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Słowo wstępne
Kiedy tworzysz plany na jeden rok, zasiej zboże.

Kiedy tworzysz plany na dziesięć lat, zasadź drzewa.
Kiedy tworzysz plany na całe życie – kształć ludzi.

Chińskie przysłowie: Guanzi (ok. 645 p.n.e.)

Czasy, w których żyjemy, to okres bezprecedensowych zmian występujących 
na całym świecie, począwszy od całkowitego wstrząsu w krajach byłego bloku 
komunistycznego, a skończywszy na nowych koalicjach gospodarczych i poli-
tycznych w formie Unii Europejskiej, NAFTA, NEPAD w Afryce, ASEAN oraz WTO 
w Chinach. Rozwój nowego porządku na świecie spowodował powstanie wielu 
nowych wyzwań i szans organizacyjnych. Wkroczyliśmy w wiek niepewności, 
która ma w sobie zalążek zarówno szansy, jak i potencjalnej katastrofy (Bert 
Van Lamoen, 2010). Wraz z gwałtownym rozwojem technologii, w tym przede 
wszystkim informacyjnych, powstaje zupełnie nowy świat połączony siecią wza-
jemnych powiązań. Prawdziwie globalna wioska staje się częścią rzeczywistości, 
a jej cechami charakterystycznymi są: współzależność, złożoność oraz szczególne 
znaczenie wiedzy i kreatywności.

Dynamiczny rozwój zewnętrznego kontekstu oraz szybkie tempo zmian wymu-
szają ciągły proces kształcenia się i doskonalenia praktycznie na każdym etapie 
życia jednostki. Edukacja, traktowana jako podstawowe prawo jednostki, zysku-
je w oczach całych społeczeństw coraz wyższą wartość. W krajach europejskich 
wykształcenie postrzegane jest powszechnie jako jeden z zasadniczych czynni-
ków kariery zawodowej oraz wyznacznik pozycji społeczno-ekonomicznej. Takie 
podejście do edukacji stawia przed polityką społeczną poszczególnych państw 
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szczególne zadania. Zachodzi konieczność prowadzenia takich działań, aby każ-
da jednostka miała zapewniony dostęp do kształcenia na wszystkich jego pozio-
mach. W obliczu kontrastów narastających w wielu obszarach życia społecznego 
oraz komercjalizacji szeregu usług oświatowych, stworzenie niejednorodnym 
środowiskom równego dostępu do edukacji wydaje się zadaniem szczególnie 
ważnym i trudnym zarazem.

Naprzeciw zmianom rynku pracy wychodzi nowe podejście do procesu uczenia 
się. Z jednej strony nowy sposób opisywania szeroko rozumianej edukacji – poprzez 
efekty uczenia się, z drugiej – konieczność reagowania na zmiany na rynku pracy 
w toku całego życia człowieka wymusza lepsze dopasowanie do naszych potrzeb 
systemów szkolenia i kształcenia, otwarcia się na równoważne traktowanie rozma-
itych ścieżek edukacyjnych, stworzenie dostępnych, elastycznych ofert inwestowa-
nia w nasz rozwój osobisty i zawodowy. Tylko skuteczne inwestowanie w kapitał 
ludzki w ramach systemów kształcenia i szkolenia zapewni dalszy rozwój cywiliza-
cyjny Unii Europejskiej, w tym także Polski (Instytut Badań Edukacyjnych, 2011).

We wrześniu 2010 roku polski rząd zatwierdził wprowadzenie Krajowych Ram 
Kwalifikacji (KRK) jako nowego narzędzia organizacji kształcenia. System ma być 
oparty na przyjętym w Europie układzie odniesienia umożliwiającym porów-
nywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach (European Qualifications 
Framework, EQF). System charakteryzuje się podejściem całościowym – na jego 
podstawie można oceniać postępy w edukacji przedstawicieli dowolnego zawo-
du. Prace w Polsce zostały podjęte z dużym opóźnieniem w stosunku do aktywno-
ści większości krajów europejskich, jednakże już w 2012 roku system powinien 
zostać w pełni wdrożony. 

Celem Europejskich Ram Kwalifikacji jest ułatwienie porównywania kwalifi-
kacji zdobywanych w różnym czasie, miejscach i formach, lepsze dostosowanie 
kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, a w efekcie wzrost mobilności pracowników, 
wypromowanie i ułatwienie uczenia się przez całe życie (Instytut Badań Eduka-
cyjnych, 2011). 

Krajowe Ramy Kwalifikacji pozwolą na ocenę zdobytych kompetencji na pod-
stawie efektu uczenia się, niezależnie od sposobu dojścia do konkretnej wiedzy. 
Na równi traktowane będzie kształcenie formalne, pozaformalne i nieformalne. 
Ponadto nabyte kompetencje będą tak opisane, aby były rozpoznawalne i porów-
nywalne w Polsce oraz w Europie.
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W teorii korzyści z wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacyjnych w Polsce 
może być bardzo dużo. Znikną luki kompetencyjne wynikające z nienadążania sys-
temu kształcenia za potrzebami pracodawców, zwiększy się powiązanie między 
programami kształcenia zawodowego i szkoleń a aktualnym zapotrzebowaniem 
pracodawców na określone kompetencje pracowników, zostaną wprowadzone 
instrumenty pozwalające pracodawcom na szybkie sprawdzenie faktycznych 
umiejętności nowo zatrudnianych pracowników.

Europejskie Ramy Kwalifikacji wychodzą naprzeciw zachodzącym na świe-
ce zmianom – implikują nowy model kształcenia. Model kształcenia, który jest 
opracowany w oparciu o realne potrzeby rynku pracy, dostosowany do oczeki-
wań pracodawców, dynamicznie reagujący na zmiany w otaczającej rzeczywi-
stości. 

W praktyce jednak wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych może na-
potkać wiele barier, gdyż proces kształcenia ustawicznego w poszczególnych kra-
jach Unii Europejskiej jest jednak na bardzo zróżnicowanym poziomie. W Polsce 
rozwój edukacji dorosłych okazuje się być ciągle jeszcze ograniczany przez sto-
sunkowo niski poziom świadomości jednostki co do konieczności uzupełniania 
swoich kwalifikacji i kompetencji. 

