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Komentarz
Henryk BEDNARCZYK
Orodek Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
Radom

Ogólnopolska Inauguracja Roku Owiaty Doros³ych
The all -Poland inauguration of the adult education year
Jest to kolejny numer, który ukazuje siê pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Kszta³cenia Doros³ych  European Association for the Education of Adults.
Podjêcie wspó³pracy miêdzynarodowej jest kolejnym krokiem do wpisania czasopisma na
Listê Filadelfijsk¹.
Jak co roku w pocz¹tkach padziernika, tym razem Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Zak³adów Doskonalenia Zawodowego zorganizowa³ w nowym Oddziale Kieleckiego ZDZ w Jêdrzejowie ogólnopolsk¹ inauguracjê roku owiaty doros³ych 2006/2007.
Po interesuj¹cej prezentacji aktualnych planów i osi¹gniêæ przez Prezesa Zarz¹du G³ównego
ZZDZ Andrzeja Pi³ata by³a przedstawiona ciekawa charakterystyka dzia³alnoci owiatowej i gospodarczej. Wyk³ad inauguracyjny prof. Stefana Kwiatkowskiego Praktyczny wymiar idei uczenia
siê przez ca³e ¿ycie, a tak¿e wyst¹pienia Podsekretarza Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej Bogdana Sochy, przedstawicieli samorz¹dów i organizacji spo³ecznych, ukaza³y osi¹gniêcia, problemy i szanse obiektywnej koniecznoci rozwoju edukacji doros³ych.
Serdecznie gratulujemy Zak³adowi Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i jego Prezesowi Jackowi Kwiatkowskiemu ogromnych dokonañ w 80-leciu owocnej dzia³alnoci. Zamieszczamy materia³y, które dokumentuj¹ ten dorobek.
Bardzo wa¿nym wydarzeniem jest opublikowanie przez prof. dr hab. Ewê Przybylsk¹ europejskich modu³owych programów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych edukacji doros³ych (w wielu jêzykach), jako rezultat projektu TEACH w programie Socrates/Grundtwing, wykonanego przez bardzo reprezentatywny miêdzynarodowy zespó³.
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 3/2006
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Przybli¿amy fragmenty opracowañ zagranicznych dobrych praktyk w Niemczech, wykonanych w ramach opracowania Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005 na
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uzupe³niaj¹ce lektury z ca³¹ pewnoci¹ s¹ prezentowane na ok³adce ksi¹¿ki o edukacji doros³ych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Nale¿y wreszcie podj¹æ wa¿ne tematy dokszta³cania pracowników, a wiêc inwestowanie w rozwój
zasobów ludzkich, czêsto przez ekonomistów traktowanego jako kapita³ ludzki, ale równie¿ w
ostatnich latach zauwa¿onego kapita³u spo³ecznego  jako wartoci sieci wspó³pracy i rodowiska. Na ok³adce przedstawiamy interesuj¹ce wydanie przek³adu Ettore Gelpi Przysz³oæ pracy,
wydanego w ramach Biblioteki Edukacji Doros³ych redagowanej przez prof. dr. hab. Józefa Pó³turzyckiego.
Z satysfakcj¹ krelimy sylwetkê Hermanna Schmidta, wieloletniego dyrektora Instytutu Kszta³cenia Zawodowego w Berlinie. Ju¿ po raz drugi Hermann Schmidt uczestniczy w realizacji naszych projektów i 29 wrzenia wyst¹pi³ w Warszawie w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
na miêdzynarodowej konferencji organizowanej w ramach naszego projektu Krajowe standardy
kwalifikacji zawodowych, droga do budowy krajowych ram kwalifikacji.
Spotkamy siê zapewne na licznych jesiennych konferencjach naukowych. Proszê pamiêtaæ
o prenumeracie naszego kwartalnika i ciekawych tomach Pedagogiki Pracy. W numerze 49 Pedagogiki Pracy drukujemy 30 interesuj¹cych studiów nowych przedsiêwziêæ: Szkolne Orodki Kariery, Akademickie Biura Karier i Gminne Centra Informacji.
prof. dr hab. Henryk BEDNARCZYK
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Problemy owiaty doros³ych na wiecie
Brunon BARTZ
Instytut Miêdzynarodowej Edukacji
i Certyfikacji Jakoci, P³ock

Postindustrialne dylematy niemieckiej owiaty
Post  industrial dilemmas of German education

S³owa kluczowe: owiata niemiecka, szkolnictwo zawodowe, system dualny, diagnoza, szkolnictwo ogólne.
Key words: german education, vocational education, dual system, diagnosis, general education.
Summary
The neutral diagnosis of the level of general education was presented. The author presented the
transformation of German education, especially university education. Risks of dual vocational education system were indicated.

Neutralna diagnoza stanu szkolnictwa ogólnego
Niemieckie szko³y ogólnokszta³c¹ce, do których dzieci uczêszczaj¹ obowi¹zkowo do 16 roku
¿ycia, od wielu lat prze¿ywaj¹ dramat redukcji. Praktycznie nie ma szko³y o pewnej perspektywie.
Wynika to z demograficznego rozwoju Niemiec, gdzie rodzi siê coraz mniej dzieci. Na 84 mln
mieszkañców do szko³y podstawowej chodzi aktualnie nieca³e 2 mln dzieci i m³odzie¿y. W roku
1975 by³o ich jeszcze 5,2 mln, a w roku 1990 ju¿ 3,4 mln. W nastêpnych latach roczny spadek
liczby urodzin prognozuje siê na 1520%1.
Po reprezentatywnym zbadaniu osi¹gniêæ szkolnych 15-letnich dzieci w Niemczech w roku
2001 przez niezale¿nych ekspertów Organizacji dla Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
w ramach studium PISA (Programme for International Student Assesment) wystawiono niemieckiemu systemowi owiaty ogólnokszta³c¹cej opiniê poni¿ej przeciêtnej. W rozumieniu czytanych
tekstów uczniowie z Niemiec uplasowali siê, wród 32 pañstw uczestników przedmiotowego badania, na 21 miejscu, a w matematyce i dyscyplinach przyrodniczych na 20 miejscu. W matematyce przyk³adowo  nie zanotowano sporód 5 tysiêcznej populacji uczniów nikogo, kto rozwi¹za1

Broszura VBE (Zwi¹zku Owiaty i Wychowania), Sekundarschulbildug im Wandel, Bonn 1992, s. 5.
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³by wszystkie zadania  dominowa³y wyniki dostateczne. Z tej¿e samej populacji 25% dzieci nie
ukoñczy³o szko³y podstawowej. Poniewa¿ badaniom neutralnej instytucji zagranicznej ani od strony
reprezentatywnoci, ani od strony metodycznej nie mo¿na by³o nic zarzuciæ, po krótkim komunikacie w mediach, rozpêta³a siê we wszystkich regionach RFN totalna, powracaj¹ca do dzisiaj,
krytyka szkolnictwa ogólnokszta³c¹cego po³¹czona z gorliwym poszukiwaniem winnych takiego
stanu.
Prasa fachowa donosi³a, i¿ de facto w ¿adnym innym kraju spo³eczna pozycja rodziców nie
ma takiego silnego wp³ywu na szanse kszta³cenia dzieci, jak w Niemczech. Nie ma te¿ takiego
drugiego kraju, gdzie ludziom z najni¿szych warstw socjalnych by³oby tak trudno zdobyæ wiadectwo szko³y wy¿szego szczebla. Trudno te¿ poszukaæ regionu, gdzie egzystowa³aby tak wielka grupa spo³eczna z tak du¿ymi trudnociami w czytaniu. Najgorzej czytaj¹ uczniowie z nie-niemieckich rodzin, które s¹ socjalnie pokrzywdzone2. To z rodzin wielokulturowej spo³ecznoci migrantów wywodzi siê prawie 50% dzisiejszych uczniów. Kobiety niemieckie nie chc¹ rodziæ dzieci, czego konsekwencj¹ jest brak przyrostu naturalnego i stopniowe wymieranie Niemców jako
narodu. Indywidualizm i materialna filozofia ¿ycia sta³y siê przewa¿aj¹cym wzorcem postêpowania. Typowe s¹ ma³¿eñstwa bezdzietne, z których w przybli¿eniu po³owa koñczy siê rozwodem.
Konsekwencj¹ tego zjawiska i w ogóle rozk³adu ¿ycia rodzinnego jest fakt, ¿e w du¿ych miastach,
takich jak Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg i Monachium oko³o 60% mieszkañców ¿yje samotnie.
W trakcie poszukiwania winnych rozkopano stare, ideologiczne do³y polityki owiatowej.
Wiele polemistów uzna³o, ¿e przyczyn¹ s³abych wyników niemieckiej szko³y ogólnokszta³c¹cej
by³a i jest dyskryminacja dzieci z najni¿szych warstw spo³ecznych. Optymalna sytuacja by³aby
podobno wtedy, twierdz¹ przedstawiciele lewicy, gdyby dzieci z warstw pokrzywdzonych i nie
pokrzywdzonych mog³y uczyæ siê razem w jednej szkole zbiorczej (Gesamtschule), a nie, tak jak
to jest wspó³czenie w wiêkszoci landów, rozdzielnie w trzech ró¿nych rodzajach szkó³, to jest
Hauptschule (szko³a podstawowa dla dzieci ni¿szych warstw, zamierzaj¹cych pracowaæ w zawodach nie wymagaj¹cych matury), Realschule (szko³a dla dzieci warstw rednich, zamierzaj¹cych
osi¹gn¹æ tzw. maturê zawodow¹) i Gymnasium (gimnazjum dla dzieci warstw zasobniejszych,
zamierzaj¹cych w przysz³oci studiowaæ). Powa¿na liczba pedagogów od dawna jest za likwidacj¹ podzia³u szkó³ na trzy typy szkó³ dla z góry okrelonych rodowisk spo³ecznych i likwidacj¹
samodzielnych szkó³ podstawowych (Hauptschule), do których uczêszcza tylko 12% ogó³u dzieci
i m³odzie¿y, a sporód absolwentów tych¿e szkó³ dalsz¹ naukê zawodu podejmuje zaledwie 17%.
Wed³ug profesora Tillmanna z Uniwersytetu w Bielefeld, niemiecki system szkolny nie ma sobie
równych na wiecie w selekcji socjalnej i produkcji szkolnych odpadów. Udzia³ dzieci robotników
w gimnazjach jest w dalszym ci¹gu niski, natomiast dzieci urzêdników bardzo wysoki, przy czym
dzieci imigrantów nie przekraczaj¹ nawet 10% populacji tej elitarnej formy szkolnej. Musimy 
stwierdzi³ ten¿e profesor na ogólnoniemieckiej konferencji pedagogów i polityków (pod has³em:
spo³eczne pochodzenie i szanse na wykszta³cenie) w czerwcu 2005 r.  odejæ od fikcji niemieckiej,
¿e homogeniczne grupy uczniów stwarzaj¹ najlepsze warunki wyjciowe dla efektywnego nauczania. Musimy siê te¿ po¿egnaæ z podejmowaniem ci¹gle nowych prób perfekcjonizowania istniej¹cej selekcji3. Mimo i¿ konstytucje krajów zwi¹zkowych RFN zapewniaj¹ ka¿demu dziecku grati2
3
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M. Roessler: Aufschlussreiche PISAStudie, w: Mut, nr 414/2002, s. 62.
K.J. Tillmann: Schluss mit der Aussonderung! (Koniec z selekcj¹!), w: Heft  Friedrich Ebert Stiftung /INFO nr 3/
/2005, s. 8.
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sow¹ naukê szkoln¹ w ka¿dym wybranym rodzaju szko³y, uczêszczanie do gimnazjum przyk³adowo uwarunkowane jest posiadaniem odpowiednich osi¹gniêæ szkolnych na wiadectwie z 4 klasy
(minimum stopieñ dobry z j. niemieckiego, angielskiego i matematyki), zdanie odpowiedniego
testu i pozytywn¹ opiniê poradni dydaktyczno-psychologicznej. Selekcja dzieci akurat po ukoñczonej czwartej klasie szko³y podstawowej jest sprzeczna z pryncypiami psychologii rozwojowej
i chocia¿ zapewniona jest systemowa dro¿noæ szkolnictwa, dywersyfikacja uczniów w takiej
fazie ich rozwoju nie dzia³a mobilizuj¹co i pozostawia w ich biografii i wiadomoci nieodwracalne lady niesprawiedliwoci spo³ecznej.
Kto jednak¿e chcia³by wyniki przytoczonych badañ zredukowaæ do przyczyn socjalnych nie
mo¿e liczyæ na wyjanienie podstawowego pytania. Dlaczego uczniowie z Niemiec wypadli negatywnie jako ca³a zbiorowoæ, czyli we wszystkich warstwach spo³ecznych i rodzajach szkó³?
Nawet w gimnazjach zarejestrowano zaledwie kilka bardzo dobrych wyników. Jakie mog¹ byæ
przyczyny tego zjawiska? Otó¿ badacze tego studium pytali nie tylko o to, w jakich warunkach
¿yj¹ uczniowie, ale jakie wykszta³cenie maj¹ ich rodzice i jaki jest ich stosunek do klasycznych
dóbr kultury. Badacze ci chcieli siê dowiedzieæ, czy w domu rodzinnym znajduje siê klasyczna
literatura, ksi¹¿ki z poezj¹ i dzie³a sztuki i czy rodzice chodz¹ do teatru, opery i muzeów. Równie¿
tutaj wyniki dla Niemiec s¹ mizerne. Przy czym wy³oniono w tym zakresie dwie prawid³owoci:
aktywnoæ kulturowa rodziców koreluje dodatnio z ich wykszta³ceniem, innymi s³owy, powiêcaj¹ tym wiêcej czasu kulturze, im wy¿sze posiadaj¹ wykszta³cenie. Dysponowanie dobrami kultury
klasycznej uzale¿nione jest od pozycji zawodowej rodziców i wykazuje jeszcze wiêksz¹ korelacjê
z wynikami uczniów, jak rozpatrywane wczeniej warunki socjalne. Niezwykle symptomatyczny
by³ fragment badawczy dotycz¹cy wspierania nauki dzieci w domu rodzinnym. Zapytano uczniów,
jak czêsto dochodzi w ich domu do dyskusji na tematy dotycz¹ce polityki, spraw spo³ecznych, ksi¹¿ek, filmów albo pozycji programów telewizyjnych, czy wspólnie s³ucha siê muzyki klasycznej, jada
obiad i omawia postêpy lub problemy w nauce. Ku wielkiemu rozczarowaniu spo³eczeñstwa niemieckiego, musieli badacze stwierdziæ, i¿ ranga Niemiec znajduje siê we wszystkich wymienionych
punktach poni¿ej przeciêtnej krajów OECD. Analiza danych z tego obszaru wykaza³a, ¿e osi¹gniêcia
uczniów wzrastaj¹, je¿eli w domu rozmawia siê o kulturze i kiedy rodzice interesuj¹ siê zachowaniem swoich dzieci w szkole. Tego rodzaju rezultaty wiadcz¹ o niskiej wartoci owiaty i kultury
w wiadomoci rodziców niemieckich, co przenios³o siê na mierne osi¹gniêcia ich dzieci. W tym
aspekcie odpowiedzialnoæ ponosz¹ rodzice  stwierdza wiêkszoæ komentatorów studium badawczego  i nikt nie mo¿e ich z tej odpowiedzialnoci zwolniæ.
Pochodzenie spo³eczne dzieci i m³odzie¿y oraz kulturowy klimat w domu mo¿e byæ tak¿e
i najczêciej jest czynnikiem kryminogennym. Federalny Urz¹d Kryminalny poda³ do wiadomoci, i¿ w latach 19932003 liczba kryminalnych deliktów dzieci (do 14 lat) wzros³a w Niemczech
o 43% i osi¹gnê³a pu³ap 126 000 przypadków, a m³odzie¿y (1418 lat) o 40% przy pu³apie 294000
w roku 2003. Tak znacz¹cy przyrost kryminalnoci wród coraz m³odszych obywateli ma z³o¿one
przyczyny, ale jedn¹ z najbardziej widocznych w pañstwach postindustrialnych jest rosn¹ca niestabilnoæ spo³ecznych systemów4. Brak miejsc pracy dla rodziców i miejsc nauki zawodu dla
m³odzie¿y  bezrobocie (11,0% w padzierniku br.) i w konsekwencji bieda  prowadz¹ do zaostrzenia napiêæ spo³ecznych, do niesprawiedliwej nierównoci i naruszaj¹ ramowe warunki socjalizacji dorastaj¹cych generacji.
4

P. Horst: Die steigende Jugendkriminaliteat und ihre Ursachen, w: Mut, nr 446/2004, s. 20.
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Jeszcze bardziej zastanawiaj¹ce jest rozwa¿anie relacji dobrobytu panuj¹cego w Niemczech
od dziesi¹tek lat i rodków finansowych przeznaczanych na uczestnictwo w kulturalnym ¿yciu
oraz umo¿liwienie dzieciom zdobycia fundamentalnego wykszta³cenia. Okazuje siê, ¿e powsta³a
w latach niemieckiego cudu gospodarczego (lata 19551970) klasa rednia nie by³a gotowa
inwestowaæ w owiatê. Byli to rodzice dzisiejszych piêædziesiêciolatków. Uznawali oni i tak uwa¿aj¹ ich dzisiejsze doros³e dzieci, i¿ za owiatê powinno byæ odpowiedzialne pañstwo. Studium
PISA udowodni³o, ¿e by³a to kalkulacja b³êdna, gdy¿ ci, którzy, mimo spo³ecznego awansu nie
dbali o owiatê i kulturê odczuwaj¹ to w potomstwie nastêpnej generacji. Kto nie wykorzysta³
dobrobytu dla podwy¿szenia i doskonalenia swojej wiedzy, musi siê dzi zastanawiaæ, co zrobi,
kiedy bêdzie bezrobotnym. Kto swoim dzieciom nie poczyta bajek i opowiadañ i z tzw. braku
czasu (przeznaczanego na karierê i przyjemnoci wolnego czasu), kupuje im gry komputerowe
i wie¿e muzyczne, zamiast ciekawych ksi¹¿ek, nie mo¿e siê dziwiæ, ¿e nie potrafi¹ czytaæ i nie
rozumiej¹ tego, co z trudem wysylabizuj¹.
Owiata i kultura straci³y w niemieckim spo³eczeñstwie na wartoci i znaczeniu. Dla tego, kto
chcia³by siê przebiæ z ni¿szej warstwy spo³ecznej do wy¿szej lub zdobyæ w przysz³oci eksponowan¹ pozycjê na rynku pracy, owiata ogólnokszta³c¹ca dostarcza znikome szanse i ¿adnej gwarancji. Ci, którzy ju¿ na górze s¹  a góra jest tam, co dowiadcza siê codziennie w telewizji, gdzie
zarabia siê ogromne pieni¹dze i jedzi najdro¿szymi samochodami  uwa¿aj¹, ¿e mo¿na zrezygnowaæ z kulturowych aktywnoci. W telewizji pokazuje siê te¿ czêsto i w prasie bulwarowej pisze, jak
mo¿na dojæ szybko do spe³nienia swoich marzeñ bez owiaty i kultury. Za takie oddzia³ywanie na
rodziców i uczniów krytykuj¹ media pedagodzy i politycy owiatowi od dziesi¹tek lat, oczywicie
bez ¿adnego skutku. W mediach jedynym wskanikiem efektywnoci jest wzrost sprzeda¿y ich us³ug
i wielkoæ udzia³u na rynku, a nie dalekosiê¿ne rezultaty wychowania i kszta³cenia. Tymczasem za
stwierdzone deficyty w przygotowaniu m³odych pokoleñ do doros³ego ¿ycia i za uzdrowienie sytuacji w owiacie media powinny ponosiæ (razem ze szko³¹ i rodzicami) podobn¹ odpowiedzialnoæ.
Nadszed³ najwy¿szy czas, by w nowoczesnym spo³eczeñstwie media uznawane by³y i traktowane
jako instancja wychowawcza, a nie jako porednik wyselekcjonowanych informacji na u¿ytek zwalczaj¹cych siê partii i komercjalnych kampanii lobbystów. Rzecz tylko w tym, czy pañstwo zdo³a tê
prawid³owoæ przeforsowaæ, wbrew tendencjom rynkowym oraz konsumenckiej i krótkowzrocznej
mentalnoci licznych grup spo³ecznych.
Debaty na temat s³aboci owiaty ogólnokszta³c¹cej w ostatnich latach zazwyczaj koñczy³y
siê apelami i ostrze¿eniami ze strony nauczycieli i ich zwi¹zków do polityków i spo³eczeñstwa.
Oznajmiali oni wielokrotnie, i¿ trend do rezygnacji z owiaty nale¿y zatrzymaæ, gdy¿ prowadzi on
do utraty dobrobytu. Je¿eli nasze dzieci pozostan¹ niewykszta³cone, kiedy dorosn¹, stan¹ siê bezrobotnymi, poniewa¿ kwalifikowane miejsca pracy nie bêd¹ mog³y byæ zajête przez starzej¹cych
siê Niemców. Niemcy stoj¹ przed wyborem, czy do³¹cz¹ do ambitnych krajów zmierzaj¹cych do
spo³eczeñstwa wiedzy, czy te¿ zachowaj¹ model spo³eczeñstwa wolnego czasu i obfitej konsumpcji. Stanowisko ministra z jednego ze wschodnich landów RFN (Saksonii) w tej problematyce jest
nastêpuj¹ce: My nie potrzebujemy ¿adnych spo³eczno-politycznych eksperymentów, lecz uznanie
i podniesienie rangi owiaty ogólnej jako fundamentu naszego dobrobytu i naszej kultury. Szko³a
mo¿e siê do tego przyczyniæ, je¿eli poprawi jakoæ nauczania. Uczniowie musz¹ dowiadczyæ, ¿e
uczenie siê zwi¹zane jest z wysi³kiem (niem. przys³owie  ohne Fleiss kein Preis  bez potu nie ma
nagrody)5.
5

M. Roessler: Aufschlussreiche PISAStudie, w: Mut, nr 414/2002, s. 63.
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Wielkim dylematem pozostaje nadal proces integracji dzieci obcokrajowców. Ponad 45%
z nich nie koñczy szko³y podstawowej i po osi¹gniêciu dojrza³oci zasila rzesze bezrobotnych.
Polityka migracyjna i integracyjna Niemiec (zreszt¹ tak samo Unii Europejskiej) w stosunku do
przybyszów z zewn¹trz jest ambiwalentna i niejednolita. Koncepcja edukacji bikulturowej stwarza szkolnictwu barierê prawie nie do przebycia. Nie kszta³ci siê nauczycieli w jêzykach obcokrajowców, którzy maj¹ nauczaæ w jêzyku ojczystym. Zaczyna jednak przewa¿aæ opinia, ¿e winê za
tego rodzaju stan ponosi polityka w stosunku do rodziców dzieci obcokrajowców, powinno siê
wymagaæ od nich opanowania j. niemieckiego (szczególnie od matek z Turcji, które pozostaj¹
w domu). Planuje siê w przysz³oci politykê asymilacyjn¹ (jak we Francji), która ma polegaæ na
¿¹daniu znajomoci j. niemieckiego, je¿eli chce siê w Niemczech mieszkaæ na sta³e i korzystaæ ze
wiadczeñ tego pañstwa.

Zagro¿enia dualnego systemu szkolnictwa zawodowego
Dualny system kszta³cenia zawodowego w Niemczech by³ niemal do koñca lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku godnym do naladowania ewenementem na skalê wiatow¹. Najwiêksze
sukcesy gospodarki niemieckiej wyp³ywaj¹ bez jakichkolwiek w¹tpliwoci z faktu, i¿ zak³ady
pracy porozumia³y siê z placówkami owiatowymi co do wspólnego kszta³cenia przysz³ych pracowników. W celu zagwarantowania wzajemnych interesów opracowano odpowiednie regu³y,
które z czasem zyska³y status ustaw zobowi¹zuj¹cych wszystkie trzy strony (to znaczy firmy,
szko³y zawodowe i uczniów) do odpowiedniego postêpowania.
Je¿eli absolwent jednej z wymienionych szkó³ ogólnokszta³c¹cych (najwczeniej w wieku
15 lat) zapragn¹³ wyuczyæ siê jednego z 395 uznanych zawodów, najczêciej (70% danego rocznika) poszukiwa³ odpowiedniego i upowa¿nionego do praktycznej nauki zak³adu pracy. Adept wybranego zawodu podpisuje umowê z firm¹ w sprawie praktycznej nauki zawodu i za wykonywan¹ podczas nauki pracê otrzymuje miesiêczne wynagrodzenie (przeciêtnie od 400800 euro).
Istniej¹ te¿ szko³y zawodowe (np. handlowe, pielêgniarskie, gospodarstwa domowego), które przyjmuj¹ uczniów bez umowy z zak³adem pracy.
Edukacja zawodowa w dualnym systemie odbywa siê przede wszystkim w ro¿nych podmiotach gospodarczych (34 dni w tygodniu), a nauka teoretyczna w szko³ach zawodowych. Finansowanie i kompetencje kontrolne s¹ oczywicie podzielone. Kszta³cenie w zak³adach podlega prawu
federalnemu, czêciowo delegowanemu do zwi¹zków bran¿owych, natomiast obszar szkolny podlega kompetencji landów, jako ¿e te szczyc¹ siê suwerennoci¹ w dziedzinie owiaty i kultury.
Niebagatelnym mankamentem dualnego systemu sta³ siê przypieszony wzrost wymagañ
wiata pracy. Sta³a rewolucja informatyczno-technologiczna (w tym komputeryzacja i robotyzacja), dynamiczny rozwój sektora us³ug i internacjonalizacja kooperacji gospodarczej doprowadzi³y do ukszta³towania siê nowych profilów kwalifikacyjnych pracowników. Robotników wykwalifikowanych w tradycyjnym pojêciu ju¿ prawie nie potrzeba. Pracodawcy poszukuj¹ w wiêkszoci
osób ze rednim lub wy¿szym wykszta³ceniem z interdyscyplinarnymi kompetencjami (tzw. generalistów) z wieloma dodatkowymi umiejêtnociami, np. znajomoci¹ kilku jêzyków, programowaniem i obs³ug¹ komputerów, przekonywaniem potencjalnych klientów. Tymczasem dualny
system kszta³cenia zawodowego dostarcza³ przede wszystkim absolwentów bez matury, do ma³ych i rednich zak³adów, które stanowi¹ w Niemczech niemal 90% wszystkich organizacji gospodarczych. W zwi¹zku z oddzia³ywaniem globalizacji, restrukturyzuj¹ siê i dostosowuj¹ do noEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 3/2006
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wych warunków, czêsto balansuj¹c na krawêdzi plajty i permanentnego wyzwania. Z kolei ze
wzglêdu na wysokie podatki w Niemczech przenosz¹ swoj¹ dzia³alnoæ za granicê lub korzystaj¹
z tañszej si³y roboczej w postaci migrantów pracy. Prognozy zapotrzebowania na pracowników
z kwalifikacjami na poziomie zasadniczym w roku 2010 s¹ jednoznaczne, popyt rynku pracy na
nich bêdzie wynosi³ nie wiêcej jak 1015% ogó³u pracobiorców.
Te w³anie tendencje spowodowa³y kryzys ca³ego systemu szkolnictwa zawodowego. Aktualnie objawia on siê w tym, ¿e brakuje oko³o 40 000 miejsc do praktycznej nauki zawodu. Nowoczesne zak³ady pracy odmawiaj¹ przyjêcia uczniów, gdy¿ wymagaj¹ udokumentowania redniego
wykszta³cenia lub przynajmniej dobrych stopni z j. niemieckiego, angielskiego, matematyki i nauk
przyrodniczych, a zak³ady rzemielnicze nie mog¹ siê doczekaæ uczniów, gdy¿ tym nie odpowiadaj¹ ju¿ tradycyjne zawody (np. piekarza, fryzjera czy mechanika) albo inne warunki, jak miejscowoæ, klimat, kulturowy kontekst.
Przedstawiciele pracodawców niejednokrotnie owiadczali, ¿e kandydaci do wyuczenia zawodu po szko³ach ogólnokszta³c¹cych I stopnia nie s¹ do tego celu w³aciwie przygotowani. Nie
umiej¹ dobrze czytaæ, pisaæ i liczyæ. Stopnie na wiadectwach nie zawsze odpowiadaj¹ rzeczywistym wiadomociom i umiejêtnociom, dlatego te¿ firmy wprowadzaj¹ samodzielne testowanie
potencja³u uczniów i nie zawieraj¹ umów z tymi, u których stwierdzono ra¿¹ce deficyty. Zak³ady
pracy p³ac¹ podatki, które w du¿ym stopniu wykorzystywane s¹ na owiatê, je¿eli ta nie potrafi
dostarczyæ odpowiednich kandydatów do nauki zawodu lub pracy, to musi siê zreformowaæ, aby
temu zadaniu podo³aæ. Zwracaj¹ siê te¿ do pañstwa i landów, które nadzoruj¹ owiatê, ale do tej
pory niestety nie zdo³a³y swej roli nale¿ycie wype³niæ. Gospodarka ze swej strony udowodni³a, i¿
potrafi nauczyæ zawodu i zdyskontowaæ zasoby intelektualne pracowników. Przyk³adem mo¿e
byæ mistrzostwo wiata Niemców w eksporcie (w przeliczeniu na g³owê mieszkañca), czy te¿
czo³owe miejsca w skali globalnej w produktywnoci i zg³aszaniu patentów. Zadaniem zak³adów
pracy nie jest usuwanie deficytów powsta³ych w szkole podstawowej i z tego powodu nie bêd¹
zawieraæ umów z nowymi adeptami zawodu, którzy nie osi¹gnêli odpowiedniego poziomu wiedzy. Nauczyciele w szkolnictwie ogólnokszta³c¹cym  konstatuj¹ zwi¹zki pracodawców  zarabiaj¹ bardzo dobrze (ca 50 000 euro w roku, przy obci¹¿eniu oko³o 600 godzin dydaktycznych
w tym samym przedziale czasu) i przeciêtna ich p³aca jest wy¿sza, ani¿eli pracowników przemys³u, widocznie nie ma w tym obszarze odpowiedniego systemu ewaluacji i oceny wydajnoci, tak
jak u nas, dlatego konfrontowani jestemy z coraz gorszymi rezultatami tego sektora owiaty.
Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e stanowisko przedsiêbiorstw wywo³uje niezadowolenie wród
pracowników owiaty, ale przytoczone argumenty i trendy rozwoju trudno lekcewa¿yæ. Studium
badawcze PISA potwierdzi³o obserwacje przedstawicieli gospodarki i od kilku lat podejmuje siê
na szczeblu federalnym i krajów zwi¹zkowych wiele innowacyjnych przedsiêwziêæ. Nie by³y to
jednak dotychczas zmiany kompleksowe. Warto mo¿e przedstawiæ opiniê na ten temat renomowanego szwajcarskiego Instytutu Zarz¹dzania w Lozannie: Nadal przeznaczaj¹ Niemcy oko³o
4,4% produktu krajowego brutto na owiatê, w USA wydaj¹ na ten cel 7,7%, czyli niemal jeszcze
raz tyle. Obok s³aboci szkolnictwa ogólnokszta³c¹cego brakuje w tym kraju szczególnie specjalistów z nauk cis³ych i in¿ynierów. Niemiecki system kszta³cenia ma problemy z nad¹¿aniem za
rozwojem technologicznym. Edukacjê nale¿y traktowaæ jak us³ugê, za któr¹ trzeba p³aciæ. Dlatego
trzeba wprowadziæ czesne za kszta³cenie zawodowe i studia uniwersyteckie, podobnie jak nale¿y
obci¹¿aæ zak³ady pracy, które nie podejmuj¹ siê kszta³cenia pracowników dla swoich potrzeb.
Ponadto Niemcy potrzebuj¹ implementacji porównywalnych, miêdzynarodowych standardów
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w nauczaniu, jak na przyk³ad centralnej matury i wspó³zawodnictwa miêdzy landami. Tylko w ten
sposób mo¿na znajdowaæ s³abe elementy w systemie i nagradzaæ najlepsze placówki6.
Wiele niemieckich instytutów dosz³o do podobnych wniosków znacznie wczeniej, jednak¿e
trzeba by³o dziesi¹tek lat, aby w skostnia³ym, federalnym uk³adzie podejmowania decyzji, mo¿na
by³o podj¹æ horyzontalne, ale tylko fragmentaryczne decyzje. Do nich mo¿na zaliczyæ podjête
przez koalicjê socjaldemokratyczn¹ dofinansowanie miast i gmin w budowie przedszkoli (jako ¿e
w Niemczech Zachodnich tylko co drugie dziecko mog³o z tej mo¿liwoci skorzystaæ) i przygotowaniu szkó³, które zaopiekuj¹ siê dzieæmi i m³odzie¿¹ przez ca³y dzieñ. W ten sposób, chcia³oby
siê nareszcie rzec, uznano, ¿e rodzinom, gdzie oboje rodziców pracuje i kobietom samotnie wychowuj¹cym dzieci nale¿y siê rekompensata za ich wysi³ek i przyczynek w pomno¿eniu przysz³ych obywateli i podatników. W 2050 roku na jednego rencistê przypada³ bêdzie jeden pracownik (a nie tak jak jeszcze dzisiaj czterech) i nikt nie jest w stanie zapewniæ, czy podo³a on tego
rencistê odpowiednio utrzymaæ. Oczywicie, decyzja federalnej instancji w sprawie wsparcia
miast i gmin by³a trafna, ale niestety bardzo spóniona i miem w¹tpiæ, czy zmieni ona znacz¹co
podejcie rodziców do przysz³ego potomstwa, je¿eli wymaga ona jeszcze aprobaty parlamentów
krajów zwi¹zkowych. Zreszt¹ decyzja ta le¿a³a raczej w kompetencji Konferencji Ministrów Kultury i Owiaty (KMK) 16 landów, jej konsensualny charakter pracy i wszystko wskazuje na to, ¿e
to jej indolencja spowodowa³a tak¹ inicjatywê federalnego ministerstwa. Miesi¹c temu sta³o siê
bowiem w sferze owiatowej co niebywa³ego. Premier Dolnej Saksonii wypowiedzia³ umowê
reguluj¹c¹ przynale¿noæ jego kraju zwi¹zkowego do ww. Konferencji z równoczesnym owiadczeniem, ¿e nie bêdzie delegowa³ na ni¹ wiêcej ministra owiaty, gdy¿ dzia³alnoæ tego gremium
jest jego zdaniem za droga (kosztuje wymieniony land oko³o 2 mln euro rocznie), za ma³o innowacyjna i nie przyczynia siê do rozwi¹zywania wspó³czesnych problemów owiaty. I rzeczywicie uchwa³y podejmowane przez tê Konferencjê by³y zawsze kompromisem 16 resortów (szuka³o siê zawsze wspólnego mianownika, który zadowala³by wszystkich uczestników), z wieloma
wyj¹tkami i odchyleniami. Przyk³adem tej metody pracy by³y te¿ zró¿nicowane przepisy owiatowe i praktyka dydaktyczna. W jednych landach maturê mo¿na uzyskaæ po 12 latach nauki,
w innych po 13. W ostatnich latach, w zwi¹zku z procesem integracji europejskiej, pojawi³ siê
ruch na rzecz ujednolicenia i odchudzenia administracyjnych struktur i postêpowych rozwi¹zañ
owiatowych, w³¹cznie z likwidacj¹ najmniejszych landów (np. Saarland) i landówmiast (np.
Berlin, Brema, Hamburg), niestety, ze wzglêdu na zachowawcz¹ cechê spo³eczeñstwa niemieckiego, nie przewiduje siê szybkich zmian.

Transformacja szkolnictwa wy¿szego
Szkolnictwo wy¿sze przenikaj¹ dzi dwa niezwykle zajmuj¹ce profesorów i studentów trendy. Pañstwowe Uniwersytety i Wy¿sze Szko³y Zawodowe (które stanowi¹ w Niemczech zdecydowan¹ wiêkszoæ  344, w tym 115 uniwersytetów i 47 uczelni niepañstwowych) otrzymuj¹
z bud¿etów landowych i ministerstwa federalnego coraz mniej rodków finansowych. Tymczasem studentów przybywa, jeszcze na razie, co roku wiêcej, poniewa¿ studia s¹ bezp³atne i bez
egzaminów wstêpnych (poza niektórymi kierunkami, na które wymagane s¹ odpowiednie stopnie), a na rynku pracy panuje bezrobocie. Federalny S¹d Konstytucyjny dopuci³, co prawda,
w tym roku mo¿liwoæ pobierania op³at za studia, ale protesty profesorów i studentów oraz proce6

A. Struwe: Auf dem Weg nach unten, w: gazeta Die Welt z 15.11.2003.
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dura opracowania i uchwalenia przepisów wykonawczych w poszczególnych landach skutecznie
opóniaj¹ wprowadzenie jej w ¿ycie. Z tych przyczyn placówki akademickie pêkaj¹ w szwach,
trudno mieæ kontakt z samodzielnymi pracownikami nauki, poziom nauki spada, a studenci przed³u¿aj¹ swój pobyt na uczelniach, gdy¿ w tym czasie dorabiaj¹, zmieniaj¹ wielokrotnie kierunki
i korzystaj¹ z przywilejów pomocy pañstwowej, wreszcie 40% studentów koñczy studia w póniejszym terminie i 30% nie koñczy ich wcale. Niemieccy studenci studiuj¹ najd³u¿ej na wiecie,
przeciêtny wiek absolwenta wynosi³ w 2001 roku 28 lat. Absolwenci uczelni niemieckich  stwierdzaj¹ bywali politycy owiatowi i psycholodzy  obawiaj¹ siê konkurencji na rynku pracy, s¹
przeciêtnie starsi ni¿ ich koledzy z innych krajów europejskich i nie tylko. Ponadto koñcz¹ studiowanie danej dyscypliny dyplomem, np. Diplom-Socjologe, Diplom-Paedagoge (co w j. polskim
oznacza: dyplomowany socjolog, dyplomowany pedagog, ale bez jakiegokolwiek stopnia, np.
magisterskiego, kiedy w wiecie przebi³y siê dwa angielskie stopnie bachelor i master. Odstêpstwa te zosta³y zauwa¿one i w celu umiêdzynarodowienia dyplomów niemieckich i przyci¹gniêcia studentów zagranicznych coraz wiêcej uczelni uruchamia studia w trybie angielsko-amerykañskim z odpowiednimi stopniami. Przoduj¹ w tym zakresie szko³y niepañstwowe, zarz¹dzane
bardziej nowoczenie i efektywnie. Szczyc¹ siê tym przede wszystkim Wy¿sze Szko³y Zawodowe, poniewa¿ nie produkuj¹, tak jak wiêkszoæ uniwersytetów, bezrobotnych, zapewniaj¹c
wszystkim absolwentom zatrudnienie. W niemieckich warunkach, egzystencja prywatnych uczelni, bez zapewnienia przynajmniej wiêkszoci absolwentów mo¿liwoci pracy, nie mia³aby racji
bytu.
Wraz ze wzrostem liczby studentów (oko³o 1,9 mln w 2000 r.) i brakiem proporcjonalnego
subwencjonowania ze strony pañstwa rosn¹ problemy uczelni. Powoduje to poszukiwanie nowych rozwi¹zañ. Zamierza siê studia stopniowo skracaæ, pragmatyzowaæ i przekszta³caæ na system angielski, gdy¿ uwa¿a siê, ¿e nie wszyscy chc¹ i musz¹ byæ naukowcami i koñczyæ 5-letnie
studia. W wiêkszoci zawodów wystarczy 3- lub 4-letni okres studiów. Osoby, które zechc¹ studiowaæ d³u¿ej, jak w czasie regularnym, zobowi¹zane bêd¹ do pokrywania kosztów kszta³cenia.
Aby podnieæ poziom studiów i tym samym wartoæ absolwentów w wiecie pracy widzi siê
kilka dróg, ale najbardziej zalecane z nich to:
 wprowadzenie op³at za studia,
 wdra¿anie miêdzynarodowych systemów zarz¹dzania jakoci¹ w celu neutralnej oceny pracy
uczelni przez klientów i rynek,
 wynagrodzenie pracowników naukowych i ich awans uzale¿niæ nie od sta¿u, lecz od wyników
pracy naukowej,
 subwencje pañstwowe musz¹ uwzglêdniaæ nie tylko liczbê studentów, koszty jednostkowe
studiowania, ale tak¿e rezultaty badawcze i losy absolwentów uczelni.
W konkluzji tego przyczynku chcia³bym skonstatowaæ, i¿ wiele polityków niemieckich oraz
wiat³ych przedstawicieli nauki i owiaty jest przekonanych o determinuj¹cym znaczeniu kwalifikacji w przysz³ym spo³eczeñstwie wiedzy, refleksji, ale i ryzyka. W kraju tym uwa¿a³o siê od
zarania dziejów, ¿e wykszta³cony gruntownie cz³owiek to najwiêkszy skarb narodowy. Majster
w zawodzie by³ przez wieki symbolem solidnej, niezawodnej roboty. Jeszcze dzi zreszt¹ majster
niemiecki, po udowodnieniu 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym, mo¿e byæ przyjêty na studia bez matury. Niestety czas wiêkszoci majstrów siê skoñczy³, wiele ich zawodów wymiera,
a na ich miejsce przychodz¹ specjalici z wy¿szym wykszta³ceniem.
Jak mo¿na by³o z mojego syntetycznego przegl¹du systemu owiaty niemieckiej zauwa¿yæ
ani dobrobyt ¿yj¹cych w tym spo³eczeñstwie ludzi, ani przywieziona przez Amerykanów demo14
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kracja, ani nawet wiatowe sukcesy tego kraju w nauce (du¿a liczba laureatów Nagrody Nobla,
wiatowa czo³ówka w zg³aszaniu patentów) i gospodarce nie zdo³a³y zapobiec powsta³ym niepowodzeniom edukacyjnym. Nie ma wyjanieñ uniwersalnych, ale osobicie mylê, i¿ decydenci
tego kraju zanadto zapatrzeni byli i pewni we w³asne wzory narodowe, aby dojrzeæ inne, ale
bardziej skuteczne i perspektywiczne.
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Edukacja ustawiczna w Republice Federalnej
Niemiec*
Continuing education in Federal Republic of Germany

S³owa kluczowe: edukacja ustawiczna, kszta³cenie doros³ych, Republika Federalna Niemiec.
Key words: continuing education, adult education, Federal Republic of Germany.
Summary
This article presents essential issues that were the main subject of Education Forum.
The education policy of Germany was presented. The legal regulations of adult and continuing
education in union countries were presented. In publication examples of good practice, programs
and projects concerning support education were indicated.

