz jego postęp i nastawienie na kompetencje jednostek wymaga od nas nowych definicji. Sama literatura przedmiotu wskazuje, że narażone na wykluczenie są szczególnie osoby niezaradne,
słabo wykształcone, bezrobotni, osoby starsze, migranci, obcokrajowcy, bezdomni, niepełnosprawni, dzieci
z rodzin wielodzietnych oraz niepełnych, mieszkańcy wsi popegeerowskich, osoby uzależnione, młodzież
opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze, czy opuszczający zakłady karne87. W kontekście wykluczenia kompetencyjnego, katalog ten wydaje się jednak znacznie szerszy.
W świetle definicji przedstawionej przez Fundację Przyszłość Pokoleń, wykluczenie kompetencyjne,
rozumiane jest jako „długotrwała marginalizacja jednostki w życiu społecznym i zawodowym ze względu
na brak kompetencji będących podstawą funkcjonowania w określonym środowisku społecznym lub zawodowym. Wykluczenie kompetencyjne dotyczy osób niedostosowanych (z rożnych przyczyn) do środowiska,
w którym funkcjonują ̨ lub mają, lecz nie mogą ̨ efektywnie funkcjonować. Brak kompetencji rozumiany jest
tutaj zarówno jako brak posiadania umiejętności „twardych”, takich jak określone uprawnienia, znajomość
fachu lub umiejętność obsługi urządzeń, jak i brak posiadania umiejętności „miękkich” objawiających się ̨ nieN. Baskiewicz, T. Ożóg, Eliminacja luk kompetencyjnych jako podstawa kształtowania zespołów w organizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie” Politechnika Śląska, 2017.
87
S. Wilk, M. Pokrzywa, Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki badań, 2013
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celowym niedostosowaniem do obyczajów, kultury i brakiem zrozumienia mechanizmów kierujących określonym środowiskiem. Wykluczenie kompetencyjne widoczne jest przede wszystkim w wieku niemobilnym, lecz
może dotykać również osoby młodsze. Wykluczeniu kompetencyjnemu mogą,̨ choć nie muszą towarzyszyć:
wykluczenie społeczne czy cyfrowe. Z całą pewnością ̨ jednak sprzyjają one występowaniu wykluczenia kompetencyjnego”88
Możemy podzielić tę definicję na trzy podstawowe pytania: Co wyklucza? – rozumiane jako przyczyny,
warunki prowadzące do wykluczenia; Kto jest wykluczony? – w kontekście osoby jako jednostki, czy grupy;
Czego dotyczy wykluczenie? – w kontekście odpowiedzi na pytanie, do czego nie będzie miała dostępu jak
np.: korzystanie z zasobów publicznych, usług, zdobywanie dochodów i inne89.
Co wyklucza? – długotrwała marginalizacja jednostki w życiu społecznym i zawodowym, ze względu
na brak kompetencji będących podstawą funkcjonowania w określonym środowisku społecznym lub zawodowym. Brak kompetencji rozumiany jest tutaj zarówno jako brak posiadania umiejętności „twardych”, takich jak określone uprawnienia, znajomość fachu lub umiejętność ́ obsługi urządzeń, jak i brak posiadania
umiejętności „miękkich”, objawiających się ̨ niecelowym niedostosowaniem do obyczajów, kultury i brakiem
zrozumienia mechanizmów kierujących określonym środowiskiem. Mogą być to zarówno język związany
z miejscem pracy, gotowość do migracji, niezrozumienie mechanizmów pracy w zespołach człowiek-maszyna,
mała elastyczność na zmiany, brak umiejętności wykorzystania nowych kanałów komunikacji, brak otwartości
na zdobywanie edukacji i podnoszenie kwalifikacji, oraz wiele innych.
Kto jest wykluczony? – osoby niedostosowane (z rożnych przyczyn) do środowiska, w którym funkcjonują ̨ lub mają, lecz nie mogą ̨ efektywnie funkcjonować. Wykluczenie kompetencyjne widoczne jest przede
wszystkim w wieku niemobilnym, lecz może dotykać również ̇ osoby młodsze. Tu przede wszystkim należy
wymienić osoby nieaktywne zawodowo, matki powracające bo długiej przerwie na rynek pracy, długotrwale
bezrobotnych, osoby, których zawody praktycznie zniknęły z rynku pracy – w kontekście globalnym, jak i lokalnym, ale także osoby, które utrzymywały się poza głównym nurtem społecznym.