Proces wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji zainicjował żywą dyskusję 
w zakresie posiadanych kwalifikacji i kompetencji w danym obszarze zawodo-
wym. Na marginesie warto wspomnieć, że: „Systemy edukacji zawodowej w roz-
winiętych krajach Europy stosują często zamiennie pojęcie kompetencji zawo-
dowych i kwalifikacji zawodowych. W polskich warunkach, kiedy porównuje się 
pojęcia: kwalifikacje i kompetencje, wskazuje się na pewne rozróżnienia. W prak-
tyce, kwalifikacje to dokument z pieczęciami, na którym jest podany tytuł czy sto-
pień naukowy. Można mieć kwalifikacje potwierdzone dyplomem, ale:

• nie mieć uprawnień do działania w określonym obszarze zawodowym (np. 
w wypadku technika elektryka wymagane są do wykonywania pracy dodat-
kowe uprawnienia, jak świadectwo kwalifikacyjne z zakresu dozoru i eks-
ploatacji sieci energetycznych, gazowych i ciepłowniczych),

• nie umieć wykonać bardziej skomplikowanego zadania (np. ekspedientka 
legitymująca się dyplomem sprzedawcy nie umie udzielić w sposób jasny 
i zrozumiały informacji na temat sprzedawanego towaru – mówimy wtedy, 
że jest niekompetentna).
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Bez kompetencji nie można więc wykorzystać swoich kwalifikacji. Z drugiej 
strony, bez kwalifikacji nie można być kompetentnym. Kwalifikacje są pojęciem 
węższym od pojęcia kompetencji” (Kędzierska, Znajmiecka-Sikora, 2011).

Prezentowana monografia jest zbiorem artykułów przygotowanych przez 
autorów specjalizujących się w różnych dyscyplinach. Stanowi głos w dyskusji 
w zakresie wypracowania standardów Ram Kwalifikacji Zawodowych dla okre-
ślonych grup zawodowych. Składa się z trzech części. Pierwsza z nich prezentuje 
rozważania dotyczące kwalifikacji i kompetencji na przykładzie wybranych grup 
zawodowych, zróżnicowanych ze względu na stan zaawansowania wprowadza-
nia i realizowania kryteriów klasyfikacji zawodowych. Składa się z pięciu artyku-
łów, w których scharakteryzowana została specyfika takich zawodów jak trener, 
psycholog, pedagog resocjalizacyjny, menedżer czy pracownik służby bhp. W każ-
dym z prezentowanych artykułów autorzy przedstawiają specyfikę zawodu oraz 
określają wymagania, jakie stawia przed reprezentantami tych zawodów aktual-
ny rynek pracy. 

Druga część prezentowanej monografii prezentuje wyzwania dla pracodawców 
wynikające z rosnącego znaczenia – dla szeroko rozumianych możliwości bizne-
sowych – zatrudniania pracowników gotowych na ciągłe rozwijanie własnych 
kompetencji. Jeden z artykułów prezentuje rolę polityki wspólnotowej w zakresie 
nauki języków obcych, która z jednej strony stawia sobie za cel ochronę języków 
ojczystych państw członkowskich UE, w tym również ochronę języków mniejszości 
narodowych, z drugiej zaś promuje i wspiera naukę języków obcych jako niezbęd-
ny warunek efektywnego funkcjonowania na rynkach w obrębie Unii. Drugi pre-
zentuje rolę marketingu kadrowego jako działania niezbędnego dla pozyskiwania 
pracowników i rozwijania wśród nich korzystnych dla przedsiębiorstwa zachowań.

Trzecia część analizuje ważne społecznie zjawiska, które stają się coraz istot-
niejsze dla projektowania działań edukacyjnych. Zawiera trzy artykuły, z których 
dwa poruszają problematykę starzenia się społeczeństw, starzenia się kompe-
tencji i wynikających z tego wyzwań dla kształcenia ustawicznego. W tej części 
monografii poruszone zostało również często marginalizowane zagadnienie do-
tyczące problematyki kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych. 

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – przedstawicieli 
określonych grup zawodowych, jak również pracodawców, studentów kierunków 
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przygotowujących do pracy w różnych formach działań społecznych – doradczych 
i edukacyjnych, związanych z szeroko rozumianym rynkiem pracy.

Publikacja jest wynikiem współpracy firmy Ego Centrum Edukacji i Doradztwa 
ze Stowarzyszeniem Rozwoju Kadr i wzajemnego wsparcia w realizacji działań 
zmierzających do upowszechniania idei kształcenia ustawicznego w regionie łódz-
kim. Ukazuje się w ramach projektu „Pewna sprawa – kwalifikacje to podstawa”.
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Czy trener to zawód? Refleksje nad kompetencjami 
zawodowymi trenera w kontekście wprowadzania 
Krajowych Ram Kwalifikacyjnych

Streszczenie
Rynek szkoleń od kilkunastu już lat intensywnie się rozwija. Równolegle roz-
wijają się firmy szkoleniowe i rośnie liczba osób, które używają do określenia 
swojego zawodu słowa trener. Pomimo tego że w Polsce trener jako odręb-
ny zawód w ogóle nie istnieje – nie posiada odzwierciedlenia w klasyfikacji 
zawodów – funkcjonuje coraz większa liczba szkół przygotowujących do za-
wodu trenera oraz oferujących certyfikaty potwierdzające przejście określo-
nego trybu szkolenia. Prowadzone jest również w tym zakresie kształcenie 
podyplomowe oraz realizowane są programy szkoleniowe w ramach PO KL.
W związku z ciągłym popytem na usługi trenerskie w szkoleniach zawodo-
wych i wzrastającym zainteresowaniem wielu ludzi wykonywaniem tego za-
wodu (w praktyce trenerskiej w biznesie nie jest wymagane wykształcenie 
psychologiczne) oraz wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji istotne 
wydaje się opisanie i sklasyfikowanie umiejętności trenerskich w taki spo-
sób, aby miały odzwierciedlenie w Europejskich Ramach Kwalifikacji. 
Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o rodzaj kwalifika-
cji i kompetencji trenera w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji. Istotne 



Monografia – Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z14

również staje się wyodrębnienie tych obszarów, które są niezbędne do pra-
widłowego pełnienia roli trenera w świecie biznesu.
Słowa kluczowe
trener, szkolenia trenerskie, uprawnienia zawodowe, Krajowe Ramy Kwali-
fikacji

Is coaching a profession? Reflections on professional coach’s 
competencies in the context of the implementation  
of the National Qualification Framework

Abstract
Training market for several years is growing rapidly. In parallel, training com-
panies are developing and the number of people who use the word “coach” to 
define their profession is rising. Despite the fact that trainer in Poland does not 
function as a distinct profession – there is no reflextion in the classification of 
professions. In Poland there is a growing number of training schools offering 
certificates of accomplishing particular modes of trainings for coaches. There is 
also a post-graduate study conducted and in the area of PO KL many training 
programs are implemented.
Due to the continuous demand for coaching services in vocational training and 
the growing interest of many people in this job (business coaching practice does 
not require psychological education) and the implementation of the National 
Qualifications Framework it seems important to describe and classify coaching 
skills, so as to be reflected in the European Qualifications Framework.
This article attempts to answer the question about the qualifications and compe-
tencies of the trainer in the context of the National Qualifications Framework. It 
is of equal importance to select those areas which are essential for being a coach 
in the world of business.
Key words
trainer, coach trainings, vocational qualifications, the National Qualifications 
Framework
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Wprowadzenie