Najwa¿niejszym dokumentem na p³aszczynie federalnej wyznaczaj¹cym kierunki dzia³ania
jest uchwalona 5 lipca 2004 roku przez kraje zwi¹zkowe i Komisjê Federalno-Krajow¹ Planowania Owiaty i Wspierania Badañ (Bund-Länder-Kommision für Bildungsplanung und Forschungsförderung, BLK) Strategia uczenia siê przez ca³e ¿ycie w Republice Federalnej Niemiec.
Celem Strategii jest przedstawienie mo¿liwoci inspirowania i wspierania uczenia siê we wszystkich fazach ¿ycia, wszystkich jego obszarach, w ró¿norodnych miejscach i z zastosowaniem ró¿nych form uczenia siê. Lifelong Learning (LLL) w rozumieniu Strategii obejmuje uczenie siê
formalne, nieformalne i okazjonalne, przy czym uczenie siê rozumiane jest jako konstruktywne
przetwarzanie informacji i dowiadczeñ w wiedzê, pogl¹dy oraz kompetencje.
Jednym z przyk³adów dzia³añ i strategii, maj¹cych na celu poprawê sytuacji w dziedzinie edukacji w RFN, jest Forum Edukacji (Forum Bildung). Forum powsta³o w 1999 roku z inicjatywy
federacji i krajów zwi¹zkowych jako gremium maj¹ce zapewniæ perspektywiczny rozwój niemieckiego systemu owiaty. Zalecenia Forum Edukacji koncentruj¹ siê na dwunastu zagadnieniach:
1. Wczesna promocja.
2. Promocja indywidualna.
3. Uczyæ siê przez ca³e ¿ycie.
4. Uczyæ siê, jak przej¹æ odpowiedzialnoæ.
*

Publikacja stanowi czêæ Raportu o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005. MEN, Warszawa 2005.
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5. Nauczyciel kluczem do reformy edukacji.
6. Równy udzia³ kobiet i mê¿czyzn jako zasada wiod¹ca.
7. Kompetencje dla przysz³oci. Solidna wiedza fachowa i kompetencje interdyscyplinarne.
8. Wykorzystaæ szanse, jakie otwieraj¹ nowe media.
9. Zapobiegaæ i likwidowaæ marginalizacjê.
10. Edukacja i kwalifikowanie imigrantek i imigrantów.
11. Otworzyæ i powi¹zaæ przestrzeñ edukacyjn¹.
12. Wiêcej odpowiedzialnoci dla instytucji edukacyjnych. Uczenie siê z ewaluacji.
Postulat uczyæ siê przez ca³e ¿ycie wyra¿a przewodni¹ ideê, przywiecaj¹c¹ pracom Forum Edukacji. Polityka owiatowa upatruje szansê na jego realizacjê w dzia³aniach systemowych,
gwarantuj¹cych wzajemne sprzê¿enie wszystkich obszarów edukacji i dróg edukacyjnych. Akcent pada na kszta³cenie nieformalne, indywidualne sterowanie w³asn¹ nauk¹, tworzenie warunków sprzyjaj¹cych nauce w wiecie pracy i innych obszarach, w których jednostka ¿yje i tworzy.
Jako istotne uwarunkowanie ca³o¿yciowej aktywnoci spo³eczeñstwa w sferze edukacji postrzegane s¹ ponadto indywidualne kompetencje jednostki, której przypadnie znacznie wiêksza ani¿eli
dotychczas odpowiedzialnoæ za organizacjê i sterowanie w³asn¹ nauk¹. Te umiejêtnoci winny
byæ kszta³towane ju¿ we wczesnych fazach ¿ycia i systematycznie doskonalone w ka¿dym wieku,
przy profesjonalnym wsparciu i indywidualnym poradnictwie kompetentnych specjalistów. W opcji
nauki towarzysz¹cej cz³owiekowi przez ca³e ¿ycie szczególnego ciê¿aru nabiera problematyka
edukacji doros³ych. Forum Edukacji uzna³o, i¿ do najbardziej pilnych dzia³añ nale¿y m.in. rozwój
i wdro¿enie odpowiednich mechanizmów formalnego uznawania wiedzy i kompetencji zdobytych w ramach edukacji nieformalnej, zw³aszcza w wiecie pracy, modularyzacja treci w kszta³ceniu ustawicznym, rozbudowa ofert na p³aszczynie akademickiej i pe³na akceptacja przez szko³y wy¿sze edukacji doros³ych jako trzeciego, równoprawnego  obok dydaktyki i dzia³alnoci
badawczej  obszaru ich aktywnoci, stworzenie systemu poradnictwa dla osób ucz¹cych siê przez
ca³e ¿ycie, zwiêkszenie przejrzystoci w zakresie ofert edukacyjnych i ich organizatorów oraz
wypracowanie skutecznych narzêdzi oceny us³ug edukacyjnych.
Federalne Ministerstwo Owiaty i Badañ (BMBF) zainicjowa³o w 2001 roku program dzia³ania Uczenie siê przez ca³e ¿ycie dla wszystkich (Lebensbegleitendes Lernen für Alle) wed³ug zaleceñ Forum Edukacji (Forum Bildung), w oparciu o uzgodnienia z Koncertow¹ Akcj¹
Kszta³cenia Ustawicznego (organizacja Konzertierte Aktion Weiterbildung powsta³a w 1987 roku
z inicjatywy BMBF celem intensyfikacji dzia³añ na rzecz kszta³cenia ustawicznego), krajami zwi¹zkowymi oraz partnerami spo³ecznymi skupionymi w Przymierzu na rzecz pracy, kszta³cenia
i zdolnoci do wspó³zawodnictwa. Program skupia przedsiêwziêcia federacji z zakresu badañ
i rozwoju, s³u¿¹ce wspieraniu uczenia siê przez ca³e ¿ycie.
Zgodnie z uchwa³¹ Bundestagu, w padzierniku 2001 ukonstytuowa³a siê Komisja ds. finansowania kszta³cenia przez ca³e ¿ycie. W jej sk³ad wesz³o piêciu ekspertów nauk ekonomicznych. Celem komisji by³o wypracowanie strategii finansowania dzia³añ podejmowanych w ramach kszta³cenia ustawicznego, które z³o¿¹ siê na realistyczn¹ koncepcjê finansowania ca³ego
obszaru Lifelong Learning w RFN. Komisja mia³a za zadanie uwzglêdniæ mechanizmy dostêpu do
ofert edukacyjnych grup poszkodowanych spo³ecznie oraz mo¿liwoci wykorzystania gospodarki
dla rozwoju kszta³cenia ustawicznego. Prace komisji skupi³y siê wokó³ zagadnieñ:
 Zwiêkszenie aktywnoci edukacyjnej spo³eczeñstwa.
 Stworzenie bodców do kszta³cenia ustawicznego.
 Poprawa w zakresie promocji osób szczególnie uzdolnionych.
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 3/2006
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Zalecenia Komisji zawarte w raporcie odnosz¹ siê do wszystkich niemal sfer aktywnoci
pañstwowej: gospodarczej, ekonomicznej, spo³ecznej i indywidualnej oraz dzia³añ na ró¿nych
p³aszczyznach politycznych:
 Finansowanie edukacji ogólnej, politycznej i kulturalnej.
 Uchwalenie federalnej ustawy promuj¹cej kszta³cenie ustawiczne, która w ostatecznej wersji
obejmie kompleksowo ca³okszta³t dzia³añ wspieraj¹cych sytuacjê materialn¹ doros³ych.
 Uchwalenie przejciowej ustawy o promocji kszta³cenia ustawicznego jako pomostu do ustawy kompleksowej.
 Wprowadzenie zasady kont oszczêdnociowych na cele edukacyjne i wypracowanie pañstwowego systemu wspierania poszczególnych grup docelowych poprzez premiowanie.
 Przygotowanie bazy dla wspierania kszta³cenia ustawicznego w zak³adach pracy, w tym tworzenia przyjaznych nauce stanowisk pracy, np. konta edukacyjne i pomoc w pocz¹tkowej fazie
uczenia siê, w oparciu o umowy bran¿owe i umowy wewn¹trzzak³adowe.
 Promocja imigrantów.
 Ulgi podatkowe w ramach wprowadzonych rozwi¹zañ.
 Nowa strukturyzacja kompetencji ustawodawczych i finansowych.
W lipcu 2004 roku raport zosta³ przed³o¿ony federalnemu ministerstwu owiaty i badañ
i skierowany do przewodnicz¹cego Bundestagu.
W Republice Federalnej Niemiec, zgodnie z Ustaw¹ Zasadnicz¹, za treci i kszta³t systemu
owiaty odpowiadaj¹ w du¿ej mierze kraje zwi¹zkowe, w niektórych kwestiach tak¿e federacja.
W gestii krajów zwi¹zkowych s¹: przedszkola, wychowanie przedszkolne, szko³y, ³¹cznie ze szkolnym obszarem edukacji zawodowej, przewa¿aj¹ca czêæ szkolnictwa wy¿szego, a tak¿e ogólna
i kulturalna edukacja ustawiczna oraz niektóre obszary zawodowego kszta³cenia ustawicznego.
Federacja posiada kompetencje ramowe w odniesieniu do szkolnictwa wy¿szego, odpowiada za
wspieranie pozaszkolnego kszta³cenia zawodowego, za zawodowe kszta³cenie ustawiczne w ramach swoich kompetencji w obszarze prawa gospodarczego i prawa pracy, a tak¿e za obszar badañ nad efektywnoci¹ dzia³añ w ramach edukacji ustawicznej oraz nad potrzeb¹ reform i nowych
rozwi¹zañ w systemie kszta³cenia ustawicznego (projekty modelowe, finansowane przez rz¹d federalny).
Zawodow¹ edukacjê ustawiczn¹ reguluj¹ m.in. nastêpuj¹ce ustawy federalne:
 Kodeks Spo³eczny (Sozialgesetzbuch SGB) reguluje zawodowe kszta³cenie i doskonalenie,
przeszkalanie i wdra¿anie w okrelonych przypadkach.
 Ustawa o ustroju zak³adów pracy (Betriebsfervassungsgesetz BertVG) reguluje kwestie urlopu owiatowego dla rad zak³adowych i mê¿ów zaufania. Od lata 2001 roku definiuje prawo do
wspó³decydowania w przypadku zagro¿enia utraty kwalifikacji pracobiorcy (§97 ust. 2
BetrVG).
 Ustawa o kszta³ceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz BBiG) reguluje kwestie porz¹dkowe, realizacji i kompetencji doskonalenia zawodowego i przeszkalania.
 Federalna ustawa o wspieraniu kszta³cenia (Bundesausbildungsförderungsgesetz BaföG) uzasadnia prawo do wspierania kszta³cenia indywidualnego. W przypadku kszta³cenia ustawicznego dotyczy to przede wszystkim m³odzie¿y i osób doros³ych, które nadrabiaj¹ uzyskanie
wiadectwa maturalnego w ramach drugiej drogi kszta³cenia.
 Ustawa o wspieraniu dokszta³cania na rzecz karier zawodowych (Aufstiegs-fortbildungsförderungsgesetz (Meister-BaföG) reguluje wspieranie doskonalenia zawodowego absolwentów
pierwszego stopnia edukacji zawodowej.
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 Ustawa o ochronie kszta³cenia na odleg³oæ (Fernunterrichtsschutzgesetz FernUSG) reguluje
prawa i obowi¹zki uczestników i oferentów kszta³cenia na odleg³oæ.
W krajach zwi¹zkowych owiata jest traktowana jako konstytucyjny obowi¹zek publiczny.
Zapis ten odnosi siê przede wszystkim do edukacji szkolnej, konstytucje krajów zwi¹zkowych
zawieraj¹ równie¿ zobowi¹zanie do wspierania rozwoju edukacji doros³ych.
Edukacja doros³ych i kszta³cenie ustawiczne s¹ w wiêkszoci krajów zwi¹zkowych regulowane poprzez odpowiednie ustawy o kszta³ceniu ustawicznym (takich ustaw nie uchwali³y jedynie dwa kraje zwi¹zkowe: Berlin i Hamburg). W kwestii finansowania kszta³cenia ustawicznego
najbardziej istotne znaczenie w ustawach krajowych przypada dwóm zasadom:
 ze rodków publicznych winna byæ zapewniona instytucjonalna struktura kszta³cenia ustawicznego;
 kszta³cenie ustawiczne winno byæ obszarem samodzielnym pod wzglêdem organizacyjnym,
tzn. niezale¿nym od zwi¹zków pracodawców, zwi¹zków zawodowych i Kocio³ów.
Ponadto ustawy o kszta³ceniu ustawicznym krajów zwi¹zkowych ho³duj¹ nastêpuj¹cym zasadom:
 Dostêp do kszta³cenia ustawicznego winny mieæ wszystkie grupy spo³eczne.
 Rynek owiatowy winien byæ pluralistyczny, a zatem ze rodków publicznych mog¹ byæ wspierane ró¿norodne instytucje owiatowe, w tym instytucje kocielne, zak³adowe, zwi¹zków zawodowych oraz gmin i powiatów.
 rodki publiczne s¹ kierowane tam, gdzie zgodnie z za³o¿eniami pañstwowej polityki owiatowej wystêpuj¹ deficyty (zasada subsydiarnoci).
 Kszta³cenie ustawiczne podlega regu³om wolnego rynku.
 Niektóre obszary kszta³cenia ustawicznego, np. poradnictwo, informacja i wspó³praca miêdzy
instytucjami, dzia³aj¹ w oparciu o odpowiednie rozporz¹dzenia.
W wiêkszoci krajów zwi¹zkowych (poza Badeni¹-Wirtembergi¹, Bawari¹, Saksoni¹ i Turyngi¹) uchwalono tzw. ustawy o urlopie owiatowym (Bildungsurlaub) gwarantuj¹ce pracobiorcom mo¿liwoæ korzystania z p³atnego urlopu w celu uczestnictwa w przedsiêwziêciu edukacyjnym (rednio jeden tydzieñ w ci¹gu roku).
Oprócz Federalnego Ministerstwa Owiaty i Badañ (BMBF) oraz 16 ministerstw krajowych,
polityczn¹ odpowiedzialnoæ za rozwój edukacji ustawicznej przejêli partnerzy spo³eczni i instytucje pozarz¹dowe, jak: Komisja Federalno-Krajowa Planowania Owiaty i Wspierania Badañ (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung BLK) oraz Konferencja Ministrów Kultury (Kultusministerkonferenz, KMK). Realizacja strategii rozwoju jest
ponadto wspierana przez instytuty badawcze finansowane ze rodków bud¿etowych, jak np. Niemiecki Instytut Edukacji Doros³ych (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, DIE), Federalny
Instytut Kszta³cenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufliche Bildung, BIBB) oraz Instytut
Badañ nad Edukacj¹ im. Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung).
Ni¿ej przedstawiono przyk³ady dobrych praktyk.
1. Program Ucz¹ce siê regiony  wspieranie sieci.
BMBF powo³a³o ten program w 2001 roku, w cis³ej wspó³pracy z krajami zwi¹zkowymi i w oparciu o czêciow¹ pomoc finansow¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Program inicjuje wspó³pracê regionaln¹ i tworzenie sieci przez instytucje i osoby dzia³aj¹ce w regionie i koordynuj¹ce
projekty z ró¿nych obszarów owiaty, gospodarki, ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego i politycznego
zgodnie z przyjêt¹ strategi¹ rozwoju regionalnego. W 2005 roku na terenie ca³ej Republiki Federalnej Niemiec dzia³a³y 73 sieci. Wskanikiem skutecznoci sieci s¹ osi¹gniêcia w zakresie kreEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 3/2006
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owania i rozbudowy oferty kszta³cenia ustawicznego oraz poradnictwa, które przek³adaj¹ siê na
wzrost atrakcyjnoci pracobiorców na rynku pracy, rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz
ogóln¹ poprawê sytuacji w regionie.
Sieci otrzymuj¹ z regu³y wsparcie finansowe na przestrzeni 5 lat. Wk³ad w³asny oscyluje na
poziomie 30%. Do koñca 2007 roku na realizacjê programu przewidziano kwotê w wysokoci
118 milionów euro (51 milionów euro z EFS).
2. Program Szko³a  gospodarka/¿ycie zawodowe.
Program obejmuje projekty przygotowuj¹ce m³odzie¿ do wymogów wiata pracy, a tak¿e do
samodzielnego mylenia i dzia³ania ekonomicznego. Monitoring pedagogiczny wiata pracy i gospodarki pozwala na dog³êbne zbadanie specyficznych dla p³ci ról, co wp³ywa na lepsz¹ orientacjê edukacyjn¹ i zawodow¹ m³odzie¿y oraz u³atwia podejmowanie decyzji zawodowych.
3. Program naukowo-rozwojowy Kultura uczenia siê  rozwój kompetencji.
Program zak³ada rozwój d³ugotrwa³ych struktur uczenia siê (przy czym szczególn¹ rolê odgrywa tu intensywnoæ uczenia siê tkwi¹ca w potencjale, jakim jest miejsce pracy), a tak¿e wzmocnienie kompetencji zawodowych oraz projektowanie strategii zdobywania kompetencji w sytuacji
bezrobocia. Priorytetem jest wspieranie kultury uczenia siê oraz integracja nauki z prac¹. W ramach tego programu realizowane s¹ równie¿ projekty dotycz¹ce poprawy transparencji i poradnictwa, gwarancji jakoci pracy centrów zawodowego kszta³cenia ustawicznego, a tak¿e nowe
formy certyfikowania kompetencji zdobytych w procesie nauki okazjonalnej.
4. Kobiety w nauce i badaniach.
BMBF przyjê³o Gender Mainstreaming jako strategiê, która ma zapewniæ równe szanse kobietom i mê¿czyznom we wszystkich obszarach ¿ycia spo³ecznego, na stanowiskach kierowniczych oraz przede wszystkim w nauce. G³ówne kierunki dzia³añ skupiaj¹ siê na:
 zwiêkszeniu perspektyw zawodowych dla kobiet oraz polityce Gender Mainstreaming w obszarze kszta³cenia zawodowego;
 zwiêkszeniu partycypacji kobiet w szkolnictwie wy¿szym oraz w instytucjach badawczych;
 aktywizacji kobiet w spo³eczeñstwie opartym na informacji;
 zwiêkszeniu przedsiêbiorczoci i ekonomicznej samodzielnoci kobiet.
Aby zapewniæ równoæ szans kobiet w edukacji, nauce i obszarze badañ, BMBF powo³a³o
oddzieln¹ komórkê, dysponuj¹c¹ w³asnym bud¿etem.
5. Szko³y ca³odzienne  program inwestycyjny.
W 2002 roku BMBF zainicjowa³o program Przysz³oæ  Edukacja i Opieka, maj¹cy na
celu wsparcie finansowe tzw. szkó³ ca³odziennych, zapewniaj¹cych wzmo¿on¹ opiekê i umo¿liwiaj¹cych tworzenie miejsc pracy w istniej¹cych szko³ach, we wszystkich krajach zwi¹zkowych.
Obecnie ministerstwo wspiera oko³o 3000 szkó³, maj¹c do dyspozycji bud¿et w wysokoci 4 miliardów euro.
Programem uzupe³niaj¹cym ofertê szkó³ ca³odziennych jest inicjatywa Niemieckiej Fundacji na rzecz dzieci i m³odzie¿y (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, DKJS) maj¹ca na celu
tworzenie regionalnych centrów obs³ugi klientów w pobli¿u szkó³ ca³odziennych. Do tej pory
powsta³y cztery tego typu placówki. G³ówne priorytety ich dzia³añ to:
 wspó³praca oraz wymiana dowiadczeñ pomiêdzy szko³ami;
 transfer dobrych praktyk;
 poradnictwo oraz informacja o mo¿liwociach dalszego kszta³cenia.
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6. Programy na rzecz wspierania edukacji.
BMBF koordynuje szereg programów i projektów, które maj¹ na celu m.in.:
 wspieranie rozwoju owiaty wród m³odzie¿y poprzez tworzenie nowych miejsc praktyk
i sta¿y zawodowych (Program na rzecz M³odzie¿y, JUMP);
 analiza kwalifikacji i kompetencji pracowników wzglêdem potrzeb i wymogów rynku pracy
(Sieæ Badawcza FreQueNz);
 wpieranie mo¿liwoci odbycia przez m³odych ludzi sta¿u zawodowego w firmach sektora informatycznego, mediów i us³ug w ramach programu ³¹cz¹cego praktykê z teori¹.
Szczególne znaczenie, jako program pomocowy dla studentów, ma ostatnio zreformowana
inicjatywa zagwarantowana Federaln¹ ustaw¹ wspierania kszta³cenia (Bundesausbildungsförderungsgesetz BAföG), która wspiera w formie stypendiów ludzi chc¹cych studiowaæ lub rozpoczynaj¹cych karierê zawodow¹. Projekt Mistrz-BAföG jest instrumentem wsparcia finansowego
dla rzemielników (w szczególnoci mistrzów i techników) we wszystkich obszarach doskonalenia zawodowego. Podstawowym wymogiem jest ukoñczenie pierwszego stopnia kszta³cenia zawodowego.
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Edukacja zawodowa w Szwajcarii
Vocational education in Switzerland
S³owa kluczowe: Szwajcaria, edukacja zawodowa, edukacja ustawiczna, nauka rzemios³a, Uniwersytety Nauk Stosowanych, edukacja trzeciego stopnia.
Keywords: Switzerland, vocational education, continuing education, apprenticeship, Universities
of Applied Sciences, tertiary education.
Summary
Basic and further vocational education is the most important pillar of the Swiss education system.
Most secondary school graduates continue on their educational path with an apprenticeship and
many enrol in university-level higher vocational institutions. There is a wide range of flexible continuing vocational training offers in all branches of the economy and on different levels. The private-sector involvement both in financing and in designing the vocational education offers and in
running the institutions is important and the state generally plays a subsidiary role. The Polish system has some major similarities with the Swiss system, especially concerning the importance of
apprenticeships, but lacks a culture of company-involvement and co-operation.

Szwajcarski System Edukacji
Najwa¿niejszym filarem szwajcarskiego systemu edukacji jest edukacja zawodowa oparta
na praktykach. W Szwajcarii zaledwie 30% osób ma dostêp do uniwersyteckiego poziomu edukacji, z czego 21,6% obecnie koñczy edukacjê. Z drugiej strony szwajcarskie uniwersytety przyci¹gaj¹ wielu utalentowanych studentów z zagranicy, dlatego stosunek studentów przyjêtych na studia doktoranckie jest najwy¿szy w OECD. Bardzo niska liczba bezrobotnych w Szwajcarii wskazuje, ¿e po³¹czenie dobrze wykszta³conych zawodowo osób z relatywnie nisk¹, lecz wysoko wykwalifikowan¹ liczb¹ absolwentów uczelni wy¿szych daje w efekcie kompetentn¹ si³ê robocz¹
zdoln¹ do podjêcia pracy.
Edukacja podstawowa i gimnazjalna
Wiêkszoæ dzieci miêdzy 4 a 6 rokiem ¿ycia chodzi do przedszkola, które nie jest obowi¹zkowe. Jest jednak du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e przedszkole bêdzie w przysz³oci obowi¹zkowe,
szczególnie na terenach zurbanizowanych. Takie rozwi¹zanie postrzegane jest jako instrument
s³u¿¹cy jêzykowej integracji dzieci pochodzenia emigracyjnego, które stanowi¹ obecnie 28%
wszystkich dzieci (a w niektórych szko³ach nawet 80%).
Szwajcaria jest krajem federalnym. W poszczególnych kantonach obowi¹zuje daleko id¹ca
autonomia w organizacji edukacji podstawowej i gimnazjalnej. Edukacja obowi¹zkowa trwa 9 lat,
z których 4 lub 5 lat (w zale¿noci od kantonu) dzieci spêdzaj¹ w szkole podstawowej i gimna22
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zjum. W momencie rozpoczêcia gimnazjum, dzieci dzielone s¹ na trzy lub cztery grupy o ró¿nych
poziomach. O przydziale do danego poziomu decyduj¹ wyniki osi¹gniête w szkole podstawowej.
Tylko najwy¿szy z tych poziomów pozwala przyst¹piæ do egzaminu maturalnego bez koniecznoci
zdawania dodatkowych egzaminów wstêpnych. Mo¿liwy jest jednak awans na wy¿szy poziom dla
dzieci z dobrymi wynikami. Wiêkszoæ dzieci otrzymuje dyplom redniego poziomu gimnazjum.
Edukacja w szko³ach rednich
Po zakoñczeniu gimnazjum wiêkszoæ dzieci kontynuuje edukacjê w szkole redniej, która
koñczy siê egzaminem maturalnym, daj¹cym z kolei mo¿liwoæ podjêcia studiów wy¿szych. Nazwy tych szkó³ zró¿nicowane s¹ w zale¿noci od kantonu (gimnazjum, liceum, berzikschule)
i trwaj¹ trzy lub cztery lata. Istniej¹ równie¿ szko³y rednie specjalnie profilowane. Przygotowuj¹
one uczniów do trzeciego poziomu edukacji w dziedzinach, takich jak nauczyciel nauczania pocz¹tkowego, zawody spo³eczne czy medycyna.
Wiêkszoæ absolwentów szkó³ rednich stara siê jednak o wykszta³cenie zawodowe. Alternatyw¹ dla absolwentów gimnazjum s¹ rednie szko³y zawodowe, dziêki którym mo¿na uzyskaæ
odpowiedni certyfikat. Te szko³y w wiêkszoci dotycz¹ profesji zwi¹zanych z rachunkowoci¹
i administracj¹. Uczniowie maj¹cy problemy ze znalezieniem miejsca praktyk mog¹ równie¿ kontynuowaæ naukê. S¹ oni kierowani na 10 dodatkowy rok nauki, który polega na nauce w jêzyku
innego regionu lub pomocy w szukaniu pracy.

System nauki rzemios³a
Wiêkszoæ szwajcarskiej m³odzie¿y w wieku szesnastu lat rozpoczyna trzy lub czteroletni
kurs nauki rzemios³a. Taka dwufunkcyjna forma edukacji ³¹czy praktyczne zajêcia nauki zawodu
z normalnymi lekcjami w klasach. Uczeñ podpisuje umowê ze swoim pracodawc¹, który odpowiedzialny jest za praktyczn¹ czêæ szkolenia. Plan takich praktyk opracowywany jest przez
odpowiedni zwi¹zek pracodawców. Uczniowie otrzymuj¹ ponadto niewielkie wynagrodzenie, które
z czasem mo¿e byæ coraz wy¿sze. Praktyki zakoñczone s¹ egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po pomylnym zdaniu tych egzaminów uczniowie otrzymuj¹ federalny certyfikat powiadczaj¹cy ich zdolnoæ do wykonywania zawodu.
W tym samym czasie uczniowie uczêszczaj¹ raz w tygodniu do szko³y zawodowej, gdzie
odbywaj¹ siê zajêcia teoretyczne zarówno z zakresu wiedzy ogólnej, jak i ukierunkowanej zawodowo. Struktura zajêæ ogólnych wskazana jest przez w³adze federalne, ale szczegó³owy plan opracowywany jest przez poszczególne szko³y. Du¿y wp³yw na treæ tych zajêæ maj¹ tak¿e pracodawcy, którzy zatrudniaj¹ praktykantów. Podstawowymi przedmiotami s¹ zwykle nauki spo³eczne,
polityczne i ekonomiczne, a tak¿e jêzyki obce. System nauki rzemios³a jest systemem prywatno-publicznym. Czêæ praktyczna finansowana jest przez firmy, natomiast szko³y zawodowe pozyskuj¹ rodki od zwi¹zków pracodawców oraz od pañstwa. Najbardziej popularnym zawodem
wybieranym w czasie praktyk w 2004 roku by³ handlowiec (³¹czy on zajêcia z administracji,
rachunkowoci i finansów), sprzedawca, pracownik sklepu detalicznego, elektryk i kucharz.
W ofercie jest ponad 200 profesji do wyboru.
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Profesjonalna Matura i Uniwersytety Nauk Stosowanych
W latach dziewiêædziesi¹tych wprowadzono do szwajcarskiego systemu edukacji now¹ mo¿liwoæ umo¿liwiaj¹c¹ posiadaczom certyfikatu zawodowego rozpoczêcie studiów wy¿szych. Obecnie praktykanci, którzy osi¹gaj¹ dobre wyniki, maj¹ mo¿liwoæ przygotowania i przyst¹pienia do
egzaminu nazywanego Profesjonaln¹ Matur¹. Dodatkowe zajêcia przygotowuj¹ce mog¹ odbywaæ
siê za zgod¹ pracodawcy podczas praktyk. Wi¹¿e siê to z podwójn¹ iloci¹ zajêæ w klasach lub
z pe³nym wymiarem zajêæ podczas dodatkowego roku nauki.
Matura Profesjonalna daje wstêp na Uniwersytety Nauk Stosowanych (Fachhochschulen 
FH) instytucje maj¹ce uznanie na arenie miêdzynarodowej. Oferuj¹ one szeroki program zajêæ
z zakresu technologii, ekonomii, zarz¹dzania, IT, mediów, projektowania, studiów spo³ecznych,
pedagogiki, opieki zdrowotnej, jêzyków obcych, nauk przyrodniczych, rolnictwa i sztuki. FH koñczy
siê napisaniem pracy i uzyskaniem tytu³u licencjata, który daje mo¿liwoæ kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych na FH lub innych uniwersytetach w Szwajcarii i za granic¹. Zajêcia bardzo czêsto prowadzone s¹ przez fachowców w danej dziedzinie, a fakultety w FH opracowywane s¹ przy bliskiej wspó³pracy z firmami dzia³aj¹cymi w konkretnej dziedzinie. Firmy te
czêsto otrzymuj¹ wyniki sponsorowanych badañ przeprowadzanych w obszarze ich dzia³alnoci.
Studia w Szwajcarii s¹ ca³kowicie bezp³atne. Studenci zarówno krajowi, jak i z zagranicy musz¹
tylko p³aciæ sk³adkê w wysokoci oko³o 400 euro za semestr.
Jeli osoby, które zda³y Profesjonaln¹ Maturê chc¹ studiowaæ na uniwersytecie, mog¹ przyst¹piæ do egzaminu wstêpnego. Wymaga to zwykle dwóch lub trzech semestrów dodatkowej nauki, po ukoñczeniu których studenci osi¹gaj¹ poziom absolwentów szkó³ maturalnych. Z drugiej
strony osoby, które zda³y maturê, a chc¹ kontynuowaæ edukacjê na Uniwersytetach Nauk Stosowanych musz¹ odbyæ trzyletni¹ praktykê w danym zawodzie.
W wiêkszoci krajów wykszta³cenie wy¿sze jest warunkiem uzyskania dobrze p³atnej pracy,
a trzeci poziom edukacji zawodowej jest ca³kowicie po³¹czony z systemem uniwersyteckim.
W Szwajcarii absolwenci edukacji zawodowej chêtnie podejmuj¹ dalsz¹ naukê, korzystaj¹c
z szerokiego zakresu oferowanych kursów, a jednoczenie robi¹c du¿y postêp w swojej karierze
zawodowej.

Uniwersytety
W Szwajcarii jest dziesiêæ uniwersytetów prowadzonych przez poszczególne kantony oraz
dwa Federalne Instytuty Technologii w Zurychu i Lozannie. Studia na uniwersytetach s¹ teoretyczne i bardzo zaawansowane, a oprócz tego dostêpne dla relatywnie niewielkiej iloci osób,
dok³adnie rzecz bior¹c, dla tych, którzy zdali egzamin maturalny. Generalnie uniwersytety oferuj¹
nie tylko edukacjê zawodow¹, ale tak¿e pracê nad badaniami i odkryciami naukowymi. Najpopularniejszymi studiami s¹ nauki spo³eczne i ekonomiczne, prawo, nauki humanistyczne, in¿ynieria
i nauki przyrodnicze. Uniwersytety szwajcarskie charakteryzuj¹ siê nadzwyczajn¹ aktywnoci¹
w zakresie prowadzenia badañ. Szwajcaria posiada najwiêksz¹ iloæ studentów doktoranckich
oraz najwiêksz¹ na wiecie dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z publikacjami naukowymi w stosunku do liczby ludnoci. Uniwersytety te s¹ znane na arenie miêdzynarodowej i zgodnie z OECD maj¹ najwiêksz¹ liczbê studentów i badaczy z zagranicy. Natomiast dwa Federalne Instytuty Technologii
s¹ wed³ug rankingu najlepszymi instytucjami badawczymi na wiecie.
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Proporcja osób z wy¿szym wykszta³ceniem miêdzy 25 a 34 rokiem ¿ycia (ISCED 5A lub 6)

Proporcja studentów z innych krajów (ISCED 5A)

Edukacja Ustawiczna w Szwajcarii
Federalny Certyfikat Specjalistyczny i Federalny Dyplom
Najwa¿niejszymi instytucjami nauczania trzeciego stopnia dla posiadaczy certyfikatu zdolnoci wykonywania zawodu, s¹ tzw. Hoehere Fachsschulen (wy¿sze szko³y zawodowe).
Oprócz ró¿norodnych, krótkich kursów, oferuj¹ tak¿e mo¿liwoæ uzyskania dwóch certyfikatów rozpoznawanych na szczeblu federalnym. Pierwszy to Federalny Certyfikat Specjalistyczny, drugi to Federalny Dyplom. Czêsto certyfikat specjalistyczny przygotowuje do uzyskania dyplomu. Stopnie te przeznaczone s¹ dla osób, które pragn¹ awansowaæ na poziom kadry zarz¹dzaEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 3/2006
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j¹cej lub wykonywaæ zawody o wy¿szych wymaganiach. Egzaminy dyplomowe sprawdzaj¹ równie¿ zdolnoæ do prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. W niektórych zawodach dyplomy s¹ warunkiem do uzyskania pewnego pozwolenia federalnego (np. w zawodach zwi¹zanych
z materia³ami wybuchowymi i substancjami truj¹cymi).
Wy¿sze szko³y zawodowe funkcjonuj¹ w obszarach technologii, gastronomii, biznesu, rolnictwa, opieki zdrowotnej, zawodów spo³ecznych, edukacji doros³ych oraz sztuki i rzemios³a.
Istnieje 96 wy¿szych szkó³ zawodowych oraz w³¹czaj¹c Uniwersytety Nauk Stosowanych ponad
350 uczelni rozpoznawanych federalnie, daj¹cych mo¿liwoæ uzyskania wy¿szego stopnia zawodowego. W 2004 roku 12,251 osób otrzyma³o federalny certyfikat specjalistyczny, a 2556 osób
otrzyma³o federalny dyplom. Stopnie te nie s¹ bezporedni¹ kontynuacj¹ szko³y redniej. S¹ one
zaawansowanym poziomem przeznaczonym dla dowiadczonych profesjonalistów i generalnie
finansowane s¹ przez pracodawców. Czêsto otwieraj¹ one drzwi do du¿ej kariery zawodowej, jak
równie¿ znacznie podnosz¹ wynagrodzenie. W 2004 roku posiadacze certyfikatu powiadczaj¹cego ich zdolnoæ do wykonywania zawodu zarabiali rednio 5448 franków szwajcarskich
(3471 euro) miesiêcznie, podczas gdy posiadacze wy¿szego stopnia zawodowego zarabiali rednio 7,443 franków szwajcarskich (4741 euro) miesiêcznie, z kolei absolwenci uniwersytetów nauk
stosowanych zarabiali rednio 8,546 franków szwajcarskich (5444 euro) miesiêcznie.
System edukacji zawodowej w Szwajcarii jest bardzo zró¿nicowany i ca³kowicie zdecentralizowany. Wiele osób bierze udzia³ w organizacji systemu, a zasiêg struktur organizacyjnych instytucji edukacji zawodowej obejmuje szko³y publiczne, spó³ki publiczno-prywatne, instytucje
finansowane przez oddzia³y stowarzyszeñ, firmy prywatne typu non-profit oraz szko³y ufundowane przez pojedyncze firmy. Na przyk³ad Hoehre Fachschule Uster jest finansowana przez 25 prywatnych firm, a oprócz tego otrzymuj¹ fundusze z kantonu Zurych oraz w³adz federalnych. Inovatech w Zofingen jest niezale¿n¹, prywatn¹ firm¹ oferuj¹c¹ federalnie uznawane dyplomy z zakresu technologii, marketingu i zarz¹dzania. Szko³a techniczna ABB ufundowana przez szwajcarsk¹
firmê budowlan¹ ABB. Obecnie ta szko³a jest niezale¿n¹ instytucj¹ typu non-profit finansowan¹
z czesnego za studia oraz z datków z kantonów. Szko³y stale konkuruj¹ ze sob¹, dlatego te¿ ci¹gle
musz¹ dostosowywaæ swoj¹ ofertê do potrzeb rynku pracy, co z kolei mo¿liwe jest jedynie poprzez aktywn¹ wspó³pracê z ró¿nymi firmami.
Warunkiem koniecznym wstêpu do wy¿szej szko³y zawodowej jest federalny certyfikat powiadczaj¹cy zdolnoæ do wykonywania zawodu lub inny stopieñ ukoñczenia szko³y redniej oraz
odpowiednie dowiadczenie zawodowe. Dodatkowo wiêkszoæ szkó³ przeprowadza odpowiednie
testy. W niektórych profesjach mo¿liwe jest studiowanie w pe³nym wymiarze godzin, jednak
w wiêkszoci przypadków dyplomy uzyskiwane s¹ poprzez dwu lub trzy letni okres studiów
w niepe³nym wymiarze czasowym. Zajêcia prowadzone s¹ zwykle wieczorami, w soboty rano
oraz w weekendowych blokach. Coraz bardziej popularne s¹ alternatywne formy nauki, takie jak
samokszta³cenie, e-kszta³cenie i struktury modu³owe.
Edukacja zawodowa doros³ych nieregulowana federalnie
Ta kategoria zawiera dyplomy zawodowe, które nie s¹ regulowane na poziomie federalnym, np.
nie bêd¹ce federalnymi certyfikatami specjalistycznymi lub federalnymi dyplomami. To jednak nie
oznacza, ¿e nie s¹ one uznawane w profesjonalnym rodowisku. Mog¹ byæ przyznawane przez szko³y prywatne i publiczne, kantony lub profesjonalne orodki nauki rzemios³a. Tak samo, jak w przypadku federalnych odpowiedników tych dyplomów, wstêp uwarunkowany jest posiadaniem redniego wykszta³cenia oraz odpowiedniej praktyki zawodowej. Mo¿na je podzieliæ na dwie kategorie:
26
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kursy dyplomowe i kursy podyplomowe. W 2005 roku, 10613 osób ukoñczy³o kursy dyplomowe,
1309 osób ukoñczy³o d³ugie kursy podyplomowe (ponad 400 godzin lekcyjnych), a 14111 osób
ukoñczy³o krótkie kursy podyplomowe (150400 godzin lekcyjnych). Kursy te s¹ szczególnie popularne w zawodach i specjalizacjach, wród których nie osi¹galny jest stopieñ federalny.
Kolejnym wa¿nym obszarem edukacji zawodowej s¹ wewnêtrzne kursy i szkolenia organizowane
g³ównie przez du¿e firmy. Kursy takie koncentruj¹ siê na przekazaniu konkretnej wiedzy potrzebnej
w danej firmie. Dobrym przyk³adem jest Roche, firma farmaceutyczna, w której oferta szkoleñ wewnêtrznych zawiera zawody laboratoryjne, IT i zarz¹dzanie, ale tak¿e umiejêtnoci miêkkie i jêzyki obce.

Porównanie z polskim systemem edukacji
Edukacja przedszkolna w Polsce tak¿e nie jest obowi¹zkowa, jednak wiêkszoæ dzieci uczêszcza do przedszkola lub do tzw. zerówki w szkole podstawowej. W odró¿nieniu od Szwajcarii,
w Polsce system edukacji jest ogólnokrajowy. W wieku siedmiu lat dzieci rozpoczynaj¹ naukê
w szkole podstawowej, która trwa szeæ lat. Szko³a podstawowa zakoñczona jest zewnêtrznym
testem sprawdzaj¹cym. Nastêpnie dzieci rozpoczynaj¹ trzyletni¹ edukacjê gimnazjaln¹. Gimnazjum tak¿e zakoñczone jest zewnêtrznym egzaminem, którego wyniki decyduj¹ o wyborze szko³y
redniej. Zgodnie z przeprowadzon¹ w 1999 roku reform¹ edukacji istniej¹ dwie mo¿liwoci:
trzyletnie liceum ogólnokszta³c¹ce koñcz¹ce siê egzaminem maturalnym lub dwuletnia rednia
szko³a zawodowa.
W 2001 rz¹d dopuci³ jednak mo¿liwoæ kontynuowania nauki w pewnych formach sprzed
reformy. S¹ to: 3- lub 4-letnie rednie szko³y zawodowe, 3-letnie licea zawodowe, które przygotowuj¹ do matury, oraz podstawowe szko³y zawodowe, po ukoñczeniu których nale¿y zaliczyæ dodatkowo 2 lata ogólnej szko³y redniej lub 3 lata technikum. Dopiero po uzupe³nieniu nauki
w tych szko³ach absolwent podstawowej szko³y zawodowej mo¿e przyst¹piæ do egzaminu maturalnego. Od 2005 roku matura jest egzaminem zewnêtrznym i zastêpuje egzaminy wstêpne na
uczelnie wy¿sze.
Polski system edukacji jest w wielu miejscach bardzo podobny do szwajcarskiego. Nauka
rzemios³a stanowi wa¿ny filar ca³ego systemu edukacji w Polsce. Praktykanci oprócz tego, ¿e
otrzymuj¹ wynagrodzenie, to w wielu przypadkach podpisuj¹ z pracodawc¹ umowê o pracê. Pracodawca odpowiedzialny jest za przebieg praktyk, które dodatkowo nadzorowane s¹ przez odpowiedni¹ instytucjê lub cech. Jednoczenie praktykanci uczêszczaj¹ na zajêcia teoretyczne w szko³ach zawodowych. Istnieje jednak pewna ró¿nica. Uczniowie szko³y zawodowej odbywaj¹ praktyki, w ró¿nych firmach, jednak nie dostaj¹ za nie wynagrodzenia. W takim przypadku za przebieg
praktyk odpowiedzialna jest szko³a. W Szwajcarii taki system nie istnieje. W odró¿nieniu od Szwajcarii, wiêkszoæ szkó³ w Polsce realizuje centralnie zatwierdzony program nauczania i nie modyfikuje go w celu rozwiniêcia indywidualnego programu opartego na elastycznych standardach.
Po zakoñczeniu nauki rzemios³a praktykanci otrzymuj¹ certyfikat lub (w przypadku edukacji
szkolnej) certyfikat umiejêtnoci pracownika. Certyfikaty mo¿na uzyskaæ z zakresu wielu profesji. Praktykanci mog¹ równie¿ staraæ siê uzyskaæ wy¿szy stopieñ wykszta³cenia. Egzaminy ³¹cz¹
wówczas czêæ teoretyczna i praktyczn¹, skonstruowane s¹ zgodnie z ogólnokrajowymi standardami i odbywaj¹ siê przed Regionaln¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹.
W Szwajcarii natomiast za egzaminy odpowiedzialne s¹ poszczególne oddzia³y. W Polsce
dzia³aj¹ tak¿e szko³y wy¿sze nauczania zawodowego, podobne do szwajcarskich Fachhoschulen,
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które daj¹ mo¿liwoæ kontynuowania nauki w przysz³oci na krajowych lub miêdzynarodowych
uniwersytetach. S¹ to szko³y pañstwowe. Wykszta³cenie wy¿sze zawodowe mo¿na równie¿ zdobyæ na wielu szko³ach prywatnych, które w wiêkszoci finansowane s¹ przez pracodawców.
Niestety mo¿na powiedzieæ, ¿e brak jest wspó³pracy pomiêdzy firmami a instytucjami edukacyjnymi w Polsce. Przyspieszenie postêpu technologicznego wymaga dostosowania i ci¹g³ego
uaktualniania szkoleñ zawodowych. W tym celu konieczna jest dobrowolna wspó³praca pomiêdzy firmami w danych bran¿ach oraz uwiadomienie sobie, jak wiele korzyci p³ynie z mo¿liwoci zatrudnienia pracowników, którzy posiadaj¹ w³aciwe umiejêtnoci. Podczas, gdy firmy szwajcarskie ju¿ dawno zrozumia³y, ¿e odpowiednia edukacja zawodowa nie jest mo¿liwa bez ich sta³ego zaanga¿owania, polskie firmy ci¹gle oczekuj¹, ¿e pañstwowy system edukacji wystarczaj¹co
dostosuje program do ci¹gle zmieniaj¹cego siê rodowiska pracy i wykszta³ci kompetentnych
pracowników.
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Finansowanie edukacji ustawicznej doros³ych
jako temat debaty miêdzynarodowej i dzia³añ
sieciowych
Funding of continuing education for adults as a subject
of international debate and network activities
S³owa kluczowe: edukacja ustawiczna, finansowanie edukacji doros³ych, polityka edukacji ustawicznej, system prawny edukacji doros³ych.
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Summary
There is visible necessity to initiating research of financing of adult education (including relevant
legal and policy frameworks and practice), which is not sufficient in most Ell countries. The article
refers to two initiatives undertaken by European researchers in order to analise and explain current
situation as well as to start a serious discussion how to stimulate the changes.