Czego dotyczy wykluczenie? - utrudnia dostęp do rynku pracy oraz funkcjonowanie w coraz bardziej
złożonym oraz zdigitalizowanym świecie - środowisku wymagających od swoich członków cech takich jak
mobilność oraz umiejętności związanych z cyfryzacją rozumianych już nie tylko jako posiadanie dostępu do
Internetu, ale również współpraca człowiek-maszyna, przenikanie słownictwa dotąd kojarzonego z Internetem do codziennego życia, ale i sposobu komunikacji, elastyczności pracy w zmiennych zespołach pracowniczych oraz posiadania „ludzkich” kompetencji, nadążania za zmianą technologiczną, udział w coraz bardziej
zdigitalizowanej i opartej na partycypacji bezpośredniej debacie publicznej, możliwości tworzenia informacji
oraz innych.
W Polsce zdecydowanie możemy mówić o problemie wykluczenia kompetencyjnego, które już w tym
momencie zwiększa asymetrię na rynku pracy, z jednej strony powodując problemy ze znalezieniem pracow88
89

Wykluczenie kompetencyjne osób starszych i możliwość ich aktywizacji, Fundacja Przyszłość Pokoleń, 2020
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nika po stronie pracodawcy, z drugiej zaś powodując problem ze znalezieniem pracy po stronie pracownika.
W kontekście pracodawców problem jest zauważalny w różnych branżach, a według ww. prognoz będzie się
on tylko powiększał, obciążając w coraz większym stopniu pracodawcę kosztami kształcenia lub dokształcania pracowników. O ile nie jest to problem w kontekście dużych przedsiębiorstw, które już prowadzą szeroko
zakrojone programy edukacyjne dla pracowników, szykując się na ich jeszcze większe rozszerzenie, o tyle stanowić to będzie ogromne wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często nie mają funduszy na
tego typu cele, tym samym tracąc na konkurencyjności, co jeszcze bardziej pogłębia nierówności na rynku.
Problemem wydaje się również wcześniej wspomniana mała świadomość pracodawców odnośnie
programów, z jakich mogą skorzystać w celu sfinansowania lub dofinansowania edukacji dla pracownika.
W kontekście pracownika, wykluczenie kompetencyjne należy rozpatrywać jako barierę zarówno na rynku
pracy, ale i w sprawnym poruszaniu się w społeczeństwie w ogóle. Jego immanentną cechą jest pogłębianie
się w czasie prowadzące w skrajnych przypadkach do bezradności, wykluczenia z rynku pracy, wykluczenia
społecznego czy wykluczenia ekonomicznego. W jego niektórych przypadkach prowadzi również do wykluczenia kulturowego czy językowego. O ile sama podatność na wykluczenie kompetencyjne rośnie wraz z wiekiem, nie jest on jego cechą konieczna. Wykluczenie kompetencyjne zależne jest bowiem przede wszystkim
od aktywności społecznej czy na rynku pracy i może być powodem „przegapienia” zmiany czy to technologicznej czy obyczajowej prowadzącej do niemożności lub trudności pominięcia jej w dalszym procesie uczestnictwa w społeczeństwie jako zbiorze relacji czy rynku pracy. Może stać się to na przykład przez brak zdolności
obsługi komputera, koniecznej do wysłania aplikacji do pracy, czy brakiem umiejętności pracy zespołowej ze
względu na dotychczasową samodzielną pracę w najprostszej formie, ale może przejawiać się również w wielu innych wariantach. Jedno jest pewne - nowoczesne społeczeństwo, jak i nowoczesny rynek pracy oparte
są na kompetencjach które powinny być wartością, przyświecającą edukacji szkolnej czy uniwersyteckiej, ale
również kształceniu w ogóle.
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Tabela nr 18: Rekomendacje ogólne

REKOMENDACJE OGÓLNE
Zróżnicowane podejście do niwelowania skutków wykluczenia kompetencyjnego – potrzeba wprowadzenia różnych form wsparcia osób wykluczonych kompetencyjnie oraz osób zagrożonych wykluczeniem kompetencyjnym.