Kompetencje i kwalifikacje osób stanowią szczególnego rodzaju kapitał, którego 
znaczenie rośnie w warunkach globalnej konkurencji. Kompetencje i kwalifikacje 
muszą być stale doskonalone, aby umożliwiały osobom sprostanie wyzwaniom 
zmieniających się technologii, złożoności procesów gospodarczych i społecznych. 
Tym samym uczenie się w różnych formach, miejscach i przez całe życie, mające 
na celu rozwój kompetencji i kwalifikacji, staje się kluczem do wzrostu gospodar-
czego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

W warunkach globalnej konkurencji coraz większego znaczenia zaczyna nabie-
rać kształcenie w formach pozaszkolnych, co w praktyce oznacza podnoszenie 
kompetencji i zdobywanie kwalifikacji poprzez różnego rodzaju szkolenia (kursy, 
seminaria). Rynek szkoleń od kilkunastu już lat intensywnie się rozwija. Wydaje 
się, że istotną zmianą w tym zakresie było umożliwienie prowadzenia szkoleń 
wszystkim podmiotom działającym na podstawie ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej (por. DzU 2004 nr 173, poz. 1807 ze zm.). W praktyce oznacza to, 
że rynek szkoleń nie jest już nadzorowany przez instytucje oświatowe i znajduje 
się pod auspicjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jakość oraz propono-
wana oferta szkoleniowa jest dyktowana potrzebami rynku, a weryfikacji usługi 
dokonuje sam klient. 

Od kilkunastu lat intensywnie rozwijają się firmy szkoleniowe i jednocześnie 
rośnie liczba osób, które używają do określenia swojego zawodu słowa trener. 

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 
2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pra-
cy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 82, późn. 537 z poz. zm.) znajdujemy gru-
pę zawodów: Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 
(kod: 2359), a w grupie tej zawód: wykładowca na kursach (edukator, trener) 
(kod: 235915), co oznacza, że w Polsce trener jako odrębny zawód w ogóle nie 
istnieje.

Tymczasem na rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu 
usługi. Usługi szkoleniowe są najczęściej wykorzystywaną usługą wsparcia dla 
firm w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Szczególnie jest to widoczne w przy-
padku firm najmniejszych, które oprócz szkoleń praktycznie nie korzystają z in-
nych typów usług (Instytut zarządzania, 2004). 
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Trener jako zwód funkcjonuje w polskiej rzeczywistości szkoleniowej. I chociaż 
zawód ten nie posiada odzwierciedlenia w klasyfikacji zawodów, to funkcjonuje 
coraz większa liczba szkół przygotowujących do zawodu trenera oraz oferujących 
certyfikaty potwierdzające przejście określonego trybu szkolenia. Prowadzone 
jest również w tym zakresie kształcenie podyplomowe oraz realizowane są pro-
gramy szkoleniowe w ramach PO KL. 

Profil kształcenia, zakres tematyczny oraz rozwijane umiejętności są wynikiem 
przyjętego przez organizatora kształcenia programu autorskiego, opartego na 
doświadczeniu firmy/ instytucji organizujących ten profil kształcenia. 

Należy zauważyć, że jako zawód trener funkcjonuje przede wszystkim w ob-
szarze szkoleń zawodowych, realizowanych w szeroko w rozumianym biznesie. 
Uznanie, obok kwalifikacji zawodowych, istotnego znaczenia kompetencji osobi-
stych i społecznych dla osiągania sukcesu, pociągnęło za sobą potrzebę rozsze-
rzenia zakresu tematycznego proponowanych szkoleń zawodowych oraz zmiany 
w sposobach ich realizacji. Tradycyjne metody nauczania nie pozwalają na uczenie 
nowych umiejętności społecznych czy rozwijanie kompetencji osobistych. Zaczę-
to zatem wykorzystywać wypracowane na gruncie psychologii stosowanej meto-
dy aktywne w pracy z grupą, które funkcjonowały w postaci treningów i warszta-
tów psychologicznych (por. Kędzierska, Znajmiecka-Sikora, 2011). Psychologów, 
którzy otrzymali specjalistyczne przygotowanie do ich prowadzenia, nazywa 
się zwyczajowo trenerami, jednakże na gruncie psychologii nie wyodrębnił się 
odrębny zawód trenera. Umiejętności trenerskie stają się najczęściej uzupełnie-
niem w realizowaniu szeroko pojętej pomocy psychologicznej. Na grunt szkoleń 
zawodowych przeniesiono tylko formę warsztatu jako metody, która pozwala na 
rozwijanie umiejętności psychospołecznych, ale w porównaniu z treningiem psy-
chologicznym ma charakter bardziej edukacyjny i nie wymaga umiejętności roz-
wiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie 
procesu grupowego.

W związku z ciągłym popytem na usługi trenerskie w szkoleniach zawodo-
wych i zainteresowaniem wielu ludzi wykonywaniem tego zawodu (w praktyce 
trenerskiej w biznesie nie jest wymagane wykształcenie psychologiczne) oraz 
wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji istotne wydaje się opisanie i skla-
syfikowanie umiejętności trenerskich w taki sposób, aby miały odzwierciedlenie 
w Europejskich Ramach Kwalifikacji. 
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Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o rodzaj kwalifikacji 
i kompetencji trenera w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji. Istotne również 
staje się wyodrębnienie tych obszarów, które są niezbędne do prawidłowego peł-
nienia roli trenera w świecie biznesu.

Proces szkolenia

Próba odpowiedzi na pytanie o kwalifikacje i kompetencje trenera zmusza do 
przeanalizowania całego procesu szkolenia oraz określenia roli trenera w tym 
procesie.

Terminem szkolenie określamy wiele różnorodnych działań i form podnoszenia 
wiedzy i kwalifikacji oraz doskonalenia umiejętności w bardzo różnych obsza-
rach. Najczęściej chodzi o rozwijanie umiejętności u osób dorosłych, zwłaszcza 
o podnoszenie kompetencji związanych z wykonywaną pracą lub umożliwiają-
cych podjęcie nowego zajęcia (Łaguna, 2008).

Michael Amstrong (2001: 448) przytacza definicję szkoleń rekomendowaną 
przez Manpower Services Commission, zgodnie z którą szkolenie to „zaplano-
wany proces zmieniania postawy, wiedzy lub umiejętności poprzez uczenie się 
i osiąganie właściwych efektów w zakresie jednego lub kilku zadań. Jego celem 
jest rozwijanie umiejętności pracowników, aby zaspokoić obecne i przyszłe po-
trzeby personalne organizacji”. 

Nieco szerzej proces szkolenia definiuje Harre i Lamb (1988: 640), wskazując, 
iż szkolenie jest formą aktywności zaprojektowaną w celu wzbogacania wiedzy, 
umiejętności czy zdolności uczestników lub w celu zmiany ich postaw i zachowań 
społecznych w jakimś określonym kierunku. 

Niektórzy badacze odróżniają jednak proces szkolenia od procesu doskona-
lenia. Pierwszy traktują jako proces uczenia pracowników technicznych i wy-
konawczych wykonywania czynności na stanowiskach pracy, na których zostali 
zatrudnieni. Doskonalenie zaś jest definiowane jako proces uczenia menedżerów 
i pracowników fachowych umiejętności niezbędnych do wykonywanie pracy na 
stanowiskach, jakie zajmują i/lub będą zajmowali w przyszłości (Gryffin, 1997). 