Uzasadnienie
Zapewnienie wszystkim obywatelom równego dostêpu do edukacji doros³ych w wiêkszoci
krajów europejskich nie jest wystarczaj¹ce, zarówno pod wzglêdem ilociowym, jak i jakociowym. Dane statystyczne na ten temat maj¹ ograniczony zakres i czêsto s¹ przestarza³e, jednak¿e
dostarczaj¹ argumentów potwierdzaj¹cych fakt, ¿e poziom i dostêpnoæ edukacji doros³ych pozostaj¹ daleko w tyle za tym, co jest potrzebne we wspó³czesnym spo³eczeñstwie do zdobycia
i utrzymania pracy oraz bycia aktywnym obywatelem. Wyzwania, przed jakimi staj¹ spo³ecznoci
wszystkie krajów UE s¹ nastêpuj¹ce: jak zwiêkszyæ i utrzymaæ udzia³ obywateli w edukacji doros³ych, jak motywowaæ przysz³ych kszta³c¹cych siê, jak kszta³towaæ system edukacji i praktyk dla
(m³odych) doros³ych.
Zwiêkszanie udzia³u w edukacji doros³ych jest konieczne dla rozwoju globalnego zasobów
ludzkich. Szczególn¹ uwagê powiêca siê tym, którzy zwykle z niej nie korzystaj¹, tj. osobom
ponosz¹cym pora¿ki w szko³ach ogólnych i zawodowych, s³abo zmotywowanym; kobietom, które musz¹ godziæ obowi¹zki domowe z prac¹ zawodow¹ itd. Istnieje pilna potrzeba odwrócenia
tendencji tak niskiego udzia³u wymienionych grup w kszta³ceniu ustawicznym.
Raporty wykonane na zlecenie UE, np. Preparing a Collection of Key Statistics on Nonvocational Adult Education in Europe (SOC/GRU/04/022), Przygotowanie Zbioru Kluczowych
Danych na temat Ogólnego Kszta³cenia Doros³ych w Europie; Statistics on Adult Education-To30
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wards an EU Adult Education Survey (EU-AES, Doc.Eurostat/E0/02/DSS/4/5/EN) [Dane o Edukacji Doros³ych  Ankieta Na Temat Kierunku Edukacji Doros³ych w UE] czy Communication
from the Commission to the EP (COM(2004)853final-2002/0061(Cod) [Komunikacja na Szczeblu Komisji EP] wskaza³y na koniecznoæ podjêcia wspólnych badañ maj¹cych na celu obserwacjê stosowanych rozwi¹zañ prawnych, politycznych i praktycznych, jako ¿e te trzy dziedziny s¹
nieroz³¹cznie zwi¹zane z propagowaniem kszta³cenia ustawicznego, zarówno w systemie formalnym, jak i nieformalnym.
Badania, prowadzone przez OECD (Kompleksowe Podejcie do Wspó³finansowania Kszta³cenia Ustawicznego, Dokument OECD  EDU/EC82003/8), czy te¿ sieæ ELAP (rozwój i wprowadzanie ró¿norodnych mechanizmów wspó³finansowania, zwiêkszanie udzia³u w edukacji 
www.e-lap.org) nie by³y w stanie przedstawiæ kompletnego modelu finansowania i rozwoju edukacji doros³ych z wykorzystaniem rodków politycznych i prawnych, poniewa¿ skupi³y siê g³ównie na stronie praktyki biznesowej i rynku pracy, nie odnosz¹c siê przy tym do kwestii uczestnictwa w edukacji i nieformalnych struktur zaanga¿owanych w praktyczn¹ edukacjê doros³ych.
Cel taki postawi³o sobie miêdzynarodowe partnerstwo, które zawi¹za³o siê w ramach programu Socrates Grundtvig4  Sieci. Przedstawiciele pañstwowych oraz prywatnych instytucji edukacyjnych, badawczo-naukowych, stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz edukacji ustawicznej, regionalnych i krajowych w³adz samorz¹dowych (³¹cznie 19 instytucji z 13 krajów), pod przewodnictwem Uniwersytetu w Pécs (Wêgry) oraz z udzia³em ITeE-PIB przygotowa³o stosown¹ aplikacjê
wniosku, proponuj¹cego realizacjê trzyletniego projektu Financing Adult Education and Investing in Resources (FAIR).

Projekt FAIR (Financing Adult Education and Investing in Resources)
Projekt ten ma na celu ustalenie g³ównych przyczyn niedostatecznego finansowania edukacji
ustawicznej w krajach bior¹cych udzia³ w projekcie, poprzez zebranie i analizê informacji na
temat panuj¹cych uwarunkowañ politycznych, rozwi¹zañ legislacyjnych oraz funkcjonuj¹cych
aktualnie mechanizmów finansowania edukacji doros³ych w poszczególnych krajach.
Ze wzglêdu na rozleg³oæ obszaru planowanych badañ zaplanowano pracê w trzech równoleg³ych grupach tematycznych:
1. Analiza bie¿¹cych danych i obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.
2. Analiza funkcjonuj¹cych mechanizmów finansowych.
3. Analiza dzia³añ politycznych.
Przedmiotem badañ zaplanowanych w ramach projektu bêd¹ w³adze publiczne (lokalne, regionalne i krajowe, urzêdy statystyczne, organy prawodawcze, ministerstwa odpowiedzialne za
edukacjê i zatrudnienie, cz³onkowie parlamentu) oraz przedsiêbiorcy i ich organizacje; pañstwowe i prywatne podmioty zajmuj¹ce siê kszta³ceniem doros³ych; doroli i ich stowarzyszenia,
organizacje spo³eczne i ich partnerzy.
Jednym z g³ównych zadañ projektu FAIR jest promocja zmiany charakteru dzia³añ politycznych, w których kszta³c¹cy siê doroli, instytucje edukacyjne oraz ca³e spo³eczeñstwo mia³yby
efektywny wp³yw na rz¹dowe, eksperckie i polityczne grupy decyzyjne. Wskazuje siê na potrzebê
stymulacji regulacji prawnych, które wprowadz¹ nowe kryteria i metodykê finansowania edukacji
ustawicznej, a tak¿e umo¿liwi¹ generowanie danych w zbiorach krajowych danych statystycznych, w bazach EUROSTATu oraz w innych porównywalnych bazach danych na temat wp³ywu
ró¿nych czynników na edukacjê doros³ych.
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Europejski wymiar FAIR polega na wspó³udziale partnerów projektu, uwzglêdniaj¹c po³o¿enie geograficzne, k³ad¹c nacisk na 15 pierwotnych cz³onków UE, nowych cz³onków UE, pañstwa
kandyduj¹ce oraz Turcjê i po³¹czeniu tego niecodziennego partnerstwa, dowiadczenia i praktyki
w trzech g³ównych dziedzinach badañ sieci FAIR.
Realizacja projektu na szczeblu europejskim przyniesie prezentacjê zarówno przyk³adów
dobrych praktyk, jak i niepowodzeñ w kluczowych dziedzinach: zbieranie danych, legislacja,
metody finansowania i dzia³ania polityczne.
W wyniku trzyletniego okresu realizacji projektu, przewiduje siê osi¹gniêcie nastêpuj¹cych
rezultatów:
1. Organizacja szeregu konferencji, spotkañ, seminariów stanowi¹cych podstawê wspó³pracy
w ramach sieci. Obok przedstawicieli instytucji partnerskich projektu, przewidziano równie¿
udzia³ osób powo³anych do oceny zewnêtrznej projektu, m.in.: profesjonalnego doradcy dzia³aj¹cego w imieniu Europejskiego Banku Centralnego oraz obserwatora z ramienia Komisji
Europejskiej. Organizowane seminaria tematyczne bêd¹ odpowiada³y trzem kluczowym obszarom badañ realizowanych w ramach projektu. Stworzona zostanie mo¿liwoæ w³¹czania do
udzia³u w seminariach krajowych ekspertów w odpowiednich dziedzinach badañ. Konferencja Koñcowa zorganizowana zostanie w Brukseli z udzia³em ekspertów EUROSTAT, EURYDICE, CEDEFOP, OECD i UNESCO.
2. Opracowanie Krajowych Studiów przypadków odnosz¹ce siê do trzech tematów badawczych
projektu. Studium przypadków powinno g³êboko wnikaæ w sytuacjê krajów partnerskich ze szczególnym uwzglêdnieniem specyfiki sytuacji politycznej i realiów ¿ycia spo³ecznego. Ró¿norodnoæ strategii finansowania ustawicznego kszta³cenia doros³ych bêdzie analizowana z uwzglêdnieniem wymagañ ekonomicznych i spo³ecznych, wymogów rynku pracy oraz pod wzglêdem
wzrostu udzia³u, osób doros³ych nie korzystaj¹cych uprzednio z ¿adnych form nauki.
3. Przygotowanie Poradnika bazuj¹cego na zbiorze podrêczników z trzech badañ tematycznych
oraz Krajowych Studiów Przypadku. Podrêcznik zostanie przet³umaczony na 12 jêzyków reprezentowanych przez partnerów projektu, umieszczony na stronie internetowej Projektu FAIR
oraz p³ytach CD.
W wyniku zrealizowanych badañ porównawczych i eksperymentów, zostan¹ sformu³owane
stosowne zalecenia i rekomendacje dla w³adz decyzyjnych i wszystkich instytucji stanowi¹cych
elementy systemu ustawicznej edukacji doros³ych. Projekt przyczyni siê do sta³ego i stopniowego
rozwoju systemu gromadzenia danych, który jest nieroz³¹czn¹ czêci¹ wszystkich form edukacji
doros³ych.
W ramach FAIR przeprowadzona zostanie analiza jakociowa potrzebna do modyfikacji
i rozwoju obowi¹zuj¹cego prawa dotycz¹cego edukacji doros³ych, ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb osób dotychczas nie uczestnicz¹cych w edukacji doros³ych oraz takich pojêæ, jak
kompetencje kluczowe, zdolnoci uczenia siê, aktywnoæ obywatelska, kszta³cenie pozaszkolne,
doradztwo zawodowe.

XII Kongres Niemieckich Uniwersytetów Powszechnych
O randze oraz potrzebie dyskusji i badañ w zakresie problematyki systemów finansowania
edukacji ustawicznej doros³ych w Europie wiadczy równie¿ fakt, i¿ powiêcona jej zosta³a debata podczas XII Kongresu Niemieckich Uniwersytetów Powszechnych Uczyæ siê nowego  kszta³32
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towaæ przysz³oæ  ³¹czyæ ludzi, jaki odby³ siê w dniach 45 maja 2006 w Berlinie. W Forum
zatytu³owanym Edukacja ustawiczna w Europie. Kto p³aci i dlaczego? wziêli udzia³ przedstawiciele niemieckich, fiñskich i szwedzkich instytucji edukacji doros³ych, jak równie¿ reprezentant
Komisji Europejskiej  Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji Kultury (www.volkshochschultag.de).
Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieæ na kilka kluczowych pytañ dotycz¹cych przysz³oci
kszta³cenia ustawicznego: Jak daleko siêga odpowiedzialnoæ pañstwa? Kto powinien byæ wspierany: ucz¹cy siê czy te¿ instytucje edukacyjne? Jakie g³ówne tendencje rozwoju wy³aniaj¹ siê?
Jaki kierunek powinien zostaæ obrany?

Podsumowanie
Kwestia niedofinansowania edukacji doros³ych w krajach europejskich wydaje siê byæ faktem potwierdzonym przez szereg ww. badañ, wykonanych m.in. na zlecenie instytucji UE.
Ustalenie g³ównych przyczyn tego stanu oraz analiza uwarunkowañ politycznych, jak i rozwi¹zañ prawnych funkcjonuj¹cych w poszczególnych krajach stanowi¹ pierwszy etap na drodze
do poprawy aktualnej sytuacji. Zebranie odpowiedniej jakoci materia³ów prezentuj¹cych rzeteln¹ i profesjonaln¹ analizê sytuacji na poziomie kraju nie jest jednak zadaniem prostym i mo¿liwym do szybkiej realizacji. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie jest to stan niezmienny/trwa³y, lecz w wiêkszoci przypadków ewoluuje, np. wraz ze zmieniaj¹cymi siê systemami politycznymi czy sytuacj¹ gospodarcz¹ kraju.
Tym bardziej, wszelkie próby przenoszenia rozwi¹zañ sprawdzonych w jednym kraju na
grunt innego, jak wskazuje praktyka, wymagaj¹ ogromnej rozwagi, wiedzy na temat uwarunkowañ spo³ecznych, politycznych, kulturowych w ka¿dym z nich.
Niemniej jednak, pomimo wskazanych pokrótce trudnoci, analizuj¹c tematykê spotkañ ró¿nych miêdzynarodowych gremiów, potrzeba debaty (a w nastêpnej kolejnoci  konkretnych dzia³añ) dotycz¹cych wsparcia finansowego edukacji doros³ych w krajach UE staje siê coraz bardziej
widoczna, co niew¹tpliwie cieszy zarówno wszystkich pracowników instytucji edukacji ustawicznej doros³ych, jak i samych doros³ych ucz¹cych siê.
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Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
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Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
Katowice
£adnie jest sk³adaæ ho³d przesz³oci,
Jeli teraniejszoæ i przysz³oæ
dobrze siê przedstawiaj¹
Tomasz Mann

80-lecie Zak³adu Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
80 Jubilee of the Vocational Education Centre
in Katowice
S³owa kluczowe: Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, kszta³cenie ustawiczne, doskonalenie zawodowe, zarz¹dzanie jakoci¹.
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Summary
The article presents 80 jubilee of Center for Vocational development in Katowice. The achievements and educational, production and training offers were presented. Moreover, the mission of the
Center was presented with programs and European projects that were realized in last few years.

Rok 2006 jest rokiem jubileuszowym dla Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, którego korzenie wywodz¹ siê z za³o¿onego 20 grudnia 1926 r. w Katowicach l¹skiego
Instytutu Rzemielniczo-Przemys³owego.
Instytut powsta³ z inicjatywy samorz¹du rzemielniczego jako trzeci w Polsce, a jego za³o¿ycielami byli przedstawiciele Izby Rzemielniczej, Zwi¹zku Samodzielnych Rzemielników i Przemys³owców oraz Cechów. Odegra³ on znacz¹c¹ rolê w przygotowywaniu kadr dla rzemios³a na
l¹sku. W okresie miêdzywojennym Instytut umo¿liwi³ zdobycie kwalifikacji oko³o 11 tysi¹com
osób. Pomylnie rozwijaj¹c¹ siê dzia³alnoæ przerwa³a wojna, a mienie i dokumentacja Instytutu
zosta³y rozgrabione i zniszczone. Z inicjatywy Izby Rzemielniczej i Kuratorium Szkolnego ju¿
34
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w grudniu 1945 r. dzia³alnoæ Instytutu zosta³a reaktywowana i nakierowana na odbudowê dotkliwie dowiadczonych przez wojnê kadr rzemielniczych. W roku 1948 wszystkie dzia³aj¹ce w Polsce Instytuty zrzeszone od 1946 r. w Zwi¹zek, zosta³y przekszta³cone w Zak³ady Doskonalenia
Rzemios³a. Mimo formalnego ograniczenia dzia³alnoci szkoleniowej do rzemios³a, Zak³ad
w tym okresie rozszerza³ dzia³alnoæ na inne dzia³y gospodarki w szczególnoci budownictwo
i przemys³. Ta dynamika spowodowa³a usytuowanie katowickiego Zak³adu Doskonalenia Rzemios³a na czo³owej pozycji w kraju. Kolejne lata przynios³y dalszy rozwój Zak³adu i rozszerzenie
oferty kszta³cenia, a tak¿e kolejn¹ zmianê nazwy  na Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, przy
zachowaniu nieprzerwanie od lat przedwojennych statusu stowarzyszenia.
Dzi katowicki ZDZ swoim zasiêgiem obejmuje ca³¹ Polskê  koncentruj¹c dzia³alnoæ na
obszarze województwa l¹skiego oraz w wybranych powiatach województwa ma³opolskiego,
opolskiego i ³ódzkiego  i wiadczy us³ugi na rzecz wszystkich dziedzin gospodarki. Posiada
gêst¹ sieæ placówek  w 35 orodkach kszta³cenia zawodowego, w 5 placówkach specjalistycznych oraz w 53 niepublicznych szko³ach Zak³ad rocznie kszta³ci ok. 3640 tys. osób. W okresie
od 01.01.2000 r. do 30.06.2006 r. w ZDZ Katowice szkolenie ukoñczy³o 244 956 osób, a szko³y 
5401 absolwentów. Od pocz¹tku istnienia ponad 1 mln 967 tys. osób zdoby³o kwalifikacje zawodowe na kursach, organizowanych przez Zak³ad, z czego ponad 81 tys. bezrobotnych (od 1991 r.),
kszta³cenie w szko³ach ukoñczy³o 21 tys. 639 absolwentów (wg stanu na 30.06.2006 r.).
Do znacz¹cych osi¹gniêæ ZDZ Katowice nale¿y m.in. za³o¿enie pierwszej na l¹sku niepañstwowej wy¿szej uczelni  l¹skiej Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania im. gen. Jerzego Ziêtka (1993 r.),
uzyskanie jako pierwsza w Polsce firma owiaty zawodowej certyfikatu jakoci w zakresie kszta³cenia i doskonalenia zawodowego w systemie kursowym ISO 9001 (2000 r.) i rozszerzenie zakresu
systemu jakoci o kszta³cenie w systemie szkolnym (2003 r.), uhonorowanie Zak³adu i Prezesa Zarz¹du  Jacka Kwiatkowskiego  Z³otym Laurem Umiejêtnoci i Kompetencji w kategorii instytucji
i organizacji wspieraj¹cych rozwój gospodarki rynkowej i edukuj¹cych na potrzeby firm (2000 r.),
uzyskanie akredytacji do Krajowego Systemu Us³ug dla MP (2001), przyznanie wyró¿nienia
w III Edycji Konkursu l¹skiej Nagrody Jakoci w kategorii organizacji naukowo-badawczych
i edukacyjno-szkoleniowych (2001), przyst¹pienie do Polskiej Sieci Kszta³cenia Modu³owego (2002),
uzyskanie akredytacji Kuratora Owiaty przez orodki kszta³cenia zawodowego (2004), wyró¿nienie Zak³adu tytu³em Gazela Biznesu, przyznawanym przez gazetê Puls Biznesu najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cym siê firmom (2004), przyznanie Certyfikatu Microsoft License Management.

Dzia³alnoæ kursowa
Dzia³alnoæ pionu kszta³cenia kursowego realizowana jest przez 35 orodków kszta³cenia
zawodowego oraz placówki specjalistyczne  Centrum Doskonalenia Umiejêtnoci Nauczycielskich, Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy, Akademiê Lokaln¹ CISCO oraz dwa Gminne Centra Informacji w Bytomiu i Pyskowicach. Oferta kursowa Zak³adu obejmuje kursy kwalifikacyjne, przygotowuj¹ce do zawodu w ponad 270 zawodach i specjalnociach, m.in. z zakresu informatyki, administracji, ekonomii, finansów, zarz¹dzania, pedagogiki, us³ug i rzemios³a, turystyki,
handlu, gastronomii, transportu, obróbki metali, spawania, budownictwa, energetyki, eksploatacji
dwignic. Do nowatorskich przedsiêwziêæ w sferze rozwoju i metod nauczania w systemie kursowym nale¿y m.in. kszta³cenie z zastosowaniem platformy e-learning, kszta³cenie w zakresie zarz¹dzania sieciami komputerowymi w uruchomionej przy Zak³adzie Akademii Lokalnej CISCO,
czy pozwalaj¹ce uzyskaæ Europejski Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych (ECDL).
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Prowadzenie zajêæ dydaktycznych powierza siê wysoko wykwalifikowanej kadrze, rekrutuj¹cej siê
z kadry dydaktycznej wy¿szych uczelni, instytutów naukowo-badawczych
i szkó³ oraz sporód praktyków zatrudnionych w bankach, przedsiêbiorstwach produkcyjnych i us³ugowych
ró¿nych dziedzin gospodarki. Kadra
dydaktyczna zidentyfikowana w elektronicznym Banku Wyk³adowców liczy aktualnie ponad 1500 osób.
Szczególnym kierunkiem dzia³ania
Zak³adu
jest wspó³praca z urzêdaKurs komputerowy
mi pracy w zakresie rekwalifikacji
osób poszukuj¹cych pracy lub zagro¿onych jej utrat¹. Od pocz¹tku okresu transformacji ustrojowej i pojawienia siê spo³ecznego zjawiska bezrobocia, orodki Zak³adu przeszkoli³y ponad 80
tysiêcy osób, przyczyniaj¹c siê w istotny sposób do z³agodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Wiêkszoæ absolwentów podjê³a, w ró¿nych okresach po zakoñczeniu szkolenia, trwa³e zatrudnienie. Kszta³cenie osób bezrobotnych charakteryzuje siê ukierunkowaniem na zdobycie nowych umiejêtnoci zawodowych oraz nabycia umiejêtnoci poruszania siê na rynku pracy lub
samozatrudnienia poprzez podjêcie samodzielnej dzia³alnoci gospodarczej. Wdro¿ono nowe formy dydaktyczne: Firmy Symulacyjne, poligony budowlane, treningi komunikacji i wspó³pracy.
Organizowano gie³dy umiejêtnoci z udzia³em potencjalnych pracodawców.
Od 1993 r. w ZDZ Katowice dzia³aj¹ Biura Porednictwa Pracy Profesja, których zadaniem jest wiadczenie us³ug z zakresu porednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na rzecz
osób bezrobotnych i zagro¿onych utrat¹ pracy. Us³ugi te obejmuj¹ rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji, wskazywanie mo¿liwych cie¿ek edukacyjnych, informacje o zawodach
i wymaganiach kwalifikacyjnych, w tym mo¿liwociach przekwalifikowania siê, informacje
o sytuacji i prognozach zmian na rynku pracy oraz doradztwo dla przedsiêbiorstw i instytucji
poszukuj¹cych odpowiedniej oferty edukacyjnej.

Szko³y
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest organem prowadz¹cym dla 53 szkó³,
w których realizowane jest kszta³cenie na ró¿nych poziomach edukacji. Kszta³cenie zawodowe
prowadzone jest we wszystkich typach zawodowych szkó³ ponadgimnazjalnych, tj. w zasadniczych szko³ach zawodowych, technikach uzupe³niaj¹cych, technikach oraz w policealnych szko³ach zawodowych w ponad 30 zawodach: fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych, hotelarskich, handlowych, rolniczych, medycznych, mechanicznych, budowlanych, elektrycznych,
bezpieczeñstwa pracy, ekonomicznych, informatycznych, logistycznych ochroniarskich, reklamy.
Wstêpne przygotowanie zawodowe prowadzone jest tak¿e w liceach profilowanych  w profilach
us³ugowo-gospodarczym i zarz¹dzania informacj¹. Kszta³cenie ogólne prowadzone jest w gimnazjach dla doros³ych z przyuczeniem do zawodu, w uzupe³niaj¹cych liceach ogólnokszta³c¹cych
i w liceach ogólnokszta³c¹cych z poszerzonym kszta³ceniem w zakresie przyrodniczo-humani36
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stycznym, proobronnociowym i jêzykowym  w tzw. Liceach mundurowych oraz w liceach
z oddzia³ami dwujêzycznymi  z wyk³adowym jêzykiem hiszpañskim i w³oskim.
Nowoci¹ w kszta³ceniu szkolnym s¹ klasy wojskowe w liceach ogólnokszta³c¹cych, w których nauka odbywa siê w oparciu o zawarte porozumienia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym
oraz z 1 l¹sk¹ Brygad¹ Rakietow¹ Obrony Powietrznej Kraju. Uczniowie realizuj¹ poszerzony
program proobronnociowy i nauczania jêzyków obcych. Zajêcia dodatkowe z kszta³cenia kulturalnego, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej, obozy letnie i zimowe wzbogacaj¹ program nauczania.
W poszukiwaniu nowych, atrakcyjnych kierunków kszta³cenia, uwzglêdniaj¹cych oczekiwania lokalnego rynku pracy stale poszerzana jest oferta szkó³. Najnowsz¹ propozycj¹ Zak³adu
jest technikum górnicze, organizowane w porozumieniu z Katowickim Holdingiem Wêglowym,
który wszystkim absolwentom szko³y zapewnia zatrudnienie. Do atrakcyjnych form kszta³cenia
nale¿y m.in. kszta³cenie w szko³ach medycznych w zawodach: ratownik medyczny, dietetyk,
masa¿ysta, technik fizjoterapii czy, daj¹ce szerokie mo¿liwoci zatrudnienia i samozatrudnienia,
kszta³cenie techników us³ug kosmetycznych i fryzjerskich. Uczniowie tych szkó³, uczestnicz¹c
w pokazach i konkursach osi¹gaj¹ sukcesy, a podczas zagranicznych praktyk zawodowych uzyskuj¹ bardzo wysokie oceny za wiedzê, umiejêtnoci i profesjonalizm.
Szko³y Zak³adu dbaj¹ o wysoki poziom nauczania, stwarzaj¹ warunki i atmosferê sprzyjaj¹c¹ aktywnemu uczeniu siê i osi¹ganiu wysokich wyników.
Dodatkowe umiejêtnoci, szerok¹ wiedzê ogóln¹ i ogólnozawodow¹ uczniowie zdobywaj¹
równie¿ w ramach szeroko proponowanych konkursów i zajêæ dodatkowych . Do najciekawszych
nale¿¹ konkursy na najlepsz¹ pracê dyplomow¹, konkursy kosmetyczne, fryzjerskie i konkurs na
biznesplan w³asnej firmy. Du¿ym sprawdzianem i du¿¹ szans¹ poszerzenia swoich umiejêtnoci
jest udzia³ w zagranicznych praktykach zawodowych.

Produkcja
ZDZ w Katowicach rozpocz¹³ dzia³alnoæ us³ugowo-produkcyjn¹ w 1950 r. Wchodz¹c w ten
nowy obszar dzia³ania pozosta³ wierny swym tradycjom owiatowym, podejmuj¹c siê prowadzenia praktycznej nauki zawodu m³odocianych, w trakcie której uczniowie pod kierunkiem instruktorów, a póniej przy udziale robotników wykonywali produkcjê i us³ugi na potrzeby rynku w bran¿ach: mechanicznej, elektromechanicznej, elektronicznej, automatyce, samochodowej, odzie¿owej i budowlanej. W po³owie lat 80. zak³ad posiada³ 15 warsztatów o ³¹cznej powierzchni szkoleniowo-produkcyjnej 10.000 m2 i 1.200 stanowisk pracy, w tym oko³o 600 maszyn i urz¹dzeñ.
Zawodu uczy³o siê wtedy oko³o 1.000 uczniów.
Katowicki ZDZ sta³ siê znacz¹cym producentem obrabiarek do metalu i spawarek elektrycznych. Ponadto warsztaty produkowa³y wyroby jednostkowe, np. sceny obrotowe dla teatrów, urz¹dzenia dla Weso³ego Miasteczka, pomoce dydaktyczne dla szkó³ i przedszkoli, a tak¿e wiadczy³y
us³ugi dla ludnoci, m.in. w zakresie mechaniki, elektromechaniki i diagnostyki samochodowej,
lusarstwa i krawiectwa.
Na prze³omie lat 80. i 90. zaczêto ograniczaæ produkcjê. Warsztaty Zak³adu zosta³y poddane
procesom restrukturyzacji. Pozytywne zmiany tych dzia³añ nie mia³y jednak charakteru trwa³ego,
w efekcie czego dzia³alnoæ nierentownych jednostek uleg³a likwidacji.
Dzi pozosta³oci¹ po 30-letnim okresie realizacji idei szkolenia praktycznego, powi¹zanego
z produkcj¹ i us³ugami jest Warsztat Szkoleniowy w Chorzowie. Prowadzi on praktyczn¹ naukê
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zawodu uczniów i pracowników m³odocianych pod kierunkiem dowiadczonych instruktorów.
Podstawowy asortyment produkcyjny Warsztatu stanowi¹ meble metalowe eksportowane do RFN,
galanteria metalowa oraz wyroby kowalstwa artystycznego i stolarki budowlanej, a tak¿e suszarki
do elektrod. Oferta kierowana jest do klientów indywidualnych, do hoteli, restauracji, biur i przedsiêbiorstw w kraju i za granic¹.

l¹ska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania im. gen. Jerzego Ziêtka w Katowicach
l¹ska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania im. gen. Jerzego Ziêtka w Katowicach jest pierwsz¹ uczelni¹ niepañstwow¹ na l¹sku i jedn¹ z najstarszych w kraju. Utworzona zosta³a na wniosek Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach decyzj¹ Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 1993 r. i wpisana do rejestru niepañstwowych szkó³ wy¿szych pod numerem 18.
W sierpniu 2000 roku otrzyma³a zezwolenie na prowadzenie studiów magisterskich.
Atutem Uczelni jest elastyczna i ró¿norodna oferta programowa, obejmuj¹ca studia na kierunkach:
 Zarz¹dzanie i marketing (studia magisterskie, licencjackie i uzupe³niaj¹ce studia magisterskie) w specjalnociach  Zarz¹dzanie transportem i logistyka (studia in¿ynierskie), Mened¿er
medialny, Dziennikarstwo multimedialne, Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, Handel zagraniczny, Studia europejskie (studia interdyscyplinarne), E-biznes, Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem
europejskim, Rachunkowoæ zarz¹dcza, Ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne, Ochrona rodowiska (Eko-biznes), Ochrona dóbr kultury;
 Pedagogika (studia licencjackie) w specjalnociach  Pedagogika spo³eczna, Praca socjalna,
Profilaktyka i resocjalizacja;
 Europeistyka (studia licencjackie) w specjalnoci Europeistyka;
 Informatyka (studia in¿ynierskie) w specjalnociach  In¿ynieria systemów informatycznych,
Informatyka w firmie, E-biznes, Teleinformatyka.
Uczelnia kszta³ci równie¿ na studiach podyplomowych, bogat¹ ofertê adresuj¹c m.in. do
mened¿erów, pracowników administracji, s³u¿by zdrowia, przedsiêbiorców, nauczycieli oraz pedagogów.
W roku akademickim 2005/2006 w l¹skiej Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania im. gen. Jerzego
Ziêtka studiuje ok. 5 tys. studentów. Dotychczas Uczelniê ukoñczy³o 3326 licencjatów i 2831 magistrów.

Wspó³praca zagraniczna
Pocz¹tki wspó³pracy Zak³adu z partnerami zagranicznymi siêgaj¹ pierwszej po³owy lat 90.,
kiedy nawi¹zano szereg kontaktów z firmami szkoleniowymi z Niemiec, Holandii, Danii, Francji,
Szwecji, Szkocji oraz Belgii, których celem by³o doskonalenie kadr Zak³adu oraz pozyskiwanie
nowych wzorców i technik dydaktycznych. Szczególny jednak rozwój i towarzysz¹c¹ mu efektywnoæ kontaktów z zagranic¹ odnotowaæ mo¿na z koñcem lat 90. By³ on zwi¹zany z aplikowaniem Zak³adu do przetargów og³aszanych w ramach programów PHARE. W marcu 1995 r. Zak³ad
zosta³ zarejestrowany na tzw. long licie Central Consultancy Register PHARE/TACIS w Brukseli, co umo¿liwia³o udzia³ w przetargach og³aszanych przez Uniê Europejsk¹ i pozyskiwanie zagranicznych partnerów. W obszarze tym nawi¹zano wspó³pracê (w ró¿nym zakresie), m.in. z firmami
z nastêpuj¹cych krajów: Austrii, Danii, Belgii, Francji, W. Brytanii, W³och, Irlandii. Najbardziej
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wymierny efekt przynios³a wspó³praca z brytyjsk¹ firm¹ IMC Consulting Ltd. (obecnie WYG
International), która zaowocowa³a wspóln¹ realizacj¹ 7 projektów dla ponad 14,5 tys. osób.
W zakresie dzia³alnoci szkó³ Zak³adu wspó³praca z zagranic¹ ma na celu wyrównanie poziomu wiedzy m³odzie¿y i doros³ych, wymianê dowiadczeñ organizatorów kszta³cenia, nauczycieli i uczniów, poznawanie kultur, prze³amywanie barier i stereotypów, kszta³towanie postaw
aktywnych i otwartych.
Szko³y Zak³adu prowadz¹ wspó³pracê zagraniczn¹ w ramach realizacji projektów europejskich oraz poprzez nawi¹zywanie indywidualnych kontaktów z partnerami z zagranicy, np. ze
Szko³¹ Hotelarsk¹ w Namestowie (S³owacja), z przedstawicielami biznesu na Wêgrzech, w Chorwacji i Grecji, gdzie odbywaj¹ siê zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów kszta³c¹cych siê
w zawodach us³ugowych w zakresie hotelarstwa, z partnerami z Niemiec, np. ze szko³¹ Medycyny Naturalnej w Remscheid, z któr¹ planuje siê realizacjê projektu wspólnego kszta³cenia techników masa¿ystów. Projekty te finansowane s¹ ze rodków w³asnych lub wspó³finansowane ze
rodków stowarzyszeñ i fundacji, np. fundacja w ramach polsko-niemieckiej wspó³pracy m³odzie¿y wspó³finansowa³a tak¿e praktyki miêdzynarodowe dla uczniów szkó³ mechanicznych, które odbywa³y siê w Niemczech i we Francji. Przy realizacji projektów europejskich szko³y Zak³adu wspó³pracuj¹ lub wspó³pracowa³y z nastêpuj¹cymi partnerami: Wirtschaftsakademie Küster
w Remscheid  Niemcy, Istituto Profesjonale per i Servici Commercial Turistici ed Alberghieri
Antonello  Messina  W³ochy, Akademii für berufliche Bildung  Drezno  Niemcy, A-QuaBe  Görlitz  Niemcy, Bildungswerk Ost-West  Drezno, Industrie und Handelskammer Halle 
Dessau  Niemcy, Stiftung Bildung & Handwerk  Berlin  Niemcy, Technologie- und berufsbildungs-zentrum Paderborn  Niemcy, Bildungswerk Ost-West  Drezno  Niemcy. Realizuj¹c projekty w ramach programu M³odzie¿ wspó³pracowano z instytucjami edukacyjno-wychowawczymi z Hiszpanii, Bu³garii, Turcji, Austrii, W³och, Grecji, Litwy i Irlandii.
Szeroka wspó³praca z zagranic¹ pozwala szko³om Zak³adu na prowadzenie kszta³cenia na
europejskim poziomie, przy sta³ej weryfikacji swoich dzia³añ ze zmianami, jakie zachodz¹ na
europejskim rynku edukacyjnym.

Projekty europejskie
Od po³owy lat 90., kiedy zawarto umowê z Górnol¹sk¹ Agencj¹ Promocji i Wspó³pracy
Przedsiêwziêæ S.A. w Katowicach o realizacji przedsiêwziêæ Programu Rozwoju STRUDER
Komisji Wspólnoty Europejskiej rozpoczê³a siê w Zak³adzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach realizacja projektów europejskich. Natomiast od 2001 r. w zwi¹zku z mo¿liwoci¹ udzia³u
w programach przedakcesyjnych (g³ównie PHARE) kierunek ten sta³ siê istotnym elementem
obszaru dzia³ania Zak³adu.
W ramach programu Phare ZDZ Katowice uczestniczy³ b¹d nadal realizuje nastêpuj¹ce
projekty: Phare Inicjatywa II dla sektora hutniczego; Phare Inicjatywa II dla sektora górniczego;
Phare 2000 Rozwój Zasobów Ludzkich  Szkolenie i Poradnictwo Biznesowe dla Osób Zagro¿onych Bezrobociem w województwie l¹skim; Phare 2001  Rozwój Zasobów Ludzkich Pomoc dla m³odzie¿y poszukuj¹cej pracy  @lternatywa; Phare 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich
 Promocja zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich, województwo ma³opolskie; Phare 2002 
Rozwój Zasobów Ludzkich, Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich, woj. ma³opolskie; Phare 2002  Start  Program reintegracji spo³ecznej skazanych przygotowanych do wyjcia na wolnoæ, Phare 2003  Rozwój Zasobów Ludzkich Pomoc dla m³odzie¿y poszukuj¹EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 3/2006
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cej pracy  @lternatywa II; Phare 2003  Rozwój Zasobów Ludzkich  Us³ugi zwi¹zane ze
wsparciem zwolnieñ monitorowanych.
Zak³ad posiada znacz¹cy dorobek w zakresie przygotowywania aplikacji i absorpcji Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) ZDZ Katowice zrealizowa³ (b¹d realizuje) 12 projektów skierowanych do ró¿nych grup odbiorców: osób pracuj¹cych; rolników i domowników; pracowników sektorów podlegaj¹cych restrukturyzacji; pracowników instytucji rynku pracy; osób zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym; kobiet; osób niepe³nosprawnych; pracowników ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Ponadto jednostki kszta³cenia kursowego Zak³adu realizuj¹ szkolenia finansowane z EFS w wyniku
uzyskania zleceñ od Powiatowych Urzêdów Pracy oraz OHP.
Projekty te, bardzo zró¿nicowane zarówno pod wzglêdem obszaru realizacji (lokalne, regionalne i ogólnopolskie), zakresu us³ug (szkolenia zawodowe, z zakresu przedsiêbiorczoci, poruszania siê na rynku pracy, sta¿e w miejscu pracy, doradztwo zawodowe, biznesowe, prawne, psychologiczne, porednictwo pracy) oraz grupy beneficjentów (osoby bezrobotne, zagro¿one utrat¹
pracy, pracownicy restrukturyzowanych firm, osoby do 26. roku ¿ycia, skazani przygotowywani
do opuszczenia zak³adu karnego), objê³y grupê ponad 21 tys. osób.
Z innych zrealizowanych projektów nale¿y wymieniæ Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w woj. ma³opolskim, w ramach którego, w trzech edycjach, szkoleniami objêto
prawie 250 osób.
Szko³y Zak³adu od pocz¹tku prowadzenia procesu integracji europejskiej równie¿ s¹ aktywnym uczestnikiem europejskiego rynku edukacji ogólnokszta³c¹cej i zawodowej. Wspó³praca
z zagranic¹ opiera siê na realizacji projektów: Leonardo da Vinci, Sokrates, M³odzie¿. W ramach
programów Socrates, Socrates Arion, Socrates Grundtvig oraz Cedefop, osoby odpowiedzialne za
organizacjê kszta³cenia uczestnicz¹ w miêdzynarodowych spotkaniach (Berlin, Görlitz i Messina,
Pary¿, Paderborn). W ramach programu Socrates Commenius prowadzono projekty tematyczne:
Energooszczêdne budowanie z zastosowaniem Agendy 2000 dla uczniów kszta³c¹cych siê w zawodach budowlanych i Mosty kszta³cenia, w wyniku realizacji którego powsta³ multimedialny
przewodnik po Saksonii w Niemczech i Beskidach w Polsce.
60 uczniów szkó³ Zak³adu uczestniczy³o w zagranicznych praktykach zawodowych w Steffenshagen, Görlitz, Drenie, Remscheid i Halle. W projektach uczestniczy³a m³odzie¿ pochodz¹ca z ró¿nych rodowisk spo³ecznych, kszta³c¹ca siê w zasadniczych szko³ach zawodowych, technikach i szko³ach policealnych.
Uczniowie szkó³ Zak³adu maj¹ tak¿e mo¿liwoæ uczestniczenia w projektach realizowanych
z programem M³odzie¿, w ramach których prowadzono warsztaty kulturowe w Polsce, Turcji
i Austrii, np.: Muzyka i taniec jako wspólny jêzyk dla Europy, Prze³amywanie barier kulturowych, Wzmacnianie postaw. Uczestnikami spotkañ by³a m³odzie¿ z Hiszpanii, Bu³garii, W³och,
Polski, Grecji , Litwy i Irlandii. Ogó³em w ww. projektach bra³o udzia³ 110 osób.
W ramach programu przedakcesyjnego Phare 2001 wszyscy uczniowie i nauczyciele szkó³ Zak³adu (ok. 3000 osób) uczestniczyli w realizacji programu Teraz Integracja, którego podsumowaniem
by³a 4-dniowa wycieczka 50 osób do Berlina. Program Phare 2002 pozwoli³ na sfinansowanie wyposa¿enia pracowni komputerowej w Kêtach i sprzêtu multimedialnego dla szko³y w Ustroniu. W wyniku
konkursu Phare 2003 Modernizacja oferty edukacyjnej doposa¿ono pracowniê ratownictwa medycznego w Suchej Beskidzkiej, pracowniê kosmetyczn¹ w Katowicach i pracowniê masa¿u w Ustroniu.
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Baza szkoleniowa
W celu zapewnienia wysokiej jakoci kszta³cenia Zak³ad oprowadzi aktywn¹ politykê inwestycyjn¹, której celem jest sta³e doskonalenie wyposa¿enia jednostek w adekwatny do wymogów
programowych kursów sprzêt dydaktyczny.
Bazê Zak³adu, którego sieæ jednostek liczy ponad 90 placówek, stanowi 76 obiektów o powierzchni ok. 40 tys. m2, z czego obiekty w³asne obejmuj¹ powierzchniê 28 tys. m2, a wynajmowane
 12 tys. m2. Do dyspozycji uczniów/s³uchaczy jest 88 pracowni specjalistycznych  komputerowych (550 komputerów i 2730 licencji programów), masa¿u, kosmetycznych, fryzjerskich, krawieckich, gastronomicznych, pracowni materia³ów niebezpiecznych i motorowych oraz poligony budowlane, spawalnie i place manewrowe. Kszta³cenie praktyczne kierowców prowadzone jest g³ównie w oparciu o w³asny tabor samochodowy: motocykle, samochody osobowe, ciê¿arowe autobusy.
W celu sta³ego unowoczeniania stosowanych w procesie nauczania technik dydaktycznych wyposa¿ono jednostki w grafoskopy, sprzêt audio-wideo wraz z zestawami kaset dydaktycznych
i plansz pogl¹dowych. W ostatnich latach jednostki stopniowo s¹ wyposa¿ane w rzutniki multimedialne
i tablice interaktywne. Szko³y posiadaj¹ biblioteki, których zasoby s¹ sukcesywnie powiêkszane.
Dla realizacji nauczania programu przedmiotów ogólnokszta³c¹cych i zawodowych szkolne
pracownie przedmiotowe posiadaj¹ m.in. pomoce do nauki o pr¹dzie, zestawy do æwiczeñ uczniowskich z elektrostatystyki, przyrz¹dy do elektrolizy, urz¹dzenia do nauki techniki, specjalistyczny
sprzêt dla kszta³cenia w zawodach informatycznych, gastronomicznych. Na potrzeby kszta³cenia
w zawodach medycznych oddano do u¿ytku pracownie ratownictwa, pracownie masa¿u i pracownie zabiegów techniki medycznej.
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest instytucj¹, która na trwa³e zapisa³a siê
w polskim systemie owiaty zawodowej. Od 80 lat wp³ywa na jego kszta³t, kreuj¹c ofertê kszta³cenia, zgodnie z potrzebami zmieniaj¹cej siê gospodarki i rynku pracy. Jest liderem przemian na
drodze do stworzenia otwartego i elastycznego systemu edukacji. Dziêki staraniom ZDZ w Katowicach kilka pokoleñ mieszkañców regionu l¹skiego
zdoby³o wykszta³cenie, zawód, podnios³o na wy¿szy
poziom swoje kwalifikacje i dzi tworzy potencja³
kadrowy wielu przedsiêbiorstw.
Misj¹ Zak³adu, który by³ pierwsz¹ w Polsce firm¹
owiatow¹, uzyskuj¹c¹ certyfikat jakoci ISO 9000
(2000 r.) jest Sta³e podnoszenie jakoci wiadczonych
us³ug edukacyjnych, w celu zaspokojenia wymagañ
i ¿yczeñ Klientów. Zak³ad wszystkie swoje atuty pozostawia do dyspozycji swoich klientów. Im podporz¹dkowuje swoje dzia³ania, poniewa¿ to oni dopisz¹
ci¹g dalszy dotychczasowej historii ZDZ Katowice.
Dane korespondencyjne autora:
Bo¿ena ROLKA
Kierownik Wydzia³u Organizacyjno-Prawnego ZDZ
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Agnieszka SZEWCZYK
l¹ska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania im. gen. Jerzego Ziêtka
Katowice

l¹ska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania
im. gen. Jerzego Ziêtka w Katowicach
Silesian Advanced School of Management
of gen. Jerzego Ziêtka in Katowice
S³owa kluczowe: wy¿sza uczelnia, struktura i zakres dzia³ania, wspó³praca miêdzynarodowa, projekty i programy europejskie.
Key words: advanced school, structure and scope of activities, international cooperation, European
projects and programs.
Summary
This article introduces the history of establishment of Silesian Advanced School of Management of
gen. Jerzego Ziêtka in Katowice. It describes educational profiles and international projects that are
realizing now. The didactic base of school and perspectives of further development in a new European reality were presented.