Wielowymiarowość wykluczenia kompetencyjnego, jego uwarunkowań, genezy oraz podłoża, prowadzi do wniosku,
że proces jego skutecznego niwelowania powinien być zróżnicowany zarówno w kontekście czasu interwencji, jak
i w jej zakresie, ponieważ każdy przypadek jest indywidualny podobnie jak indywidualne są uwarunkowania oraz
predyspozycje jednostki, ale również jej cele i dążenia. Dlatego też, poza podejściem indywidualnym do każdego
przypadku (które jest trudne do realizacji oraz kosztowne) rekomenduje się po pierwsze diagnozę oraz zastosowania
różnych formy walki z wykluczeniem, zarówno poprzez kursy i szkolenia, ale także praktyki i staże dla dorosłych pracę
z doradcą zawodowym, studia podyplomowe, szkoły dla dorosłych, centra symulacji, prace z mentorami oraz inne.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
- adresat rekomendacji - PARP
- adresat rekomendacji - publiczne służby zatrudnienia
Realna współpraca między władzami, przedsiębiorcami a edukacją – między innymi szkoły i klasy patronackie dla
dorosłych
Oferta przeciwdziałania zjawisku powinna zakładać współpracę zarówno pomiędzy władzami państwowymi, podmiotami rynku pracy jak i podmiotami edukacyjnymi. Wynika to ze skuteczności jaką można potencjalnie zapewnić wyłącznie wspólną wymianą informacji, narzędzi oraz wyznaczeniem celu. W założeniu tym, władze państwowe
w porozumieniu z ekspertami oraz przedsiębiorcami, na podstawie diagnoz oraz badań wytyczają kierunek dla przyszłej edukacji, która to realizowana jest potem na każdym etapie życia człowieka zaczynając od edukacji szkolnej,
wyższej poprzez narzędzia lifelong learning. Przy założeniu, że edukacja prowadzona jest zarówno poprzez placówki
państwowe, prywatne jak i miejsca pracy przy wsparciu finansowym zarówno pracodawców jak i państwa. Dialog ten
według różnego rodzaju dokumentów oraz publikacji już istnieje, jednak w naszej optyce należy go. Rekomenduje się
pogłębienie go szerzej poza wytyczanie nowych trendów i wspólne diagnozy poprzez ustanowienie partnerstwa publiczno prywatnego w kształceniu młodzieży (czego praktykę możemy już w małej skali obserwować) oraz dorosłych
w formie patronackich kursów, oraz klas i szkół dla dorosłych, gdzie główny komponent edukacyjny dostarczany byłby
przez prywatne przedsiębiorstwa swobodnie rekrutujące później wśród absolwentów. Nie jest to koncepcja oparta
wyłącznie na najprostszych kompetencjach potrzebnych np. w pracy fizycznej, ale również możliwość wsparcia mierzącej się z deficytami pracowników branży IT.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
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Prymat kompetencji ogólnych w edukacji – wprowadzenie do programu nauczania zajęć z kreatywności, rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia
Nowy świat nie będzie światem wiedzy, ewoluuje bowiem w stronę świata kompetencji w kontekście szybkiego
zdobywania wiedzy i elastyczności jej późniejszego wykorzystania. Dlatego też należy skoncentrować się na prymacie
podnoszeniem kompetencji ogólnych w szkolnictwie ze względu na tempo zmian wiedzy specjalistycznej która niemal ekspresowo ulega dewaluacji. Dodatkowo, kompetencje ogólne dają kandydatowi do pracy większą elastyczność ́
dopasowania się ̨ do różnych wymogów stanowiskowych oraz charakteryzują się większą odpornością na dewaluację
i zmienność warunków technologicznych. Dlatego też, poza klasycznym kanonem nauczania, rekomendujemy wprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych na każdym etapie edukacji - zajęć z zakresu kreatywności. rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia czy design thinking.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wzmocnienie akcentu kompetencyjnego w jak najwcześniejszym etapie edukacji
Redukcja braków kompetencyjnych na etapie kształcenia akademickiego czy w procesie kształcenia przez pracodawcę
jest zbyt późna. Działania powinny być́ podejmowane ze wzmożoną intensywnością od jak najwcześniejszych lat, przy
założeniu, iż od najmłodszych lat wskazywać się będzie na naturalność uczenia się przez całe życie. Rekomendujemy
promowanie idei elastyczności zawodowej już wśród najmłodszych, na najniższych szczeblach edukacji. Przez promocję wśród uczniów idei lifelong learning i uświadomienie im konieczności podnoszenia kompetencji oraz wagi umiejętności wyszukiwania informacji również po zakończeniu edukacji formalnej; wprowadzenie do programu kształcenia technik szybkiego uczenia się i kompetencji samodiagnozowania własnych umiejętności oraz ich przedstawiania.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wzmocnienie społecznej prezentacji korzyści płynących z podnoszenia kompetencji
Aby wzmacnianie i podnoszenie kompetencji było efektywne konieczna jest autentyczna chęć kształcenia się. Osoby
zainteresowane muszą widzieć konkretne korzyści płynące z zaangażowania własnego czasu wysiłku (nie mówiąc już
o pieniądzach) w podwyższanie kwalifikacji, dlatego konieczne są kampanie informacyjne i reklamowe pokazujące
pozytywne skutki wzmacniania i podnoszenie kompetencji.