W literaturze możemy znaleźć kilkadziesiąt różnorodnych modeli analizy pro-
cesu szkolenia (por. Patrick, 2003; Rajang, 2006; Znajmiecka-Sikora, 2011; Ła-
guna, 2008) Większość z nich podkreśla fazowy charakter procesu szkolenia 
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wyróżniając: analizę potrzeb szkoleniowych, projektowanie szkolenia, opracowa-
nie programu, realizację szkolenia oraz jego ocenę (por. rys. 1). 

Rysunek 1. Fazy procesu szkolenia

Źródło: opracowanie własne

Inne modele podkreślają znaczenie samego uczestnika, konieczność uwzględnie-
nia jego potrzeb, motywacji, oraz możliwości przy opracowaniu szkolenia w taki 
sposób, by spełniało określone funkcje i służyło osiągnięciu określonych celów.

Dopiero analizując działania wchodzące w zakres poszczególnych etapów 
opracowania szkolenia możliwe staje się określenie zakresu roli trenera na każ-
dym z nich (Rajang, 2006). 

Zadania trenera w procesie szkolenia

Obserwacje z rynku pracy trenerów wskazują, że możemy spotkać się z dwo-
ma modelami uprawiania tego zawodu w odniesieniu do sposobu realizowania 
procesu szkolenia – wąskim oraz szerokim. Jest grupa trenerów, która pracuje na 
zlecenie – wykonuje usługę przeprowadzenia szkolenia, pracuje na materiałach 
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otrzymanych od zleceniodawcy (ewentualnie może wykorzystywać również swo-
je materiały). Rola tej osoby ogranicza się tylko i wyłącznie do fazy realizacji szko-
lenia. Jednak wydaje się, że taki sposób działania ma wiele ograniczeń.

Drugi, szerszy model uwzględnia zaangażowanie trenera w cały cykl proce-
su szkolenia, począwszy od diagnozy potrzeb szkoleniowych, a skończywszy na 
procesie oceny szkolenia. Trener jest zaangażowany w proces diagnozy potrzeb 
szkoleniowych, proces przygotowania szkolenia, ma wpływ na wybór metod 
szkolenia, prowadzi szkolenie, jak również uczestnicy w procesie sprawdzania 
efektów swojej pracy. Wydaje się, że taki rodzaj zaangażowania trenera pozwala 
na domknięcie całego procesu szkolenia, a uzyskany feedback umożliwia rozwój 
trenera i bardziej świadome działanie w przyszłości. 

Ponieważ szersza perspektywa patrzenia na rolę trenera w procesie szkolenia 
jest rekomendowana przez autorów tekstu oraz wydaje się być znacznie bardziej 
optymalna dla całego procesu kształcenia, poniżej zostaną omówione kompeten-
cje trenera w kontekście kolejnych, następujących po sobie faz.

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Analiza potrzeb szkoleniowych jest niezbędnym elementem w procesie szkoleń. 
Jednak jak wykazują badania, aspekt ten jest nader często pomijany w Polsce. Jedy-
nie 15% firm prowadzi diagnozę potrzeb szkoleniowych (Szkolenia w Polsce, 2008).

Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pozwala określić problemy, 
z jakimi boryka się organizacja, a w konsekwencji zidentyfikować potrzeby szko-
leniowe i rozwojowe firmy jako całości oraz poszczególnych pracowników. Wy-
nikiem takiego działania jest możliwość zaprojektowania szkolenia „szytego na 
miarę potrzeb danej organizacji”, a nie sprzedawanie uniwersalnego produktu. 
Rzetelna analiza potrzeb pozwala na adekwatny dobór problematyki do zdiagno-
zowanej w firmie sytuacji.

Proces analizy potrzeb szkoleniowych jest procesem złożonym. Działania na 
tym etapie mają charakter diagnostyczny i doradczy. Działania te wymagają od 
osoby prowadzącej je:

• znajomości procedur badawczych wykorzystywanych w procesie prowa-
dzenia diagnozy (obserwacja, eksperyment, wywiad, kwestionariusz, an-
kieta, analiza danych, testy psychometryczne),
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• umiejętności właściwej interpretacji uzyskiwanych w badaniach diagno-
stycznych wyników, zarówno analizy jakościowej, jak i ilościowej, 

• umiejętności komunikacyjnych w zakresie działań doradczych i negocjacyj-
nych, w kontekście określania „koszyka” niezbędnych oddziaływań szkole-
niowych,

• umiejętności autoprezentacyjnych (Rajang, 2006).

Planowanie i projektowanie szkolenia

Kiedy są zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe, można przystąpić do zaplano-
wania i zaprojektowania szkolenia. Na tym etapie należy określić cele szkolenia 
oraz dobrać odpowiednie metody do realizacji celów szkolenia (w tym m.in.: do-
bór treści nauczania, dobór pomocy dydaktycznych, określenie składu zespołu 
trenerów, określenie ram czasowych szkolenia, sposobu jego oceny, wybór miej-
sca szkolenia, itd.). Na tym etapie opracowany jest program szkolenia, dobiera-
ne są odpowiednie treści – określany jest zakres merytoryczny całego szkolenia. 
W procesie tym niezbędna jest wiedza merytoryczna w zakresie tematyki szko-
lenia. Od trenera wymaga się śledzenia aktualnej literatury związanej z tematem 
szkolenia.

Ponadto istotna jest wiedza w zakresie funkcjonowania poznawczego człowie-
ka, specyfiki uczenia się dorosłych. Adekwatny dobór konkretnych technik możli-
wy jest tylko dzięki znajomości metody szkolenia oraz jego specyfiki. 

Decyzja o stosowaniu metod aktywnych wymaga określonych kompetencji ko-
munikacyjnych oraz znajomości procesu grupowego (por. Kędzierska, Znajmiec-
ka-Sikora, 2011).

Na tym etapie istotne jest również opracowanie materiałów szkoleniowych, 
w tym: materiałów dla uczestników, pomoce audiowizualne, materiały dla trene-
rów, w tym plan poszczególnych sesji oraz arkusze oceny szkolenia.

Przygotowanie to również troska o sprawy organizacyjne szkolenia: rezerwa-
cja sal, noclegów, przygotowanie planu dojazdu dla uczestników. Niezbędne oka-
zują się takie kompetencje jak: umiejętność organizacji pracy, zarządzania sobą 
w czasie itd.
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Prowadzenie szkolenia

O tym, jak wygląda samo szkolenie, w dużej mierze decydują etapy, które mają 
miejsce przed szkoleniem. Doświadczeni trenerzy twierdzą, że dobrze przygoto-
wane szkolenie „prowadzi się samo”, co oznacza, że łatwość w realizacji poszcze-
gólnych treści programowych jest wprost proporcjonalna do rzetelności prac wy-
konywanych przed samym szkoleniem (Rajang, 2006: 71).