Budynek l¹skiej Wy¿szej Szko³y
Zarz¹dzania im. gen. Jerzego Ziêtka
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l¹ska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania im. gen. Jerzego
Ziêtka w Katowicach powsta³a jako 18 niepañstwowa szko³a wy¿sza w Polsce i pierwsza na l¹sku. Od sierpnia 2000 r.
posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, a od kwietnia 2003 r. uprawnienia do prowadzenia
studiów in¿ynierskich. Uczelnia posiada AKREDYTACJÊ
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.
Za³o¿ona zosta³a 12 maja 1993 r. przez Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, na podstawie decyzji
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 1993 r. nr
DNS 0145/TBM/26/93. Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest najstarsz¹ instytucj¹ owiaty zawodowej na l¹sku funkcjonuj¹c¹ od 1926 r. Uczelnia aktywnie dzia³a w Konferencji Rektorów Zawodowych Szkó³
Polskich i Za³o¿ycieli Uczelni Niepublicznych. Prezes Zarz¹du ZDZ  mgr Jacek Kwiatkowski jest cz³onkiem Prezydium Konferencji Za³o¿ycieli Uczelni Niepublicznych.
Celem Uczelni jest kszta³cenie ludzi przedsiêbiorczych, przysz³ych mened¿erów, pracowników administraPOLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2006

cyjnych, informatyków, specjalistów w zakresie pedagogiki, ochrony dóbr kultury, ochrony rodowiska, transportu i logistyki, Unii Europejskiej oraz ludzi umiej¹cych inicjowaæ dzia³alnoæ
gospodarcz¹, tworzyæ miejsca pracy dla siebie i innych.
Szko³a dzia³a w oparciu o Statut, przyjêty przez Ministra Edukacji Narodowej decyzj¹ z dnia
28 maja 1993 r. nr DNS 3-0145/TBM/26/93, którego poprawion¹ i uzupe³nion¹ wersjê przyj¹³
Minister Edukacji Narodowej decyzj¹ z dnia 15 maja 2004 r. nr DSW-3-4011-138/JG/04. Zgodnie
z przepisami Statutu organami kolegialnymi Uczelni s¹ Senat i Rady Wydzia³ów. Najwy¿sz¹ w³adzê na uczelni sprawuje Rektor. Od dnia 1 wrzenia 2004 funkcjê Rektora pe³ni prof. zw. dr hab.
in¿. Roman Ney. Funkcjê Prorektora pe³ni dr Jadwiga Gierczycka. Funkcjê Dziekana Wydzia³u
Ekonomiczno-Spo³ecznego pe³ni dr Wanda Nagórny, a Prodziekana dr Ewa Czarnecka-Wójcik.
Funkcjê Dziekana Wydzia³u Informatyki sprawuje prof. WSZ dr hab. in¿. Celina Olszak,
a Prodziekana dr Gra¿yna Billewicz.
Organem doradczym Uczelni jest Rada Szko³y. Rada Szko³y skupia przedstawicieli w³adz
regionu instytucji i przedsiêbiorstw z woj. l¹skiego. Opiniuje ona kierunki rozwoju Uczelni
i specjalnoci kszta³cenia, udziela wielu cennych uwag dotycz¹cych programów nauczania i projektów badawczych. Cz³onkowie Rady pomagaj¹ w zorganizowaniu praktyk studenckich. Przewodnicz¹cym Rady Szko³y jest mgr Jacek Kwiatkowski  Prezes ZDZ.
Uczelnia odwo³uje siê do wartoci realizowanych przez Genera³a Jerzego Ziêtka  dzia³acza
na rzecz spo³eczeñstwa l¹ska i ca³ego regionu. W dniu dziewi¹tej Inauguracji Roku Akademickiego 2001/2002, 29 wrzenia 2001 r. w obecnoci rodziny genera³a nast¹pi³o uroczyste nadanie
Uczelni imienia Genera³a Jerzego Ziêtka, co wi¹¿e j¹ jeszcze bardziej z regionem i podkrela jej
to¿samoæ. Dzia³ania Uczelni zosta³y docenione przez przedstawicieli w³adz wojewódzkich oraz
instytucji publicznych, czego wyrazem by³o przyznanie SWSZ z³otej odznaki honorowej Za zas³ugi dla Województwa l¹skiego.
W maju 2005, w VII edycji konkursu l¹ska Nagroda Jakoci organizowanej pod honorowym patronatem Wojewody l¹skiego i Marsza³ka Województwa l¹skiego, Kapitu³a przyzna³a
l¹skiej Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania im. gen. Jerzego Ziêtka w Katowicach nagrodê indywidualn¹ w dziedzinie Nauka-Edukacja.
l¹ska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania im. gen. Jerzego Ziêtka w Katowicach dwukrotnie otrzyma³a znak jakoci oraz certyfikat Wiarygodna Szko³a przyznany przez Akademickie Centrum
Informacyjne. ACI sprawdzi³o aspekty prawne dzia³alnoci uczelni, oceni³o bazê dydaktyczn¹
oraz pozadydaktyczne formy dzia³alnoci, m.in. dzia³alnoæ Studenckiego Biura Karier, Akademickiego Inkubatora Przedsiêbiorczoci, Biura Wspó³pracy z Zagranic¹, AZS-u i innych organizacji studenckich, przeanalizowa³o równie¿ materia³y promocyjne pod wzglêdem prawdziwoci
przekazywanych informacji, a tak¿e przeprowadzi³o wywiad rodowiskowy wród studentów.
W dniu 11 maja 2006 r. Uczelnia otrzyma³a certyfikat Microsoft License Management, który
potwierdza spe³nienie wymogów Microsoft odnonie do zarz¹dzania licencjami na oprogramowanie.
Microsoft potwierdza, ¿e l¹ska Wy¿sza Szko³a im. Gen. Jerzego Ziêtka w Katowicach
z sukcesem przesz³a ocenê oprogramowania wykonan¹ przez niezale¿n¹ firmê, stosuje odpowiednie procedury i rozwi¹zania w zakresie zarz¹dzania oprogramowaniem oraz posiada licencje na
wszystkie programy Microsoft u¿ywane w ramach firmy.
Uczelnia posiada strukturê dwuwydzia³ow¹, któr¹ stanowi¹: Wydzia³ Ekonomiczno-Spo³eczny
oraz Wydzia³ Informatyki. W ramach wydzia³ów funkcjonuj¹ katedry i zak³ady, a dodatkowo jednostki pozawydzia³owe.
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Maj¹c na uwadze zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê na europejskim rynku pracy Uczelnia dostosowuje swoj¹ ofertê kszta³cenia do potrzeb studentów u³atwiaj¹c im w³aciwy rozwój kariery zawodowej zarówno w kraju, jak i za granic¹. W roku akademickim 2006/2007 l¹ska Wy¿sza Szko³a
Zarz¹dzania im. gen. Jerzego Ziêtka uruchomi³a dwa nowe kierunki: Ochronê Dóbr Kultury oraz
Ochronê rodowiska. Jako jedyna Uczelnia na l¹sku prowadzi studia na kierunku Europeistyka.
Ponadto uczelnia kszta³ci na kierunkach: Pedagogika, Zarz¹dzanie i Marketing oraz Informatyka.
Uczelnia prowadzi studia jednolite magisterskie i dwustopniowe: licencjackie oraz magisterskie uzupe³niaj¹ce, a tak¿e studia in¿ynierskie w trybie dziennym, zaocznym oraz weekendowym
zaocznym. WSZ stale poszerza równie¿ ofertê studiów podyplomowych, w której znajduje siê
obecnie 17 kierunków kszta³cenia dla mened¿erów, nauczycieli czy lekarzy.
Obecnie l¹ska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania im. gen. Jerzego Ziêtka w Katowicach kszta³ci
prawie 5000 studentów.
WSZ od wielu lat aktywnie w³¹cza siê w proces integracyjny UE i podejmuje dzia³ania
zmierzaj¹ce do internacjonalizacji nauczania oraz wyrównywania standardów europejskich. Od
stycznia 2005 uczelnia wydaje wszystkim studentom Suplement do Dyplomu w jêzyku polskim
oraz na ¿yczenie w jêzykach obcych. Suplement jest dokumentem akceptowanym w ca³ej Europie. Obecnie SWSZ aktywnie uczestniczy w programach, takich jak SOCRATES, Leonardo da
Vinci i zamierza rozwijaæ wspó³pracê w zakresie programów YOUTH czy TEMPUS.
Na uczelni funkcjonuje system punktowy, opracowany wg wytycznych Europejskiego Systemy Transferu punktów. Opracowano go dla kierunku Zarz¹dzanie i Marketing oraz Informatyka
In¿ynierska. Za prawid³owe funkcjonowanie systemu na uczelni odpowiada Uczelniany Koordynator ECTS oraz Dziekani poszczególnych wydzia³ów.
Wszystkie dzia³ania zwi¹zane ze wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ i internacjonalizacj¹ kszta³cenia koordynuje Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ i Promocji, który powsta³ w padzierniku 2001
roku, aby pomagaæ w realizacji strategii rozwoju oraz w wype³nianiu misji uczelni. Dzia³ ten
poredniczy w nawi¹zywaniu kontaktów z uczelniami zagranicznymi oraz we wspó³pracy naukowej i kulturalnej. Dzia³ ma przede wszystkim u³atwiæ studentom dostêp do studiowania na uczelniach zagranicznych i odbywania praktyk zawodowych za granic¹ poprzez: informowanie o stypendiach, wymianie naukowej, programach edukacyjnych, a tak¿e o mo¿liwociach dofinansowania. Zajmuje siê równie¿ promowaniem kszta³cenia uwzglêdniaj¹cego aspekty kulturowe krajów partnerskich. Biuro realizuje projekty w ramach miêdzynarodowych programów: SOCRATES Erasmus (na podstawie tzw. Karty Erasmusa przyznanej uczelni przez Komisjê Europejsk¹)
oraz Leonardo da Vinci, organizacji takich, jak np. DAAD czy Studentenwerk. Uczelnia wspó³pracuje z uniwersytetami z wielu krajów Europy rodkowej i Wschodniej: W³och, Niemiec, Czech,
Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii, Danii, Norwegii. Wspó³praca odbywa siê w ramach
programów miêdzynarodowych oraz na p³aszczynie naukowej i kulturalnej. Organizowane s¹
miêdzynarodowe seminaria, naukowe konferencje tematyczne czy rozgrywki sportowe.
Uczelnia utrzymuje szerokie kontakty nie tylko z instytucjami szkolnictwa wy¿szego
w Europie, ale równie¿ ze stowarzyszeniami o charakterze naukowo-badawczym i kulturalnym,
takimi jak: Miêdzynarodowe Centrum Polityki Energetycznej i rodowiskowej, Towarzystwo
Niemiecko-Polskie Sachsen  Anhalt, Izby Przemys³owo-Handlowe krajów partnerskich, organizacje wspieraj¹ce studentów, np. Studentenwerk. Wspó³praca z tymi organizacjami polega na cyklicznym wspó³organizowaniu konferencji naukowych, seminariów realizowanych w kraju i za
granic¹, prowadzeniu dzia³alnoci badawczo-naukowej, wspólnym wydawaniu publikacji naukowych oraz wspó³organizowaniu sta¿y zawodowych dla studentów w partnerskich instytucjach.
44

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2006

Od pocz¹tku funkcjonowania Uczelni problematyk¹ zatrudnienia absolwentów i praktyk zawodowych zajmuje siê Pe³nomocnik Rektora ds. Pracy i Praktyk. Od 2001 r. dzia³a Studenckie Biuro
Karier, które jest cz³onkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Biuro pomaga wszystkim zainteresowanym studentom w rozpoznawaniu potencjalnej cie¿ki kariery, prowadzi tak¿e doradztwo personalne, pomaga w redagowaniu dokumentów niezbêdnych w procesie rekrutacji (¿yciorys, list motywacyjny), merytorycznie przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej, powiadamia o mo¿liwociach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Celem pracowników biura jest rozwijanie inicjatywy
studentów, a tak¿e ich umiejêtnoci wykorzystania w³asnych mo¿liwoci poprzez umiejêtn¹ ocenê
szans i zagro¿eñ na rynku pracy. W 2003 r. Studenckie Biuro Karier wpisano do rejestru agencji
zatrudnienia jako agencjê porednictwa pracy na terenie RP. Wpis zosta³ potwierdzony certyfikatem
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. W 2005 r. SBK WSZ im. gen. J. Ziêtka
zosta³o wpisane do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja doradztwa personalnego oraz doradztwa zawodowego. Wpisy potwierdzone zosta³y certyfikatami Ministra Gospodarki i Pracy.
W 2004 r. na uczelni rozpocz¹³ dzia³alnoæ Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoci. Inkubator jest czêci¹ najwiêkszej inicjatywy studenckiej ostatnich lat, zmierzaj¹cej do rozwoju przedsiêbiorczoci wród polskiej m³odzie¿y. Ogó³em przy wybranych uczelniach ekonomicznych i technicznych powsta³o 17 inkubatorów w skali kraju. Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczoci s¹
realizowane we wspó³pracy ze Studenckim Forum Business Centre Club. Przedsiêwziêciu patronuj¹ Minister Gospodarki, Minister Edukacji oraz NBP. Projekt jest równie¿ realizowany przy
udziale Konwentu M³odych Przedsiêbiorczoæ ponad podzia³ami, powo³anego wspólnie z 33 organizacjami studenckimi reprezentuj¹cymi ponad milion studentów z ca³ej Polski, m.in. AIESEC,
ELSA, ZSP, NZS, ZHP, ZHR i Parlament Studentów RP.
Bior¹c pod uwagê potrzeby przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na terenie naszego województwa
w Uczelni powo³ano Centrum Badañ i Analiz. Centrum dzia³a od 1 marca 1996 roku. Jego zadaniem jest prowadzenie prac naukowo-badawczych dotycz¹cych szeroko pojêtej gospodarki rynkowej. W zakresie dzia³alnoci naukowo-badawczej Uczelnia realizuje piêæ w³asnych tematów
badawczych w zakresie: ekonomii, zarz¹dzania, marketingu, ochrony rodowiska, transportu
i logistyki, nowoczesnych technologii informatycznych, nauk spo³ecznych, pedagogiki, zagadnieñ zwi¹zanych z integracj¹ europejsk¹ czy z globalizacj¹. Pracownicy Uczelni uczestnicz¹ równie¿ w pracach naukowo-badawczych wraz z innymi instytucjami naukowymi i uczelniami
w kraju i za granic¹, bior¹ udzia³ w projektach o skali regionalnej, krajowej, jak i miêdzynarodowej.
Uczelnia daje mo¿liwoæ uczestnictwa w programie CISCO NETWORKING ACADEMY.
Program Cisco Networking Academy oferuje mo¿liwoæ uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci
kursów s¹ przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza otwiera mo¿liwoci znalezienia satysfakcjonuj¹cej pracy i jest
solidn¹ podstaw¹ przysz³ej kariery zawodowej.
WSZ prowadzi w szerokim zakresie dzia³alnoæ publicystyczn¹ i wydawnicz¹. Wydajemy
przede wszystkim podrêczniki dla studentów, a tak¿e materia³y konferencyjne dotycz¹ce Unii
Europejskiej i problemów zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska. Wród nich s¹ pozycje wydane zarówno w jêzyku polskim, jak i niemieckim. Ksi¹¿ki te s¹ drukowane zw³aszcza na potrzeby studentów WSZ i bezporednio sprzedawane s¹ przez Dzia³ Wydawnictw. Jednak znaczna ich czêæ
jest rozprowadzana poprzez ksiêgarnie i hurtownie na terenie ca³ego kraju. Dzia³ Wydawnictw
podj¹³ równie¿ wspó³pracê z wydawnictwami i bibliotekami innych uczelni, w ramach której nastêpuje wymiana publikacji.
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Od 1993 w SWSZ rozpoczêto tworzenie w³asnej biblioteki naukowej. Tematyka gromadzonego ksiêgozbioru odpowiada prowadzonym przez Uczelniê specjalnociom. W szczególnoci
biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu: zarz¹dzania, marketingu, ekonomii, przedsiêbiorczoci, finansów i bankowoci, rachunkowoci, statystyki i demografii, ekonometrii, badañ operacyjnych, ubezpieczeñ, pracy i polityki spo³ecznej, transportu, historii i geografii gospodarczej,
ochrony rodowiska, podstaw prawa, pedagogiki, ochrony dóbr kultury, psychologii, filozofii,
socjologii, matematyki, informatyki, transportu, logistyki, miêdzynarodowych stosunków gospodarczych, tematyki europejskiej i integracyjnej. W zbiorach znajduj¹ siê równie¿ podrêczniki
i materia³y do nauki jêzyków obcych. Studenci maj¹ do dyspozycji cztery czytelnie: Czasopism,
Naukowa, Multimedialna, Europejska.
W grudniu 2000 r. w bibliotece uruchomiono dzia³alnoæ Sekcji Informacji i Dokumentacji
Miêdzyuczelnianego Centrum Studiów Europejskich i Dokumentacji. Sekcja ta zosta³a wyposa¿ona w ramach unijnego programu Tempus Phare JEP/EUSPEN w multimedialne stanowiska
i oferuje zainteresowanym pomoc w wyszukiwaniu niezbêdnych róde³ informacji oraz umo¿liwia dostêp do wybranych baz danych UE i serwisów informacyjnych.
Niezaprzeczalnym atutem jest lokalizacja Uczelni i wyposa¿enie sal wyk³adowych. Budynki, w których odbywaj¹ siê zajêcia s¹ usytuowane w Centrum Katowic. To z kolei stwarza bardzo
dogodny dojazd ka¿dym z publicznych rodków lokomocji. Uczelnia wyposa¿a sale wyk³adowe,
aule i pracownie komputerowe w najnowszy sprzêt audiowizualny. Dysponujemy kilkoma aulami
wyposa¿onymi w projektory multimedialne, wizualizery, komputery, magnetowidy, a to wszystko
po³¹czone jest systemem centralnego sterowania. W jednej z nich zainstalowano interaktywn¹
tablicê. Pracownie komputerowe s¹ stale unowoczeniane, kilka z nich posiada nowoczesne urz¹dzenia audiowizualne zintegrowane z CUE touch. Nowoczesnoæ tych pracowni polega na mo¿liwoci obserwowania na du¿ym ekranie pracy wyk³adowcy. Na Uczelni znajduj¹ siê 2 laboratoria
CISCO oraz Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej. Pracownie s¹ dostêpne dla
studentów przez 6 dni w tygodniu. Jedna z pracowni jest dostêpna dla osób niepe³nosprawnych.
Wszystkie komputery s¹ pod³¹czone do Internetu. Studenci korzystaj¹ tak¿e z komputerów przenonych oraz z przenonego projektora multimedialnego, szczególnie przy uczestniczeniu w ogólnopolskich konferencjach kó³ naukowych. Uczelnia posiada profesjonaln¹ kamerê telewizyjn¹,
która wykorzystywana jest podczas zajêæ z autoprezentacji. Wszystkie sale s¹ wyposa¿one w telewizory, magnetowidy, magnetofony i rzutniki, sprzêt nag³aniaj¹cy.
Oprócz dobrych warunków do nauki, studenci maj¹ mo¿liwoæ korzystania z 3 sal gimnastycznych oraz si³owni i fitness klubu, które znajduj¹ siê w pobli¿u uczelni. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ skorzystania z opieki medycznej w budynku Uczelni przy ul. Krasiñskiego 2. Uczelnia
dysponuje równie¿ miejscami w akademikach na terenie Katowic.
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Kapita³ ludzki w regionie ucz¹cym siê
Human capital in self  learning region

S³owa kluczowe: globalizacja, zarz¹dzanie wiedz¹, zasoby ludzkie, organizacja ucz¹ca siê.
Key words: globalization, knowledge management, Human Resources, self-learning organization.
Summary
The article presents the concept of self - learning region and conditions that should be done to arise that
region. The concept sees the region as a specific organization that aim is to develop all the time. The
close cooperation of the participants of the market gambling centered on the territory and the functioning of leader group of social - economical change (modernization) are required to achieve this.

W latach 80. ubieg³ego stulecia i póniej nast¹pi³a reorientacja w polityce regionalnej
w kierunku zwiêkszenia roli potencja³u endogenicznego w regionie. Potencja³ endogeniczny charakteryzuje siê przede wszystkim poszukiwaniem wewnêtrznych przewag konkurencyjnych, poszukiwaniem tych zmiennych rozwojowych, które s¹ w stanie wygenerowaæ wartoæ dodan¹,
a tak¿e w konfrontacji z zewnêtrznym otoczeniem regionu stanowi¹ o jego odrêbnoci, niepowtarzalnoci. Zmienne endogeniczne nabieraj¹ istotnego znaczenia równie¿ wtedy, gdy mówimy
o równowa¿eniu ró¿nic rozwojowych, poniewa¿ nawet regiony peryferyjne dysponuj¹ pewnym
potencja³em, który mo¿e stanowiæ zal¹¿ek przewagi konkurencyjnej. J. Scheff1 uwa¿a, i¿ cechami charakterystycznymi potencja³u endogenicznego s¹:
1) rozwój mobilnoci wewn¹trzregionalnej,
2) koncentracja na mocnych stronach regionu (w wymiarze spo³eczno-ekonomicznym, kulturowym, ekologicznym, politycznym),
3) usieciowienie i organizacja regionalnych koalicji interesów,
4) poprawa dynamiki przemian i innowacji przedsiêbiorstw zlokalizowanych w regionie,
5) koncentracja na silniejszych procesach rozwoju odbywaj¹cych siê oddolnie,
6) wiedza jako g³ówny zasób rozwoju endogenicznego,
1

Lernende Region. Regionale Netzwerke als Antwort auf globale Herausforerungen, Wien 1999, s. 54.
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7) inicjowanie cykli wewn¹trzregionalnych celem poszerzania powi¹zañ kooperacyjnych w regionie,
8) impuls do komplementarnej polityki regionalnej, tzn. kooperacje tworzone w miejscu uzupe³niaj¹ politykê regionaln¹ krajów.

Region jako generator wiedzy
Procesy globalizaacyjne wymuszaj¹ odmienne spojrzenie na terytorium. Wspó³czenie to
region staje siê zal¹¿kiem tworzenia wiedzy i uczenia siê2 . Warunkiem aktywnego uczestnictwa
w grze rynkowej jest umiejêtnoæ nowatorskiego, niekonwencjonalnego ³¹czenia istniej¹cych zasobów, a tak¿e uruchamiania procesów permanentnego uczenia siê. Wspó³czesne regiony ewoluuj¹ w kierunku regionów ucz¹cych siê. Zjawisko permanentnego uczenia siê, a w efekcie przejcia w region ucz¹cy siê wymaga anga¿owania zasobów (a tak¿e ich kreowania) o charakterze
niematerialnym, takich jak: kwalifikacje, wiedza, umiejêtnoci, kompetencje, postawy. Zasoby te,
umiejêtnie wykorzystane, generuj¹ wartoci ekonomiczne, produkty, us³ugi daj¹ce siê sprowadziæ
do kategorii pieniê¿nych. Dlatego tak istotne jest, aby poda¿ wymienionych zasobów mia³a zdolnoæ do tworzenia produktów wysokiej techniki i us³ug wy¿szego rzêdu. Aby region postrzegany
by³ jako region ucz¹cy siê, zaistnieæ musi szereg zjawisk i zdarzeñ. Nie wystarczy samo nagromadzenie zasobów. Podstaw¹ wszelkich dzia³añ jest idea, która nakazuje koncentrowaæ siê na rozwoju endogenicznym, która szuka powi¹zañ, aktywnoci, podmiotów w obrêbie regionu. Istotna
jest integracja ró¿nych strategii i ich operacjonalizacja w kierunku tworzenia podstaw trwa³ego
rozwoju spo³eczno-ekonomicznego. Dzia³ania opieraæ siê powinny na wzmacnianiu konkurencji
regionalnej na bazie rozwoju zdolnoci uczenia siê. Polityka rynku pracy wymaga tak¿e przeorientowania w kierunku nowych koncepcji rozwojowych. Integracja sieci powi¹zañ personalnych i przedsiêbiorstw u³atwia tworzenie ram rozwoju regionalnego. Tworzenie sieci wspó³pracy
miêdzy takimi instytucjami, jak: lokalne firmy, w³adza publiczna, instytucje otoczenia biznesu,
szko³y, uczelnie wy¿sze, instytucje naukowo-badawcze warunkuje sukces w budowaniu regionalnego lobby prorozwojowego i proinnowacyjnego. Jednoczenie sprzyja to wzajemnemu uczeniu siê i poprawia wzajemne zaufanie.
W zmieniaj¹cej siê gospodarce, w której dominuje konkurencja oparta na jakoci i czasie,
szybkie pozyskiwanie wiedzy jest czêsto wymaganiem prze¿ycia organizacji. Za decyduj¹c¹ nale¿y uznaæ zdolnoæ do szybkiego reagowania, dysponowania odpowiednimi zasobami w odpowiednim czasie oraz umiejêtnoæ jak najszybszego znalezienia w³aciwych partnerów. Miejsce
klasycznego zwi¹zku alokacjainwestycja zajmuje dzisiaj zwi¹zek naukazmiana3.
R. Florida4 uznany za prekursora idei regionu ucz¹cego siê wymieni³ kilka warunków powstania i funkcjonowania regionu ucz¹cego siê. Jego zdaniem na poziomie lokalnym nale¿y rozwijaæ nowe sposoby zarz¹dzania, charakteryzuj¹ce siê wiêksz¹ elastycznoci¹, a mniejsz¹ rutynowoci¹, skostnia³oci¹; wiêksz¹ otwartoci¹ na procesy pozyskiwania wiedzy i szerszym uczestnictwem w partnerstwie publicznym i prywatnym. Zwraca on ponadto uwagê na ró¿nice miêdzy
dwoma rodzajami rozwoju lokalnego (regionalnego):
2
3

4

R. Florida, Toward the Learnig Region, Futures 1995/5, s. 528.
D. Maillet, L. Kebir, Learning region, 1999, cyt. za O. Tarres, Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja, 2004,
s. 37.
Toward the Learning Region, Futures 1995/27/No 5.
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1) rozwój lokalny charakterystyczny dla typu fordowskiego, z epoki masowej standaryzacji produkcji charakteryzuje siê g³êbokim podzia³em zadañ oraz rozdzia³em fizycznym i przestrzennym miêdzy miejscem podejmowania decyzji a miejsce produkcji (rozcz³onkowanie przestrzenno-funkcjonalne),
2) terytorium ucz¹ce siê, które  w przeciwieñstwie do poprzedniego opiera siê na po³¹czeniu
ró¿nych sk³adowych przedsiêbiorstwa oraz jego partnerów (³¹czenie kompetencji).
Globalizacja nie skutkuje eliminacj¹ regionów. Nadaje im inne, du¿o wiêksze i bogatsze znaczenie. Globalizacja wprowadza nowe formy terytorializacji (niektóre us³ugi i informacje wymienia
siê ³atwiej i efektywniej w bezporednim kontakcie ni¿ na odleg³oæ). W sumie globalizacja poci¹ga
za sob¹ rozwój wzajemnie konkuruj¹cych terytorialnych systemów produkcyjnych5. Aby móc uczestniczyæ w tym procesie, region musi ewoluowaæ w stronê regionu ucz¹cego siê, tzn. musi tworzyæ
wiedzê i umiejêtnie j¹ absorbowaæ. Model regionu ucz¹cego siê zak³ada, i¿ czynniki konkurencyjnoci, takie jak innowacyjnoæ, elastycznoæ, strategie sieciowe, otwartoæ na zmiany bêd¹ zakorzenione g³êboko w rodowisku i stanowiæ bêd¹ jednoczenie podstawow¹ grupê czynników rozwoju.

Rola liderów lokalnych w kreowaniu regionu ucz¹cego siê
Region ucz¹cy siê (terytorium ucz¹ce siê )6 sk³ada siê ze scile powi¹zanych aktorów uczestnicz¹cych w elastycznie zarz¹dzanych strukturach, w których sieæ nie ogranicza siê wy³¹cznie do aktorów
gospodarczych, ale zawiera w sobie równie¿ aktorów spo³ecznych, politycznych i instytucjonalnych,
oraz gdzie przekaz i wymiana informacji jest zjawiskiem czêstym, a nie jedynie okazjonalnym. Region
charakteryzuj¹cy siê wieloma z tych elementów powinien nieustannie siê uczyæ oraz doskonaliæ i rozwijaæ, nawet jeli przyjdzie mu stawiæ czo³a nieznanym dotychczas wyzwaniom. Region ucz¹cy siê
powinien tak¿e posiadaæ grupê aktywnych liderów, kreatorów zmian, noników modernizacji i nieustaj¹cego doskonalenia systemu przep³ywu zasobów, kapita³u, ludzi, informacji.
Liderzy owi musz¹ posiadaæ okrelone umiejêtnoci, zdefiniowane przez Jeana-Francois
Ballaya7 jako równowa¿enie wiedzy i dzia³ania tzn. tworzenie z nich ca³oci przydatnej cz³owiekowi, który przystêpuje do dzia³ania, niezale¿nie od tego, czy polega ono na produkowaniu, obmylaniu koncepcji, komunikowaniu siê z innymi ludmi, sprzedawaniu, planowaniu czy kierowaniu. Mówi¹c krótko, wszelkie dzia³anie wymaga posiadania okrelonych umiejêtnoci. Wspomniany Ballay stwierdza, i¿ umiejêtnoci s¹ zawsze powi¹zane z czasem dzia³ania i sytuacj¹ oraz
zawieraj¹ w sobie elementy subiektywne ró¿nicuj¹ce ludzi, oczywistoci nie wymagaj¹ce wyjanienia a tak¿e wiedzê utrwalon¹ i czêsto sformalizowan¹, a efekty fragmentarycznych poszukiwañ i dowiadczeñ zdobytych w trakcie dzia³añ.
Wiedza (Brilman, 2002) mo¿e mieæ dwa ród³a:
 poznawcze (zebrane z wyk³adów, kursów, lektur  stanowi zbiór danych i informacji),
 dowiadczalne (w³asne prze¿ycia i zdarzenia, w których uczestniczymy i które obserwujemy).
Mo¿na tak¿e wyró¿niæ wiedzê jawn¹ w postaci sformalizowanej, daj¹c¹ siê bez wiêkszych
trudnoci przekazywaæ innym, mo¿e byæ ona zmaterializowana w formie tekstu, rysunku, obrazu
oraz zakodowana. Oraz wiedzê cich¹, która ma charakter bardziej zindywidualizowany, intuicyjny, nabywana jest podczas d³ugotrwa³ego dowiadczenia i nie jest zapisana w postaci symboli
daj¹cych siê kopiowaæ (przetwarzaæ).
5
6
7

O. Torres, 2004, s. 38.
Cyt za P. Ache, Vision and creativity  challenge for city regions, Futures 2000, No 32, s. 435497.
Cyt. za J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarz¹dzania, Warszawa 2002, s. 397.
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Michele Ledru podzieli³ kompetencje (M. Ledru, 1997) na kompetencje pierwszego i drugiego stopnia.
Do kompetencji pierwszego stopnia zaliczy³:
 kompetencje operacyjne oraz zdolnoæ do wykonywania okrelonych dzia³añ lub zadañ,
 kompetencje interpersonalne.
Do kompetencji drugiego stopnia zaliczy³a kompetencje poznawcze, takie jak:
 umiejêtnoci intelektualne (strategia rozwi¹zywania problemów wyuczona podczas studiów
i w trakcie pracy),
 wiedzê (wiadomoci teoretyczne i techniczne),
 stosunek do czasu i przestrzeni (zdolnoci do dedukowania danych z informacji, umiejêtnoci
poszerzania obszaru analizy o problemy antycypowane),
 relacje z innymi ludmi.
Wed³ug niektórych autorów (Probst, Bûchel) wiêkszoæ procesów uczenia siê w organizacji
ma swoje ród³o w ró¿nego rodzaju nie rozwi¹zanych problemach. Spadek wyników dzia³alnoci
(dla regionu np. niska konkurencyjnoæ, ma³y stopieñ innowacji, brak efektów w postaci nap³ywu
inwestorów) prowadzi do zakwestionowania róde³ postêpu (przyjêtych dotychczas za wzorce)
a tym samym do zdobywania przez organizacje (regiony) nowych, rzadkich umiejêtnoci.

Bariery uczenia siê i dzia³ania niezbêdne do stworzenia podstaw organizacji
ucz¹cej siê
Uczenie siê napotyka na wiele barier, Peter Senga8 wymienia ich kilka:
Jednostki s¹ przywi¹zane do swojej funkcji, identyfikuj¹ siê z ni¹ i nie czuj¹ siê odpowiedzialne za rezultaty pracy po³¹czonego wysi³ku wszystkich cz³onków organizacji,
Wróg jest na zewn¹trz. Kiedy nie udaje siê znaleæ przyczyn zewnêtrznych, poszukujemy
ich w nas samych,
Fa³szywa proaktywnoæ, polegaj¹ca na reagowaniu na zdarzenia zewnêtrzne. Prawdziwa proaktywnoæ polega natomiast na obserwowaniu, w jakim stopniu my sami odpowiadamy za
nasze problemy,
Fiksacja na takich zdarzeniach, jak: miesiêczna sprzeda¿, ciêcia bud¿etowe, zwalnianie z pracy,
Pozorne uczenie siê przez dowiadczenie: rzadko znamy konsekwencje najistotniejszych dzia³añ,
które czêsto zale¿¹ od wielu innych czynników,
Mit spójnoci kadry kierowniczej. Spójnoæ czêsto jest tylko pozorna. W rzeczywistoci bowiem ka¿dy z dyrektorów myli o swoim terytorium. Kiedy presja narasta, wiêkszoæ zarz¹dów nie jest w stanie utrzymaæ spójnoci.
Jako cechy organizacji ucz¹cej siê mo¿na wymieniæ:
postrzeganie siebie jako systemu zbiorowego uczenia siê, nieustannie buduj¹cego swoj¹ przysz³oæ,
znajdowanie siê w stanie czuwania,
tworzenie, kapitalizacja i rozpowszechnianie nowej wiedzy i umiejêtnoci,
doskonalenie kompetencji swoich pracowników,
dokonywanie samooceny i porównywanie siê z najlepszymi,
przekszta³canie siê, aby osi¹gn¹æ za³o¿one cele.

1)
2)
3)
4)
5)
6)







8

P. Senge, Nonaka, J. Brilman, cyt. za Brilman, s. 143, Warszawa 2002.
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Organizacje ucz¹ce siê s¹ tworami elastycznymi, nie s¹ ani hierarchiczne ani sieciowe, ale ³¹cz¹ te
dwa typy rozwi¹zañ strukturalnych w elastyczny system, zdolny do wykorzystywania pojawiaj¹cych
siê szans, a jednoczenie doceniaj¹cy znaczenie odpowiedzialnoci i bie¿¹cej dzia³alnoci.
Stworzenie systemu organizacyjnego nosz¹cego znamiona organizacji ucz¹cej siê i tworz¹cej
wiedzê wymaga szeregu dzia³añ o charakterze wielopoziomowym i wieloaspektowym. J. Brilman
(2002) wymienia tutaj nastêpuj¹ce dzia³ania:
1) Nale¿y przypisywaæ szczególn¹ wartoæ do szkolenia za pomoc¹ ró¿norodnych metod (w dzia³aniu, w systemie samokszta³cenia, poprzez zespo³owe praktyki, przez dowiadczenie, mobilnoæ, reorganizacje, kontakty z otoczeniem),
2) Doceniæ si³ê modeli mentalnych, które s¹ zarazem wiedz¹ i wiêzami. Wszelkie mylenie stereotypowe nale¿y nieustannie podwa¿aæ,
3) Uwiadomiæ sobie efekty systemowe, a zw³aszcza ró¿ne bariery uczenia siê, przekazywania
i kapitalizacji wiedzy. Jednoczenie nale¿y identyfikowaæ te czynniki systemowe, które sprzyjaj¹ tworzeniu i przekazywaniu wiedzy,
4) Tworzenie warunków zbiorczego uczenia siê: rozwijaæ wizjê, wartoci, jêzyk, szkolenia grupowe obejmuj¹ce wszystkich pracowników, opracowywaæ nowe wskaniki, systemy norm
i wynagrodzeñ,
5) Tworzyæ warunki kreatywnoci poprzez docenianie zg³aszanych pomys³ów oraz pozostawianie pracownikom marginesu swobody,
6) Opracowywaæ spo³eczne, organizacyjne oraz technologiczne systemy i metody kapitalizowania , a tak¿e przekazywania u¿ytej wiedzy,
7) Zarz¹dzaæ kompetencjami z uwzglêdnieniem za³o¿eñ strategicznych i potrzebnych zasobów.
Oznacza to planowanie i organizowanie procesów oraz motywowanie ich do kreowania i przekazywania kompetencji.
Organizacje ucz¹ce siê tworz¹ stanowiska mened¿erów wiedzy. Jednym z ich zadañ jest poszukiwanie sposobów pozyskiwania wiedzy, któr¹ nale¿y zapamiêtaæ i kapitalizowaæ oraz organizowanie procesów przekazywania wiedzy. Musz¹ oni rozumieæ, i¿ dla tworzenia, utrzymania oraz wykorzystania baz wiedzy niezbêdne jest ³¹czenie kompetencji twardych (hard skills) i miêkkich (soft
skills) oraz umiejêtnoæ zachêcania pracowników do wzajemnego kontaktowania siê i przekazywania sobie dowiadczeñ i wiedzy, co powinno s³u¿yæ wzbogacaniu pamiêci organizacyjnej.
Samo pojêcie zarz¹dzanie wiedz¹ (Knowledge management) staje siê coraz powszechniej
znane, poniewa¿  po okresie w¹tpienia w jego znaczenie i efektywnoæ  zaczyna siê je doceniaæ. Zarz¹dzanie wiedz¹ bêdzie w niedalekiej przysz³oci g³ównym motorem reorganizacji i inwestowania w nowe technologie (J. Brilman, 2002).
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Wolontariat w przedsiêbiorstwie
Voluntary services in enterprise
S³owa kluczowe: wolontariat, zasoby ludzkie, przedsiêbiorstwo.
Key words: voluntary services, human resources, enterprises.
Summary
The article presents voluntary services in Poland. The content indicates directions of process changes that are related to voluntary work and presents examples of optimal using of volunteers resources in the enterprise. People experienced at voluntary work have different worldview and specific
competencies. Thats why they require to use special HR tools.

Artyku³ dotyczy zjawiska wolontariatu w Polsce. Opracowanie wskazuje kierunki zmian procesów zwi¹zanych z nieodp³atnym wiadczeniem pracy oraz prezentuje przyk³ady optymalnego wykorzystania zasobów wolontariuszy w przedsiêbiorstwie. Ludzie dowiadczeni w pracy wolontaryjnej
maj¹ inny wiatopogl¹d i ukszta³towany specyficzny zestaw kompetencji. Dlatego wymagaj¹ stosowania wyj¹tkowych narzêdzi HR. Jednym s³owem jak nie dopuciæ do upadku w morze Ikara XXI wieku.

Wolontariat w Polsce
S³owo wolontariat zmieni³o swoje znaczenie w ostatnich latach. Niegdy okrelano nim
ludzi bezinteresownie pracuj¹cych spo³ecznie, wi¹za³o siê to czêsto z dodatkowymi wartociami,
niekiedy by³o postrzegane jako postawa heroiczna. Dzi wolontariat to jedna z metod samorozwoju. W niezwykle dynamicznym wiecie, który nas otacza stanie w miejscu równa siê cofaniu,
zatem ludzie czuj¹ potrzebê dzia³ania. Ograniczenia rynku pracy stworzy³y ogromn¹ przestrzeñ
dla wolontariatu. Szybko siê ona wype³nia i zwiêksza swój zasiêg. Mimo to nie powsta³a jeszcze
¿adna publikacja zg³êbiaj¹ca to zagadnienie. Nie ukaza³a siê ani jedna ksi¹¿ka, poruszaj¹ca dog³êbnie problematykê towarzysz¹c¹ zjawisku wolontariatu i coraz wiêkszej jego roli w polskim
spo³eczeñstwie. Proces ten jest ród³em wielu nowych mo¿liwoci, rodzi te¿ istotne zagro¿enia
nadu¿yæ. Dlatego powsta³y unormowania prawne w tej dziedzinie.
Uchwalona w kwietniu 2003 r., a obowi¹zuj¹ca od po³owy 2004 r., ustawa o dzia³alnoci
po¿ytku publicznego i wolontariacie po raz pierwszy pozwala na wyrane i jednoznaczne usytuowanie wolontariuszy w polskim systemie prawnym i gospodarczym.
Definiuje ona kim jest wolontariusz, jego prawa i obowi¹zki, a tak¿e prawa oraz obowi¹zki
instytucji, korzystaj¹cych z pracy wolontariuszy1. Przepisy reguluj¹ tak¿e ca³oæ procesu wiad1

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873).
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czenia pracy przez osobê nie pobieraj¹c¹ wynagrodzenia2. Prawodawstwo przewiduje równie¿
odpowiedzialnoæ w razie wypadków czy mierci przy pracy, a w zwi¹zku z tym ubezpieczenia
dla wolontariuszy3. Generalnie procedura anga¿owania wolontariuszy nie jest skomplikowana,
a dostêp do wiadczeñ zdrowotnych czy wypadkowych dosyæ ograniczony4. Dlatego wolontariat
staje siê coraz bardziej popularny w coraz szerszych krêgach. Poch³ania ludzi z ró¿nych rodowisk, dotyczy coraz m³odszych osób. W³anie m³ode pokolenia odkrywaj¹ coraz to nowe oblicza
pracy bez wynagrodzenia, traktuj¹c j¹ jak pole gromadzenia dowiadczeñ, próby realizacji marzeñ, poznanie w³asnych mo¿liwoci, przekroczenie granic i barier, prze³amanie ograniczeñ. Prze¿ycie tego wszystkiego zmienia wiatopogl¹d, powoduje, ¿e zupe³nie inaczej postrzega siê wiat.
Tacy ludzie wymagaj¹ wyj¹tkowego traktowania, stosowania innych technik HR w pracy z nimi.
Proponujê analizê wybranych procesów z dziedziny zarz¹dzania zasobami ludzkimi, aby na tej
podstawie móc wnioskowaæ o tym jak najlepiej wykorzystaæ wyj¹tkowoæ dowiadczeñ wolontariuszy w otoczeniu biznesowym. Jak efektywnie adaptowaæ takie jednostki bez podcinania im
skrzyde³, a wrêcz przeciwnie  daj¹c im wiatr w ¿agle.