- adresat rekomendacji - publiczne służby zatrudnienia
adresat - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
- adresat rekomendacji - publiczne służby zatrudnienia
- adresat rekomendacji - PARP
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
Platformy i doradcy dostępni w szkołach i urzędach
Wiele osób, zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych, nie potrafi trafnie ocenić swoich kompetencji oraz ich poziomu. Jest to szczególnie ważne w kontekście wyboru ścieżki przyszłej kariery bądź zmiany kierunku zawodowego.
Osoby często również zrażają się do kompetencji związanych z obszarami, w których napotykali bariery w edukacji
szkolnej co prowadzi do dodatkowych zaniedbań, a bariery te mogą wynikać z różnych przyczyn niekoniecznie braku
predyspozycji do danej dziedziny. Sama odpowiednia ocena umiejętności posiadanych przez zainteresowanych jest
ważnym działaniem, które umożliwia trafne dopasowanie interwencji do indywidualnych potrzeb. To sprawia, że
potrzebne jest też wsparcie specjalistów, którzy profesjonalnie mogą doradzić oraz zaplanować wspólnie z zainteresowanym jego drogę kariery i wiążącą się z nią ścieżkę zdobywania bądź wzmacniania kompetencji. Konsultację
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i diagnoza specjalisty powinna być obligatoryjne przed zakończeniem każdego ze stopni edukacji (po zakończeniu
nauki w każdej ze szkół oraz studiów), aby absolwenci mogli świadomie kreować swoją edukację oraz karierę zawodową. Dodatkowo, dostęp do doradcy zawodowego powinien być możliwy w każdym wieku jako usługa świadczona
zarówno w powiatowych jak i gminnych urzędach pracy niezależnie od aktywności na rynku pracy – byłby to krok w
stronę przekształcenia PUP oraz WUP z urzędów pracy w placówki wsparcia zatrudnienia, które wydają się bardziej
przystawać do obecnej rzeczywistości.