Jeśli szkolenie wykorzystuje metody aktywizująco-stymulujące do analizy wła-
snych doświadczeń, rola trenera wychodzi znacznie poza samo przeprowadzenie 
wykładu. Trener jest osobą motywującą i inspirującą grupę do podejmowania ak-
tywności. Kieruje pracą grupy, uwzględniając etapy procesu grupowego (Łaguna, 
2008).

Trener prowadzący szkolenie, na tym etapie powinien:
• stwarzać warunki wyzwalające zaangażowanie uczestników szkolenia,
• przekazywać rzetelną wiedzę,
• adekwatnie rozpoznawać i reagować na stany emocjonalne uczestników.
Proces angażowania uczestników w literaturze opisywany jest dość szeroko. 

Dla przykładu – J.M. Keller (1983) wymienia aż siedemnaście strategii podnosze-
nia motywacji uczestników, dzieląc je na cztery niezależne kategorie:

• podtrzymywanie zainteresowania uczestnika poprzez wprowadzenie ory-
ginalnych lub nieoczekiwanych ćwiczeń,

• budowanie związku pomiędzy sytuacją szkoleniową a zaspokojeniem po-
trzeb uczestnika,

• zapewnienie uczestnikom wysokich wyników szkolenia, np. poprzez nagrody,
• wzmacnianie w uczestnikach oczekiwań co do osobistego sukcesu.
Osiągnięciu wysokiego poziomu zaangażowania służy:
• wiedza na temat mechanizmów wzbudzania w człowieku motywacji, świa-

domość w zakresie hierarchii potrzeb oraz jej znaczenia przy motywowaniu 
ludzi do działania,

• wiedza w zakresie zasady zaangażowania i konsekwencji i jej efektywności 
w pracy z ludźmi,

• wiedza w zakresie roli wzmocnienia w procesie uczenia się,
• przydatna w procesie szkolenia jest również wiedza w zakresie zjawiska 

rozproszenia odpowiedzialności.
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Problematyka rzetelności przekazywanej wiedzy na szkoleniu związana jest 
z dwoma czynnikami – z jednej strony dotyczy przygotowania trenera szkole-
niowca w zakresie stosowania technik szkoleniowych, z drugiej zaś – do bycia 
ekspertem w temacie, który jest przez trenera na szkoleniu prezentowany. Wyra-
zem rzetelności pracy trenerskiej jest przekazywanie wiedzy naukowej, popartej 
wynikami badań oraz korzystanie z modeli sprawdzonych empirycznie, a najle-
piej jeżeli weryfikowana (Rajang, 2006). 

Odpowiedzialność za stan emocjonalny uczestników jest niepisanym zadaniem 
wynikającym z roli szkoleniowca. Jak wskazują badania dotyczące procesu ucze-
nia się, stan emocjonalny może mieć wpływ na proces nabywania przez uczestni-
ka wiedzy i umiejętności. Ponadto negatywny stan emocjonalny jednego uczest-
nika może udzielić się innym (zjawisko indukcji emocji), obniżając ogólny poziom 
gotowości do współpracy na szkoleniu. Odpowiedzialność za stan emocjonalny 
uczestników na poziomie realizacji szkolenia w praktyce będzie oznaczała mię-
dzy innymi uznanie prawa uczestników do decydowania o własnym poziomie 
otwartości i zaangażowania, tzn. np. o możliwości nie braniu udziału w konkret-
nych ćwiczeniach, czy też zgodę trenera na odmowę dzielenia się własnymi re-
fleksjami po realizacji ćwiczenia.

Ocena szkolenia

Ocenę efektywności szkolenia można zdefiniować jako systemowe gromadze-
nie informacji i formułowanie sądu wartościującego o wszystkich elementach 
systemu szkolenia pracowników (Piechnik-Kurdziel, 2000). Do najbardziej uży-
tecznych i najczęściej stosowanych sposobów ewaluacji realizowanych progra-
mów szkoleniowych należy Model D. Kirkpatricka (2001). Analiza efektywności 
przedsięwzięć szkoleniowych powinna być prowadzona na czterech poziomach 
korzyści:

• poziom reakcji, na którym zbiera się subiektywne opinie i oceny stopnia za-
dowolenia uczestników szkolenia; pomiaru dokonuje się zazwyczaj tuż po 
zakończeniu szkolenia,

• poziom nauczania, na którym za pomocą testów czy innych form sprawdza-
nia wiedzy dokonuje się oceny stopnia osiągnięcia celów dydaktycznych 
szkolenia,
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• poziom zachowania, na którym określa się wpływ programów szkolenio-
wych na modyfikację zachowań na stanowisku pracy,

• poziom rezultatów, na którym identyfikuje się korzyści osiągane przez 
uczestników szkolenia po jego ukończeniu, uwidoczniające się w wynikach 
funkcjonowania całej organizacji.

Proces oceny efektywności szkolenia nie musi być obowiązkiem trenera – 
w proces ten powinni być zaangażowani dział szkoleń i kadra kierownicza. Do 
obowiązków trenera należy jednak opracowanie metod oceny i metodologii ich 
zastosowania, zastosowanie niektórych metod oceny (np. ankiety ewaluacyjnej, 
testu sprawdzającego wiedzę), przygotowanie osób biorących udział w tym pro-
cesie do właściwego stosowania metod oceny, opracowanie analizy przeprowa-
dzonej oceny i wyciągnięcie z niej wniosków (Rae, 1997).

Trener na etapie oceny szkolenia musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
• Jaka metoda oceny będzie najbardziej odpowiednia w tym konkretnym 

przypadku?
• Czy cele szkolenia zostały osiągnięte?
• Czy zrealizowane zostały indywidualne cele uczestników?
• W jakim zakresie uczestnicy nabyli umiejętności przewidziane programem 

szkolenia?
• W jaki sposób zamierzają wykorzystać wiedzę/ umiejętności zdobyte pod-

czas szkolenia w swojej codziennej pracy?
• Jeżeli szkolenie nie zaspokoiło oczekiwań uczestników – to jaka jest przy-

czyna tego stanu?
• Czy zastosowany proces oceny efektywności szkolenia był adekwatny 

i przeprowadzony w sposób właściwy?

Aby sposób oceny przeprowadzić w sposób właściwy, niezbędne jest posiada-
nie wiedzy metodologicznej, która pozwala na dobór metod badawczych umożli-
wiających uzyskanie wiarygodnych wyników oraz rzetelne przedstawienie rezul-
tatów badań.
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Kompetencje i kwalifikacje trenera – model dopasowania zasobów 
do wykonywanej roli zawodowej 

Dokonana analiza roli trenera na każdym z etapów procesu szkolenia pozwoliła 
na określenia zasobów wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wła-
ściwej realizacji procesu szkolenia. Proponuje się następujący model dopasowa-
nia zasobów do roli trenera: 

Tabela 1. Model dopasowania zasobów do roli trenera

Rola trenera
Posiadane zasoby w zakresie wiedzy, kwalifikacji, 
kompetencji osobistych i społecznych w służbie pracy 
trenera

Określenie 
potrzeb 
szkoleniowych

• Podstawowa wiedza psychologiczna (psychologia 
społeczna, psychologia różnic indywidualnych, psychologia 
zarządzania).