HR i wolontariat
Wolontariat i praca z zespo³em wolontariuszy rz¹dzi siê swoimi prawami. Bardzo czêsto s¹
one zupe³nie odmienne od tych przestrzeganych w rodowisku biznesowym5. Przejcie z jednego
otoczenia do drugiego to, wbrew pozorom, nie³atwy proces. To, na ile sprawnie bêdzie on przebiega³, zale¿y w takim samym stopniu od pracodawcy, jak i pracownika. A przede wszystkim od ich
dobrej woli oraz przygotowania. Fundamentem natomiast jest znajomoæ newralgicznych punktów i zjawisk6.
Jednym z podstawowych elementów kszta³tuj¹cych prace z wolontariuszami jest rozstrzygniêcie na ile lider jest przywódc¹, a na ile zarz¹dzaj¹cym? Na pocz¹tek naturalnie nasuwa siê
odpowied, ¿e po pierwsze lider musi mieæ charyzmê. Rzeczywicie charyzma jest bezwzglêdnie
wymagana, jeli grupa ma byæ efektywna. Jednak sama si³a oddzia³ywania to za ma³o. Istniej¹
dwa rozwi¹zania po³¹czenia predyspozycji przywódczych jednostki z umiejêtnociami i wiedz¹
z zakresu zarz¹dzania. Jednym z mo¿liwych rozwi¹zañ jest lider, który obok wrodzonych cech,
by³ te¿ szkolony w kierunku zarz¹dzania i zna oraz stosuje z ³atwoci¹ wyuczone techniki. Drug¹
wersj¹ po³¹czenia tych dwóch elementów jest naturalny lider, pe³ni¹cy funkcjê zarz¹dzaj¹ca, który tworzy zgrany zespó³ z jeszcze, co najmniej, jedn¹ osob¹, która posiada du¿¹ wiedzê z dziedziny zarz¹dzania i s³u¿y rad¹ i pomoc¹, kiedy sytuacja tego wymaga.
Jednoznacznie mo¿na stwierdziæ, ¿e charyzma stanowi podstawê przywódcy w grupie wolontariuszy, czyli jednostka nieposiadaj¹ca jej nie jest w stanie skutecznie pe³niæ funkcji zarz¹dzaj¹cych, podczas, gdy w przedsiêbiorstwie podstaw¹ efektywnoci jest zarz¹dzanie i twarde umie-

2

3

4
5
6

Rozporz¹dzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci
oraz warunków ustalania nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990).
Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o zaopatrzeniu wypadków lub chorób zawodowych powsta³ych w szczególnych okolicznociach (Dz.U. nr 199, poz. 1674 z pón. zm.).
www.infor.pl.
www.pracuj.pl/ngo.
Przewodnik studenta praktyki 2006, wydane przez pracuj.pl, Wolontariat za granic¹.
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jêtnoci mened¿erskie. Ta odmiennoæ powoduje wiele problemów w trakcie przejcia z jednego
rodowiska do drugiego. Znacznie czêciej dotyczy to zmiany z pracy w gronie wolontariuszy na
otoczenie biznesowe. Mniej trudnoci ma naturalny lider, który naby³ umiejêtnoci i wiedzê
z zakresu zarz¹dzania. Natomiast drugi typ, ten wpieraj¹cy siê zespo³em, mo¿e z du¿ym trudem
adaptowaæ siê do nowych warunków. W obydwu przypadkach z pewnoci¹ pomocny by³by coaching lub mentoring i doszkalanie.
Kolejnym aspektem, który nieodzownie towarzyszy wolontariatowi jest stosowanie pozafinansowych sposobów motywowania. W przedsiêbiorstwie stanowi to uzupe³nienie systemu wynagradzania i zdarza siê doæ czêsto, ¿e stosowane s¹ jedynie najprostsze narzêdzia z tej dziedziny. Tymczasem w organizacji, w której pracuj¹ tylko wolontariusze, pozafinansowe techniki zachêcania do pracy stanowi¹ podstawowe narzêdzie motywowania. Wszelkie rozdawane dobra
materialne maj¹ charakter jedynie symboliczny, ich wartoæ w ¿aden sposób nie odzwierciedla
w³o¿onego przez wolontariuszy wysi³ku. Rodzi to pewien k³opot w wycenie wykonywanej pracy.
Zjawiskiem doæ popularnym jest fakt, ¿e osoby przyzwyczajone do wiadczenia pracy bez zap³aty za ni¹, maj¹ trudnoæ w obiektywnej ocenie wartoci swoich dzia³añ. Problem nie dotyczy
trudnoci w rozmawianiu o pieni¹dzach, ale w blokadzie psychologicznej, która czêsto rodzi siê
u osób d³ugo pracuj¹cych w charakterze wolontariuszy. Blokada ta mo¿e ujawniæ siê w postaci
dwóch skrajnych biegunów, albo jednostka tak silnie d¹¿y do zarabiania du¿o, bo t³umaczy sobie,
¿e tyle lat napracowa³a siê za darmo, albo jednostka zatraci³a odruch mylenia o w³asnym wynagrodzeniu. Obie skrajnoci s¹ niekorzystne, powoduj¹ rozczarowanie, niezadowolenie, a w koñcu
utratê motywacji. Dlatego, zw³aszcza osoby, które nie pracowa³y wcale lub bardzo krótko poza
organizacj¹ wolontaryjn¹, nale¿y nauczyæ w³aciwego podejcia do wartociowania wykonywanej pracy i przek³adania jej na zarobki. Nale¿y pokazaæ, ¿e otrzymywanie pieniêdzy za dobrze
wykonan¹ pracê jest naturalnym jej efektem. Jednoczenie pracodawca powinien sam dobrze siê
orientowaæ w rynkowej wartoci pracy na stanowisku, na które planuje przyj¹æ osobê z d³ugim
dowiadczeniem wolontaryjnym, aby móc z³o¿yæ adekwatn¹ propozycjê.
Jeszcze jednym wa¿nym zagadnieniem jest relatywnie bardzo du¿a rola atmosfery i relacji
miêdzyludzkich w rodowiskach wolontaryjnych. Chc¹c adaptowaæ wolontariusza do pracy
w otoczeniu biznesowym, nale¿y zwróciæ uwagê i powiêciæ nieco energii temu aspektowi.
W organizacji, w której pracuj¹ tylko osoby, nie otrzymuj¹ce wynagrodzenia, bardzo du¿o uwagi
skupia siê wokó³ ludzi i relacji miêdzy nimi. Szczere i spontanicznie formu³owane informacje
zwrotne przep³ywaj¹ we wszystkich mo¿liwych kierunkach. Ogromn¹ rolê graj¹ emocje i indywidualne sympatie lub antypatie. Zaufanie budowane jest stopniowo i d³ugo, bez nacisków z zewn¹trz. Decyzje o stopniu zaanga¿owania w poszczególne projekty lub dzia³ania s¹ podejmowane autonomicznie. Tymczasem w przedsiêbiorstwie nale¿y t³umiæ emocje, oraz chêæ lub jej brak
przebywania z niektórymi ludmi. Przep³yw informacji zwrotnej jest najczêciej jednostronny,
nale¿y nieustannie kontrolowaæ wypowiadane s³owa. Wspó³pracownicy s¹ dobierani odgórnie,
przez prze³o¿onych lub dzia³ kadr. Czêsto od razu uczestniczy siê w projektach, kiedy z dnia na
dzieñ okazuje siê, ¿e na pocz¹tku trzeba polegaæ na obcych ludziach. Zadania, iloæ i tempo pracy
s¹ przydzielane odgórnie. Istnieje jasno okrelona hierarchia, prze³o¿ony ma w³adzê nad podw³adnym. Podlega siê ocenie. Uczestniczy siê w sterowanych odgórnie procesach. Wymagany jest du¿o
wiêkszy poziom samokontroli oraz kontroli z zewn¹trz. Je¿eli przejcie z jednego rodowiska do
drugiego nast¹pi nagle i bez wczeniejszego przygotowania siê na nowy sposób pracy, efektem mo¿e
byæ dezorientacja, zatracenie poczucia w³asnej wartoci, deprecjacja posiadanych kwalifikacji i brak
adaptacji. Aspekt relacyjny z jednej strony jest na tyle istotny, ¿e znacz¹co wp³ywa na odnalezienie
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siê by³ego wolontariusza w drapie¿nym wiecie biznesu. Z drugiej jednak strony, jest na tyle
trudno uchwytny i niezauwa¿alny, ¿e bardzo czêsto pomija siê go i zapomina o nim. B³êdem jest
zak³adanie, ¿e ka¿dy cz³owiek przecie¿ wyczuwa kanon akceptowalnych i po¿¹danych w danych
rodowiskach zachowañ. Jeli pracodawca przygotuje nowych pracowników na opisane zmiany,
to bardzo pomo¿e w aklimatyzacji. Mo¿na to osi¹gn¹æ przez jasne powiedzenie o nowych zasadach, rozmowê w trakcie której wypracuje siê wspólnie wnioski o tych zasadach lub kilkustopniowy proces wdra¿ania i przyzwyczajania do nowych warunków dzia³ania. Na pewno bardzo pomocna bêdzie kultura osobista i wra¿liwoæ nowego pracownika oraz osób ju¿ pracuj¹cych
w przedsiêbiorstwie.
Ostatnim niezwykle wa¿nym zagadnieniem jest stosunek do b³êdów ludzi dzia³aj¹cych
w obydwu omawianych rodowiskach. Dla wolontariuszy b³êdy s¹ codziennoci¹. Nikt nie jest
profesjonalist¹, wiêkszoæ jest laikami w tym co robi. Pope³nianie pomy³ek jest wkalkulowane
w dzia³alnoæ. Oczywicie ka¿dy powinien staraæ siê ich unikaæ, ale jak ju¿ siê pojawi¹, s¹ traktowane ze wzglêdn¹ wyrozumia³oci¹. Wyj¹tkiem s¹ te same b³êdy powtarzane wielokrotnie. Mimo
wszystko atmosfera wokó³ niepowodzeñ powoduje, ¿e presja psychiczna jest du¿o mniejsza. Natomiast w przedsiêbiorstwie tolerancja dla b³êdów jest niemal równa zeru. Presjê zwiêksza odpowiedzialnoæ za ca³y zespó³. Tutaj ka¿dy musi byæ profesjonalist¹ i dzia³aæ w adekwatny do tego
miana sposób. Bardzo czêsto dodatkowo stres zwiêksza presja czasu. Ka¿da praca przekalkulowywana jest na efekt i wynik finansowy. Jest to bardzo du¿a zmiana, która powoduje wzrost
obci¹¿eñ psychicznych. Po raz kolejny warunki pracy z wolontariuszami okazuj¹ siê byæ przeciwieñstwem wiata biznesu. Równie¿ z t¹ trudnoci¹ mo¿na sobie poradziæ. Najlepiej by³oby, gdyby wolontariusz sam stopniowo kszta³towa³ swoj¹ dojrza³oæ poprzez ponoszenie odpowiedzialnoci za pope³niane b³êdy. Jeli jednak potencjalny pracownik nie by³ na tyle przewiduj¹cy, to
nale¿y mu pomóc znaleæ metody radzenia sobie ze stresem i roz³adowywania go.
Okazuje siê, ¿e obydwa wiaty bardzo wiele ró¿ni. Nie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e który
jest dobry, a który z³y. Dzia³alnoæ wolontaryjna z pewnoci¹ stanowi bardzo dobr¹ podbudowê
pod profesjonalne wykonywanie pracy zawodowej7. wiadomoæ zarówno pracodawców, jak
i pracowników, zwi¹zana z pewnymi ró¿nicami i koniecznoci¹ oswojenia siê z nimi na pewno
u³atwi spokojn¹ i bezbolesn¹ adaptacjê.

Specyfika wolontariatu w przedsiêbiorstwie
2003 roku przeprowadzono badania, dotycz¹ce wolontariatu w Polsce8. Okaza³o siê, ¿e
17 proc. badanych zadeklarowa³o, i¿ w ci¹gu ostatniego roku powiêci³o czas (nie pobieraj¹c za to
wynagrodzenia) na rzecz organizacji pozarz¹dowych, ruchów spo³ecznych i religijnych. Mo¿na szacowaæ, ¿e w tak rozumiany wolontariat w 2003 r. zaanga¿owa³o siê 5,3 mln doros³ych Polaków.
 Po³owa wolontariuszy na pomoc organizacjom, ruchom spo³ecznym i religijnym powiêci³a
w 2003 r. nie wiêcej ni¿ 15 godzin.
 Najczêciej wskazywanymi bodcami do podjêcia pracy wolontaryjnej w organizacjach pozarz¹dowych, ruchach spo³ecznych i religijnych by³y bezporednie zaanga¿owanie osobiste lub kogo
znajomego (33,1 proc. wolontariuszy) oraz znajomoæ konkretnej organizacji lub grupy (30,3 proc.).
7
8

Praca&kariera, wyd. Platforma Mediowa Point Group 2004, Jest praca.
Dane pochodz¹ z badania przeprowadzonego w 2003 r. przez Stowarzyszenie Klon/Jawor we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu i SMG/KRC.
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 Zapytani o wa¿ne dla siebie powody udzielenia pomocy, wolontariusze najczêciej wskazuj¹
zainteresowania lub przyjemnoæ z wykonywania takiej pracy (70,6 proc.) i swoje moralne,
religijne i polityczne przekonania (3 proc.).
 Najczêciej wskazywanym powodem braku zaanga¿owania w wolontariat jest koniecznoæ
zadbania w pierwszej kolejnoci o siebie i rodzinê  ten powód jest istotnym wyjanieniem dla
58 proc. osób, które nie wspar³y ¿adnej organizacji czy inicjatywy prac¹, pieniêdzmi lub darami rzeczowymi.
Badanie zosta³o przeprowadzone w okresie, kiedy zjawisko wolontariatu dopiero raczkowa³o w polskiej gospodarce. Z roku na rok coraz bardziej przenika do wiata biznesu i w ró¿norodny
sposób na niego oddzia³uje. Ju¿ w 2004 roku w Polsce dzia³a³o czterdzieci tysiêcy organizacji
pozarz¹dowych9, licz¹c tylko stowarzyszenia i fundacje. Zgodnie z rozszerzon¹ definicj¹ trzeciego sektora liczba ta wynios³aby sto tysiêcy. Coraz wiêcej ludzi ma dowiadczenia w tym zakresie
i pojawia siê problem jak je optymalnie wykorzystaæ w warunkach pracy p³atnej. Proces ten bêdzie postêpowa³. W krajach rozwiniêtych trzeci sektor stanowi 10% si³y roboczej10. Tym bardziej,
¿e dzia³alnoæ w organizacjach pozarz¹dowych m³odych ludzi jest spójna z polityk¹ m³odzie¿ow¹
Polski11 , która posz³a w lad za Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych, uchwalaj¹c akty prawne,
integruj¹ce dzia³ania, które prowadz¹ do umo¿liwienia uczestnictwa m³odzie¿y w ¿yciu publicznym, spo³ecznym, kulturalnym i gospodarczym. Podsumowuj¹c, wolontariat jest olbrzymim potencja³em i jednoczenie wyzwaniem.
Kolejnym aspektem jest coraz bardziej powszechna obecnoæ wolontariuszy w organizacjach
biznesowych12, co powoduje potrzebê budowania dialogu i wspó³pracy miêdzy pracownikami
a wolontariuszami, pracuj¹cymi w przedsiêbiorstwie. Nie jest to wolontariat rozumiany wed³ug
zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. nr 96, poz. 873). Co jednak nie zmienia faktu, ¿e pojawiaj¹ siê na coraz wiêksz¹ skalê
osoby niepobieraj¹ce wynagrodzenia lub pobieraj¹ce w takiej wysokoci, ¿e trudno mówiæ o tym,
aby spe³nia³o ono swoje podstawowe funkcje. Powodem podejmowania takiej formy zbierania
dowiadczeñ jest najczêciej presti¿ pracy w konkretnym podmiocie lub brak mo¿liwoci znalezienia innej pracy. Oczywicie nie jest to pozytywne zjawisko, ale wystêpuje na tyle silnie, ¿e
kszta³tuje kultury organizacyjne i zaczyna stawiaæ coraz powa¿niejsze wyzwania kadrze zarz¹dzaj¹cej.
Niezaprzeczalnym atutem gromadzenia dowiadczeñ wolontaryjnych jest szlifowanie kompetencji spo³ecznych13. W latach 20032005, pod opiek¹ dr Tomasza Rostkowskiego i prof. Marty
Juchnowicz, zosta³ zrealizowany w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie projekt badawczy
o nazwie Profil kompetencyjny absolwenta14 . Efektem tego projektu jest sporz¹dzony profil
kompetencyjny, najbardziej po¿¹danego pracownika na polskim rynku. Wszyscy pracodawcy niezale¿nie od bran¿ wskazali taki sam zestaw kompetencji, który jest fundamentem dla kompetencji
stricte zawodowych. Do wymienianych kompetencji nale¿¹: nastawienie na potrzeby klientów,
9
10
11
12
13
14

Praktyki 2004 wydane przez pracuj.pl, wolontariat zamiast praktyki.
Pracodawcy 2005/2006 wydane przez pracuj.pl, Praca w trzecim sektorze.
Nowa edukacja zawodowa wyd. Koweziu, nr 6/2004, Problematyka m³odzie¿owa w krajach Europy.
Pracodawcy 2005/2006 wydane przez pracuj.pl, Studenci na rynku pracy.
Eurostudent  wydanie specjalne, nr 118/03/2006 Nabij punkty w CV.
Materia³y z zajêæ prowadzonych przez dr T. Rostkowskiego na Studium Podyplomowym w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie z Doradztwa zawodowego i zarz¹dzania kompetencjami.
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umiejêtnoæ wspó³pracy, nastawienie na jakoæ, otwartoæ na zmiany, przedsiêbiorczoæ, etyka
dzia³ania, komunikowanie siê i nastawienie na rozwój.
Takie same kompetencje wymienia w podobnym zestawieniu dr Beata Mazurek-Kucharska15. Opracowa³a ona autorskie badania, dotycz¹ce potencja³u kompetencyjnego, który jest najbardziej po¿¹dany na polskim rynku. Tworz¹c swoje opracowanie bazowa³a na dowiadczeniach
zebranych w trakcie pracy z 1200 bezrobotnych w ramach projektu PHARE 2002 Promocja
zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich, Województwo Lubelskie16 oraz 5000 bezrobotnych
w ramach projektu Rozwój Zasobów Ludzkich  Szkolenia i Poradnictwo Biznesowe dla Osób
Zagro¿onych Bezrobociem  Województwo Lubelskie17.
Portal pracuj.pl przeanalizowa³ preferencje przedsiêbiorców w stosunku do kandydatów na
praktyki i okaza³o siê, ¿e uzyskany profil studenta równie¿ istotnie pokrywa siê z wymienionymi
wy¿ej kompetencjami18.
Wszystkie wymieniane kompetencje s¹ silnie kszta³towane w trakcie pracy wolontaryjnej19.
Pozwala to istotnie ukszta³towaæ osobowoæ m³odego cz³owieka, tak ¿e spe³nia on oczekiwania
pracodawców. Obecnie wiêkszoæ pracodawców poszukuje ludzi o okrelonym typie osobowoci
i ukszta³towanych wartociach, poniewa¿ te elementy jest bardzo trudno kszta³towaæ. Wszystkie
pozosta³e czynniki, decyduj¹ce o wartoci pracownika, takie jak umiejêtnoci, wiedza, dowiadczenie mog¹ zostaæ stosunkowo ³atwo uzupe³nione. Dlatego wolontariat daje tak ogromn¹ przewagê na rynku pracy tym, którzy go dowiadczyli. Bardzo wa¿ne jest jednak, aby zdaæ sobie
sprawê, ¿e ta przewaga to jest potencja³, który wymaga m¹drego i ukierunkowanego rozwoju oraz
pielêgnowania. Warto zatem analizowaæ stopieñ i kierunki oddzia³ywania roli wolontariatu w kszta³towaniu zasobów ludzkich. W szczególnoci w dzisiejszych czasach, kiedy kierownictwo najwy¿szego szczebla w firmach jest coraz bli¿sze teorii kapita³u ludzkiego i kiedy ¿yjemy w dobie karier bez granic20.

Jak ocaliæ Ikara?
Bardzo wielu pracodawców oczekuje od m³odych ludzi, ¿eby byli aktywni, dzia³ali w okresie studiów jako wolontariusze i dziêki temu gromadzili dowiadczenia. Rzeczywicie osoby, które maja bogate Curriculum Vitae ju¿ w trakcie studiowania okazuj¹ siê lepiej odnajdywaæ w pracy
oraz szybciej odnajdywaæ pracê, a niekiedy to praca odnajduje ich. Trudno siê niezgodziæ z wieloma korzyciami, jakie daje wolontariat. Stawia on te¿ zupe³nie nowe wyzwania przed przedsiêbiorstwami w obliczu coraz wiêkszej roli jak¹ odgrywa w naszym spo³eczeñstwie. Dowiadczony
wolontariusz przypomina antycznego Ikara, który odwa¿y³ siê na przekroczenie barier i ograniczeñ. Jednak jego niedojrza³oæ doprowadzi³a do klêski bohatera. Podobnie dzieje siê z m³odym
aktywist¹, który nie otrzyma w³aciwego szlifu i ukierunkowania. Moment wkroczenia na rynek
pracy decyduje, czy Ikar spadnie bolenie czy osi¹gnie ambitny cel. Ten drugi scenariusz jest
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korzystny zarówno dla m³odego cz³owieka, jak i przedsiêbiorstwa, które go zatrudnia. W³aciwa
diagnoza potencja³u, a póniej wsparcie w jego roztropnym ukierunkowaniu, to wysi³ek, który
bardzo siê op³aca. Cele, które w ten sposób mog¹ zostaæ osi¹gniête niekiedy przerastaj¹ pierwotne
wyobra¿enia. Powoduje to wiele pozytywnych skutków dla obu stron.
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Motywacja do pracy  rozwa¿ania teoretyczne
Work motivation  theoritical considerations
S³owa kluczowe: motyw, motywacja, motywacja pracy (do pracy).
Key words: motive, motivation, motivation to work (motivation work).
Summary
Article Motivation to work  theoretical consideration introduce widely understand motivation.
Main concepts such as motive, motivation, motivation to work are analysis in this contents.
In this article main aspects concern motivation types could be found. Priority factors hierarchy that
can influence on professional activity are described. Among discussed motive groups there are material and immaterial examples.

Wstêp
Motywacja do pracy z jednej strony jest wci¹¿ aktualnym problemem do rozwi¹zania, z drugiej za stanowi od dawna element zainteresowania wielu dziedzin nauki, miêdzy innymi: pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii. Jako problem do rozwi¹zania jest z kolei przedmiotem
do powa¿nych dyskusji dla polityków, a nawet przedstawicieli wiata biznesu.
Jeszcze do niedawna wierzono, ¿e problem motywowania ludzi do pracy bêdzie rozwi¹zywany automatycznie poprzez stwarzanie pracownikom mo¿liwoci rozwoju zawodowego lub odpowiednio prowadzonym dzia³aniom z zakresu polityki p³acowej. D³ugoletnie dowiadczenia pokaza³y jednak, ¿e motywacja do pracy nie polega jedynie na podnoszeniu p³ac i stwarzaniu pracownikom mo¿liwoci dokszta³cania i doskonalenia umiejêtnoci w³asnych. To powa¿ny problem
i podstawowe zadanie dla wspó³czesnej polityki kadrowej wszystkich typów przedsiêbiorstw: produkcyjnych, handlowych i us³ugowych.

Podstawowa terminologia
Do kluczowych pojêæ, wymagaj¹cych wyjanienia, w celu omówienia zjawiska motywacji
do pracy, nale¿¹: motyw i motywacja.
W ujêciu psychologicznym motyw okrelany jest jako wewnêtrzna podnieta, która zmusza
cz³owieka do dzia³ania. Psycholodzy rozumiej¹ to jako stan organizmu, pobudzaj¹cy cz³owieka
do dzia³ania, którego zadaniem jest zaspokojenie okrelonej potrzeby. St¹d te¿ za podstawê powstawania motywu uznaje siê podstawowe potrzeby ludzkie (ca³¹ ich hierarchiê), do których zaspokojenia d¹¿y ka¿da jednostka1.
1

W. Okoñ: Nowy s³ownik pedagogiczny, ¯ak, Warszawa 1996, s. 177.
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W inny sposób motyw definiuje K. Obuchowski i okrela go jako pe³ne, wiadomie formu³owane racje postêpowania, w których jest jasno okrelony cel oraz program, który ma do tego
celu doprowadziæ2.
Najogólniej, reasumuj¹c powy¿sze wyjanienia, motywem nazwaæ mo¿emy jaki czynnik,
charakterystyczny dla danej jednostki, który wp³ywa na pobudzenie organizmu do dzia³ania,
a co za tym idzie, osi¹gniêcia okrelonego (wyznaczonego, zamierzonego) celu.
W potocznym jêzyku najczêciej motywacja uto¿samiana jest z popêdem. Nie chodzi tu
jednak o najwa¿niejszy, w teorii Z. Freuda, popêd seksualny (libido). W ujêciu motywacyjnym popêd jest mechanizmem wrodzonym, który bierze czynny udzia³ w zaspokajaniu biologicznych potrzeb organizmu3.
W kontekcie naukowym terminu motywacja u¿ywamy do opisu ró¿nych mechanizmów,
które odpowiadaj¹ za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymywanie, a nastêpnie zakoñczenie zachowania. Mowa tu oczywicie o mechanizmach zachowañ prostych i z³o¿onych, wewnêtrznych i zewnêtrznych, jak równie¿ afektywnych i poznawczych4.
Motywacja mo¿e byæ zatem swoistego rodzaju dzia³aniem, na które oprócz samych motywów (ich rodzaju i natê¿enie, z jakim docieraj¹ do jednostki), wp³yw ma cel, jaki musi byæ
osi¹gniêty po zakoñczeniu dzia³ania, oraz rodzaj (forma) nagrody, której oczekuje jednostka.
W kontekcie powy¿szych rozwa¿añ i konkluzji, dotycz¹cych terminologii motywacji, rozwa¿yæ nale¿y pojêcie motywacji do pracy (motywacji pracy).
Aspekt motywowania pracowników jest problemem przede wszystkim natury psychologicznej, ale stanowi równie¿ przedmiot badañ innych nauk, miêdzy innymi: ekonomii, socjologii, pedagogiki, a nawet medycyny.
W ujêciu J. Stêpnia motywacja pracy to [...] wp³yw potrzeb, d¹¿eñ i przekonañ, które
sk³aniaj¹ ludzi do pracy. Praca jawi siê [...]  tutaj  jako sposób umo¿liwiaj¹cy realizacjê
okrelonych potrzeb5. Jednoczenie motywacja pracy jest procesem wp³ywaj¹cym na organizm cz³owieka i pobudzaj¹cym go do dzia³ania. Owo dzia³anie z kolei ma wyzwoliæ i podtrzymywaæ gotowoæ jednostki do wykonywania pracy6.
Skoro motywacja jest swoistego rodzaju dzia³aniem, to motywacja do pracy bêdzie dzia³aniem, ale ukierunkowanym ju¿ na okrelony proces pracy. W takim kontekcie mo¿e byæ te¿
nazwana zbiorem wszystkich potrzeb jednostki, które motywuj¹ do podejmowania i wykonywania pracy oraz ukierunkowuj¹ cz³owieka na okrelone zachowania i reakcje zwi¹zane,
w sposób bezporedni, b¹d poredni, z prac¹. W takim znaczeniu zachowaniami i reakcjami,
w sposób bezporedni zwi¹zanymi z prac¹, bêdzie, miêdzy innymi: rozwój zainteresowañ zawodowych, kszta³cenie i dokszta³canie, czytelnictwo literatury fachowej. Grupê drug¹ reakcji
i zachowañ stanowiæ bêd¹ cechy charakterystyczne dla danego pracownika, a maj¹ce wp³yw na
sytuacje zwi¹zane z prac¹. Bêdzie to przede wszystkim: pilnoæ, punktualnoæ, odpowiedzialnoæ, zaanga¿owanie.

2
3
4
5
6

K. Obuchowski: Przez galaktykê potrzeb. Psychologia d¹¿eñ ludzkich, Zysk i S-ka, Poznañ 1995, s. 33.
W. Okoñ: Nowy..., s. 219.
J. Strelau (red.): Psychologia, T.2, GWP, Gdañsk 2003, s. 247.
J. Stêpieñ: Wstêp do socjologii, psychologii i organizacji pracy, Wydawnictwa eMPi2 s.c., Poznañ 2000, s. 22.
J. Nowakowski (red.): Nauka pracy, PWN, Warszawa 1979, s. 141.
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Teorie motywacji
Rozwój ró¿nych teorii motywacji, to pocz¹tek badañ, dotycz¹cych procesu motywowania
oraz czynników motywacyjnych, maj¹cych znaczenie w budowaniu ca³ych systemów wp³ywaj¹cych na modyfikacjê ludzkich zachowañ w celu wykorzystania przez jednostki okrelonych czynnoci.
Teorie motywacji zajmuj¹ siê zarówno elementami sk³adowymi okrelonych rodowisk pracy, jak równie¿ indywidualnymi w³aciwociami pracowników.
W literaturze przedmiotu opisane zosta³y dwie grupy teorii motywacji. Pierwsza to teorie
sk³adników motywacji, druga  teorie procesu motywowania.
Do grupy pierwszej nale¿y:
 koncepcja motywacji osi¹gniêæ,
 teoria hierarchii potrzeb A.Maslova,
 teoria w³aciwoci pracy,
 teoria motywatorów i czynników higieny,
 teoria ERG C.Alderfera.
Do grupy drugiej teorii procesu motywowania zaliczamy:
 teoriê oczekiwañ,
 teoriê s³usznoci,
 teoriê ustanawiania celów,
 cykl wysokiego poziomu wykonywania zadañ.
Koncepcja motywacji osi¹gniêæ, autorstwa D. McClellanda, powsta³a w po³owie XX wieku.
Charakteryzuje ludzi z du¿¹ potrzeb¹ osi¹gniêæ, którzy satysfakcjê z dzia³ania osi¹gaj¹ w chwili
realizacji jakiego celu, przy jednoczesnej chêci bycia najlepszymi.
Opracowane wyniki badañ pozwoli³y D. McClellanowi na sformu³owanie trzech w³aciwoci charakteryzuj¹cych osoby z wysok¹ potrzeb¹ osi¹gniêæ. Okaza³o siê bowiem, ¿e s¹ to pracownicy, którzy:
1) preferuj¹ rodowisko pracy, w którym s¹ w pe³ni odpowiedzialni za wykonywane zadania;
2) potrafi¹ oceniæ ryzyko oraz wartoæ mo¿liwego do realizacji celu;
3) potrzebuj¹ czêstego uznania w dzia³aniach zawodowych7.
Zgodnie z teori¹ potrzeb A. Maslova cz³owiek stara siê osi¹gn¹æ i zdobyæ to, czego jeszcze
nie posiada i to, co jawi mu siê jako najwa¿niejsze. Jednak zaspokojenie potrzeb wczeniejszych
(ni¿szych) nie motywuje do dalszego dzia³ania, ale jest niezbêdne, by móc zaspokajaæ potrzeby
kolejne  wy¿szego rzêdu8.
A. Maslov uj¹³ potrzeby w piêæ, kolejno wystêpuj¹cych po sobie, grup. Pierwsze cztery s¹
potrzebami podstawowymi (niedoboru lub braku), do których autor zaliczy³: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeñstwa, przynale¿noci i mi³oci, szacunku i samoakceptacji. Pi¹t¹ grupê stanowi¹
metapotrzeby, inaczej potrzeby wzrostu, nazywane równie¿ potrzebami samorealizacji (spe³niania siebie, uczenia siê nowych umiejêtnoci itp.)9.
Autorzy teorii w³aciwoci pracy, J.R. Hackman i G.R. Oldham, uwa¿aj¹, ¿e je¿eli pracownika cechuje silna potrzeba wzrostu, wówczas konkretne w³aciwoci pracy, czêciej pozy7
8
9

D.P. Schultz, S.E. Schultz: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002, ss. 281282.
Tam¿e, s. 282.
K. Drat-Ruszczak: Teorie osobowoci  podejcie psychodynamiczne i humanistyczne, (w:) J. Strelau (red.): Psychologia, T.2, GWP, Gdañsk 2003, ss. 641642.
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tywne ni¿ negatywne, stwarzaj¹ psychologiczne warunki niezbêdne do wzrostu motywacji, wydajnoci i satysfakcji z pracy10.
Bardzo ciekaw¹ teoriê stworzy³ F. Herzberg, która funkcjonuje pod nazw¹ teorii motywatorów i czynników higieny. Jak ju¿ sama jej nazwa wskazuje, Herzberg wymieni³ dwie
grupy czynników motywuj¹cych. Pierwsza to motywatory (czynniki wa¿niejsze), bêd¹ce wewnêtrznymi w³aciwociami pracy, których zadaniem jest motywowanie do wykonywania zawodowych obowi¹zków i kszta³towania prawid³owych postaw pracowniczych. Motywatory to
miêdzy innymi: odpowiedzialnoæ, uznanie ze strony innych, szacunek do pracy, w³asny rozwój zawodowy.
Druga grupa czynników Herzberga to czynniki higieny (mniej wa¿ne), odpowiedzialne za
niezadowolenie z pracy, wród których wymienia siê g³ównie: warunki pracy, wynagrodzenie,
stosunki interpersonalne, rodzaj wiadczeñ socjalnych11.
Teoria ERG C. Alderfera przypomina teoriê potrzeb A. Maslova. Ró¿ni siê jednak od
niej tym, ¿e autor wymieni³ tutaj tylko trzy potrzeby, do których zaspokojenia powinien d¹¿yæ
pracownik. S¹ to:
1. Potrzeby istnienia (po¿ywienia, fizycznego bezpieczeñstwa).
2. Potrzeby wiêzi spo³ecznych w zak³adzie pracy.
3. Potrzeby wzrostu (rozwoju i doskonalenia zawodowego)12.
Teoria oczekiwañ V. Vrooma zak³ada, ¿e pracownicy podejmuj¹ siê wykonywania takich
zadañ, które przynosz¹ okrelone korzyci: materialne(np. premie), b¹d niematerialne (np.
awans zawodowy).
W teorii s³usznoci J.S. Adamsa na motywacjê wp³ywa tak zwane sprawiedliwe traktowanie pracy. Polega ono na niewiadomym obliczaniu przez pracownika stosunku wyniku do
wk³adu pracy, a nastêpnie porównywaniu go z wynikami wspó³pracowników. W chwili pojawienia siê przewagi po stronie innych powstaje napiêcie, którego odpowiednie zredukowanie
powinno przywróciæ stan równowagi. Poczucie s³usznoci pojawia siê w momencie uznania
sprawiedliwego stosunku nagrody do wysi³ku13.
Podstawowym ród³em motywacji w teorii ustanawiania celów E. Lockea jest d¹¿enie
do osi¹gniêcia konkretnego celu, np. opracowanie nowej receptury. Jest to du¿o prostszy proces, ni¿ w cyklu wysokiego poziomu wykonywania zadañ, gdzie cel ma wp³yw na poziom ich
wykonywania, bêd¹c jednoczenie zale¿nym od rodzaju zadañ oraz zdolnoci pracownika14.
Zwiêkszenie motywacji mo¿liwe jest, gdy:
 Pracownik jest zaanga¿owany w cel.
 Sprzê¿enie zwrotne informuje pracownika o zbli¿aniu siê do celu.
 Pracownika cechuje wysokie poczucie w³asnego sprawstwa lub spodziewa siê dobrych wyników.
 Zadanie nie jest zbyt trudne15.
10
11
12
13
14
15

D.P. Schultz, S.E. Schulttz: Psychologia..., s. 288.
Tam¿e, ss. 285286.
Tam¿e, ss. 284285.
Tam¿e, ss. 292293.
Tam¿e, ss. 293295.
Tam¿e, s. 295.
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Typy motywacji
Typy motywacji oraz ich klasyfikacja uzale¿nione s¹ od:
 hierarchii czynników wp³ywaj¹cych na okrelony typ motywacji,
 hierarchii czynników dnia codziennego konkretnych osób.
Psychologia ujê³a motywacjê z punktu widzenia dwóch stanowisk, wyró¿niaj¹c jako pierwsz¹,
koncepcjê motywacji ekonomiczn¹, a kolejno  biurokratyczn¹.
Koncepcja ekonomiczna dominowa³a w naszym kraju przez bardzo wiele lat, g³osz¹c zasadê, ¿e im wy¿sza p³aca, tym lepsza praca. W praktyce koncepcja ta nie znalaz³a do koñca potwierdzenia, gdy¿ z czasem brak³o rodków na jej stosowanie.
Koncepcja biurokratyczna, rozwijaj¹ca siê od dawna, zajmuje czo³owe miejsce w polityce
zarz¹dzania przedsiêbiorstwami naszego kraju. Okazuje siê bowiem, ¿e najlepsze efekty w pobudzaniu motywacji do pracy przynosi zarz¹dzanie przez zakazy i nakazy, wsparte kontrol¹ typu
administracyjnego. Z pozytywnym skutkiem metoda ta sprawdza siê w walce z absencj¹ (nieobecnoci¹) i niepunktualnoci¹16.
Ciekawy i prosty podzia³ zaproponowa³ J.A.C. Brown, dziel¹c motywacjê na trzy typy:
1. Zami³owanie do pracy lub/i zawodu.
2. Z¿ycie siê z miejscem pracy lub/i pozycj¹ zawodow¹.
3. Podejmowanie pracy w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych17.
Równie¿ trójcz³onowy podzia³ motywacji pracy przedstawili H. Januszek i J. Sikora. Autorzy wymienili motywacjê ekonomiczn¹, produkcyjn¹ i spo³eczno-osobist¹.
1. W motywacji ekonomicznej czynnikiem motywuj¹cym do pracy jest aspekt finansowy, stanowi¹cy jednoczenie podstawê realizacji ¿yciowych potrzeb.
2. Motywacja produkcyjna zale¿na jest przede wszystkim od rodowiska i warunków pracy,
a wród motywatorów wymienia siê tutaj: bezpieczeñstwo pracy, odpowiednie warunki higieniczne, mo¿liwoæ wykorzystania nowoczesnych urz¹dzeñ technicznych, udzia³ w systemie
organizacyjnym zak³adu.
3. Motywacja spo³eczno-osobista jest zwi¹zana bezporednio ze rodowiskiem zak³adowym,
a grupê priorytetowych motywatorów stanowi¹: pozytywne stosunki z prze³o¿onymi oraz nienaganny klimat w zespo³ach pracowniczych, wspó³uczestnictwo w ¿yciu danego zak³adu, pochwa³y i wyró¿nienia18.
Równie godna uwagi jak pozosta³e, klasyfikacja typów motywacji opracowana zosta³a przez
D. Katza i R. Kahna, którzy to zaproponowali szeæ jej wzorów. S¹ to:
1) respektowanie norm obowi¹zuj¹cych w danym przedsiêbiorstwie,
2) uznanie w oczach innych,
3) d¹¿noæ do pozyskiwania korzyci,
4) d¹¿enie do osi¹gniêcia satysfakcji i samorealizacji,
5) zadowolenie z przynale¿noci do grup nieformalnych z³o¿onych z pracowników danego zak³adu,
6) chêæ realizacji spo³ecznych celów19.
16
17
18
19

X. Gliszczyñska: Motywacja do pracy, KiW, Warszawa 1981, ss. 67.
J.A.C. Brown: Spo³eczna psychologia przemys³u, KiW, Warszawa 1962, s. 226.
H. Januszek, J. Sikora: Socjologia pracy, Wydawnictwo A.E., Poznañ 2000, s. 172.
D. Katz, R. Kohn: Spo³eczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979, ss. 517520.
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Hierarchia motywów
Na bazie dotychczasowych badañ w literaturze przedmiotu wystêpuj¹ dwie grupy motywatorów, uznanych za priorytetowe, wp³ywaj¹cych na aktywnoæ zawodow¹ cz³owieka. Do grupy
pierwszej nale¿¹ motywy materialne, grupê drug¹ stanowi¹ motywy pozamaterialne.
Materialne motywy pracy cile zwi¹zane s¹ z zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych, st¹d
te¿ du¿a ich powszechnoæ i uniwersalnoæ.
W klasie motywów materialnych wymieniane s¹ trzy kolejne grupy potrzeb, wymuszaj¹cych
wrêcz posiadanie materialnych dóbr. S¹ to:
1. Potrzeby pierwsze (fizjologiczne).
2. Potrzeby wygody  to swoistego rodzaju snobizm, przejawiaj¹cy siê w chêci posiadania luksusowego mieszkania, modnych ubrañ czy samochodu wysokiej klasy.
3. Potrzeby uzale¿nione od posiadania dóbr materialnych (np. dominacja grupowa, przewaga
nad innymi)20.
Grupa pozamaterialnych motywów pracy zwi¹zana jest z procesem zaspokajania ludzkich
ambicji. Mo¿e wystêpowaæ jako grupa potrzeb niezale¿nych lub w powi¹zaniu, czêsto cis³ym,
z motywami materialnymi.
Na grupê pozamaterialnych motywów pracy wp³ywa piêæ poni¿szych potrzeb:
1. Potrzeba uznania.
2. Potrzeba przynale¿noci
3. Potrzeba wyró¿niania siê.
4. Potrzeba samodoskonalenia.
5. Potrzeba w³adzy21.
Analizuj¹c hierarchiê motywów i dowodz¹c jej s³usznoci, J. Nowakowski wymieni³ kilka
prawid³owoci z niej wynikaj¹cych:
1. Si³a motywacji zale¿y od aktualnych i przysz³ych potrzeb charakterystycznych dla danego
pracownika. Uzale¿nione jest to od wieku, dowiadczenia zawodowego i pewnoci zatrudnienia. Wiek mobilizuje do szukania sta³ej pracy i gromadzenia zabezpieczeñ przed ewentualnymi trudnociami. Niepewnoæ zatrudnienia w pewnym stopniu zwiêksza aktywnoæ zawodow¹, ale mo¿e te¿ powodowaæ du¿¹ nerwowoæ, a co za tym idzie, niechêæ i niezadowolenie
z dotychczasowej pracy.
2. W procesie motywacji pracownika najczêciej udzia³ bierze nie jeden, lecz ca³a grupa motywatorów, które wzajemnie siê uzupe³niaj¹ lub ograniczaj¹.
3. Cele i potrzeby dzia³ania cz³owieka zale¿ne s¹ nie tylko od niego samego, ale równie¿ od
rodowiska pracy oraz aspektów z ni¹ zwi¹zanych. Uzyskanie za akceptacji w rodowisku
pracy mo¿liwe jest w chwili zaakceptowania i podporz¹dkowania siê pracownika okrelonym
normom.
4. Trudnoci z realizacj¹ d¹¿eñ lub celów, stawianych sobie przez pracownika, s¹ przyczyn¹
niezadowolenia z pracy, trudnoci w kontaktach interpersonalnych, które to s¹ przyczyn¹ licznych napiêæ i frustracji22.

20
21
22

R. Nowakowski (red.): Nauka..., s. 142.
Tam¿e, ss. 142144.
Tam¿e, ss. 145146.
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Podsumowanie
Rozwa¿ania teoretyczne, dotycz¹ce aspektów szeroko rozumianej motywacji do pracy (chodzi o spojrzenie na zjawisko z punktu widzenia ró¿nych nauk) pokazuj¹ wa¿noæ omawianego
problemu, jak równie¿ jego rozleg³oæ. Nowe teorie, dotycz¹ce rozwoju cz³owieka i zmiany na
rynku pracy przyczyniaj¹ siê do nowego spojrzenia na zjawisko motywacji oraz konfrontacji wyników dotychczasowych badañ nad problemem w psychologii, pedagogice i ekonomii. Psychologii, gdy¿ zajmuje siê wszelkimi procesami psychicznymi, zachodz¹cymi w ludzkim organizmie;
pedagogiki, gdy¿ stara siê coraz lepiej kszta³towaæ zachowanie siê cz³owieka, i ekonomii, która,
jak siê okazuje, ma najwiêkszy wp³yw na powstawanie i kszta³towanie siê systemów motywacyjnych, co niew¹tpliwie prowadzi do lepszego i skuteczniejszego motywowania do pracy.
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Doradca zawodowy a doradca personalny
 cechy, kompetencje, mo¿liwoci zatrudnienia,
regulacje prawne
Job advisor versus personal advisor  qualities, reference and
possibilities of employment, legal regulations
S³owa kluczowe: doradca zawodowy, doradca personalny.
Key words: job advisor, personal advisor.
Summary
This paper presents basic information concerning the profession of a job advisor and personal advisor i.e. legal regulations, the essence of profession, the range of competences, possibilities of employment and promotion to higher offices, the role of a job and personal advisor in the company. Job
advising institutions are also presented as the environment of a job and personal advisors work.
A school job advisor is also introduced as a person responsible for job knowledge among students.
Detailed conditions connected with undertaking the job of both: job and personal advisor are considered. Social, organizational, psychological, physical and health conditions, inevitable in order to
undertake work in these professions are also discussed. The issue of a job and personal advisors
earnings is also taken into consideration.