- adresat rekomendacji - publiczne służby zatrudnienia
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki we współdziałaniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej
Zadania prewencyjne promowane w miejscach, gdzie może wystąpić problem – np. przy wręczaniu wypowiedzenia
Podejmowane działania powinny być ́ nastawione na wsparcie osób już wykluczonych, ale również tych, które ze względu na sytuację życiowa (np. matki długo przebywające w domu z dziećmi, seniorzy) jak i zawodową (np. osoby których
miejsce pracy zagrożone jest redukcją ze względu na zmiany technologiczne) w najbliższym czasie mogą borykać się
z problemem braku potrzebnych kompetencji do sprawnego funkcjonowania zarówno w sytuacjach społecznych, jak
i na rynku pracy. Dlatego też należy zaopatrzyć je w oferty wzmacniania kompetencji u źródła problemu, między innymi obligujące pracodawcę zwalniającego pracownika do pouczenia go z możliwości skorzystania z kursów i wsparcia
oferowanego przez Państwo. Poprawi to zarówno dotarcie informacji do potencjalnie zainteresowanego, ale również
zapewni osobę będącą w trudnej sytuacji o pomocy oraz wsparciu ze strony Państwa.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Dostosowanie oferty do oczekiwań zainteresowanych
Jak przedstawiono w raporcie branża SSR posiada dość wąską ofertę edukacyjną dlatego potrzebne jest podniesienie
zarówno konkurencyjności i atrakcyjności szkoleń oraz trafność oferty edukacyjnej, szczególnie w kontekście szkoleń
dofinansowywanych oraz w pełni finansowanych ze środków państwowych. Rekomendujemy uwolnienie dostępności do szkoleń dla zainteresowanych niezależnie od statusu na rynku pracy na zasadzie bonów szkoleniowych dla
zainteresowanych. Bony byłyby realizowane w placówkach, które podpiszą umowę na ich realizację, rozszerzy to bazę
podmiotów oraz zwiększy konkurencyjność proponowanych usług.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
- adresat rekomendacji - publiczne służby zatrudnienia
- adresat rekomendacji - PARP
Zniesienie barier rekrutacyjnych
Dostęp do edukacji i szkoleń można podnieść poprzez zniesienie wymogów rekrutacyjnych po dwóch rundach nie
zakończonej sukcesem rekrutacji w szkoleniach współfinansowanych i w pełni finansowanych przez państwo. Oznacza to, że jeżeli dane szkolenie dedykowane jest danej grupie społecznej, zawodowej czy wiekowej to po dwóch
niezakończonych pełnym sukcesem turach rekrutacyjnych można zwolnić rekrutowanych z wymogów wpisania się
w charakterystykę grupy docelowej, pozwalając na uczestniczenie w edukacji zainteresowanym nie spełniającym
pierwotnych założeń na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Zwolniłoby to z poszukiwania chętnych „na siłę” i pozwalało na podnoszenie kompetencji realnie zainteresowanych tematem.
adresat rekomendacji - publiczne służby zatrudnienia
adresat rekomendacji - PARP
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- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
Dostosowanie oferty do różnych grup – Narodowa Strategia Rozwoju Kompetencji
Oferta programów edukacyjnych musi uwzględniać możliwości oraz potrzeby różnych grup zarówno wiekowych jak
i społecznych. W tym kontekście ważne jest nie tylko dostosowanie konkretnych form edukacji, ale również zastosowanie odpowiednich dla nich motywatorów do podnoszenia czy wzmacniania kompetencji. Rekomendujemy wypracowanie Narodowej Strategii Rozwoju Kompetencji zawierającą diagnozę zjawiska wykluczenia kompetencyjnego,
prognozę jego przyszłości oraz program dostosowany do różnych potrzeb oraz motywatorów, ponieważ inne motywacje będą kierowały osobą w wieku lat 40, która poszukuje możliwości wzmocnienia kompetencji, aby powrócić na
rynek pracy, inne zaś osobie w wieku poprodukcyjnym, które chcą pozostać sprawne w społeczeństwie.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
- adresat rekomendacji - publiczne służby zatrudnienia
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
- adresat rekomendacji - PARP
Dostosowanie kanałów informacyjnych dotyczących edukacji do różnych grup odbiorców
Dotarcie z informacją dotyczącą możliwości podnoszenia kompetencji wymaga zaangażowania różnych kanałów komunikacji szczególnie w kontekście osób o niskich kompetencjach, które mogą mieć trudność z samodzielnym wyszukiwaniem informacji, dlatego konieczna jest dywersyfikacja kanałów od ogłoszeń w Internecie i urzędach pracy po
informacje w bibliotekach, przychodniach medycznych oraz w miejscu pracy.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
- adresat rekomendacji - publiczne służby zatrudnienia
- adresat rekomendacji - PARP
Włączenie szkół do łańcucha komunikacji
Szkoły szczególnie zawodowe, technika, ale i uczelnie wyższe powinny dysponować bazami kontaktów do absolwentów i zostać włączone do łańcucha komunikacji o dostępnych możliwościach podnoszenia i wzmacniania kompetencji
po ich ukończeniu. Poprawiłoby to przekaz o konieczności uczenia się w całym cyklu życia. Dodatkowo zmniejszyłoby
to koszty dotarcia do docelowej grupy odbiorców o potencjalnie konkretnych potrzebach dotyczących wzmacniania
kompetencji.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współdziałaniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki.