• Znajomość metod badawczych oraz umiejętność ich 
interpretowania (diagnoza podmiotowa: wiedzy, 
umiejętności, kompetencji, osobowości, stanu 
emocjonalnego; diagnoza przedmiotowa: struktura 
i kultura firmy, aktualne potrzeby i cele firmy, obszary 
trudności).

Projektowanie 
szkolenia

• Wiedza merytoryczna w zakresie projektowanego 
szkolenia.

• Doświadczenie w zakresie projektowania szkolenia.
• Umiejętność formułowania celów ogólnych, 

szczegółowych.
• Zdolności organizacyjne.
• Umiejętność zarządzania czasem.

Opracowanie 
programu 
szkolenia

• Wiedza w zakresie funkcjonowania poznawczego 
człowieka, specyfiki uczenia się dorosłych. 

• Znajomość metodyki prowadzenia szkoleń  
(metody podawcze vs metody aktywne).

• Umiejętność projektowania ćwiczeń.
• Umiejętności organizacyjne.
• Plastyczność myślenia.
• Etyka zawodowa.
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Realizacja 
szkolenia

• Wiedza merytoryczna w zakresie realizowanego tematu 
szkolenia.

• Doświadczenie praktyczne w zakresie realizowanego 
tematu szkolenia 

• Umiejętność nawiązywania kontaktu.
• Umiejętność autoprezentacji, wystąpień publicznych.
• Umiejętności komunikacyjne, świadomość barier 

komunikacyjnych, posługiwanie się narzędziami skutecznej 
komunikacji, otwartość interpersonalna.

• Umiejętności obserwacyjne.
• Umiejętność radzenia sobie z konfliktem.
• Wiedza w zakresie psychologii uczenia się.
• Umiejętność rozpoznawania i rozumienia stanu 

emocjonalnego uczestników.
• Znajomość i rozumienie procesu grupowego; wiedza na 

temat funkcjonowania grup społecznych, funkcjonowania 
jednostki w grupie, ról grupowych.

• Znajomość mechanizmów wpływu społecznego.
• Znajomość kodeksu etycznego.

Ocena szkolenia
• Podstawowa wiedza metodologiczna.
• Znajomość psychologicznych mechanizmów zmiany 

i rozwoju. 
Źródło: opracowanie własne

Podsumowując, oczekiwania wobec osoby, która chce prowadzić warsztaty 
rozwijające kompetencje społeczne, można ogólnie sformułować, opierając się 
na wytycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. (por. certyfikaty tre-
nerskie PTP). 

W oparciu o wiedzę psychologiczną, wiedzę specyficzną dla tematu szkolenia 
i własne kompetencje trener powinien: 

• umieć przygotować koncepcję (scenariusz) i przeprowadzić warsztat 
umiejętności psychospołecznych (m.in. z zakresu komunikacji, asertyw-
ności, negocjacji i podobnych tematów),

• rozumieć i kontrolować proces grupowy,
• rozumieć i kontrolować intensywność mogących się pojawić emocji i kry-

zysów w grupie,
• umieć diagnozować potrzeby i przewidywane efekty społeczne dla śro-

dowisk (organizacji, instytucji), na rzecz których prowadzony jest warsztat. 
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Oczekiwania wobec trenerów a rzeczywistość

Przeprowadzona do tej pory analiza specyfiki pracy trenera wskazuje na złożo-
ność zadań realizowanych w czasie procesu szkolenia. W praktyce taka złożoność 
powinna wymuszać wysoki poziom kompetencji i kwalifikacji osób pracujących 
w charakterze trenera. Tymczasem aktualnie, w związku z brakiem jakichkolwiek 
kryteriów weryfikacji, jedynie rynek ocenia, czy osoba zajmująca się prowadze-
niem procesu szkoleń robi to w sposób profesjonalny czy nie. Jednakże warto 
podkreślić, iż ten sposób weryfikacji wiąże się z dużym ryzykiem, gdyż środki 
i czas wydatkowany na szkolenie mogą zostać zmarnotrawione. 

Raport Szkolenia w Polsce 2008 wskazuje aż 18 błędów popełnianych przez 
trenerów:

• powierzchowne przygotowanie do zawodu trenera,
• brak wnikliwej analizy potrzeb,
• posługiwanie się niepełnym wzorcem procesu szkoleniowego,
• przekazywanie wiedzy zamiast uczenia umiejętności i wpływania na posta-

wy,
• prowadzenie wszystkich tematów szkoleń,
• przeładowanie programu szkoleniowego,
• obiecywanie gruszek na wierzbie,
• brak identyfikacji dotychczasowych umiejętności uczestników szkolenia,
• rutyna trenerska,
• trener chce być miły i lubiany,
• niesprawdzenie słabych i mocnych stron kandydata, 
• brak umiejętności autoprezentacyjnych,
• brak informacji zwrotnych o umiejętnościach i warsztacie pracy trenera,
• brak równowagi między kompetencjami merytorycznymi, umiejętnością 

badania potrzeb i umiejętnościami trenerskimi,
• nieznajomość faz procesu grupowego,
• brak umiejętności udzielania informacji zwrotnych,
• brak działań wdrażających efekty po szkoleniu,
• skupienie się tylko na aktywnych i zaangażowanych uczestnikach szkolenia,
• wypalenie zawodowe – brak dbałości o własny rozwój.
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Liczba błędów wskazuje na znaczne deficyty w zakresie zarówno wiedzy, jak 
i umiejętności i kompetencji trenerskich. 

Podsumowanie: Europejskie Ramy Kwalifikacyjne 
a kształcenie trenerów

Znaczna liczba szkół trenerskich i certyfikatów nie ułatwia rozeznania w rynku 
szkoleń i porównywania kompetencji trenerów w Polsce, o Europie nie wspomi-
nając. Unia Europejska postanowiła zająć się tym problemem, tworząc w 2008 
roku Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualifications Framework, EQF), 
które umożliwią wiarygodne porównanie kompetencji zdobytych w różnych kra-
jach. System charakteryzuje się podejściem całościowym – na jego podstawie 
można oceniać nie tylko postępy w edukacji trenerów, ale i przedstawicieli do-
wolnego zawodu. Biorąc pod uwagę fakt, że systemy edukacji w poszczególnych 
państwach znacząco się od siebie różnią, osiem stopni EQF nie skupia się na po-
równywaniu długości kształcenia czy typach instytucji edukacyjnych, ale infor-
muje, jaką wiedzę, kompetencje i umiejętności posiada dana osoba na każdym 
z poziomów. 

W pewnym uproszczeniu można ująć to tak, że pierwszy stopień EQF odpowia-
da zakończeniu edukacji obowiązkowej w krajach UE, zaś ósmy – studiów dokto-
ranckich.