Doradca zawodowy
Zawód doradcy zawodowego w Polsce powsta³ oficjalnie w 1995 roku i zosta³ opisany
w Klasyfikacji zawodów i specjalnoci, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoci na
potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania1. Doradcy zawodowi nale¿¹ do pracowników
publicznych s³u¿b zatrudnienia. Nale¿y zdefiniowaæ pojêcie doradcy zawodowego. S³ownik
pedagogiki pracy definiuje nastêpuj¹co: Doradca zawodowy to osoba pomagaj¹ca m³odzie¿y,
a tak¿e osobom doros³ym w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych ich przysz³ej pracy i przygo1

Dz. U. z 2002 roku, nr 222, poz. 1898.
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towania do niej2. Zadania w zakresie poradnictwa zawodowego realizuj¹: doradca zawodowy 
sta¿ysta, doradca zawodowy, doradca zawodowy I stopnia, doradca zawodowy II stopnia. Zadania
doradcy zawodowego zosta³y zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy3. W myl ustawy doradc¹ zawodowym mo¿e zostaæ osoba, która otrzyma³a licencjê zawodow¹, je¿eli:
 posiada pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych,
 nie by³a karana,
 posiada wy¿sze wykszta³cenie,
 wykonywa³a zadania w zakresie poradnictwa zawodowego przez okres co najmniej 12 miesiêcy w publicznych s³u¿bach zatrudnienia lub ukoñczy³a szkolenia przygotowuj¹ce do wiadczenia poradnictwa zawodowego potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w ci¹gu dwóch
lat przed dniem z³o¿enia wniosku o licencjê,
 posiada obywatelstwo polskie lub wyka¿e siê znajomoci¹ jêzyka polskiego, wystarczaj¹c¹ do
wykonywania zadañ.
Tryb nadawania licencji zawodowych porednika pracy i doradcy zawodowego reguluje rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 padziernika 2004 roku4 .
Doradc¹ zawodowym I stopnia (art. 94 ust. 4 ustawy) mo¿e zostaæ osoba, spe³niaj¹ca ³¹cznie
warunki, o których mowa w ust. 2, oraz:
 posiadaj¹ca co najmniej 24-miesiêczny sta¿ pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych s³u¿bach zatrudnienia i ukoñczone studia magisterskie lub co najmniej 12-miesiêczny sta¿ pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych s³u¿bach zatrudnienia i ukoñczone studia magisterskie z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego,
 ukoñczy³a szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Na wniosek osoby zainteresowanej przyznaje siê licencjê zawodow¹ doradcy II stopnia gdy
wnioskodawca spe³nia ³¹cznie warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, oraz:
 ukoñczy³ studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego,
 posiada co najmniej 36-miesiêczny sta¿ pracy na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia.
Wnioski dotycz¹ce licencji zawodowej dla porednika pracy oraz doradcy zawodowego okrelonego stopnia sk³ada siê do wojewody w³aciwego ze wzglêdu na siedzibê pracodawcy lub,
w przypadku niewykonania pracy, do wojewody w³aciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania.
Aby zostaæ doradc¹ zawodowym nale¿y spe³niæ szereg wymagañ. Wród nich najwa¿niejsze
to wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne. Jeli chodzi o wymagania psychologiczne to
doradca zawodowy musi posiadaæ kompetencje spo³eczne. Kompetencja oznacza zakres posiadanych uprawnieñ oraz pe³nomocnictw do wykonywania okrelonych czynnoci, zakres odpowiedzialnoci tak¿e za wiedzê z danej dziedziny5. Natomiast kompetencje spo³eczne to cechy
osobowoci, uzdolnienia i zainteresowania, warunkuj¹ce powodzenie pracy z ludmi. Podstawow¹
umiejêtnoci¹ jest nawi¹zywanie kontaktów z klientami, polegaj¹ce na tworzeniu atmosfery otwartoci, ¿yczliwoci i zaufania. Doradca musi próbowaæ wyzwoliæ aktywnoæ oraz inicjatywê klien2

3
4
5

Z. Koczniewska-Zagórska, T. Nowacki, Z. Wiatrowski, S³ownik pedagogiki pracy, Wyd. Ossolineum, Warszawa 
Wroc³aw 1986, s. 54.
Dz. U. z 2004 roku, nr 99 poz. 1001 z pón. zm.
Dz. U. z 2004 roku nr 238, poz. 2393.
I. Kamiñska-Szmaj (red.), S³ownik wyrazów obcych, Wyd. Europa, Wroc³aw 2001, s. 398.
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ta i doprowadziæ do tego, aby sam podj¹³ decyzjê zawodow¹. Empatia, obiektywizm oraz tolerancja to cechy równie¿ bardzo po¿¹dane u doradcy zawodowego. Inne dwie cechy, które powinien
posiadaæ to odpornoæ emocjonalna i samokontrola  doradca czêsto znajduje siê w trudnych
sytuacjach gdzie mo¿e odczuwaæ z³oæ i zniechêcenie. Musi byæ w interakcji z klientem cierpliwy
i wytrwa³y. Na doradcy zawodowym ci¹¿y odpowiedzialnoæ spo³eczno-moralna. Uzyskuje informacje od klienta, które musi zachowaæ tylko dla siebie, musi pamiêtaæ o poszanowaniu autonomii
osoby, jej prawie do samodzielnego decydowania o sobie.
Doradca zawodowy udziela specjalistycznej pomocy m³odzie¿y i osobom doros³ym w wyborze zawodu, szko³y czy szkolenia. W swojej pracy stosuje ró¿ne metody: wywiad, rozmowê
doradcz¹, analizê dokumentów, obserwacjê oraz testy psychologiczne i pedagogiczne. Us³ugi jakie oferuje mo¿na podzieliæ na dwie grupy: poradnictwo zawodowe i informacjê zawodow¹. Informacja jest krótsza ni¿ poradnictwo. Nie rozwi¹zuje problemu, lecz przekazuje dane dotycz¹ce
np. instytucji szkoleniowych.
Doradcy zawodowi s³u¿¹ klientom porad¹ indywidualn¹ i grupow¹. Wspó³pracuj¹ równie¿
z ró¿nego rodzaju instytucjami rynku pracy: pracodawcami, szko³ami oraz firmami szkoleniowymi. Maj¹ do wykorzystania wiele narzêdzi, lecz najwiêcej maj¹ ich doradcy z wykszta³ceniem
psychologicznym  Kwestionariusz preferencji Zawodowych (KPZ), oraz Bateriê Testów Uzdolnieñ Ogólnych (BTUO). Oprócz tego mog¹ wykorzystywaæ Bateriê Testów APIS  P, Bateriê
Testów APISZ, Inwentarz Stanu i Lêku (ISCL), Kwestionariusz Osobowoci Eysencka (EPOR),
Kwestionariusz Temperamentu Formalna Charakterystyka Zachowania (FCZ  KT) do diagnozy
podstawowych cech temperamentalnych6.
Praca doradcy zawodowego nale¿y do prac tzw. lekkich. Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu jest niewydolnoæ intelektualna, choroby psychiczne i wszelkie zaburzenia
orodkowego uk³adu nerwowego oraz wady wzroku nie poddaj¹ce siê korekcie, wady s³uchu
i wymowy. Jeli chodzi o mo¿liwoæ zatrudnienia osób niepe³nosprawnych to mog¹ zatrudnienie
uzyskaæ osoby z zaburzeniami w zakresie ruchów koñczyn dolnych, jak równie¿ poruszaj¹ce siê
na wózkach inwalidzkich.
Jeli chodzi o regulacje prawne, dotycz¹ce doradztwa zawodowego w placówkach owiatowych, zosta³y one zamieszczone w Ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty7. Ustawa
da³a delegacjê ministrowi w³aciwemu do spraw owiaty i wychowania do okrelenie, w drodze
rozporz¹dzeñ, szczegó³owych zasad udzielania, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko³ach i placówkach. Polska jest cz³onkiem Unii Europejskiej, wiêc nale¿y mieæ na uwadze, ¿e wiatowe standardy gwarantuj¹ uczniom dostêpnoæ i powszechnoæ us³ug doradczych na terenie szko³y. Memorandum, dotycz¹ce kszta³cenia ustawicznego opracowane przez Komisjê Europejsk¹ w 2000 roku w punkcie 5 zawiera zalecenia, które
dotycz¹ profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów i studentów. Pañstwa Unii stosuj¹ te zalecenia w praktyce8. Wa¿nym dokumentem, dotycz¹cym doradztwa zawodowego w szko³ach, jest
rozporz¹dzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkó³9 , nak³ada ono na dyrektorów szkó³ i rady pedagogiczne obowi¹zek wewn¹trz szkolnego systemu doradztwa oraz zajêæ zwi¹zanych z wyborem kierunku kszta³cenia,
6
7
8
9

www.praca.gov.pl (strona z dnia 8 czerwca 2006 roku).
Dz. U. z 1996r., nr 67, poz. 329 z póniejszymi zmianami.
www.wsipnet.pl/oswiata (strona z dnia 20 maja 2006 roku).
Dz. U. z 2001r., nr 61, poz. 624 oraz Dz. U. z 2002r., nr 10, poz. 96.
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a tak¿e organizacjê wspó³dzia³ania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami, wiadcz¹cymi poradnictwo i specjalistyczn¹
pomoc uczniom i rodzicom. Osoby, które mog¹ zrealizowaæ te zadania to: doradca zawodowy
lub nauczyciel posiadaj¹cy przygotowanie do prowadzenia zajêæ zwi¹zanych z wyborem kierunku kszta³cenia i zawodu10. Innym wa¿nym dokumentem jest rozporz¹dzenie MENiS z dnia
7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko³ach i placówkach11. Rozporz¹dzenie to wyznaczy³o szko³om now¹ rolê, stworzy³o podstawê prawn¹ do zatrudnienia w placówkach szkolnych na ka¿dym
poziomie edukacji  szkolnych doradców zawodowych. W 2002 r. w ramach zespo³u konsultantów Wydzia³u Poradnictwa Zawodowego Krajowego Orodka Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej, sprecyzowano koncepcjê dzia³añ szkolnego doradcy zawodowego  jako osoby
odpowiedzialnej za organizacjê i funkcjonowanie wewn¹trz szkolnego systemu doradztwa. System ten to ogó³ dzia³añ podejmowanych przez szko³ê w celu przygotowania uczniów do wyboru
zawodu, poziomu i kierunku kszta³cenia. System powinien okrelaæ role i zadania nauczyciela,
czas i miejsce realizacji zadañ, oczekiwane efekty, metody pracy12. Do pe³nienia swych obowi¹zków doradca musi mieæ odpowiednie kwalifikacje okrelone w rozporz¹dzeniu MENiS z 10 wrzenia 2002 r. w sprawie szczegó³owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli13. Najwa¿niejszym wymogiem, aby zostaæ szkolnym doradc¹ zawodowym, jest ukoñczenie studiów magisterskich. B¹d to na kierunku zgodnym lub zbli¿onym z rodzajem prowadzonych zajêæ i przygotowaniem pedagogicznym, b¹d na kierunku innym ni¿ rodzaj prowadzonych zajêæ i przygotowaniem pedagogicznym, która ponadto ukoñczy³a studia podyplomowe lub inne prowadzone przez
szko³ê wy¿sz¹ z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego14. G³ówne wymagania psychologiczne w odniesieniu do zawodu szkolnego doradcy zawodowego to komunikatywnoæ, szacunek
dla autonomii ucznia, operatywnoæ, przedsiêbiorczoæ, umiejêtnoæ wspó³pracy, wiadomoæ
w³asnych ograniczeñ w zakresie udzielania pomocy.
Doradca zawodowy jest zawodem zwi¹zanym przede wszystkim ze sfer¹ bud¿etow¹. G³ównie s¹ oni zatrudnieni w powiatowych i wojewódzkich urzêdach pracy oraz Ochotniczych Hufcach Pracy i Biurach Karier przy wy¿szych uczelniach. Pracuj¹ równie¿ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prywatnych agencjach porednictwa pracy. Najwiêksze szanse w tym
zawodzie maj¹ obecnie psychologowie, pedagodzy i socjologowie oraz absolwenci studiów z zakresu pedagogiki pracy z ukierunkowaniem na poradnictwo zawodowe.
Mo¿liwoci rozwoju kariery zawodowej doradcy zawodowego s¹ ograniczone. Dotyczy to
przede wszystkim zatrudnionych w sferze bud¿etowej. Doradcy zawodowi, pracuj¹cy w urzêdach
pracy, awansuj¹ na podstawie przepisów dotycz¹cych pracowników urzêdów pañstwowych. Przepisy te okrelaj¹ jakie trzeba spe³niæ kryteria, by awansowaæ, chodzi tu o wykszta³cenie, jak
i liczbê lat pracy. Doradcy zawodowi, pracuj¹cy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, mog¹
awansowaæ na kierownika poradni. Awans wi¹¿e siê z co najmniej kilkuletnim dowiadczeniem
zawodowym, jak i fachowoci¹.
10
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A. £ukaszewicz, G. So³tysiñska, Szkolny Doradca Zawodowy, Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2003, s. 6.
Dz. U. z 2003 roku, nr 11, poz. 114.
A. £ukaszewicz, G. So³tysiñska, Szkolny..., s. 27.
Dz. U. z 2002 roku, nr 155, poz. 1288.
A. £ukaszewicz, G. So³tysiñska, Szkolny..., s. 11.
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Z drugiej strony, doradca zatrudniony w przedsiêbiorstwie mo¿e równie¿ wykazaæ siê swoimi umiejêtnociami, a tym samym awansowaæ na stanowiska np. mened¿erskie. Do g³ównych
zadañ doradcy zawodowego funkcjonuj¹cego w firmie nale¿y: dostarczanie personelowi informacji o zmianach w wymogach zawodowych oraz sta³a obserwacja zmian w spo³ecznej strukturze
zawodów, wdra¿anie programów szkoleñ, np. adaptacyjnego czy mened¿erskiego, projektowanie
stanowisk pracy w oparciu o najnowoczeniejsze techniki, takie jak: rotacja stanowisk pracy, rozszerzanie treci pracy, wzbogacanie treci pracy15. Do zadañ szczegó³owych nale¿y jeszcze: doradzanie w zakresie planowania szkoleñ i udzia³ w ich realizacji, opracowanie procedur rekrutacji
i selekcji, wspó³udzia³ w przeprowadzaniu zmian w strukturach organizacyjnych, motywowanie
pracowników i doskonalenie kwalifikacji zawodowych, gromadzenie i analizowanie informacji
o regionalnym i lokalnym rynku pracy, opracowywanie charakterystyk zawodów i specjalnoci,
badanie zwi¹zków zachodz¹cych miêdzy zachowaniem pracownika, a jego wydajnoci¹ pracy16.
P³aca doradcy zawodowego zatrudnionego w pañstwowych instytucjach wynosi ok. 1000
1500 z³, natomiast du¿o lepiej mo¿e byæ w prywatnych agencjach zatrudnienia  w dobrze prosperuj¹cych agencjach mo¿na zarobiæ nawet kilka tysiêcy.
Zawody pokrewne do zawodu doradcy zawodowego to psycholog, socjolog, pedagog, doradca pracy, analityk pracy, porednik pracy.

Doradca personalny
Doradca personalny to zawód, który funkcjonuje na polskim rynku pracy od niedawna. Zawód ten bywa te¿ okrelany ³owc¹ talentów czy ³owc¹ g³ów (headhunterem). Trudni siê doborem
odpowiednich kandydatów na konkretne stanowiska, ale tak¿e szkoleniami, treningiem i edukacj¹
na temat zarz¹dzania zasobami ludzkimi17. Zawód ten zosta³ doceniony przez pracodawców, którzy poszukuj¹ osób najbardziej kompetentnych, a doradcy personalni, zatrudnieni w firmach doradztwa personalnego, mog¹ za niego to zrobiæ. Wyszukaæ najlepszych kandydatów, przeprowadziæ rekrutacjê i zaprezentowaæ ich pracodawcy.
Zlecenie przeprowadzenia rekrutacji agencji doradztwa personalnego to drogi wariant, ale
daj¹cy pewne gwarancje w³aciwej decyzji. W Polsce rozwój tego rodzaju agencji nast¹pi³ od
koñca lat osiemdziesi¹tych. Wtedy te¿ przyjê³a siê nazwa agencje doradztwa personalnego, co
oznacza zarazem, wspomaganie pracodawców w prowadzeniu ca³okszta³tu polityki kadrowej18.
Przedsiêbiorstwa p³ac¹ agencjom werbunkowym wysokie kwoty za wyszukiwanie najlepszych,
wykwalifikowanych pracowników, specjalistów, mened¿erów19.
Nowe przedsiêbiorstwa koncentruj¹ siê g³ównie na zarz¹dzaniu strategicznym, marketingowym. Ceni¹ innowacyjnoæ i pomys³owoæ. Dlatego nie mog¹ powiêcaæ ca³kowitej uwagi polityce personalnej. Zlecaj¹ te us³ugi agencjom doradztwa personalnego.
Bez wzglêdu na wielkoæ i rodzaj dzia³alnoci firmy, wielu mened¿erów prze¿ywa stres zwi¹zany z poszukiwaniem dobrych pracowników. Pomimo wysokiego poziomu bezrobocia proces
15
16

17
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M. Armstrong, Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 219.
W. Chojnacki, A. Balasiewicz, Cz³owiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa zawodowego
i personalnego, Wyd. Adam Marsza³ek, Toruñ 2006, s. 314.
P. Hebda, J. Madejski, Zawód z pasj¹, Wyd. Park, Bielsko Bia³a 2004, s. 565.
K. Sedlak (red.), Jak poszukiwaæ i zjednywaæ najlepszych pracowników, Wyd. Profesjonalnej Szko³y Biznesu,
Kraków 1998, s. 102, 103.
Ibidem, s. 99.
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rekrutacji nowych pracowników wcale nie jest ³atwiejszy. Jeli firma chce siê utrzymaæ i rozwijaæ,
musi mieæ dostêp do najwie¿szych informacji, narzêdzi, procesów i pomys³ów, które pomog¹
wybraæ i zatrudniæ ludzi zdolnych do zapewnienia jej wietlanej przysz³oci20.
Powodzenie przedsiêbiorstwa zale¿y od zatrudnionych w nim osób. To przedsiêbiorcy przywi¹zuj¹ coraz wiêksz¹ wagê do profesjonalnego procesu zatrudnienia21. Zmiany zachodz¹ w sposobie przeprowadzania rekrutacji pracowników. Coraz czêciej oceniana jest nie tyle wiedza kandydata, ile kompetencje, a w szczególnoci ich zbiór. W³anie ten zbiór jest decyduj¹cym czynnikiem w koñcowym etapie rekrutacji na dane stanowisko i przes¹dza o tym, czy w rezultacie bêdzie pracownik zadowolony z pracy. Wybór kandydata jest tak¿e wypadkow¹ osobowoci, systemów wartoci, stopnia dowartociowania, celów22. John D. Rockefeller powiedzia³ kiedy: Umiejêtnoæ kierowania ludmi jest towarem, który kupuje siê jak cukier czy kawê. Jest to artyku³
bie¿¹cej konsumpcji. Ja za p³acê za tê umiejêtnoæ dro¿ej ni¿ za wszystkie inne23.
W firmach doradztwa personalnego istnieje podzia³: ³owcy g³ów skupiaj¹ siê na pojedynczych przypadkach, ci¹gaj¹ najlepszych pracowników. Doradcy personalni natomiast rekrutuj¹
pracowników na wszystkie stanowiska. Odbywa siê to poprzez analizê dokumentów aplikacyjnych, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, testów rekrutacyjnych i assesment centre24.
Aby zostaæ doradc¹ personalnym nie trzeba mieæ okrelonego wykszta³cenia  lecz najczêciej
doradcy personalni legitymuj¹ siê wykszta³ceniem psychologicznym. Wród wielu specjalnoci psychologicznych spotyka siê najczêciej psychologiê biznesu, spo³eczn¹, reklamy, pracy oraz zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Doradcy personalni powinni posiadaæ umiejêtnoci mediacyjne, umiejêtnoæ nak³aniania do zmiany pracy i przekonywania do oferty pracy25. Doradcy personalni zaczynaj¹
karierê zawodow¹ w firmach doradztwa personalnego, firmach szkoleniowych czy outsourcingowych, ewentualnie w dzia³ach zarz¹dzania zasobami w firmach26. Mog¹ byæ równie¿ zatrudnieni
w agencjach pracy tymczasowej, porednictwa pracy za granic¹, firmach szkoleniowych.
Prowadz¹ dzia³alnoæ, polegaj¹c¹ na odp³atnym wiadczeniu us³ug w zakresie rozwi¹zywania problemów wykorzystania zasobów ludzkich, miêdzy innymi, poszukuj¹c konkretnych pracowników (najczêciej wysoko wykwalifikowanych) dla konkretnych pracodawców, z zachowaniem nale¿ytej troski o interesy zleceniodawcy i kandydata na pracownika27.
Zadania zawodowe to:
 ustalanie ze zleceniodawc¹ profilu i charakterystyki kandydata;
 analiza rynku pracy w zakresie poszukiwanych pracowników;
 ustalanie ze zleceniodawc¹, jakie informacje o firmie mog¹ byæ podane w og³oszeniu;
 przygotowywanie og³oszeñ prasowych;
 zbieranie ofert pracowników i ich analiza pod k¹tem spe³niania wymaganych kryteriów, a w przypadku braku kandydatów spe³niaj¹cych wszystkie wymagania, znalezienie osób spe³niaj¹cych
mo¿liwie du¿¹ i istotn¹ ich czêæ;
20
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 ustalanie ze zleceniodawc¹, jakie informacje o firmie i kiedy mog¹ byæ podane kandydatom;
 uzgadnianie z kandydatem, jakie informacje o nim bêd¹ przedstawione firmie;
 informowanie kandydata o metodach, celach i rezultatach procesu selekcji, dotycz¹cych jego osoby;
 prowadzenie dzia³alnoci szkoleniowej w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi28.
Oprócz tego mog¹ byæ zatrudnieni w dzia³ach personalnych firm, gdzie do ich obowi¹zków
bêdzie, m.in. diagnozowanie potrzeb kadrowych, planowanie, rekrutacja i selekcja personelu. Do
ich zadañ bêdzie równie¿ nale¿a³o pozyskiwanie pracowników poprzez ró¿ne kana³y. Coraz powszechniejsz¹ form¹ rekrutacji jest tzw. Assessment Centre.
Poza tym doradcy zajmuj¹ siê edukacj¹ i informacj¹ na temat zarz¹dzania zasobami ludzkimi, np.
przez prowadzenie portali rekrutacyjnych w Internecie (wstêpna selekcja CV, szkolenia on-line, czyli
tzw. e-learning), us³ugami administracji, sprawami personalnymi, ZUS-em, itp., a wreszcie przygotowywaniem raportów na temat wynagrodzeñ (konieczna wiedza ze statystyki).
P³ace w tej bran¿y zale¿¹ od miejsca zatrudnienia, a tak¿e jego formy. Specjalista do spraw
zasobów ludzkich w firmie, mo¿e liczyæ na pocz¹tek na oko³o 1,52 tys. miesiêcznie. Jako szef
takiego dzia³u zarabia nawet do 10 tys. z³. W firmie zagranicznej, gdzie obowi¹zuj¹ inne standardy pracy, zarabia na pocz¹tek 34 tys. z³, a z czasem nawet do 20 tys. z³ miesiêcznie. Najbardziej
atrakcyjne zajêcie dla doradcy personalnego to prowadzenie szkoleñ i treningów z ró¿nych zakresów  autoprezentacji czy negocjacji29.
Doradcy personalni to elita zawodów na rynku pracy. Oczywicie wiele zale¿y od miejsca
pracy, ale ci zatrudnieni w firmach doradczych uchodz¹ za najlepszych specjalistów, a zatem s¹
wietnie wynagradzani i szanowani.
Doradca personalny to m³ody zawód, a wszystko co nowe, zwykle jest atrakcyjne. Jest to
zawód wymagaj¹cy solidnego i wszechstronnego wykszta³cenia, na pewno nie ma w nim rutyny,
bêdzie w przysz³oci ceniony i poszukiwany. Gospodarka stawia przed pracownikami coraz wiêksze wymagania30.
Doradca zawodowy i personalny maj¹ wiele wspólnych kompetencji i cech które ich ³¹cz¹.
Doradc¹ personalnym mo¿e byæ równie¿ doradca zawodowy, który w firmie oprócz diagnozowaniem ewentualnych braków w kwalifikacjach pracowników, mo¿e równie¿ zajmowaæ siê rekrutacj¹ nowych kandydatów.
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Instytut Technologii Eksploatacji  PIB, Radom

Model elastycznych szkoleñ dla przemys³u
Model for Flexible Industrial Training  MoFIT2
S³owa kluczowe: mechatronika, szkolenia, wspó³praca miêdzynarodowa, elastycznoæ, Europejskie Ramy Kwalifikacji.
Key words: mechatronics, training, international cooperation, flexibility, European Qualification
Framework.
Summary
The article presents aims and predicted results of MoFIT2 project. In partner countries systems of
mechatronics education will be recognized. Competence requirements for Mechatronic Technician
profession, assessment procedures and assumptions concerning updating of Mechatronic Technician competencies on national and international levels will be established. International institutions
will be able to implement the model of mechatronics education, elaborated in MoFIT2 project as
a method of delivering and updating of training service, adjusting it to their needs.

Wprowadzenie
Termin mechatronika zosta³ u¿yty po raz pierwszy w Japonii w 1975 roku. Mechatronika
postrzegana by³a jako uzupe³nienie komponentów mechanicznych przez elektronikê, ale z up³ywem
czasu jej znaczenie zmienia³o siê. Obecnie UNESCO definiuje mechatronikê jako synergiczne po³¹czenie mechaniki precyzyjnej, elektronicznych uk³adów steruj¹cych i informatyki w celu projektowania, wytwarzania i eksploatacji inteligentnych systemów automatyki. Mechatronika nie jest to¿sama z automatyk¹ czy robotyk¹, ale wi¹¿e siê z nimi. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e mechatronika jest
dziedzin¹ nauki i techniki, która zajmuje siê problemami mechaniki, elektroniki oraz informatyki.
W Polsce mechatronika staje siê w obrêbie edukacji coraz bardziej popularna. Pozwala bowiem
nie tylko ucz³owieczyæ maszyny, ale równie¿ nabywaæ nowe umiejêtnoci oraz wiedzê. Budowa
oraz u¿ytkowanie urz¹dzeñ mechatronicznych wymagaj¹ specjalnego podejcia systemowego i metodycznego, a to z kolei powoduje koniecznoæ wykszta³cenia kadry mechatronicznej. W³aciwy
sposób kszta³cenia kadry w dziedzinie mechatroniki, skupiaj¹cy siê na innowacjach, które do tej
pory nie by³y brane pod uwagê, jest nowym wyzwaniem dla edukacji zawodowej. In¿ynier, technik
czy monter nie mo¿e bowiem ograniczyæ swoich zainteresowañ do okrelonych aspektów projektowania, czy u¿ytkowania maszyn, gdy¿ potrzebuje wiedzy z ró¿nych dyscyplin i dziedzin.
Niestety dostawcy szkoleñ zawodowych z zakresu mechatroniki, którzy dzia³aj¹ na rynku europejskim s¹ geograficznie rozproszeni. Brakuje regu³ przejrzystoci i walidacji nabywanych umiejêtnoci. Ponadto technologia, wykorzystywana w systemach elastycznej produkcji, zmienia siê w szybkim tempie, stwarzaj¹c wyzwania dla dostawców us³ug szkoleniowych i jednostek certyfikuj¹cych w kwestiach dotycz¹cych zarówno treci kszta³cenia, jak i akredytacji.
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MoFIT2
Dwuletni projekt MoFIT2 (kontrakt nr IRL/00/B/P/PP-119.221) przewiduje opracowanie wykazu
wytycznych dotycz¹cych szkoleñ mechatronicznych, procedur ich oceniania, elastycznego mechanizmu i struktury ci¹g³ego uaktualniania i doskonalenia systemu na szczeblu narodowym i miêdzynarodowym w krajach partnerskich. Dzia³ania te bêd¹ stanowiæ wzór standardów zapewniaj¹cych, ¿e umiejêtnoci i kwalifikacje kadry eksploatacyjnej, uczestnicz¹cej w procesie produkcji s¹ odpowiednie i odpowiadaj¹ najnowszym tendencjom.
Partnerzy za³o¿yli sobie do zrealizowania wiele celów:
1) zapocz¹tkowanie dzia³añ, które doprowadz¹ do uznania zawodu technik mechatronik w krajach
partnerskich;
2) opracowanie pe³nego mechatronicznego programu nauczania opartego na wymaganiach przemys³u, który mo¿e byæ dostarczony w postaci modu³owej dla trzech poziomów zawodów;
3) cis³a wspó³praca z CEDEFOP i organami upowa¿nionymi do weryfikacji i przyznawania dyplomów w celu zapewnienia najwy¿szych standardów przejrzystoci procesu oceniania;
4) d¹¿enie do zapewnienia wzajemnego uznawania kwalifikacji i mobilnoci w krajach pochodzenia
partnerów;
5) opracowanie ram dla zawodowego systemu kszta³cenia ustawicznego, który umo¿liwi indywidualny rozwój i postêp kariery w dziedzinie mechatroniki w kontekcie nauki, trwaj¹cej przez ca³e
¿ycie;
6) wdro¿enie modelu MoFIT2 w celu zapewnienia bardziej powszechnej dostêpnoci szkoleñ
(24 godziny w ci¹gu 7 dni w tygodniu) dla pracowników i poszukuj¹cych zatrudnienia w zawodzie
technik mechatronik;
7) u¿ywanie takiej treci i metod jej przekazywania w procesie szkolenia, aby rozwój niezbêdnych dla
pracownika umiejêtnoci miêkkich odpowiada³ realiom gospodarki opartej na wiedzy, np. komunikacja, planowanie, zarz¹dzanie projektem, jakoæ, bezpieczeñstwo i obs³uga klienta;
8) opracowanie i uczestnictwo w programie szkoleniowym dla trenerów oraz utworzenie Community
of Practice (wirtualnej spo³ecznoci trenerów) w celu wzajemnego wsparcia i dzielenia siê informacjami. Pozwoli to na przekazywanie informacji na temat nowych wydarzeñ w dziedzinie mechatroniki, pomiêdzy trenerami, MP i administratorami, umo¿liwiaj¹c zsynchronizowan¹ pracê nad materia³ami szkoleniowymi i ich ocenê oraz metodami przekazywania wiedzy;
9) skuteczne upowszechnianie rezultatów projektu.
Dzia³ania partnerów przyczyni¹ siê do realizacji priorytetów kopenhaskich tj. rozwoju kwalifikacji i kompetencji na poziomie danego sektora, skupieniu siê na potrzebach edukacyjnych
nauczycieli i trenerów edukacji i szkoleñ zawodowych, a tak¿e wzmocnieniu europejskiego wymiaru edukacji z zakresu mechatroniki.
Wspó³praca partnerów wniesie nowe treci do narodowych i europejskich strategii szkolenia
zawodowego. Wk³ad ten nie bêdzie jednak ogranicza³ siê wy³¹cznie do dziedziny nauczania mechatroniki, poniewa¿ model MoFIT2 mo¿e zostaæ wykorzystany tak¿e w innych dziedzinach nauczania.
Program MoFIT2 adresowany jest g³ównie do osób pracuj¹cych na stanowisku technika w zak³adach produkcyjnych, które w zwi¹zku z szybkimi zmianami technologicznymi, zachodz¹cymi
w rodowisku pracy, musz¹ ci¹gle podnosiæ swoje kwalifikacje. Projekt nie pomija równie¿ rzemielników, którzy zamierzaj¹ uzyskaæ tytu³ wykwalifikowanego technika mechatronika.
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Rys. 1. Najistotniejsze elementy projektu MoFIT2

Kolejn¹ grup¹ docelow¹ s¹ pracownicy o niskich kwalifikacjach, np. operatorzy maszyn, którzy chc¹ uzyskaæ stopieñ m³odszego technika, a w niedalekiej przysz³oci awansowaæ na wy¿sze
stanowiska. Ostatnia grupa ma do pokonania d³u¿sz¹ drogê kszta³cenia, dlatego te¿ w zwi¹zku z tym
mo¿e okazaæ siê, ¿e uczestnicy bêd¹ musieli wzi¹æ udzia³ w zajêciach uzupe³niaj¹cych z zakresu
matematyki i nauk przyrodniczych. Aby nabycie okrelonych umiejêtnoci przez powy¿sze grupy
zawodowe by³o realne, kszta³ceniem w dziedzinie mechatroniki zajm¹ siê placówki edukacyjne oraz
instytucje szkoleniowe, a tak¿e dzia³y personalne firm, prowadz¹ce zak³ady produkcyjne zwi¹zane
z elektronik¹ czy technologi¹ informacyjn¹.
Za³o¿eniem jest, ¿e poziomy kwalifikacji zawodowych w mechatronice bêd¹ odpowiadaæ
tym, ustalonym przez Komisjê Europejsk¹ w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Dokument ma
na celu ujednoliciæ wymagania w poszczególnych zawodach w pañstwach europejskich. Nie zastêpuje on jednak poziomów krajowych, ani nie okrela nowych kwalifikacji. G³ównymi za³o¿eniami EQF s¹: zatwierdzenie kszta³cenia nieformalnego, gwarancja jakoci, okrelenie kompetencji kluczowych oraz doradztwo i poradnictwo.

Partnerstwo w projekcie
W partnerstwie projektu MoFIT2 uczestniczy 10 instytucji z Austrii, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski i Rumunii.
Foras Áiseanna Saothair (Irish National Training and Employment Authority  Narodowa
Agencja ds. Szkolenia i Rynku Pracy (Irlandia) www.fas.ie zajmuje siê promocj¹ i doradztwem
w zakresie szkoleñ zawodowych. Instytucja ma bogate dowiadczenie w projektowaniu interaktywnych multimedialnych materia³ów szkoleniowych, opracowywaniu metod handlu elektronicznego
oraz internetowych systemów dostaw. W projekcie MoFIT2 FÁS odpowiada za jego koordynacjê.
Hewlett Packard Ltd. (Irlandia) www.hp.com jest miêdzynarodow¹ firm¹ produkuj¹c¹ kartrid¿e atramentowe. Zatrudnia ponad 3000 pracowników. Na przestrzeni ostatnich szeciu lat razem z FAS firma opracowa³a program szkoleniowy dla techników eksploatacyjnych. W projekcie
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MoFIT2 Hewlett Packard odpowiada za badanie procesu oraz mo¿liwoci zastosowania metodologii w innych zak³adach produkcyjnych oraz w innych dziedzinach nauczania Jest uczestnikiem
wszystkich aspektów zwi¹zanych z realizacj¹ projektu, ³¹cznie z jego upowszechnianiem.
The Institute of Technology Blanchardstown (Irlandia) www.itb.ie . Jego misj¹ jest podnoszenie kwalifikacji studentów z zakresu ekonomii zgodnie z rosn¹cymi wymaganiami pracodawców oraz podnoszenie wiadomoci korzyci z nauki na poziomie edukacji wy¿szej, w szczególnoci w pó³nocno-zachodniej czêci Dublina. Instytut powo³ano do rozpowszechniania idei uczenia siê przez ca³e ¿ycie. Instytut opracowa³ program aktywizacji edukacji ustawicznej doros³ych.
Rozwija równie¿ wspó³pracê z innymi organizacjami, zajmuj¹cymi siê edukacj¹. Jako partner
projektu zajmuje siê przeprowadzaniem analizy potrzeb szkoleniowych w Irlandii. Uczestniczy
w opracowywaniu wspólnego programu nauczania mechatroniki oraz systemu oceny, a tak¿e zabiega o uznanie tego programu w krajowej strukturze kwalifikacji Irlandii. Instytut jest równie¿
dostawc¹ kursów szkoleniowych wykorzystuj¹cych model MoFIT1 oraz uczestniczy we wszystkich aspektach zwi¹zanych z realizacj¹ projektu, ³¹cznie z jego upowszechnianiem.
Engineering Training Council (Wielka Brytania) www.etcni.org.uk jest organem zarz¹dzanym przez radê, której cz³onkowie s¹ wybierani jako reprezentacja spo³ecznoci in¿ynierów. G³ównym zadaniem jest promocja kszta³cenia i szkolenia z dziedzin technicznych w Irlandii Pó³nocnej.
Rola niniejszej instytucji jako partnera projektu polega na koordynacji dzia³añ pomiêdzy instytutami technologii a jednostkami akredytacyjnymi w zakresie opracowywania wspólnego programu
nauczania mechatroniki oraz systemu oceny. Rada zabiega równie¿ o uznanie tego programu
w krajowej strukturze kwalifikacji Irlandii Pó³nocnej.
Belfast Institute of Further and Higher Education (Wielka Brytania) www.belfastinstitute.ac.uk , jest najwiêkszym dostawc¹ us³ug z zakresu edukacji ustawicznej w Irlandii Pó³nocnej.
Na kursach, pocz¹wszy od edukacji podstawowej do edukacji zawodowej i akademickiej, uczy siê
43 000 studentów.
W ramach projektu instytut z Belfastu jest wspó³odpowiedzialny za opracowanie analizy
potrzeb szkoleniowych w zakresie mechatroniki na terenie Irlandii Pó³nocnej oraz jako jeden
z partnerów jest obecny przy opracowaniu programu nauczania mechatroniki i systemu oceny.
Zadaniem instytutu jest równie¿ zabieganie o uznanie tego programu w krajowej strukturze kwalifikacji Irlandii Pó³nocnej. Instytut jest dostawc¹ szkolenia wykorzystuj¹cego model MoFIT1
oraz uczestniczy we wszystkich aspektach zwi¹zanych z realizacj¹ projektu, ³¹cznie z jego upowszechnianiem.
Lisburn Further Education College (Wielka Brytania) www.liscol.ac.uk oferuje szeroki
zakres us³ug szkolenia zawodowego oraz promuje ideê edukacji przez ca³e ¿ycie. Ma dowiadczenie w prowadzeniu szkoleñ z dziedziny mechatroniki i jest dostawc¹ kursów e-learningowych.
Jako partner projektu prowadzi w Irlandii Pó³nocnej szkolenia dla zainteresowanych osób, jak
równie¿ warsztaty z zakresu poradnictwa.
FESTO Gmbh - Festo Limited (Niemcy) www.festo.com jest dostawc¹ komponentów i rozwi¹zañ systemowych dla bran¿y produkcyjnej (ogumienie, elektronika). Jako partner MoFIT1
wniós³ swoj¹ ogromn¹ wiedzê z dziedziny automatyki przemys³owej oraz przeanalizowa³ rozwój
strategiczny urz¹dzeñ i maszyn zautomatyzowanych. Wyniki tych badañ zosta³y wykorzystane tak¿e podczas realizacji projektu MoFIT2. FESTO jest odpowiedzialny za promocjê programu technik
mechatronik, opracowanie oprogramowania symulacyjnego, dwustronne uznawanie kwalifikacji, promocjê mobilnoci si³y roboczej oraz jest uczestnikiem wszystkich aspektów zwi¹zanych
z upowszechnianiem projektu.
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Schulungszentrum Fohnsdorf (SZF, Austria) www.szf.at jest nowoczesnym centrum kszta³cenia doros³ych powi¹zanym z Austrian Labour Market Service, która ma 25-letnie dowiadczenie w wiadczeniu us³ug szkoleniowych dla doros³ych, ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb
osób bezrobotnych. Centrum zatrudnia 200-osobowy personel, który opracowa³ i wprowadzi³ do
programu nauczania zindywidualizowany i elastyczny system szkolenia modu³owego, pozwalaj¹cy na dopasowanie poziomu nauczania do wczeniej zdobytej wiedzy.
W projekcie MoFIT2 SZF odpowiada za opracowanie najwy¿szych standardów z zakresu
mechatroniki. Centrum jest uczestnikiem wszystkich aspektów zwi¹zanych z realizacj¹ projektu,
³¹cznie z jego upowszechnianiem.
Partnerem w projekcie jest równie¿ Instytut Technologii Eksploatacji Radom www.itee.radom.pl
Technical University Cluj Romania www.utcluj.ro jest jednym z omiu uniwersytetów
w Cluj Napoca, specjalizuj¹cym siê w kszta³ceniu kadr nauczycielskich i szkoleniowych, a tak¿e
technicznych. Uniwersytet oferuje szeroki zakres szkoleñ z dziedziny mechaniki, elektryki oraz
in¿ynierii produkcji. Do zadañ uniwersytetu, jako partnera projektu, nale¿y dokonanie analizy
potrzeb szkoleniowych w ramach bran¿y na terenie Rumunii oraz opracowanie programu nauczania mechatroniki i systemu oceny, jak równie¿ uczestnictwo w procesie uznania kwalifikacji w krajowym systemie. Uczelnia bêdzie tak¿e dostawc¹ kursu szkoleniowego opartego na modelu MoFIT1.
Uczestniczy równie¿ w pozosta³ych pracach zwi¹zanych z realizacj¹ i upowszechnianiem projektu.

Efekty krótko- i d³ugoterminowe projektu
Do efektów krótko- i d³ugoterminowych zaliczyæ mo¿na zwiêkszenie dostêpnoci, szans oraz
mo¿liwoci rozwoju grupy docelowej projektu. Nast¹pi znaczne zmniejszenie niedoboru wykwalifikowanych techników mechatroniki na rynku pracy, co ma obecnie miejsce wobec szybko postêpuj¹cego wzrostu wykorzystania urz¹dzeñ elektronicznych w produkcji, w szczególnoci za
w sektorze farmaceutycznym. Zwiêkszy siê poda¿ dostawców us³ug szkoleniowych, oferuj¹cych
kursy z zakresu mechatroniki. Projekt MoFIT2 wp³ynie równie¿ w pozytywny sposób na koszty
wiadczenia us³ug szkoleniowych.
W d³ugim okresie natomiast korzyci z tytu³u stosowania modelu MoFIT2 w praktyce odnios¹: kadra zarz¹dzaj¹ca, wyk³adowcy oraz trenerzy. W przysz³oci bêdzie zmieniaæ siê zakres
ich obowi¹zków oraz sposób pracy, co bêdzie wymaga³o nowych umiejêtnoci. MoFIT2 da im
mo¿liwoæ jak najlepszego dostosowania siê do tych zmian. Projekt ma rozszerzyæ obustronn¹
uznawalnoæ umiejêtnoci i kompetencji wymaganych w zawodzie technik mechatronik.