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorców w diagnozowaniu potrzeb kompetencyjnych w przedsiębiorstwie oraz
poszukiwaniu możliwości ich niwelowania
Ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz postęp technologiczny wielu małych oraz średnich przedsiębiorców może borykać się z problemem braku możliwości zarówno doszkalania pracowników w kontekście potrzebnych kompetencji, ale również samej ich diagnozy. Jako rozwiązanie rekomendujemy możliwość skorzystania
z audytu oraz doradztwa dla MŚP w celu poprawy konkurencyjności sektora oraz jego innowacyjności.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
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- adresat rekomendacji - PARP
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Tabela nr 19: Rekomendacje szczegółowe

REKOMENDACJE SZCZEGÓŁOWE
Stworzenie platformy informacyjnej dotyczącej możliwości podnoszenia kompetencji
Nadmiar informacji dotyczących potrzeb oraz deficytów kompetencyjnych nie sprzyja poszukiwaniu informacji o realnych możliwościach ich podnoszenia oraz o dostępnych kierunkach. Problemem aktualnie nie jest dostęp do danych,
ale ich nadmiar oraz szum informacyjny. Potrzebne jest syntetyzowanie informacji i podanie ich w klarownej formie.
Brakuje jednej, ogólnodostępnej i intuicyjnej platformy z wiedzą dotyczącej aktualnych potrzeb i braków kompetencyjnych, prognoz, materiałów edukacyjnych, ale również wszystkich form pozyskiwania kompetencji, zebranych ofert
ich dofinansowania czy programów w tym celu prowadzonych.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
- adresat rekomendacji – PARP
- adresat rekomendacji - publiczne służby zatrudnienia
Wprowadzenie ulg podatkowych dla osób chcących podnieść swoje kompetencje
Dużym usprawnieniem oraz odciążeniem finansowym byłoby wprowadzenie odpisów podatkowych dla osób podnoszących swoje kompetencje poprzez edukację formalną i pozaformalną. Ulga niewątpliwie byłaby instrumentem
wspierającym promocję i realizację long life learning.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Finansów
- adresat rekomendacji - publiczne służby zatrudnienia
Stworzenie „bonów kompetencyjnych”
Aktualnie w większości wszelkie dofinansowywane formy podnoszenia kompetencji osób dorosłych obwarowane są
specyficznymi wymogami rekrutacyjnymi (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania), wskazaniem konkretnej tematyki
edukacji oraz najczęściej wskazaną placówką dostarczająca usługę. Proces ten stanowi barierę dla wielu zainteresowanych i element zniechęcający w uczestnictwie przez często wyśrubowane wymogi oraz niedostosowanie tematy
dla konkretnego zainteresowanego. Prowadzi to do wypaczenia alokacji środków na centralnie (w rozumieniu urzędowo, lub pisane „pod grant”) planowanie ścieżki pozyskiwania kompetencji, które nie zawsze odpowiada realnym
potrzebom i zainteresowaniom jednostek. Dużo lepszą strategią wydaje się uwolnienie wyboru ścieżki wzmacniania
czy pozyskiwania kompetencji od tych planowanych przez instytucje czy „granty” na rzecz bonów kompetencyjnych
do których uprawnienie odbywałoby się po odbyciu konsultacji z doradcą zawodowym czy kompetencyjnym. Bony
kompetencyjne, współfinansowane ze środków budżetu państwa, realizowane byłyby w akredytowanych placówkach, np. tych wpisanych do „Bazy Usług Rozwojowych”. Zwiększyłoby to różnorodność możliwości edukacyjnych,
szybsze odpowiadanie na potrzeby rynku oraz odpowiadało indywidualnym potrzebom i predyspozycjom jednostki
zwiększając tym samym konkurencyjność i jakość usług sektora szkoleniowo-rozwojowego.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
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- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
- adresat rekomendacji – PARP
- adresat rekomendacji - publiczne służby zatrudnienia
- adresat rekomendacji – Ministerstwo Finansów
Stworzenie systemu nieoprocentowanych pożyczek edukacyjnych
Stworzenie systemu nieoprocentowanych pożyczek dostępnych dla osób w wieku produkcyjnym, dostępnych na cele
edukacyjne (studia, kursy, szkolenia) dostępne dla każdego, kto chce podnosić swoje kompetencje. W przypadku