Jakie wymagania są stawiane na przykład na poziomie 5. EQF, odpowiadają-
cym mniej więcej studiom licencjackim? Absolwent powinien posiadać „obszer-
ną, specjalistyczną, faktograficzną i teoretyczną wiedzę w danej dziedzinie pracy 
lub nauki i świadomość granic tej wiedzy”. Dysponuje także „rozległym zakresem 
umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do kreatywnego rozwią-
zywania abstrakcyjnych problemów”. Z kolei jego kompetencje są wystarczające 
do „zarządzania i nadzoru w kontekstach pracy i nauki podlegających nieprzewi-
dywalnym zmianom” oraz do „analizowania i rozwijania osiągnięć pracy własnej 
oraz innych osób”.

EQF będzie z pewnością zyskiwał na popularności, bo Unia Europejska zaleca, 
by najpóźniej od 2012 r. wszelkie zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych 
zawierały odniesienie właśnie do tego standardu. Dzięki temu pracodawca na 
przykład z Hiszpanii będzie mógł łatwiej zrozumieć dyplom przedstawiony mu 
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przez pracownika ze Słowacji. Tym samym system może się przyczynić do zwięk-
szenia mobilności mieszkańców UE (PARP, 2009).

Punktem wyjścia do opracowania modelu kształcenia trenera, musi być oczywi-
ście opisanie i sklasyfikowanie trenera jako zawodu, a następnie określenie wy-
magań niezbędnych do otrzymania uprawnień zawodowych. Wymaga to między 
innymi odpowiedzi na pytanie, czy trener prowadzący szkolenia w obszarach za-
wodowych zostanie zróżnicowany z funkcjonującym na terenie szeroko rozumia-
nego wsparcia psychologicznego trenerem treningu psychologicznego. Naturalny 
proces kształtowania się specyficznej usługi, jaką są szkolenia zawodowe (biz-
nesowe) oraz aktualne potrzeby rynku, wskazują raczej na konieczność wyod-
rębnienia zawodu trenera biznesu. Szkolenia zawodowe w obszarze kompetencji 
psychospołecznych odpowiadają na ściśle określone oczekiwania biznesu, w tym 
przede wszystkim kadry menedżerskiej, i stały się aktualnie najszerzej stosowa-
ną formą wspierania efektywnego rozwoju zawodowego oraz zarządzania.

W opisywaniu ram klasyfikacji zawodu trenera należy uwzględnić zarówno 
psychologiczne źródła samej metody, jak i specyficzne warunki i potrzeby wyni-
kające z określonego miejsca, w jakim jest wykorzystywana (tzn. specjalistyczną 
wiedzę i umiejętności wynikające z realizowania szkoleń w specyficznych sytu-
acjach zawodowych).

Wydaje się, że na poziomie umiejętności wykorzystywania metod aktywnych 
kompetencje trenera szkoleń biznesowych musiałyby odpowiadać kompeten-
cjom opisanym w Rekomendacjach Trenerskich Polskiego Towarzystwa Psycho-
logicznego, jako rekomendacja I stopnia – trener warsztatu umiejętności psycho-
społecznych (por. certyfikacje trenerów PTP). 

W projektowaniu profilu kształcenia trenera szkoleń biznesowych należy za-
tem uwzględnić to, że podstawowym ogólnym celem realizowanych przez nie-
go szkoleń jest rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych w konkretnych 
szkoleniach, natomiast zmieniają się tylko zakresy kompetencji oraz to, w jakim 
celu mają być wykorzystywane. Oznacza to, że nie sama wiedza oraz znajomość 
ćwiczeń i ich struktur są wystarczające, aby pracować metodami aktywnymi. 
Niezbędna jest umiejętności pracy z grupą, które pozwalają określić, w jakim 
momencie zastosować odpowiednią technikę i jak przygotować grupę do efek-
tywnego jej wykorzystania. W ramach tej wiedzy niezbędna jest znajomość 
i rozumienie procesu grupowego oraz świadomość siebie w roli prowadzącego 
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(znajomość własnych deficytów i ograniczeń w kontakcie z grupą). Podstawowa 
wydaje się umiejętność bycia w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami i goto-
wość uwzględniania tych potrzeb, które są w zgodzie z jego osobistym zamysłem, 
a zwłaszcza tych, które od niego odbiegają. Pozwala to dostrzegać i wykorzysty-
wać w procesie uczenia to, co dzieje się na poziomie emocji i postaw oraz na po-
ziomie relacji pomiędzy uczestnikami i prowadzącym – przed, w trakcie i po wy-
konaniu ćwiczeń (Wojciechowski, 1998). 

Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji pozwoli również na bardziej świa-
domy wybór osobom, które będą podejmowały decyzję o wykonywaniu tego 
zawodu. Co więcej, pozwoli na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w różnym 
czasie, w różnych instytucjach, proponujących zarówno formy wspierające roz-
wój kompetencji psychospołecznych, jak i specjalistycznej wiedzy i umiejętności, 
a następnie przystąpienie do ujednoliconego egzaminu trenerskiego. 

Określenie ram kwalifikacji i modelu kształcenia trenera powinno również 
zmniejszyć zjawisko tzw. szkoleń kaskadowych, które charakteryzują się m.in 
tym, że wykorzystywania metod aktywnych, w tym przede wszystkim pracy 
z grupą, nie uczą osoby z doświadczeniem trenerskim (w rozumieniu rekomen-
dacji PTP), a osoby, które mając różne przygotowania zawodowe. Pod wpływem 
pozytywnego doświadczenia związanego z uczestnictwem w warsztatowych 
formach szkoleń, zdecydowały się one na zostanie trenerem i mają dużą wiedzę 
i doświadczenie branżowe, ale najczęściej zbyt mało osobistych doświadczeń – 
zwłaszcza grupowych, niezwiązanych ze szkoleniami zawodowymi, pozwalają-
cych w pełni rozumieć specyfikę pracy z grupą. W związku z tym w szkoleniach 
trenerów biznesu powiela się model, w którym najważniejsze stają się techniki 
i ćwiczenia, nastawienie na realizowanie szczegółowych scenariuszy i wpajanie 
przekonania, że wykonanie ćwiczenia w laboratoryjnej rzeczywistości warsztatu 
oznacza opanowanie umiejętności. Jednocześnie w sytuacji szkoleniowej w zbyt 
szerokim zakresie rezygnuje się z kształcenia umiejętności osobistych oraz unika 
trudnych sytuacji grupowych, a głównym celem staje się utrzymanie przyjemnej 
atmosfery (por. Grondas, 2000).
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Kwalifikacje i kompetencje psychologa w kontekście 
nowych wyzwań na rynku pracy