Upowszechnianie
G³ównymi sposobami upowszechniania projektu MoFIT2 wród grup docelowych i przedstawicieli bran¿y s¹: reklama, Internet, korespondencja oraz broszury informacyjne. Do wykorzystania nowych metod nauczania w polityce zatrudniania i szkolenia zachêcane bêd¹ dzia³y personalne du¿ych firm.
Wspó³praca partnerska oraz upowszechnianie jej efektów opiera siê na konsultacjach, organizacji seminariów, prezentacjach oraz wydawaniu publikacji na ten temat. Przy zatwierdzaniu
przez w³adze krajowe kwalifikacji dla zawodu technika mechatronika konieczne jest zaanga¿o78
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wanie grup konsultacyjnych z Unii Europejskiej, dokonywanie prezentacji w krajach partnerskich.
Informowanie o rezultatach projektu odbywa siê za porednictwem artyku³ów i prezentacji dokonywanych podczas wa¿nych spotkañ grupy osób zainteresowanych.
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1. www.mofit.net
2. Sierota A., Gustowski J.: Mechatronics in Vocational Education and Training.
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Sylwetki wybitnych owiatowców
Jacek KWIATKOWSKI
Urodzi³ siê 9 sierpnia 1947 r. w Lwówku l¹skim. W roku 1969
ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Ekonomiczn¹ w Katowicach.
Niemal ca³e swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³ z Zak³adem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Pracê w Zak³adzie rozpocz¹³ w 1971 r.,
obejmuj¹c kolejno stanowiska  kierownika Wydzia³u Planowania i Ekonomiki, Wiceprezesa ds. Ekonomicznych i I Wiceprezesa Zarz¹du.
W grudniu 1989 r. zosta³ Prezesem Zarz¹du ZDZ Katowice. Zak³ad pod
Jego kierownictwem osi¹gn¹³ najwiêksze sukcesy w swej 80-letniej historii  rozwijaj¹c swoj¹ dzia³alnoæ statutow¹ sta³ siê liderem procesów
rekwalifikacji zawodowej i najwiêksz¹ tego typu organizacj¹ w kraju.
W okresie od 01.01.2001 r. do 30.06.2006 r. z ró¿nych form kszta³cenia
kursowego w Zak³adzie skorzysta³o prawie 206 tys. osób, w tym 36 tys. 795 bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowe Urzêdy Pracy.
Jacek Kwiatkowski swoj¹ wiedz¹ i dowiadczeniem s³u¿y nie tylko Zak³adowi, lecz tak¿e
przyczynia siê do rozwoju ca³ego regionu w dziedzinie owiaty zawodowej i rynku pracy. Z jego
inicjatywy i przy aktywnym wspó³udziale Zak³ad podj¹³ szeroko zakrojon¹ realizacjê programów
europejskich, ukierunkowanych na rekwalifikacjê osób bezrobotnych i zagro¿onych utrat¹ pracy.
W ramach realizacji Programu PHARE Inicjatywa II z szeroko pojêtej pomocy dla zwalnianych
kadr sektora górniczego i hutniczego skorzysta³o 727 osób, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na terenie woj. ma³opolskiego  247 osób, w ramach Programu PHARE 2001 
Rozwój zasobów ludzkich w woj. l¹skim  3846 osób, w ramach PHARE 2001  Rozwój
zasobów ludzkich w woj. ma³opolskim  518 osób, w ramach ogólnopolskiego Programu PHARE 2001  Pomoc dla ludzi m³odych poszukuj¹cych pracy  @lternatywa  2639 osób.
Posiada znacz¹cy dorobek w zakresie przygotowywania aplikacji i absorpcji Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, wspieraj¹cego rozwój zawodowy spo³eczeñstwa regionu, pracuj¹cych,
zagro¿onych utrat¹ miejsc pracy oraz bezrobotnych, a tak¿e rozwoju instytucji rynku pracy
w województwie l¹skim i ma³opolskim.
Dostosowuj¹c Zak³ad do zmieniaj¹cych siê potrzeb spo³ecznych i gospodarczych regionu,
intensywnie rozwija sieæ ponad 50-ciu szkó³ zawodowych wszystkich typów i poziomów kszta³cenia, oferuj¹cych naukê na 30-tu kierunkach. W okresie od 01.01.2001 r. do 30.06.2006 r. szko³y Zak³adu ukoñczy³o 4677 absolwentów. Dzia³ania te w sposób istotny przyczyniaj¹ siê do podnoszenia kapita³u edukacyjnego regionu.
W 1993 r. by³ inicjatorem powstania i organizatorem pierwszej na l¹sku niepañstwowej
wy¿szej uczelni  l¹skiej Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania im. gen. Jerzego Ziêtka w Katowicach,
w której kszta³ci siê obecnie prawie 5 tys. studentów na poziomie licencjackim i magisterskim na
kierunku zarz¹dzanie i marketing, a od 2003 r.  dziêki Jego wsparciu i zaanga¿owaniu  równie¿
na dwóch nowych kierunkach  pedagogice i informatyce, ogó³em w 16-tu specjalnociach. Bêd¹c Przewodnicz¹cym Rady Szko³y i cz³onkiem jej Senatu, wiele uwagi powiêca dalszemu rozwojowi materialnemu i jakociowemu uczelni.
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Podejmuje tak¿e szereg nowatorskich przedsiêwziêæ w sferze rozwoju i metod nauczania
w systemie kszta³cenia kursowego, rozszerzaj¹c ofertê programow¹ Zak³adu, m.in. o kszta³cenie
z zastosowaniem platformy e-learning, kszta³cenie w zakresie zarz¹dzania sieciami komputerowymi w uruchomionej przy Zak³adzie Akademii Lokalnej CISCO, czy pozwalaj¹ce uzyskaæ Europejski
Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych (ECDL).
Nie przypadkowo zosta³ uhonorowany Dyplomem Przyjaciela M³odzie¿y, bo jej los jest mu
szczególnie bliski. Dba o stworzenie m³odym ludziom w³aciwych warunków do nauki, dla najubo¿szych stosuje ró¿ne formy wsparcia finansowego (dofinansowanie do nauki i wypoczynku), zachêca
do podejmowania aktywnoci i zaanga¿owania na terenie szko³y i poza ni¹ (udzia³ w konkursach
wiedzy nagrodzony wycieczkami krajowymi i zagranicznymi), organizuje zagraniczne sta¿e i praktyki zawodowe, bada losy absolwentów szkó³.
Podejmuje dzia³ania na rzecz sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. W kwietniu 2001 r.
z inicjatywy Jacka Kwiatkowskiego Zak³ad uzyska³ akredytacjê w zakresie us³ug szkoleniowych Krajowego Systemu Us³ug. W ramach rozszerzania oferty szkoleniowej i sieci jednostek, w styczniu 2001 r.
uruchomi³ Centrum Doskonalenia Umiejêtnoci Nauczycielskich, przedstawiaj¹c szerok¹ ofertê tematów i form kszta³cenia oraz doskonalenia nauczycieli. W trosce o rozwój regionu i województwa w³¹czy³ siê aktywnie w prace nad stworzeniem l¹skiego Forum Rynku Pracy, którego naczeln¹ ide¹ jest
integracja dzia³añ instytucji i organizacji lokalnych na rzecz szeroko pojêtego rynku pracy.
Aktywnie dzia³a w organizacjach samorz¹dowych: w latach 19921999 by³ Wiceprezesem Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Zak³adów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, nastêpnie Wiceprzewodnicz¹cym Krajowej Rady Zwi¹zku ZDZ, a od maja 2005 r. pe³ni funkcjê jej Przewodnicz¹cego.
Jako wieloletni dzia³acz samorz¹du gospodarczego pe³ni³ odpowiedzialne funkcje w Regionalnej
Izbie Gospodarczej w Katowicach  by³ Wiceprezesem RIG i Przewodnicz¹cym Komisji Edukacji,
a obecnie jest cz³onkiem Rady RIG i Wiceprzewodnicz¹cym Komisji ds. MSP.
Od 2004 r. pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. W styczniu 2005 r.
zosta³ powo³any w sk³ad Naczelnej Rady Zatrudnienia  organu opiniodawczo-doradczego Ministra
Gospodarki i Pracy w sprawach polityki rynku pracy.
Podejmuje szereg dzia³añ na rzecz sta³ego doskonalenia jakoci wiadczonych przez Zak³ad
us³ug edukacyjnych. W marcu 2000 r. ZDZ Katowice uzyska³ jako pierwsza w Polsce firma edukacyjna Certyfikat Jakoci ISO-9001 w zakresie kszta³cenia i doskonalenia zawodowego w systemie
kursowym, a w 2003 r. zakres systemu zosta³ rozszerzony na dzia³alnoæ wszystkich szkó³ prowadzonych przez Zak³ad. Równie¿ w tym czasie, przy pomocy Zak³adu jako jednostki konsultingowej,
l¹ska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania uzyska³a Certyfikat Jakoci ISO 9001:2000 w zakresie dzia³alnoci edukacyjnej oraz naukowo-badawczej. W 2006 r. auditorzy TÜV Polska Sp. z o.o. TÜV SÜD
Group potwierdzili zgodnoæ wdro¿onego i stosowanego w Zak³adzie systemu jakoci z norm¹ ISO.
W 2006 r., przy Jego aktywnym wsparciu, Zak³ad zosta³ poddany auditowi oprogramowania i uzyska³
Certyfikat Microsoft License Management. Jest autorem wielu artyku³ów i referatów na tematy rynku
pracy, kszta³cenia i doskonalenia zawodowego oraz dowiadczeñ ZDZ w obszarze rekwalifikacji.
Odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z³ot¹ odznak¹ Zas³u¿ony w rozwoju województwa katowickiego, Honorow¹
Z³ot¹ Odznak¹ Krajowej Izby Gospodarczej, Honorow¹ Z³ot¹ Odznak¹ Regionalnej Izby Gospodarczej, Z³ot¹ Odznak¹ Za zas³ugi dla ZDZ, Z³ot¹ Odznak¹ honorow¹ za zas³ugi dla województwa
l¹skiego, wyró¿niony Z³otym Laurem Umiejêtnoci i Kompetencji za wspieranie gospodarki
i edukowanie na potrzeby firm.
Bo¿ena Rolka
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Hermann SCHMIDT
Prof. Hermann Schmidt urodzi³ siê 28 grudnia 1932 r. w Niemczech. W 1957 r. ukoñczy³ studia na Uniwersytecie w Kolonii oraz uzyska³ tytu³ magistra ekonomii i pedagogiki z zakresu kszta³cenia i szkolenia zawodowego, zaraz potem rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel
w Wy¿szych Szko³ach Zawodowych w Leverkusen i Kolonii.
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
w 1962 r. (Uniwersytet w Kolonii) obj¹³ stanowisko dyrektora Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Kolonii (19651969), a nastêpnie w 1969 r. dyrektora Wydzia³u Kszta³cenia i Szkolenia Zawodowego Ministerstwa
Edukacji Pó³nocnego Landu  Rhine-Wesfalia w Duesseldorfie.
W latach 19711977 realizowa³ swoje dzia³ania na stanowisku dyrektora Departamentu ds. szkolenia zawodowego Federalnego Ministerstwa Nauki i Edukacji w Bonn.
W 1977 r. zosta³ powo³any na stanowisko rektora Federalnego Instytutu Kszta³cenia Zawodowego (Bundesinstitut fuer Berufsbildung) w Berlinie, który jest narodowym centrum badawczym specjalizuj¹cym siê w rozwoju kszta³cenia zawodowego i ustawicznego. W tym czasie realizowa³ prace badawcze i doradcze Instytutu, których celem by³a identyfikacja przysz³ych zadañ
kszta³cenia zawodowego, promocja innowacyjnoci w kszta³ceniu zawodowym oraz tworzenie
nowych, zorientowanych na praktykê propozycji rozwi¹zywania problemów kszta³cenia zawodowego. Za wybitne zas³ugi dla nauki otrzyma³ honorowy tytu³ naukowy doktora honoris causa na
Uniwersytecie Duisburg-Essen (1995). W tym okresie pracy uczestniczy³ w szeroko zakrojonych
dzia³aniach instytutu, do których nale¿a³o, m.in.: badanie zmian na rynku pracy pod k¹tem wymagañ kszta³cenia zawodowego, monitorowanie zachowañ przedsiêbiorstw w zakresie szkolenia pracowników, testowanie nowych metod kszta³cenia zawodowego, identyfikacja przysz³ych potrzeb
na umiejêtnoci i kwalifikacje zawodowe, opracowywanie koncepcji kwalifikacji trenerów w przedsiêbiorstwach, ocena jakoci nauczania zawodowego na odleg³oæ, jak równie¿ zarz¹dzanie krajowymi i miêdzynarodowymi projektami w zakresie kszta³cenia zawodowego. Ponadto by³ zaanga¿owany w promocjê nowoczesnych centrów kszta³cenia zawodowego jako uzupe³nienia szkoleñ
w przedsiêbiorstwach oraz miêdzynarodowe badania porównawcze w zakresie kszta³cenia zawodowego.
Jako rektor realizowane dzia³ania adresowa³ przede wszystkim do organizacji pracodawców
i zwi¹zków zawodowych izb handlowych, stowarzyszeñ zawodowych, agend rz¹dowych w celu
planowania kszta³cenia zawodowego i ustawicznego, nauczycieli kszta³cenia zawodowego, uczniów
i uczestników kszta³cenia ustawicznego, kierownictwa przedsiêbiorstw, rad zak³adowych oraz rodowisk naukowych, tzn. instytucji kszta³cenia zawodowego, instytucji szkoleniowych, itp. W 1998 r. praca naukowo-badawcza Hermanna Schmidta zosta³a uwieñczona uzyskaniem stopnia profesora
(Uniwersytet Duisburg-Essen).
W latach 19671968 i 19691972 by³ cz³onkiem Komisji Reform Szkó³ rednich w dzia³aniu I i II Szkó³ rednich Nort-Rhine-Westfalia w miecie Duesseldorf (Integracja Edukacji
Ogólnej i Zawodowej). W nastêpnych okresach kontynuowa³ cz³onkostwo w Niemieckiej Radzie
Kolei ds. Edukacji i Szkolenia (19771995) oraz Radzie Naukowej Fernuniversität Hagen (Studia na odleg³oæ) w Hagen (19781996), Radzie Naukowej Institut zur Erforschung sozialer
Chancen w Kolonii (19761993), Doradczym Ciele Naukowym Zwi¹zków Zawodowych prze82
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mys³u metalowego od 2004 r. (zakres us³ug doradczych, obejmuj¹cych strategiê i politykê kszta³cenia i szkolenia zawodowego), w Radzie Naukowej Hibernia School od 2003 r. (Szko³a integracji edukacji ogólnej i zawodowej) w Herne (Ruhrdistrict), Niemieckiej Radzie Naukowej (1995
2001), Radzie Krajowego Centrum Edukacji i Gospodarki w Waszyngtonie w USA (od 1997 r.,
ponownie wybrany na cztery kolejne lata); Radzie Centrum Badañ Spo³ecznych i Innowacji w Santa
Barbara w USA (19972003); Radzie Konsultacyjnej Europejskiej Fundacji ds. Szkoleñ w Turynie
we W³oszech (19942004); Miêdzynarodowej Radzie Konsultacyjnej Gubernatorów w ramach Programu Zalety i Korzyci Kariery Zawodowej w Portland w USA (19922003) oraz Akademii Edukacji w Moskwie (od 1993 r. do tej pory).
Prof. Hermann Schmidt pracuje obecnie jako miêdzynarodowy konsultant w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz budowy systemów kszta³cenia zawodowego i ustawicznego. Posiada
zdolnoæ bieg³ego pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim oraz holenderskim i francuskim. Swoje
ogromne dowiadczenie zdoby³ m.in. podczas uczestnictwa w ca³ym procesie reform wprowadzanych w niemieckim systemie edukacji, pe³ni¹c kluczow¹ rolê badawcz¹ w ministerstwach. Jego
dowiadczenie i wiedza pozwoli³y mu, jako konsultantowi Federalnego Rz¹du Niemiec, pe³niæ
funkcje doradcze z zakresu kszta³cenia i szkolenia zawodowego a¿ do 1997 r. Pracowa³ jako doradca w imieniu rz¹du niemieckiego, m.in. w Ministerstwie Pracy we Francji (1982, 1983), Wielkiej Brytanii (konsultant w opracowaniu systemu krajowych kwalifikacji zawodowych ,1989; osobisty konsultant premiera na spotkaniach na Downing St., 1990), USA (Konsultant w Sekretariacie Reya Marschala Departamentu Pracy ,1979, konsultant dyrektora Departamentu ds. Kszta³cenia i Edukacji Zawodowej, 1984, 1985, 1987, 1990), Chin (konsultant w Pañstwowej Komisji
Edukacji Ministerstwa Pracy, 1885, 1987,1989), Grecji (oficjalny konsultant i ekspert z zakresu
badañ kszta³cenia i szkolenia zawodowego w Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju)
i Iranu (w imieniu rz¹du niemieckiego prowadzi³ negocjacje z Ministerstwem Edukacji Iranu
w celu poprawienia relacji w przeprowadzeniu procesu kszta³cenia i szkolenia zawodowego, Teheran 1991). W latach 19791985 by³ sta³ym konsultantem Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju z zakresu dzia³añ, publikacji i kongresów, obejmuj¹cych swoim zasiêgiem kszta³cenie i szkolenie zawodowe.
Wszelkich konsultacji z zakresu budowania systemów, opracowywania standardów, w³¹czania przedsiêbiorstw, finansowania kszta³cenia i edukacji zawodowej, badañ z zakresu edukacji
zawodowej i wymiany dowiadczeñ udziela³ równie¿ odpowiednim departamentom, wydzia³om
oraz instytucjom rz¹dowym w Republice Czech, Holandii, Hiszpanii, Austrii i Finlandii.
Prof. Hermann Schmidt zdobywa³ równie¿ dowiadczenie i kwalifikacje w ogromnej R&D
instytucji (400 pracowników), pracuj¹c na stanowisku dyrektora niezale¿nego instytutu badawczego, gdzie w sk³ad zarz¹du wchodzili pracodawcy, zwi¹zki zawodowe, rz¹dy federalne
i landów. Prowadzi³ tam dzia³alnoæ badawcz¹ z zakresu metodologicznego rozwoju szkolenia
zawodowego w przedsiêbiorstwach oraz transferu wiedzy i osi¹gniêæ do rz¹dowej i spo³ecznej
polityki kszta³cenia i szkolenia zawodowego.
Swoj¹ dzia³alnoæ kontynuowa³ jako cz³onek Forum Doradczego Europejskiej Komisji ds.
Szkoleñ (19942004) oraz jako przewodnicz¹cy podgrupy o nazwie Kszta³cenie i szkolenie zawodowe  Standardy , w sk³ad której wchodzi³o 5 partnerów z krajów cz³onkowskich, 15 partnerów
krajów ze rodkowej i wschodniej Europy oraz cz³onkowie z krajów rodkowej Azji. Prace prowadzone w forum by³y pocz¹tkiem projektu Standard 2000 (8 krajów i Europy Wschodniej i rodkowej Azji), w ramach którego realizowa³ swoj¹ dzia³alnoæ jako ekspert razem ze swoim brytyjskim koleg¹ Bobem Manfieldem. Jego dzia³ania w ramach projektu obejmowa³y opracowanie
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i poprawienie wprowadzania metodologii standardów kszta³cenia i szkolenia zawodowego na
poziomie europejskim w po³¹czeniu z rynkiem pracy w okresie przemian gospodarczych. Dzia³ania Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia obejmowa³y takie kraje, jak: Mongolia, Kazachstan, Kirgistan, Ukrainê, Bia³oru i Uzbekistan.
Zaanga¿owa³ siê równie¿ w misjê w imieniu Niemieckiej Agencji Rozwoju, która mia³a na
celu poprawienie i rozszerzenia systemu kszta³cenia i szkolenia zawodowego w Arabii Saudyjskiej (2000), Kuwejcie (2001, 2005 oraz w Malezji (2002, 2005), gdzie realizowa³ dzia³ania
w ramach projektu Dualny System Kszta³cenia i Szkolenia Zawodowego, jako konsultant ministerstw edukacji i pracy z zakresu wprowadzania przedsiêbiorstwa opartego na systemie szkoleñ
i edukacji oraz rozwoju systemu.
Dzia³alnoæ prof. Hermanna Schmidta, w ramach projektów, obejmowa³a: Polskê (2003),
gdzie by³ cz³onkiem rady konsultantów projektów europejskich oraz prowadzi³ seminaria na temat modu³ów szkoleniowych i nowego ustawodawstwa w zakresie kszta³cenia i szkolenia zawodowego, m.in. w Radomiu dokona³ prezentacji swojego dorobku badawczego, obejmuj¹cego swoim
zasiêgiem kszta³cenie i szkolenie zawodowe; Rumuniê (2003), gdzie by³ cz³onkiem grupy przegl¹du rodowiska przy Europejskiej Fundacji ds. szkoleñ z zakresu partnerstwa spo³ecznego
w szkoleniach zawodowych; Niemcy (20042005), gdzie pe³ni³ funkcjê Federalnego Konsultanta Badañ i Edukacji w procesie zmiany ustawy o szkoleniu zawodowym z 1969 r.; Rosjê (2005),
gdzie prowadzi³ seminaria w imieniu Rady Brytyjskiej nt. standardów kszta³cenia i szkolenia zawodowego z pracodawcami i 30 dyrektorami szkó³ rednich; Etiopiê (2006), gdzie dzia³a³ jako
konsultant Ministra Budowania Kompetencji z zakresu modu³owego szkolenia technicznego
i zawodowego.
W uznaniu zas³ug w pracy naukowej i badawczej otrzyma³ Z³oty Piercieñ od Izby Rzemielniczej Miasta Aachen (1985), Nagrodê Kierownictwa od Centrum Rozwoju Kariery w Portland/Maine, USA, (2002) oraz zosta³ odznaczony Federalnym Krzy¿em Zas³ugi (1993), Federalnym Krzy¿em Zas³ugi Pierwszej Klasy (1997) oraz Z³ot¹ Odznak¹ Rzemios³ Ró¿nych przez Zwi¹zek Rzemios³a Niemieckiego (1991).
Prof. Hermann Schmidt jest autorem ponad 140 artyku³ów i ksi¹¿ek na temat krajowych
i miêdzynarodowych systemów kszta³cenia zawodowego, m.in. podrêczniki i pojedyncze edycje
dla szkoleniowców, prowadz¹cych szkolenia w przedsiêbiorstwach oraz redaktorem naczelnym
(Cramer, Schmidt, Wittwer, Kluwer&Wolter, Neuwied) od 1993 r. Ostatni¹ publikacj¹ w jêz. angielskim jest Standardy szkoleniowe w Niemczech, BIBB, Bonn 2002.
Katarzyna Wachnicka

84

POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION 3/2006

Recenzje, konferencje, dobre praktyki
Kazimierz M. Czarnecki
Psychologia zawodowej pracy cz³owieka
Psychology of the career
WydawnictwoWy¿szejSzko³yZarz¹dzaniaiMarketingu,
Sosnowiec 2006
Ostatnio na rynku wydawniczym ukaza³a siê
praca Kazimierza M. Czarneckiego zatytu³owana Psychologia zawodowej pracy cz³owieka. Brak
tego typu opracowañ a zapotrzebowanie ze strony psychologów, pedagogów i studentów wy¿szych szkó³ zawodowych jest ogromne. Autor
we Wprowadzeniu (s. 78) postawi³ przed Czytelnikiem tej pracy trzy twierdzenia.
Twierdzenie pierwsze: obecny wiek bêdzie
okresem intensywnego zainteresowania psychologi¹ cz³owieka. Za tym twierdzeniem przemawiaj¹ zachodz¹ce transformacje spo³eczno-ekonomiczne, polityczne i kulturowe na wiecie;
swoboda wiatopogl¹dowa i wyznaniowa; zagro¿enia atomowe; terroryzm; narkomania; alkoholizm; bezrobocie.
Twierdzenie drugie: obecnie i w przysz³oci, w ka¿dej dziedzinie ¿ycia cz³owieka jest
i bêdzie obecna psychologia, np. w twórczoci,
reklamie, pracy zawodowej.
Twierdzenie trzecie: bez znajomoci wiedzy psychologicznej, zw³aszcza psychologii stosowanej, ¿ycie cz³owieka, jego rozwój i skuteczne dzia³anie bêdzie coraz trudniejsze.
Ka¿dy rozwijaj¹cy i szanuj¹cy siê cz³owiek
w interesie w³asnym i spo³ecznym powinien
znaæ psychologiê jako naukê o nim samym i staraæ siê rozumieæ i zrozumieæ wszystko to, co siê
dzieje z nim i wokó³ niego oraz relacje, jakie zachodz¹ miêdzy nim, a jego otoczeniem.
Praca sk³ada siê z trzech rozdzia³ów:
Rozdzia³ I  Podstawowe pojêcia (s. 946)
ukazuje te zagadnienia, które cile wi¹¿¹ siê
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z prac¹ i zawodowym rozwojem cz³owieka. Do
pojêæ tychAutor zalicza: zdrowie cz³owieka i jego
aktywnoæ (biologiczn¹, spo³eczn¹, fizyczn¹, psychiczn¹, zawodow¹ (profesjonaln¹); dzia³anie
i dzia³alnoæ, czynnoci cz³owieka; wiedzê zawodow¹, umiejêtnoci cz³owieka, jego zawód,
klasyfikacje zawodów i specjalnoci wraz z okreleniem modelu zawodu i jego charakterystyki;
zawodow¹ pracê cz³owieka i jego modele.
Rozdzia³ II  Psychologia pracy jako nauka stosowana (s. 4782)  Autor jasno okreli³ przedmiot psychologii pracy stwierdzaj¹c,
¿e termin ten mo¿e byæ rozumiany szeroko jako
dyscyplina wiedzy, która zajmuje siê badaniem
wykorzystania i praktycznego zastosowania
psychologii we wszystkich dziedzinach pracy
ludzkiej. W wê¿szym ujêciu jest wyodrêbnion¹
dziedzin¹ wiedzy psychologicznej, która zajmuje siê badaniem wykorzystania i praktycznego
zastosowania psychologii w tych dziedzinach
i zawodach pracy cz³owieka, w których wymagane s¹ niezbêdne kwalifikacje i kompetencje
zawodowe, uzyskiwane w systemie kszta³cenia
zawodowego.
Nastêpnie K. Czarnecki sprecyzowa³ cele
i zadania psychologii pracy, które uj¹³ w trzy
grupy obejmuj¹ce:
 badania cz³owieka pracy (wybór zawodu,
uczenie siê zawodu, przebieg pracy);
 badania warunków pracy (zatrudnienie, bezrobocie, likwidacja zak³adu);
 badania wyników pracy (iloæ pracy, jakoæ,
analiza, zagro¿enia, konflikty).
Autor okreli³ obszary i problemy badawcze psychologii pracy (s. 52). Ponadto krótko
scharakteryzowa³ metody badañ psychologii
pracy takie jak: metoda profesjografii (profesjograficzna), obserwacyjna, wywiadu i rozmowy,
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ankietowa, kwestionariuszy, testowa, statystyczna.
Tê czêæ zamyka nakrelenie sylwetki osobowociowej uczonego (s. 5354).
S¹dzê, ¿e bardzo dobrze siê sta³o, ¿e profesor wybra³ i krótko omówi³ piêæ najwa¿niejszych teorii uznawanych w psychologii pracy
i zawodowej rozwoju cz³owieka:
 energetyzmu ¿ycia ludzkiego (J. Pieter,
J.W. Dawid, W. Szewczuk);
 potrzeb ludzkich (J.E. Murray, K. Obuchowski, J. Pieter, T. Kocowski):
 czynnoci ludzkich (M. Maruszewski,
J. Reykowski, T. Tomaszewski);
 sensu ¿ycia ludzkiego (K. Obuchowski);
 podzia³u pracy ludzkiej (. Widerszpil).
Ogólne teorie rozwoju, ¿ycia i zawodowego dzia³ania cz³owieka s¹ podstaw¹ rozwoju
teorii szczegó³owych. Dotycz¹ one trzech grup
czynnoci ludzkich:
 wyboru zawodu;
 uczenia siê zawodu;
 pracy zawodowej.
Rozdzia³ III  Psychologia zawodowej
pracy cz³owieka w praktyce (s. 83140).
W ostatnim rozdziale pracy skupiono uwagê
Czytelnika na wybranych 22 pojêciach szeroko
omówionych na kartach ksi¹¿ki. Zaliczono do
nich: poradnictwo-doradztwo zawodowe, dobór
kadr pracowniczych, wydajnoæ pracy cz³owieka, zmêczenie i znu¿enie zawodowe, zmianowoæ w pracy zawodowej, bhp i wypadkowoæ
w pracy, wspó³dzia³anie i rywalizacja zawodowa, decyzje ¿yciowe i zawodowe, kierowanie
zespo³ami pracowniczymi, lêki, zagro¿enia ludzi pracy, innowacyjnoæ w pracy, zarz¹dzanie
zak³adem pracy, cz³owiek w przestrzeni pracowniczej, przedsiêbiorczoæ w pracy, cz³owiek pracy
 marketing i reklama, niepe³nosprawnoæ i rehabilitacja zawodowa, manipulacja cz³owiekiem pracy, komunikacja interpersonalna pracuj¹cych,
postacie pracy cz³owieka, bezrobocie.
Ca³oæ pracy zamyka obszerny wykaz biograficzny (tytu³y polskie i obcojêzyczne) (s. 141149);
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ponadto indeks terminów psychologii zawodowej pracy cz³owieka (przyk³ady)  217 pojêæ
w ujêciu alfabetycznym. Na stronach 155163
Autor zamieci³ pomocniczy s³ownik psychologii zawodowej pracy cz³owieka  niezwykle
przydatny w czasie studiowania recenzowanej
ksi¹¿ki.
Nale¿y uznaæ za nowatorskie zastosowane przez Autora w tekcie pracy dok³adne dane
(ród³a) cytowanych prac w celu poznania
w trakcie czytania tekstu  nazwisko autora,
tytu³ pracy, miejsce, rok wydania oraz stronê,
jako sk³adnika wiedzy.
Na koñcu ka¿dego rozdzia³u pracy podano zagadnienia kontrolne, w celu przyswajania
treci. Praca zawiera 23 rysunki i 2 tabele.
Podjêt¹ w ksi¹¿ce problematykê nale¿y
uznaæ za z³o¿on¹ i s³abo zbadan¹. Poszczególne kwestie, cile zwi¹zane z prac¹ i zawodowym rozwojem cz³owieka, trzeba znaæ i rozumieæ, ¿eby lepiej radziæ sobie w ¿yciu spo³ecznym, rozwoju zawodowym i pracy zawodowej,
jak równie¿ w sytuacji bezrobocia. Kwestie te
zosta³y przedstawione w sposób krótki, zwiêz³y, interesuj¹cy i co wa¿ne, zrozumia³y dla przeciêtnego Czytelnika.
Ksi¹¿ka stanowi wartociowy i oryginalny wk³ad  zarówno teoretyczny, jak te¿ praktyczny, w rozwój psychologii zawodowej pracy cz³owieka, reprezentuje wysoki poziom merytoryczny i prezentuje nowoczesne podejcie
do omawianych zagadnieñ.
Praca przeznaczona dla osób specjalizuj¹cych siê w doradztwie zawodowym, jak równie¿ dla nauczycieli praktycznego nauczania
zawodu, studentów zarz¹dzania i marketingu,
pracy socjalnej i pomocy psychologicznej, pedagogiki pracy, pedagogiki rodziny. Mo¿e byæ
przydatna dla pracowników urzêdów pracy oraz
poradni psychologiczno-pedagogicznych i zawodowych dla m³odzie¿y i doros³ych.
Piotr Kowolik
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Ettore Gelpi
Przysz³oæ pracy
Future of the work
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
Warszawa 2006
Ukaza³a siê kolejna pozycja w serii wydawniczej Biblioteki Edukacji Doros³ych Przysz³oæ Pracy, która ukazuje rolê edukacji doros³ych w okresie globalizacji, spo³eczeñstwa
postindustrialnego. Jest to analiza na temat przyczyn kryzysu pracy i ca³y tragizm sytuacji jednostek wobec pracy w dwóch rejonach wiata.
Pó³nocy, gdzie rozwiniêty jest przemys³ i Po³udnia, gdzie wystêpuje bieda i zacofanie.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu oraz czternastu rozdzia³ów. Najwa¿niejszy to rozdzia³ dotycz¹cy wspó³czesnych przemian zaobserwowanych w owiacie doros³ych. Problematyka uczenia siê doros³ych analizowana jest w ca³ej pracy, gdzie autor spogl¹da na zmieniaj¹cy siê wiat.
Wstêp rozpoczyna siê s³owami K. Malewicha: Wszystko, co ¿yje, wywodzi siê z lenistwa. Równoczenie lenistwo jest podstawowym
czynnikiem stymuluj¹cym do pracy, bowiem tylko przez pracê mo¿na odczuwaæ i prze¿ywaæ
lenistwo. W przesz³oci, jak i w przysz³oci
transformacja pracy wynika z przemian spo³ecznych, ekonomicznych i politycznych. Przemiany i kryzys pracy powstaje na bazie rozwoju
spo³ecznego, jest wpisany w historiê ludzkoci.
Niektórzy ludzie widz¹ ograniczony wp³yw pracy jako wartoci, inni podkrelaj¹ jej rozwój
w wymiarze w³anie wartoci. Autor w publikacji informuje nas, ¿e w latach 20002020 bêdzie pracowaæ od 6 do 7 miliardów ludzi, mimo
i¿ charakter pracy bêdzie zró¿nicowany. Pe³ny
etat, po³owa etatu, praca dorywcza, bezrobocie,
oczekiwanie na pracê, roboty sezonowe, praca
w przedsiêbiorstwie, w domu, w us³ugach,
w podró¿y itp. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rosn¹cej
konsumpcji, rozwojowi rynku i handlu towarzysz¹ takie zjawiska jak praca na czarno,
migracja, praca dzieci oraz bezrobocie m³odzie¿y i doros³ych. W Polsce d¹¿y siê do prywatyEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 3/2006

zacji przemys³u, ale spo³eczeñstwo niechêtnie
podejmuje prace w prywatnych przedsiêbiorstwach. Robotnicy wol¹ prace w pañstwowych
instytucjach ni¿ w prywatnych firmach, wymagaj¹cych ciê¿kiej pracy.
W latach 19701980 zaobserwowano przemiany ekonomii i rynku pracy. Wkroczy³y nowe
pañstwa Po³udnia i postkomunistyczne, ich produkty i udzia³ na rynku pracy doprowadzi³y do
globalizacji. Zaczê³y znikaæ niektóre zawody lub
traciæ dawny status. S¹ to, np. górnicy, hutnicy
a tak¿e rzemielnicy oraz nieokrelone zawody
takie jak handel koñmi czy kotlarstwo. Charakterystyczn¹ cech¹ zmieniaj¹cego siê rynku pracy jest emigracja, uchodstwo i imigracja. Ludzie uciekaj¹, przenosz¹ siê, trac¹ pod³o¿e swojej kultury, jêzyk, zwyczaje oraz bliskich. Osiadaj¹ w nieznanym czêsto wrogim rodowisku,
w innej strefie klimatycznej. Przed globalizacj¹
staj¹ ró¿ne wyzwania takie jak wieloæ jêzyków,
zró¿nicowane sytuacje spo³eczne.
Innym zjawiskiem s¹ mietniki, zatrute ród³a wody, kryzysy polityczne, terroryzm, kryzys
organizacji miêdzynarodowych, jak ONZ, WHO.
Przeciwstawieniem siê z³ym elementom
powinna byæ edukacja jako wprowadzenie
w kulturê, wyzwolenie twórczych potencja³ów
jednostki, jej kreatywnoæ i otwarcie na wartoci i naturê.
Omawiana pozycja jest dzie³em pisanym
przez autora z pozycji cz³owieka, który widzia³
wiat i pisze z dowiadczenia wiadka i obserwatora, który nie gardzi wiedz¹ innych o czym
wiadcz¹ przypisy wielojêzycznej literatury.
Edukacja i praca w okresie gwa³townych przemian, odkryæ i kataklizmów, walka o pracê
zwi¹zków zawodowych, reorganizacji rynku
pracy, ruchy ekologiczne, kulturalne i polityczne, rewolucja informatyczna s¹ przedmiotem
rozwa¿añ autora.
G³ównym jednak obiektem zainteresowañ
jest zawsze cz³owiek jako jednostka i edukacja
doros³ych, jako dzia³anie traktuj¹ce doros³ego
jako podmiot, przygotowuj¹ca do rozwijania
zdolnoci zdobywania nowych kompetencji,
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uczenia siê i oduczania, kreatywnoci i otwarcia na ró¿norodnoæ kultury.
Niniejsza praca jest doskona³¹ lektur¹ dla studentów i wyk³adowców wydzia³u nauk spo³ecznych
oraz dla wszystkich zainteresowanych problemem
pracy, tym bardziej i¿ sam tekst pobudza do dyskusji i politycznej debaty.
Rafa³ £y¿wa
Rozwój zasobów ludzkich  sieæ wiedzy
i dowiadczeñ
Human Resources Development  Network of
Knowledge & Experience
Radom 2006
2627 czerwca 2006 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji  PIB w Radomiu odby³a siê
Miêdzynarodowa Konferencja Rozwój zasobów ludzkich  sieæ wiedzy i dowiadczeñ. Konferencja realizowana by³a w ramach Partnerstwa
Ponadnarodowego TENKO (Transnational Experience Network: Knowledge & Organization).
W konferencji wziêli udzia³ zarówno partnerzy projektów krajowych i zagranicznych, jak
i beneficjenci ostateczni projektów realizowanych
w krajach partnerskich w ramach PP TENKO.
Uroczystego otwarcia miêdzynarodowej
konferencji dokona³ Henryk Bednarczyk, Zastêpca Dyrektora ds. Kszta³cenia i Doskonalenia w ITeE  PIB w Radomiu.
Konferencja mia³a na celu wymianê dowiadczeñ Partnerstwa Ponadnarodowego TENKO
w zakresie pokonywania barier edukacyjnych
i doskonaleniu kwalifikacji zawodowych pracowników ma³ych, rednich i mikroprzedsiêbiorstw.
W pierwszym dniu mia³y miejsce sesje tematyczne poszczególnych grup studyjnych
z krajów partnerskich. Zosta³y zaprezentowane
rezultaty wizyt studyjnych grupy portugalskiej
o tematyce Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy
przez Sandrê Pereirê (CEFAMOL) oraz grupy
polskiej nt. szkoleñ e-learningowych w przedsiêbiorstwach przez Tomasza Su³kowskiego
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(ITeEPIB) i Norberta Pruszanowskiego (ZRP).
W drugiej czêci sesji Patricia Grandes (DP ADAPTARED) zaprezentowa³a rezultaty wizyt studyjnych grup hiszpañskich nt. kreowania odpowiedzialnoci spo³ecznej, a Alma Belles (CIB)
przedstawi³a efekty i rezultaty wizyty studyjnej
grupy walijskiej, której tematyka dotyczy³a budowania równowagi ¿ycia zawodowego i rodzinnego. Po prezentacjach wszystkich grup studyjnych mia³ miejsce komentarz uprzednio wyznaczonego moderatora oraz dyskusja interaktywna
nt. miêdzynarodowego dowiadczenia w rozwoju zasobów ludzkich ma³ych, rednich i mikroprzedsiêbiorstw, w któr¹ zaanga¿owani byli prawie wszyscy uczestnicy sesji tematycznych.
Podczas drugiego dnia konferencji koordynator wspó³pracy miêdzynarodowej, Dave Oborne, przedstawi³ genezê, cele i rezultaty PP TENKO
oraz grup, tworz¹cych ponadnarodowe partnerstwo: Safework (Portugalia), Relanz@ (Hiszpania), ASAPH (Walia), Przedsiêbiorczoæ w sieci
 Internet szans¹ na wzrost konkurencyjnoci
(Polska). W czterech projektach PP TENKO zosta³ przedstawiony kontekst ponadnarodowy.
Manuel Oliveira, koordynator wspó³pracy ponadnarodowej (CEFAMOL), dokona³ prezentacji projektu portugalskiego Bezpieczna Praca; Patricia Grandes, koordynator wspó³pracy ponadnarodowej, dokona³a prezentacji projektu hiszpañskiego Relanz@; Dave Ellis, koordynator wspó³pracy ponadnarodowej, przedstawi³ projekt walijski w ujêciu europejskim.
Projekt realizowany w Polsce Przedsiêbiorczoæ w sieci  Internet szans¹ na wzrost
konkurencyjnoci zosta³ zaprezentowany
w kontekcie ponadnarodowym przez Dorotê
Koprowsk¹, kierownika projektu. Maria Gagacka z Politechniki Radomskiej zaprezentowa³a bilans otwarcia rozwoju zasobów ludzkich w mikroprzedsiêbiorstwach oraz przekaza³a swoje
uwagi nt. udzia³u kobiet jako w³acicieli,
stabilnoci zatrudnienia oraz potrzeb w badanych mikroprzedsiêbiorstwach.
Program miêdzynarodowej konferencji
obejmowa³ wyst¹pienie przedstawiciela Krajo-
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wej Struktury Wsparcia nt. Inicjatywy Europejskiej EQUAL na rzecz wyrównywania szans.
Na zakoñczenie konferencji zabra³ g³os
Henryk Bednarczyk, Zastêpca Dyrektora ds.
Kszta³cenia i Doskonalenia  ITeE  PIB oraz
dokona³ podsumowania 2-dniowej miêdzynarodowej konferencji PP Tenko. Po konferencji
wród uczestników zosta³y rozprowadzone ankiety ewaluacji w trzech wersjach jêzykowych,
polskiej, angielskiej i hiszpañskiej. Kwestionariusz zawiera³ pytania dotycz¹ce zarówno oceny merytorycznej, jak i organizacyjnej ca³ego
przedsiêwziêcia. Wyniki zebrane z kwestionariuszy przesz³y najmielsze oczekiwania. Wród
56 ankietowanych osób 40 odpowiedzia³o, i¿
konferencja w pe³ni spe³ni³a ich oczekiwania.
Bior¹c pod uwagê zakres uzyskanych informacji 44 osoby by³y w pe³ni usatysfakcjonowane,
a praca prelegentów i cel konferencji zosta³y
ocenione bardzo wysoko. Wszyscy ankietowani uznali, ¿e cel konferencji zosta³ zaprezentowany w czytelny sposób, a przekazane materia³y szkoleniowe zosta³y przez 80% ankietowanych uznane za bardzo dobre. Ponadto niezwykle wysoko zosta³y ocenione przygotowane prezentacje podczas wyst¹pieñ.
Miêdzynarodowa konferencja PP TENKO
by³a bardzo udanym przedsiêwziêciem, dziêki m.in.
wietnej organizacji oraz zapewnieniu profesjonalnych t³umaczeñ.Wiedza zdobyta przez uczestników
konferencji zostanie wykorzystana w realizacji w³asnych projektów prowadzonych w ponadnarodowych partnerstwach, projekcie krajowym, jak równie¿ w publikacjach dydaktycznych. Bêdzie istotnym wk³adem do zacienienia kontaktów miêdzy
partnerami i tworzenia sieci wspó³pracy.
Szczegó³owe informacje nt. miêdzynarodowej konferencji PP TENKO Rozwój Zasobów
Ludzkich  Sieæ Wiedzy i Dowiadczeñ znajduj¹ siê na stronie www.pwsieci.pl oraz
www.tenko.org.
Katarzyna Wachnicka
Wy¿sza Szko³a Biznesu, Radom
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Sieci wspó³pracy w projektach Inicjatywy
Wspólnotowej Equal
Cooperation Networks in EQUAL Community
Initiative projects
Radom 2006
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (EQUAL)
jest platform¹, umo¿liwiaj¹c¹ poszukiwanie
i uczenie siê nowych sposobów osi¹gania celów
polityki Europejskiej Strategii Zatrudnienia i Procesu Integracji Spo³ecznej. EQUAL jest instrumentem s³u¿¹cym wypracowywaniu nowych
sposobów zwalczania dyskryminacji i nierównoci na rynku pracy, dostarcza przyk³adów dobrych
praktyk w zakresie nowatorskich podejæ, k³ad¹c
nacisk na aktywn¹ wspó³pracê miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, zapewniaj¹c tym samym stosowanie oraz upowszechnianie na terenie Unii
Europejskiej najbardziej pozytywnych rozwi¹zañ.
EQUAL jest realizowany poprzez Partnerstwa na rzecz Rozwoju (107 partnerstw)  innowacyjny instrument w rozwi¹zywaniu problemów rynku pracy, które realizuj¹ projekty w piêciu obszarach tematycznych:
· 38 Partnerstw w zakresie tematycznym A
· 27 Partnerstw w zakresie tematycznym D
· 25 Partnerstw w zakresie tematycznym F
· 13 Partnertstw w zakresie tematycznym G
· 4 Partnerstwa w zakresie tematycznym I
Szerzej przedstawiam realizacjê projektów
obszaru tematycznego F IW EQUAL.
Obszar ten dotyczy wspierania zdolnoci
dostosowania siê firm i pracowników do
strukturalnych zmian gospodarczych oraz
wspierania wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii. Projekty realizowane w tym obszarze musz¹ odpowiadaæ dwóm celom strategicznym tj:
· Wspieranie i utrzymanie zatrudnienia przez tych
pracowników, których kwalifikacje mo¿na dostosowaæ do wymagañ stawianych przez spo³eczeñstwo informacyjne i gospodarkê rynkow¹.
· U³atwianie i wspomaganie wykorzystania
nowych technologii i nowatorskich rozwi¹89

zañ technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie u pracodawców wiadomoci koniecznego szkolenia kadry zarz¹dzaj¹cej i pracowników w celu zwiêkszenia
konkurencyjnoci firm.
Istot¹ tematów zmierzaj¹cych do zwiêkszenia zdolnoci adaptacyjnych jest koncentrowanie siê na dzia³aniach, maj¹cych na celu udoskonalenie systemu utrzymywania zatrudnienia osób
zagro¿onych utrat¹ pracy ze wzglêdu na niski
poziom kwalifikacji, a tym samym ze wzglêdu
na niedostosowanie umiejêtnoci do wymagañ
stawianych przez pracodawców. Wzmocnienie
dotychczasowych dzia³añ polegaæ bêdzie na testowaniu metod wyrównywania ró¿nic miêdzy
poziomem kwalifikacji pracowników, a rozwojem przedsiêbiorstw zwi¹zanym z wprowadzaniem nowoczesnych technologii.
Poniewa¿ system kszta³cenia ustawicznego oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii jest stosunkowo najs³abiej upowszechnione wród pracowników i pracodawców sektora
MSP (wzrost innowacyjnoci MSP jest jednym
z kluczowych elementów krajowej polityki innowacyjnej), dzia³ania bêd¹ koncentrowaæ siê
na wzmocnieniu struktur i systemów wsparcia
zdolnoci adaptacyjnych w tym sektorze.
Ze wzglêdu na charakter tematu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, utworzone w celu realizacji wskazanych wy¿ej dzia³añ, maj¹
w wiêkszoci przypadków charakter sektorowy,
ze szczególnym uwzglêdnieniem MSP w sektorach gospodarki, w których planuje siê testowanie i upowszechnianie modeli wsparcia pracowników zagro¿onych utrat¹ pracy oraz modeli wsparcia przedsiêbiorstw w zakresie wprowadzania nowoczesnych technologii, a tak¿e
Partnerstwa o charakterze geograficznym,
szczególnie na terenach, gdzie przeprowadzana
jest restrukturyzacja tradycyjnych ga³êzi przemys³u.
Dla wsparcia merytorycznego projektów
w zakresie realizacji dzia³añ partnerstw w celu
opracowania lepszych rezultatów oraz realizacji polityki w³¹czania ich do nurtu krajowej po90

lityki, upowszechniania dobrych praktyk na forach dyskusyjnych, stworzenia platformy wspó³pracy, wymiany dowiadczeñ, powo³ano Krajowe Sieci Tematyczne (KST)1 .
W temacie F KST, obok przedstawicieli
Partnerstw na rzecz Rozwoju, w dzia³ania Sieci
zaanga¿owani s¹ przedstawiciele ministerstw,
w³adz samorz¹dowych, eksperci spoza partnerstw, przedstawiciele Instytucji Zarz¹dzaj¹cej
Equal i Krajowej Struktury Wsparcia. Zadania
Sieci realizowane s¹ w formie spotkañ comiesiêcznych. Do chwili obecnej na posiedzeniach
Sieci opracowano Strategiê tematyczn¹ dla Tematu F, a tak¿e szczegó³owe kryteria oceny
rezultatów, przeprowadzono walidacjê efektów
w ramach powo³anych trzech grup roboczych:
1. Elastyczne formy pracy, 2. Innowacyjne rozwi¹zania s³u¿¹ce utrzymaniu aktywnoci zawodowej, 3. Innowacyjne narzêdzia rynku pracy.
W pracach KST F bior¹ udzia³ nastêpuj¹ce Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (PRR):
· Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji
informatycznych w Polsce (F0030), lider 
Wy¿sza Szko³a Biznesu  School of Business-National Louis University;
· Platforma e-Dialog (F0059), lider  Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o.;
· Pomys³ na sukces (F0016), lider  Powiat
Wodzis³awski;
· System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na terenach s³abo zurbanizowanych
(F0086), lider  Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji w Zamociu;
· Orodek RENOWATOR dla Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw (F0101), lider  Instytut Maszyn Matematycznych;
· Mentoring poprzez IT (F0238), lider  Krajowa Agencja Informacyjna Info Sp.z.o.o.;
· Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury
przedsiêbiorczoci i etyki rynku pracy
1