osób bezrobotnych z założeniem, że jeżeli po ukończeniu kursu lub w jego trakcie (z warunkiem ukończenia) osoba,
która znajdzie zatrudnienie lub otworzy własną działalność (minimum rok działania) w tematyce podjętej edukacji –
pożyczka zostanie w 80% umorzona.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
- adresat rekomendacji – PARP
- adresat rekomendacji – Ministerstwo Finansów
Uwolnienie dotacji na szkolenia od pracodawcy. Stworzenie programu dostosowanego do realnych potrzeb zainteresowanych
Obecnie istniejące możliwości skorzystania ze środków na oferowanych przez Urzędy Pracy (KFS) czy PARP są w większości uzależnione od pracodawcy, który wyśle pracownika na szkolenie. Jest to sytuacja, która w wielu przypadkach
uniemożliwia samodzielne zgłoszenie się na kurs osoby bezrobotnej czy niechcącej angażować swojego pracodawcy
w podnoszenie własnych kompetencji. Dodatkowo nabory na dotacje w przypadku PARP realizowane są przez operatorów regionalnych PSF z których każdy kieruje się własnym harmonogramem oraz preferencjami prowadząc do sytuacji, w których w różnych regionach dostępne są różne możliwości wsparcia, limity dofinansowań czy preferencje.
Podobnie sprawa wygląda przypadku harmonogramu i przyznawanych dotacji w urzędach pracy. Dodatkowo nabory
PSF są często niedostosowane do kalendarza akademickiego uniemożliwiając zainteresowanym skorzystanie z oferty
studiów podyplomowych które są dostępne w BUR. Dlatego koniecznym jest stworzenie programów dedykowanych
dla zainteresowanych podnoszeniem kompetencji niezależnie od ich statusu na rynku pracy dostosowanego do realnych cykli edukacyjnych, przy założeniu, że wsparcie refundacji lub dopłaty do edukacji zależne będzie od wybranego
przez osobę tematu dokształcania – zaś ten skorelowany będzie z potrzebami gospodarczymi.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
- adresat rekomendacji – PARP
- adresat rekomendacji - publiczne służby zatrudnienia
Promocja kształcenia podyplomowego jako potencjalnej alternatywy studiów II stopnia
Dynamika otaczającego nas świata oraz postęp technologiczny wpływa na fakt, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w cyklu naszego życia konieczna będzie zmiana ścieżki kariery oraz zdobycie zupełnie nowych kompetencji
potrzebnych nam do pracy. Wraz z wprowadzeniem do Polski systemu Bolońskiego upowszechnił się na większości
kierunków podział na studia I i II stopnia, gdzie w przypadku pierwszego po jego ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata lub inżyniera. O ile wielu pracodawców preferuje u pracowników wyższe wykształcenie, wymóg ten spełniają
już studia I stopnia. Dlatego też w celu ich uzupełnienia bądź zmiany ścieżki kariery możliwym jest wybór krótszego
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od studiów II stopnia cyklu studiów podyplomowych, który zazwyczaj prowadzony jest w formie zaocznej, pozwalając
z powodzeniem łączyć edukację z pracą zawodową. Dodatkowo oferta studiów podyplomowych jest dużo bogatsza
od oferty studiów II stopnia, a wiele z kierunków otwieranych jest w porozumieniu z pracodawcami. Sam program
studiów podyplomowych nastawiony jest na praktyczny aspekt zdobywanych kompetencji. Dlatego też potrzebna
jest promocja studiów podyplomowych jako możliwej alternatywy dla studiów II stopnia. W tym celu konieczne jest
przeprowadzenie kampanii społecznej wśród studentów oraz pracodawców. Rekomenduje się również wprowadzenie specjalnych stypendiów edukacyjnych dedykowanych studiom podyplomowym.
- adresat rekomendacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki

11

48 Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce

BIBLIOGRAFIA

1. Andruszkiewicz F., Kulik-Grzybek D., Kompetencje warunkujące funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy, 2017
2. Baskiewicz N., Ożóg T., Eliminacja luk kompetencyjnych jako podstawa kształtowania zespołów w organizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”
Politechnika Śląska, 2017.
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Język nr. 2, 2014

49

Analizy i raporty
1.

Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego, Warszawa 2019
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