Strategia w³¹czania do g³ównego nurtu polityki rezultatów programu operacyjnego  Program Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 20042006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
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(F0290), lider  Fundacja Instytut Badañ
nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym;
Partnerstwo Wyrównania Szans (F0490), lider  Region Warmiñsko-Mazurski NSZZ
Solidarnoæ;
EUROSTER Partnerstwo na rzecz zdolnoci adaptacyjnych pracowników przemys³u
okrêtowego (F0515), lider  Instytut Badañ
nad Gospodark¹ Rynkow¹  Gdañska Akademia Bankowa;
Sojusz dla pracy (F0607), lider  United
Nations Development Pragramme;
Dynamizm i dowiadczenie  wspólne sterowanie zmian¹ (F0613), lider  ¯orska Izba
Gospodarcza;
Budujmy Razem (F0642), lider  Warmiñsko-Mazurski Zak³ad Doskonalenia Zawodowego;
Wspieranie zdolnoci wykorzystania technologii informatycznych przez MP w woj.
Warmiñsko-Mazurskim (F0326), lider  Idea!
Management Consulting Sp. Z o.o.;
ElaStan  Promocja Elastycznych Stanowisk
Pracy i ochrona kapita³u intelektualnego
firm: (F0580), lider  Procesy Inwestycyjne
S.A.;
ENTER  Partnerstwo na rzecz telepracy,
przedsiêbiorczoci i równouprawnienia
(F0591), lider  Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o.;
Telepraca szans¹ na zwalczanie nierównoci
i dyskryminacji na rynku pracy (F0007), lider  Zachodniopomorska Szko³a Biznesu;
MAYDAY  model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych
w gospodarce, (F0114), lider  Zarz¹d Regionu Gdañskiego NSZZ Solidarnoæ;
WAMP Wsparcie Adaptacyjnoci Ma³ych
Przedsiêbiorstw (F0446), lider  Dolnol¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego;
Opolski e-Rzemielnik (F 0551), lider  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej;
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Centrum Zielonych Technologii (F0561), lider  Podlaska Stacja Przyrodnicza NAREW;
· Modelowy System Przystosowania Kadr
Przedsiêbiorstw do Zmian Strukturalnych
w Gospodarce (F0576), lider  Forum
Zwi¹zków Zawodowych;
· Nowe szanse transgranicznego rynku pracy
i gospodarki Euroregionu Nysa (F0212), lider  Fundacja Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoci.
· Przedsiêbiorczoæ w sieci  Internet szans¹
na wzrost konkurencyjnoci (F0320), lider 
Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy.
Zadania partnerstw realizowane s¹ poprzez udzia³ w nich nastêpuj¹cych instytucji/ organizacji:
· Instytuty naukowo-badawcze i szko³y wy¿sze,
· Zwi¹zki zawodowe pracowników, zwi¹zki
pracodawców,
· Izby gospodarcze, przemys³owo-handlowe,
bran¿owe,
· Kluby biznesu, agencje rozwoju przedsiêbiorczoci rozwoju lokalnego,
· Organy administracji samorz¹dowej, wojewódzkiej,
· Przedsiêbiorstwa,
· Wojewódzkie urzêdy pracy,
· Stowarzyszenia i fundacje, wspieraj¹ce rozwój lokalny,
· Instytucje otoczenia biznesu.
Ogó³em jest to oko³o 155 instytucji. Szczególne znaczenie przywi¹zuje siê w tym temacie
do udzia³u w Partnerstwach tak ró¿norodnej
rzeszy instytucji, których potencja³ pozwala na
opracowanie zindywidualizowanych programów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb
przedsiêbiorstw i ich pracowników2, okrelenia
·

2

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL  Informator dla
wnioskodawcy. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Fundacja Fundusz Wspó³pracy, Warszawa 2004.
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zakresu doradztwa, przedstawienia przyk³adów
dobrych praktyk w rozwoju konkurencyjnoci,
a tak¿e wspó³pracy w zakresie naukowego opracowania osi¹gniêæ projektów naszej grupy oraz
rozwa¿enia mo¿liwoci rozwoju i kontynuacji
rezultatów.
Z inicjatywy Instytutu Technologii Eksploatacji  Pañstwowego Instytutu Badawczego
(ITeEPIB) w Radomiu, lidera projektu Przedsiêbiorczoæ w sieci  Internet szans¹ na wzrost
konkurencyjnoci (F0320), ostatnie posiedzenie KST F, a pierwsze posiedzenie typu wyjazdowego (poza Warszaw¹) odbywa³o siê
w Radomiu w dniach 1819 wrzenia 2006 r.
Pierwszy dzieñ spotkania dotyczy³ planów Sieci na przysz³oæ, m.in. opracowania bazy informacji o inicjatywach upowszechniaj¹cych rezultaty partnerstw (konferencje, seminaria, warsztaty), w których mog³yby wzi¹æ udzia³ pozosta³e partnerstwa, uzupe³nienia strategii tematycznej dla tematu F, koncepcji zmian prawnych
w kontekcie osi¹gniêtych rezultatów PRR, dalszych spotkañ i ich tematyki, opracowania wykazu literatury, z której mogliby korzystaæ
przedstawiciele KST F.
Drugi dzieñ spotkania rozpocz¹³ siê od
konferencji prasowej, której celem by³o przedstawienie informacji nt. Inicjatywy Wspólnotowej Equal, strategii tematycznej Krajowej Sieci Tematycznej, tematu F oraz przyk³adów
dobrych praktyk  rezultatów wypracowanych
przez PRR. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Struktury Wsparcia PIW
Equal, w osobach: Ma³gorzata Ku-Konieczna
 Sekretarz KST dla Tematu F, Agnieszka Ma-
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³eta  Kierownik Dzia³u Projektów Tematów F,
G, I  KSW, Aleksander Wasiak-Radoszewski
 sekretarz KST dla Tematu D; przedstawiciele
partnerstw: Henryk Bednarczyk  PRR Przedsiêbiorczoæ w sieci  Internet szans¹ na wzrost
konkurencyjnoci, Kamila Je¿owska  wiceprzewodnicz¹ca KST F i przedstawiciel partnerstwa ElaStan  Promocja Elastycznych Stanowisk Pracy i ochrona kapita³u intelektualnego
firm. Media lokalne reprezentowali dziennikarze
TV Dami, Tygodnika Radomskiego, Radia Rekord,
Radomskiego Magazynu Samorz¹dowego.
Na konferencjê zaproszono przedstawicieli
lokalnych w³adz samorz¹dowych, instytucji otoczenia biznesu. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Banasiewicz  Zastêpca Prezydenta Miasta Radomia, Tadeusz Derlatka  Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Radomia, Jerzy Kacak 
Dyr. Wydzia³u Promocji i Rozwoju Urzêdu Miasta, Janusz Kalotka  Prezes Zarz¹du Izby Przemys³owo-Handlowej Ziemi Radomskiej, Ryszard Wiosna  Dyrektor WUP w Warszawie
Delegatura w Radomiu.
W dniu 19 wrzenia  drugim dniu spotkania KST F, przedstawiciel Instytucji Zarz¹dzaj¹cej PIW Equal  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawi³ ostateczny kszta³t
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (PO
KL), jednego z programów operacyjnych stanowi¹cych instrumenty realizacji Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007
2013. Dalsza czêæ spotkania dotyczy³a warsztatów metodycznych nt. Standaryzacja kwa-
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lifikacji zawodowych w Polsce oraz Metodyka opracowania modu³owych programów
kszta³cenia zawodowego. Przyk³ady i baza
danych. Warsztaty poprowadzili eksperci:
dr Ireneusz Woniak i dr Krzysztof Smela 
przedstawiciele ITeE  PIB. Systemowe ujêcie tematu by³o szczególnie interesuj¹ce ze
wzglêdu na zadania, jakie Partnerstwa na
Rzecz Rozwoju, w temacie F realizuj¹
w swoich projektach, ka¿de bowiem partnerstwo wspiera konkurencyjnoæ grup spo³ecznych lub zawodowych.
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Dorota Koprowska, Iwona Kacak
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB
Radom
Kompetencje w kszta³ceniu ustawicznym
Competences in continuing education
Miêdzynarodowa konferencja w ramach
Letniego Uniwersytetu Badañ i Innowacji
na rzecz Kszta³cenia Ustawicznego,
1821 wrzenia 2006 r., Kraków
W ostatnich latach pojêcie kompetencji
w kontekcie kszta³cenia ustawicznego nabra³o
wiêkszego znaczenia. Dlatego te¿ zaistnia³a
potrzeba zastanowienia siê nad ich znaczeniem
oraz przeanalizowania roli, jak¹ kompetencje
odgrywaj¹ w dziedzinie kszta³cenia i szkolenia
EDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 3/2006

zawodowego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wyzwania,
jakie stawia przed nami rozwój edukacji i kszta³cenia ustawicznego spowodowa³y, ¿e refleksja
nad t¹ tematyk¹ sta³a siê koniecznoci¹.
W dniach 1821 wrzenia 2006 roku Letni
Uniwersytet Europejski Badañ i Innowacji na
rzecz kszta³cenia ustawicznego zorganizowa³
w Krakowie seminarium na temat Kompetencje
w kszta³ceniu ustawicznym. Celem seminarium
by³a debata nad pojêciem kompetencji. Uczestnicy dyskutowali nad trudnoci¹ zdefiniowania
go w znaczeniu ogólnym, a ponadto poruszano
kwestiê takich pojêæ jak: kompetencje przekrojowe, kompetencje wspólne, kompetencje i potencja³ rozwojowy, podstawy wyró¿niania kompetencji.
Seminarium zorganizowane by³o w formie
czterech, równolegle prowadzonych warsztatów,
z których ka¿dy dotyka³ innej problematyki zwi¹zanej z kompetencjami. Organizatorzy zalecali
konsekwentne uczestnictwo w jednym z warsztatów przez trzy dni, co mia³o s³u¿yæ wiêkszemu
zaanga¿owaniu oraz g³êbszemu zapoznaniu siê
z zaproponowan¹ tematyk¹ zajêæ. Punktem wyjcia do pracy warsztatowej by³y dowiadczenia
i innowacje, podejmowane w poszczególnych regionach Europy i wiata. Pozwoli³y one zidentyfikowaæ problemy, trudnoci oraz kontrowersje
zwi¹zane z pojêciem kompetencji w odniesieniu
do szkó³, przedsiêbiorstw, kszta³cenia zawodowego, ¿ycia spo³ecznego. Na zakoñczenie odby³y siê plenarne obrady okr¹g³ego sto³u, podczas
których sformu³owane zosta³y wnioski oraz
przedstawione konkluzje i zalecenia. Zostan¹ one
nastêpnie skierowane do polityków, naukowców
i dzia³aczy lokalnych w celu zasygnalizowania
im poruszonych problemów oraz ewentualnego
skierowania uwagi tych osób w stronê zagadnienia kompetencji. Wówczas mogliby podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do rozpowszechnienia pracy
nad kompetencjami, jak równie¿ rozszerzenia
mo¿liwoci rozwijania i doskonalenia swoich
kompetencji.
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Warsztaty
W ramach seminarium odby³y siê prace
warsztatowe, polegaj¹ce na wspólnej dyskusji
oraz omawianiu problemów i zagadnieñ zwi¹zanych z kompetencjami. Ka¿dy warsztat porusza³ osobne zagadnienia, które jednak zogniskowane by³y wokó³ tematyki kompetencji
w kszta³ceniu ustawicznym. Na koniec uczestnicy poszczególnych warsztatów spotkali siê,
aby wspólnie omówiæ zebrane dowiadczenia.
Tematyka warsztatu 1 dotyczy³a udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób identyfikuje siê kompetencje? Wiadomo, ¿e pewne
zdolnoci nabywane s¹ w ca³ym procesie rozwoju ludzkiego od najm³odszych lat. Dlatego
warto uwiadomiæ sobie, jakie czynniki maj¹
wp³yw na rozwój i poszerzanie w³asnych kompetencji oraz gdzie kompetencje maj¹ swoje ród³o. Rozwa¿ano kulturowe ród³a kompetencji,
tak aby przedstawiæ model, który ma celu zapewnienie sukcesu grupie, organizacjom i wspólnotom, bior¹c pod uwagê, ¿e w wiêkszoci przypadków sukces cile indywidualny jest negatywny z punktu widzenia spo³ecznego z nieodpowiedzialnymi zachowaniami, biernymi, nieznonymi, nieuczciwymi lub niesolidarnymi, uzasadnionymi jednak przez dominuj¹c¹ kulturê naszych
czasów. Przedstawiono system wierzeñ i wartoci
wspó³zale¿nych o charakterze etniczno -gospodarczym, który jest w³aciw¹ decyzj¹ kulturow¹ dla
stworzenia wszelkiego rodzaju kompetencji przekrojowych, mog¹cych mieæ zastosowanie w wielu
kontekstach oraz sytuacjach w zakresie dzia³añ
osób czynnych zawodowo lub potencjalnie czynnych, z korzyci¹ dla jednostki oraz spo³eczeñstwa.
W kontekcie pojêcia kompetencji wa¿na
jest tak¿e kwestia mo¿liwoci zatrudnienia.
W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat idea w³¹czenia spo³ecznego, rozumianego jako stan faktyczny, uzyskiwany raz na zawsze, z chwil¹ gdy pracownik znajdzie sta³¹ posadê, okazywa³a siê
coraz bardziej z³udna, gdy¿ czêstotliwoæ reorganizowania zatrudnienia nie gwarantuje ju¿
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do¿ywotniej stabilizacji. Przekracza ona tak¿e
wizje insercji (w³¹czenia spo³ecznego) spo³eczno-zawodowej, mierzonej w kategoriach kwalifikacji (wykszta³cenie lub okres dowiadczenia zawodowego) oraz opartej na terminach
zmiennych spo³eczno-ekonomicznych, takich
jak wiek, p³eæ, zawód itp.
Jedna z przedstawionych podczas tego
warsztatu prezentacji dotyczy³a roli trenera zatrudnienia wspieranego (metoda coachingu) 
wypracowanej w ramach projektu Akademia
przedsiêbiorczoci. Rozwój alternatywnych
form zatrudnienia. Punktem wyjcia do okrelenia kompetencji trenera by³a analiza zakresu
zadañ i jego usytuowanie w strukturze organizacyjnej. Pozwoli³o to na zidentyfikowanie celu
stanowiska wraz z jego szczegó³owym opisem.
Rol¹ trenera zatrudnienia wspieranego jest pomoc klientowi w drodze powrotu na rynek pracy. Do jego najwa¿niejszych zadañ nale¿y:
· pozyskanie informacji na temat potencja³u
klienta i jego mo¿liwoci rozwojowych,
· bie¿¹ce motywowanie, analizowanie i wspieranie klienta (IPD),
· nawi¹zanie kontaktów z pracodawcami,
w celu pozyskania miejsc pracy dla klientów,
· wprowadzenie klienta do pracy na otwartym
rynku, w firmie socjalnej lub pomoc w samozatrudnieniu,
· zapoznanie klienta z procedurami, warunkami pracy, zadaniami stanowiska pracy,
· monitorowanie procesu adaptacji klienta i jego
funkcjonowania w miejscu pracy.
W sytuacji, kiedy wielu ludzi boryka siê
z problemami na rynku pracy i znajduje trudnoci w dostosowaniu siê do wymagañ stawianych
przez pracodawców, pomys³ przedstawiony
w tej prezentacji wyda³ siê bardzo interesuj¹cy.
W szczególnoci skierowany jest do osób, które przez jaki czas pozostawa³y bezrobotne
i obecnie maj¹ trudnoci ze znalezieniem pracy
oraz odnalezieniem siê na nowym stanowisku
pracy. Zaproponowane rozwi¹zania tej kwestii
mog³yby wiele zmieniæ na rynku pracy i pomóc
wielu osobom, które nie potrafi¹ samodzielnie
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poradziæ sobie ze znalezieniem zatrudnienia
i wykazania swoich kompetencji.
Innym ciekawym pomys³em na polepszenie kompetencji, skierowanym g³ównie do m³odzie¿y, jest wielojêzycznoæ. Projekt stawia zadanie lepszego poznania postaw m³odzie¿y podleg³ej obowi¹zkowi szkolnemu wzglêdem wieloci jêzyków o rozmaitym statucie oraz motywacji m³odych ludzi do rozwoju kompetencji
komunikacyjnych w poszczególnych jêzykach,
posiadanych w tej materii zasobów, jak równie¿ wypracowania cie¿ek, które pozwala³yby
pokonywaæ przeszkody wielojêzycznoci
i uwra¿liwiaæ na wagê zagadnienia. Zak³ada on
tak¿e zdefiniowanie sposobu i mo¿liwoci pomiaru kompetencji w dziedzinie komunikacji
w jêzykach nowoczesnych. Celem tego projektu jest otworzenie zagranicznych rynków pracy
dla m³odych ludzi oraz zlikwidowanie wszelkich barier jêzykowych, które s¹ zwykle g³ówn¹
przeszkod¹ podjêcia pracy poza krajem.
Prezentacje warsztatu 2 stara³y siê udzieliæ odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób rozwijaæ kompetencje? G³ówne zagadnienia dotyczy³y procesów pedagogicznych wprowadzanych dla u³atwiania rozwoju kompetencji, zmian
metod pedagogicznych, wspierania ich oraz rozpowszechniania informacji w zale¿noci od rodowiska (szkolnictwo, przedsiêbiorstwa, kszta³cenie, spo³eczeñstwo).
Jedn¹ z ciekawszych prezentacji by³o
Przejcie od szko³y do aktywnego ¿ycia zawodowego. Ta kwestia jest bardzo istotna w kontekcie kszta³cenia ustawicznego, gdy¿ bardzo
czêsto wykszta³ceni ludzie maja trudnoci
w prze³o¿eniu swoich kompetencji z teorii na
praktykê. Dlatego te¿ skupiono siê na nauczaniu drugiej szansy, nauczaniu doros³ych nie
tylko w podnoszeniu kwalifikacji osób posiadaj¹cych ma³e kwalifikacje lub nie posiadaj¹cych ich wcale, ale równie¿ w optymalizacji ich
szans na zatrudnienie. Poniewa¿ has³em wszystkich odnosz¹cych sukces osób, przedsiêbiorstw,
szkó³ i innych organizacji na ca³ym wiecie jest
dzi jakoæ, powiêcono tak¿e wiele uwagi jaEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 3/2006

koci na standardy ISO. Wspó³czenie w dobie
dynamicznego rozwoju globalizacji, spo³ecznej
gospodarki rynkowej i spo³eczeñstwa informacyjnego stosowanie norm ISO znajduje wielu
zwolenników we wszystkich sferach naszego
¿ycia. Jest bowiem miarodajn¹, wiarygodn¹
i przekonuj¹c¹ form¹ przestrzegania uznawanego w skali miêdzynarodowej standardu jakoci
danego produktu lub us³ugi, w tym tak¿e us³ug
edukacyjnych. Obecnie polskie instytucje
owiatowe podejmuj¹ wspó³pracê w celu polepszenia jakoci us³ug, prowadz¹ badania na rynku us³ug edukacyjnych, czynnoci marketingowych, opracowuj¹ prognozy struktury zawodowej w zasiêgu swojego oddzia³ywania.
Jedna z prezentacji w ramach warsztatu 2
dotyczy³a pojêcia kompetencji komunikacyjnych w perspektywie historyczno-geograficznej, czyli omówiono zmiany pojêcia kompetencji komunikacyjnych w programach i podrêcznikach od lat 80. W szybko zmieniaj¹cym siê
wiecie gospodarczym coraz czêciej mamy do
czynienia z powo³ywaniem siê na kluczowe
kompetencje i umiejêtnoci podstawowe, wykraczaj¹ce poza zwyk³¹ wiedzê specjalistyczn¹
i kwalifikacje tematyczne. W ten sposób równie¿ kompetencje spo³eczne trafi³y na listê najbardziej poszukiwanych umiejêtnoci podstawowych. Pocz¹tkowe szkolenie zawodowe koncentruje siê na nauczaniu formalnym, opieraj¹cym
siê na przekazywaniu specjalistycznej i zwi¹zanej
z prac¹ oraz kompetencjami wiedzy zawodowej,
co prowadzi do osi¹gniêcia uznanych kwalifikacji. W przypadku umiejêtnoci spo³ecznych bardzo czêsto prowadzi to do uczenia siê na pamiêæ
optymalnych technik spo³ecznych, które jednak nie s¹ umiejêtnociami spo³ecznymi.
Warsztat 3 poruszy³ zagadnienie: Jak doprowadziæ do uznania i oceny kompetencji?
Istotn¹ (jeli nie najistotniejsz¹) kwesti¹ w ca³ym zagadnieniu kompetencji w kszta³ceniu
ustawicznym jest ocena i zatwierdzanie kompetencji. Czêsto napotykamy na problemy spo³eczne lub instytucjonalne jakie stwarza zatwierdzenie zdobytego dowiadczenia.
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Jednym z pomys³ów na u³atwienie tego
procesu jest rozwój systemu punktowego jednostek transferowych dla potrzeb szkolenia i nauczania zawodowego (ECVET). Podczas spotkania
zaprezentowano kilka pierwszych wyników badañ europejskich oraz przedstawiono projekty
reorganizacji systemu szkolenia i nauczania zawodowego pod k¹tem integracji z systemem
ECVET (przyk³ad ten dotyczy³ Belgii).
Ponadto przedstawiono pomys³ wdro¿enia
do Polski systemu EUROPASS  zestawu dokumentów, maj¹cych wspomagaæ swego u¿ytkownika w takim przedstawieniu jego kwalifikacji dowiadczenia zawodowego, aby by³y one
zrozumia³e nie tylko w kraju ojczystym, ale tak¿e w ca³ej Europie. Omówiono postulaty maj¹ce pomóc w skutecznym wprowadzeniu EUROPASS w Polsce i dostosowania go do wymagañ
pozosta³ych krajów Unii Europejskiej.
W czasie warsztatu 3 wspomniano o jeszcze kilku pomys³ach ró¿norodnych systemów
ujednolicaj¹cych identyfikacjê kompetencji. Ten
zakres by³ szczególnie godny uwagi ze wzglêdu na ogromn¹ potrzebê dostosowania poszczególnych norm krajów cz³onkowskich do ogólnych standardów unijnych.
Warsztat 4 by³ niejako podsumowaniem
korzyci, p³yn¹cych z poszerzania kompetencji
oraz prognoz¹ najbardziej potrzebnych kompetencji w przysz³oci. Pokrelono rolê pañstwa
w kszta³towaniu kompetencji pracowniczych
oraz wysuniêto wnioski i propozycje kompetencji najbardziej oczekiwanych na rynku pracy w przysz³oci.
Seminarium uwypukli³o kompetencje jakie powinno siê rozwijaæ od wieku przedszkolnego a¿ po trzeci wiek, aby ¿yæ w spo³eczeñstwie wiedzy. Bardzo wa¿na jest tu polityka
pañstwa, która odgrywa kluczow¹ role w kszta³towaniu systemu edukacji. Mo¿e siê ona wiêc
tak¿e przyczyniæ do rozwoju i uznawania kompetencji. Mo¿na wysun¹æ wniosek, i¿ potrzebna jest gruntowna reorganizacja systemu edukacji i szkoleñ w wielu krajach, aby dostosowaæ je do zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku pra96

cy, gospodarki oraz globalizacji wkraczaj¹cej
w niemal wszystkie sfery naszego ¿ycia. Seminarium pozwoli³o na uwiadomienie sobie
ogromnej potrzeby wdra¿ania kompetencji, ich
rozwoju i uznawania. Szczególnie wa¿n¹ rolê
odgrywaj¹ kompetencje w kszta³ceniu ustawicznym, które jest z kolei szans¹ zaistnienia profesjonalnej, wysoko wykwalifikowanej kadry na
europejskim rynku pracy.
Ludmi³a £opaciñska-Kupidura
Instytut Technologii Eksploatacji  PIB, Radom

Schulungszentrum Fohnsdorf, Austria
Schulungszentrum Fohnsdorf (SZF) to instytucja szkolenia zawodowego, która mieci siê
w regionie Austrii- Steiermark i oferuje elastyczne, modu³owe szkolenia zawodowe, rozwi¹zania e-kszta³cenia, szkolenia umiejêtnoci miêkkich, a tak¿e podstawowych kwalifikacji. G³ównym partnerem centrum jest urz¹d pracy w Steiermark. Centrum, poprzez wysokie kwalifikacje
zawodowe w ró¿nych bran¿ach ekonomicznych,
stara siê stworzyæ podstawy dla wzrostu ekonomicznego oraz innowacji regionu i okolicy.
Celem, jest tak¿e zdobycie narzêdzi niezbêdnych dla uzyskania zdolnoci do podjêcia pracy oraz adaptacji jednostek. Dzia³ania te ukierunkowane s¹ na ochronê przed bezrobociem.
Ka¿dego roku, 1500 osób szukaj¹cych pracy uczestniczy w jednym z wielu szkoleñ oferowanych przez centrum. Ukierunkowanie na
strukturê modu³ow¹, a tak¿e wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania takich jak telekszta³cenie i e-kszta³cenie, a ponadto uzupe³niaj¹ce kursy umiejêtnoci miêkkich i spo³ecznych
takich jak zarz¹dzanie konfliktem, efektywna
komunikacja oraz praca w zespole, to cechy
charakterystyczne dla centrum. Czêci¹ wiêkszoci szkoleñ zawodowych jest doskonalenie
umiejêtnoci pos³ugiwania siê jêzykiem obcym.
Doradztwo  szkolenie  towarzyszenie to
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motto szko³y, które oznacza, ¿e nie wszystkie
kursy w Fohnsdorf s¹ uniwersalne. Szko³a oferuje tak¿e kursy indywidualne, które dostosowane s¹ do wczeniejszego dowiadczenia
i kwalifikacji. Z pomocy mo¿na równie¿ skorzystaæ po ukoñczeniu kursu.
W ramach projektów Unii Europejskiej
szko³a wspó³pracuje z miêdzynarodowymi instytucjami do spraw badañ i rozwoju. Najwa¿niejszy jest udzia³ w projekcie MoFIT (Ponadnarodowy Model Elastycznego Kszta³cenia
Zawodowego z Zakresu Przemys³u; patrz poni¿ej). W ramach projektu MoFIT centrum opracowa³o przez Internet elastyczny system kszta³cenia modu³owego dla zagadnieñ technicznych.
Projekt ten prowadzony by³ we wspó³pracy
partnerów z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz Holandii. MoFIT2 to projekt, którego
celem jest podniesienie przejrzystoci kwalifikacji z zakresu mechatroniki. Prowadzony jest
wspólnie z partnerami z Irlandii, Niemiec, Rumunii i Polski.
Centrum prowadzi dwa dalsze projekty finansowane przez Uniê Europejsk¹. Pierwszy,
koordynowany przez Phare, nazywa siê Lingue in Piazza i jest projektem ukierunkowanym na naukê jêzyków obcych. Skierowany jest
do osób doros³ych z ograniczon¹ znajomoci¹
jêzyka obcego. Aby umo¿liwiæ kursantom poznawanie nowych jêzyków, a co za tym idzie
zrealizowaæ cel projektu, zagwarantowana jest
pomoc trenerów. Partnerami projektu s¹ instytucje z W³och, Turcji i Polski.
Drugi projekt Arbeitsplatzkenntnisse nach
Mass, organizowany jest we wspó³pracy ze
S³oweni¹. Zajmuje siê analizami wiedzy i umiejêtnoci niezbêdnymi dla pracowników MSP,
samozatrudnionych oraz pracowników administracji publicznej w dwóch regionach w Austrii
i S³owenii. Ostatecznym celem projektu jest
rozwój szkoleñ adaptacyjnych, które wykorzystaj¹ najnowsze technologie informacyjne i komunikacyjne. Projekt finansowany jest przez
inicjatywê Komisji Europejskiej interreg. Bardzo wa¿ne jest to, ¿e centrum regularnie odwieEDUKACJA ustawiczna DOROS£YCH 3/2006

dzaj¹ delegacje z pozosta³ych krajów europejskich, które chc¹ zapoznaæ siê z metodologi¹
nauczania oraz dowiadczeniem centrum.
Szko³a powsta³a w 1972 roku, kiedy region
przeszed³ przez kryzys ekonomiczny. Jej g³ównym celem by³o przeszkolenie i podniesienie
kwalifikacji by³ych górników dotkniêtych bezrobociem. Szko³a by³a rozbudowywana i odnawiana kilka razy, ostatnio w 1996 roku. Obecnie oferuje dobrze wyposa¿one sale wyk³adowe, centrum komputerowe, nowoczesny sprzêt
audiowizualny oraz now¹ restauracjê, która
funkcjonuje tak¿e jako miejscowe centrum szkoleniowe dla zawodów zwi¹zanych z hotelarstwem i gastronomi¹. Przy szkole dzia³a hotel,
daj¹cy mo¿liwoæ zakwaterowania uczestnikom
spoza regionu.
Centrum szkoleniowe Fohnsdorf postrzega siebie jako ³¹cznika pomiêdzy miejscowym
urzêdem pracy, osobami poszukuj¹cymi pracy
a ekonomi¹. Centrum nawi¹za³o blisk¹ wspó³pracê z lokalnymi firmami, aby mieæ pewnoæ,
¿e oferowane kwalifikacje s¹ zawsze aktualne.
Pomimo, ¿e centrum jest pierwszym i g³ównym
partnerem urzêdu pracy, odgrywa tak¿e znacz¹c¹ rolê w reintegracji na rynku pracy osób
bezrobotnych poprzez oferowanie im zarówno
poszukiwanych kwalifikacji zawodowych, jak
i efektywnych kursów szkoleniowych. 77% absolwentów SFZ znajduje pracê w ci¹gu trzech
miesiêcy od zakoñczenia szkolenia. Centrum
finansowane jest ze rodków publicznych i stosuje wysokiej jakoci system zarz¹dzania, który zosta³ nagrodzony certyfikatem ISO.
SZF d¹¿y do zaanga¿owania w swoje dzia³ania w takim samym stopniu zarówno kobiet,
jak i mê¿czyzn. Centrum zajê³o pierwsze miejsce w regionalnym rankingu równouprawnienia
p³ci. 50% cz³onków zarz¹du stanowi¹ kobiety
oraz osoby zatrudnione na pó³ etatu, mo¿liwe
s¹ tak¿e pokrewieñstwa na wszystkich szczeblach hierarchii. Dzia³aj¹ specjalne programy
orientacji i kwalifikacji kobiety dla kobiet,
których celem jest zapoznanie kobiet z umiejêtnociami technicznymi. Takie dzia³ania po97

zwoli³y na zwiêkszenie liczby kobiet uczestnicz¹cych w szkoleniach technicznych, a co za
tym idzie stworzenie dla nich miejsc pracy. Bior¹c pod uwagê brak techników na austriackim
rynku pracy bardzo wa¿ne sta³o siê przezwyciê¿enie niechêci kobiet do szkoleñ technicznych.
The Bildungs- und Managmentserive
Gmbh (Us³ugi edukacyjno-administracyjne Sp.
z. o.o) to filia centrum szkoleniowego Fohnsdorf. Oferuje zró¿nicowane programy szkoleniowe dla firm, organizacji i osób indywidualnych. Specjalizuje siê w szkoleniach zawodowych, interdyscyplinarnych kwalifikacjach kluczowych oraz umiejêtnociach spo³ecznych.
Szkolenia te skierowane s¹ w szczególnoci do
MSP, które chc¹ wejæ na nowe rynki, wprowadziæ nowe metody produkcyjne lub zmieniæ organizacjê pracy.
Firma ta podziela koncepcjê szko³y, doradzaæ  szkoliæ  towarzyszyæ. Rekomendacje firmy oparte s¹ na ankietach wype³nianych
przez pracowników oraz na danych operacyjnych. Po zakoñczonym szkoleniu mo¿liwe s¹
us³ugi, maj¹ce na celu kontroling oraz zwrotn¹
wymianê informacji. Koncepcja The Bildungsund Managmentserive Gmbh oparta jest na bardzo wa¿nej pomocy poszkoleniowej. Towarzyszy przy wprowadzaniu w dzia³ania firmy nowo
nabytych kwalifikacji, a tak¿e pomaga w analizie danych operacyjnych z wybranych okresów
czasu.

Oferta
System modu³owy
Podczas szkoleñ centrum wykorzystuje
opracowany przez siebie system modu³owy.
Szkolenia s¹ zindywidualizowane na tyle na ile
modu³y mog¹ byæ dowolnie ³¹czone, w zale¿noci od potrzeb klienta oraz wymagañ przysz³ego miejsca pracy. Kursanci mog¹ zmieniaæ
modu³y zgodnie z wczeniejszymi kwalifikacjami i dowiadczeniem, a tak¿e powtarzaæ je
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w przypadku choroby lub niepowodzenia bez
ryzyka przerwania szkolenia. Struktura modu³owa pozwala ponadto rozpocz¹æ dowolne szkolenia w dowolnym czasie.
Modu³y trwaj¹ rednio 20 dni roboczych.
Na zakoñczenie ka¿dego modu³u przeprowadzane s¹ egzaminy teoretyczne i praktyczne. W razie koniecznoci istnieje mo¿liwoæ uczestniczenia w modu³ach wprowadzaj¹cych. Modu³y
przygotowywane s¹ we wspó³pracy z ró¿nymi
firmami, aby mieæ pewnoæ, ¿e s¹ aktualne.
Oprócz tego pod sta³¹ obserwacj¹ znajduje siê
tak¿e rynek pracy.
Oferta szkoleniowa jest bardzo bogata
i obejmuje: technologiê automatyki, oferuj¹c¹
modu³y z zakresu hydrauliki, pneumatyki, robotyki, ca³kowicie zintegrowanej automatyki,
oraz kontroli programowania. Zawody Biurowe i Administracyjne, oferuj¹ce modu³y z podstaw rachunkowoci, rozliczania kosztów i zasobów ludzkich (wliczaj¹c obs³ugê MS Excel),
controlingu, zarz¹dzania biurem, MS Word,
marketingu, prawa podatkowego, prawa handlowego, prawa pracy. Zaawansowane kursy rachunkowoci przygotowuj¹ce do certyfikatu
i do koñcowych egzaminów praktycznych z zawodów handlowych. CAD (Computer Aided
Design  Projektowanie Komputerowe) oraz
CAM (Computer Aided Manufacturing  Komputerowe Wsparcie Produkcji) oferuje kursy
obs³ugi programów AutoCAD, ArchiCAD
i TEBIS w obrêbie konstrukcji, stolarstwa oraz
budowy silników, jak równie¿ ca³ociowe, d³u¿sze kursy obs³ugi programów CAD i CAM.
IT (Technologia Informacyjna) oferuje
podstawowe i zaawansowane kursy komputerowe, MS Office i SAP, a tak¿e zaawansowane
kwalifikacje C++ oraz programowania i rozwoju
MFC, tworzenia stron internetowych, prowadzenie sieci komputerowych, systemów, rozwoju
Sap oraz rozwoju oprogramowania.
Technologia Komunikacyjna i Elektroniczna oferuje kwalifikacje audiowizualnego konsultanta elektronicznego i telekomunikacyjnego,
technika obs³ugi sieci, asystenta  IT, asystenta
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telekomunikacyjnego, jak równie¿ d³u¿sze kursy technologii elektronicznej i komunikacyjnej
IT oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu elektroniki przy u¿yciu programu HPI  Pass
In¿ynieria Elektryki oferuje podstawowe
kursy z zakresu elektryki, jak równie¿ kwalifikacji asystenta elektryka lub asystenta mechatronika. S¹ te¿ bardziej zaawansowane kursy
takie jak technik budowy sieci elektrycznej lub
technik mechatroniki, a tak¿e kursy przygotowuj¹ce do koñcowych egzaminów praktycznych
na technika budowy sieci elektrycznej, ponadto
stolarstwo, zawody gastronomiczne i hotelarskie, ponadto logistyka, oferuj¹ca modu³y z zarz¹dzania hurtowni¹, logistyki ogólnej oraz obs³ugi podnonika wid³owego.
Kursy i szkolenia to równie¿ Technologia
Metalu i CNC (Numeryczna Kontrola Komputerowa), oferuj¹ca podstawowe i zaawansowane kwalifikacje z zakresu budowy maszyn, konstrukcji stalowych, narzêdzi produkcyjnych, jak równie¿ modu³y CNC w obrêbie frezowania, toczenia i erozji
oraz bardziej zaawansowane kwalifikacje praktyczne i techniczne, Technologia Spawania, oferuj¹ca
podstawowe i zaawansowane modu³y w³¹czaj¹c
fuzje gazu spawalniczego, artystyczne spawanie
rêczne oraz inercjê gazu spawalniczego.
The Schlunngszentrum Fohnsdorf podczas
swoich szkoleñ szeroko wykorzystuje metody
e-kszta³cenia. Modu³y e-kszta³cenia s¹ zawsze
po³¹czone z osobist¹ instrukcj¹. Wspierane s¹
ponadto telefonicznie i przez email. Prowadzone s¹ tak¿e zajêcia praktyczne, które nadzorowane i rozwijane s¹ przez trenerów. Programy
e-kszta³cenia, tak samo jak tradycyjne kursy, organizowane s¹ w krótkich modu³ach nazywanych eModu³ami. W ofercie s¹ tak¿e produkty
tele- kszta³cenia i samokszta³cenia przeznaczone dla wiêniów, które stworzy³ BMS.
Centrum oferuje modu³y e-kszta³cenia
z nastêpuj¹cych dziedzin: Technologia Metalu,
Technologia Elektryczna, Elektronika, Technologia Spawania, Technologia Automatyki, Stolarstwo, Microsoft Orfice XP, Microsoft Orfice
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2000, Praca Biurowa i Administracja, Hotelarstwo i Catering, oraz Jêzyki Obce.
Szkolenia Praktyczne
The Bildungs- und Managmentserive
Gmbh (BMS) oferuje praktyczne szkolenia pod
nazw¹ Triality, które finansowane s¹ przez
jednostki publiczne oraz firmy uczestnicz¹ce.
Wykorzystuj¹ one regularnie szkolenia organizowane przez centrum oraz infrastrukturê (w³¹czaj¹c maszyny i technologie czêsto dla tych
firm niedostêpne), aby zdobywaæ dodatkowe
dowiadczenie, wiedzê miêdzydyscyplinarn¹,
oraz umiejêtnoci miêkkie i spo³eczne. Firmy
uczestnicz¹ce stale maj¹ udzia³ w doborze odpowiednich praktyk. Ta oferta dostêpna jest dla
24 ró¿nych zawodów z bran¿y elektronicznej
i metalowej. Treæ oraz plan zajêæ tych szkoleñ
równie¿ konsultowany jest z firmami uczestnicz¹cymi.
Oferta dodatkowa
Przy wspó³pracy z dwoma urzêdami pracy
z s¹siednich miast, centrum prowadzi grupê osób
aktywnie poszukuj¹cych pracy, która wspiera
bezrobotnych, niemaj¹cych braków kwalifikacyjnych, a posiadaj¹cych dok³adnie sprecyzowane
oczekiwania co do miejsca oraz zawodu, w którym chc¹ znaleæ zatrudnienie. Uczestnicy poni¿ej 40 roku ¿ycia mog¹ czerpaæ korzyci z nowoczesnej infrastruktury, doradztwa, zajêæ zorientowanych na ludzi oraz wiedzy o rynku pracy, którymi dysponuje instytucja. Mog¹ tak¿e braæ udzia³
w zindywidualizowanych piêciotygodniowych zajêciach modu³owych o nazwie JoBox.

Projekt MoFIT
MoFIT 1
MoFIT to projekt edukacyjno-zawodowy
z zakresu mechatroniki, technologii, która ³¹czy
mechanikê i elektronikê z technologiami informatycznymi w celu zapewnienia przestrzennej
integracji oraz funkcjonalnej interakcji komponentów, modu³ów, urz¹dzeñ i systemów.
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Projekt ten zosta³ ju¿ zakoñczony, a finansowany by³ przez program Leonardo da Vinci.
Jego pe³na nazwa to Model for Flexible, Industrial Training . Projekt ukierunkowany by³
na rozwijanie zasobów szkoleniowych, materialnych i technicznych. Wykorzystywa³ elastyczn¹ i otwart¹ metodologiê, która zawiera³a technologie informacyjne i komunikacyjne.
Program d¹¿y³ do przeniesienia kursów zawodowych z sal wyk³adowych w rodowisko pracy, w którym w razie potrzeby mog³y byæ administrowane. Praktykanci u¿ywali wirtualnego rodowiska szkoleniowego, które po³¹czone by³o z zajêciami praktycznymi. Po³¹czeni
byli tak¿e przez Internet z dowiadczonymi trenerami. Metodologia MOFIT mia³a na celu
pomoc tradycyjnej in¿ynierii przemys³owej
w przejciu do efektywnego u¿ytkowania technologii informacyjnej i automatyki oraz skonfrontowanie brak umiejêtnoci technicznych
w procesie kompleksowej obs³ugi maszyn.
Przy rozwoju tego modelu SFZ wspó³pracowa³o z partnerami z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Austrii.

MoFIT 2
MoFIT2 ukierunkowany jest na wdra¿anie
rezultatów projektu MoFIT1, a w efekcie ma
doprowadziæ do rozpowszechnienia zawodu
Technik Mechatronik oraz wdro¿enia go do zawodowego systemu edukacji w ca³ej Europie.
Umo¿liwi to wiêksz¹ przejrzystoæ i wzajemn¹
identyfikacjê kwalifikacji, a tak¿e podniesie
mobilnoæ pracowników. Aby osi¹gn¹æ za³o¿ony cel, partnerzy projektu skonstruuj¹ pe³ny
sylabus mechatroniki zgodnie z projektem modu³owym, dostêpn¹ na trzech poziomach zaawansowania. Oprócz specyficznych umiejêtnoci mechatronicznych szkolenie zawiera szeroki zakres istotnych umiejêtnoci miêkkich takich jak komunikacja, planowanie, zarz¹dzanie
projektem, jakoci¹ i bezpieczeñstwem oraz
opiekê nad klientem. Ponadto program zawiera
projekty szkolenia trenerów oraz tzw. praktykê
spo³eczn¹, dziel¹c¹ siê na trenerów, MSP i administratorów. Powy¿sze inicjatywy bêd¹ kontynuowane po zakoñczeniu projektu. W ramach
programu MoFIT2 SFZ pracuje z partnerami
Austrii, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii,
Polski i Rumunii.
Thomas Buser
T³umaczy³a Agnieszka Borkowska
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