Streszczenie
Zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości w sposób naturalny 
powinny przekładać się na proponowaną przez uczelnie ofertę edukacyjną. 
Powinna ona uwzględniać nowy model kształcenia, zakładający połączenie 
obszarów nauki i rozwoju osobistego. 
W szczególności postulat ten powinien dotyczyć kształcenia psychologów. 
Zawód psychologa wymaga najczęściej opanowania pewnych wysoce wyspe-
cjalizowanych kompetencji i obszernego zasobu wiedzy. Trudno przyjąć, że 
studia akademickie przygotują studentów do samodzielnego wykonywania 
zawodu psychologa.
W Polsce nie ma jasno określonych zasad uzyskania tytułu zawodowego psy-
chologa oraz organizacji, która by to nadzorowała i weryfikowała, brak rów-
nież rozwiązań prawnych, gdyż tytuł zawodowy psychologa uzyskuje się au-
tomatycznie po ukończeniu studiów, bez konieczności odbycia odpowiednich 
szkoleń i stażu zawodowego.
Sytuacja ta budzi poważny niepokój wobec zbliżającego się wejścia w życie 
Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK). System ten ma być oparty na przyjętym 
w Europie układzie odniesienia, umożliwiającym porównywanie kwalifikacji 
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uzyskiwanych w różnych krajach. I chociaż prace zostały podjęte z dużym 
opóźnieniem w stosunku do aktywności większości krajów europejskich, to 
już w 2012 roku system powinien być implementowany w Polsce. Oznacza 
to między innymi, że niezbędnym jest określenie, czego student ma się na-
uczyć, a przede wszystkim sformułowanie określonych kompetencji, jakie 
ma osiągnąć. Chodzi o kompetencje ogólnoakademickie, jak też o specyficzne 
kompetencje stanowiące podstawę dobrego wykonywania psychologicznej 
profesji (Reykowski, 2004).
Celem prezentowanego artykułu jest analiza aktualnego systemu przygo-
towania zawodowego psychologów oraz profilu kształcenia psychologów 
w kontekście zachodzących przemian społeczno-gospodarczych oraz zwią-
zanych z nimi możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej.
Słowa kluczowe
psycholog, Krajowe Ramy Kwalifikacji, standardy przygotowania zawodowe-
go psychologów w Unii Europejskiej

Qualifications and competencies of psychologists in the context of 
new challenges for the labour market

Abstract
The educational offer proposed by universities should naturally correspond to 
changes in today’s world. The new training model, in which science combines 
with personal development area, should be taken into consideration.
This postulate should particularly concern training of psychologists, who work 
on a field where high level knowledge and competencies are required. It is hard 
to state that a university prepares its graduates to become independent psychol-
ogists.
There are neither clarified rules for obtaining the title of “professional psycholo-
gist” nor an organization which supervises and verifies this process. There are 
no law regulations either – the title can be used by university graduates and no 
additional training or practice is necessary.
This situation causes a serious concern in the context of putting into practice 
Polish Qualification Framework. The system is going to be based on European 
standards for comparing qualifications available in different countries of Europe. 
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Although Poland started to work on Qualification Framework relatively late (in 
comparison to other European countries), the system should be implemented by 
the year 2012. For that reason, clarifying what students should know and what 
skills should have is necessary. It concerns both the general academic competen-
cies and the competencies typical for psychologist.
The aim of the presented article to analyze the current training system of psy-
chologists and their preparation for the profession. It will be discussed in the 
context of social and economic changes and opportunities for using the psycho-
logical knowledge.
Key words
psychologist, Polish Qualification Framework 

Wprowadzenie

Niestabilność zewnętrznego kontekstu oraz szybkie tempo zmian określają 
coraz to nowe oczekiwania w zakresie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 
wymaganych na rynku pracy. W dzisiejszych czasach szczególnego znaczenia na-
biera proces uczenia oparty nie na tradycyjnym przyswajaniu wiedzy teoretycz-
nej, ale na uczeniu się przez działanie i zdobywanie doświadczenia praktyczne-
go, a przede wszystkim wspierający rozwój osobowy. Kompetencje (rozumiane 
jako wiedza, umiejętność i stosowne uprawnienia) są znacznie wyżej cenione niż 
kwalifikacje (rozumiane jako dokument uprawniający do wykonywania określo-
nego zadania). Szczególnego znaczenia obok kompetencji zawodowych zaczyna-
ją nabierać kompetencje miękkie rozumiane jako umiejętności psychospołeczne. 
Z funkcjonalnego punktu widzenia miękkie kompetencje zapewniają sprawne za-
rządzanie sobą (kompetencje osobiste) oraz wysoką skuteczność interpersonal-
ną (kompetencje społeczne) i są uznawane za kluczowe kompetencje współcze-
snego pracownika chcącego odnieść sukces zawodowy (por. Znajmiecka-Sikora, 
Kędzierska, 2011).

Zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości w sposób naturalny po-
winny przekładać się na proponowaną przez uczelnie ofertę edukacyjną, która 
winna uwzględniać nowy model kształcenia, zakładający połączenie obszarów 
nauki i rozwoju osobistego. W szczególności postulat ten powinien dotyczyć 
kształcenia psychologów, którzy obok tradycyjnych profesjonalnych umiejętności, 
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powinni być przygotowani, aby stać się „menedżerami procesów zmiany społecz-
nej, zmiany uwzględniającej dobro jednostki, jak i społeczeństwa” (Kubacka-Ja-
siecka, 2002: 19).

Celem prezentowanego artykułu jest analiza profilu kształcenia psychologów 
w kontekście zachodzących przemian społeczno-gospodarczych oraz związanych 
z nim możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej, a – co za tym idzie – 
z coraz szerszym wykorzystywaniem psychologów w rożnych gałęziach życia 
społeczno-gospodarczego.

Analiza ta nabiera szczególnego znaczenia w przeddzień wejścia w życie Kra-
jowych Ram Kwalifikacji (KRK). System ma być oparty na przyjętym w Europie 
układzie odniesienia umożliwiającym porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych 
w różnych krajach. I chociaż prace zostały podjęte z dużym opóźnieniem w sto-
sunku do aktywności większości krajów europejskich, to już w 2012 roku system 
powinien być implementowany w Polsce. 

Celem Europejskich Ram Kwalifikacji jest ułatwienie porównywania kwalifikacji 
zdobywanych w różnym czasie, miejscach i formach, lepsze dostosowanie kwalifika-
cji do potrzeb rynku pracy, a w efekcie wzrost mobilności pracowników, wypromo-
wanie i ułatwienie uczenia się przez całe życie (Instytut Badań Edukacyjnych, 2011). 

Krajowe Ramy Kwalifikacji pozwolą na ocenę zdobytych kompetencji na pod-
stawie efektów uczenia się, niezależnie od sposobu dojścia do konkretnej wiedzy. 
Na równi traktowane będzie kształcenie formalne, pozaformalne i nieformalne. 
Ponadto – nabyte kompetencje będą tak opisane, aby były rozpoznawalne w Pol-
sce oraz w Europie.

Rynek pracy psychologa

Psychologia jako nauka pojawiła się w Europie ponad 100 lat temu (Tikkanen, 
2006). Oczekiwań wobec zawodu psychologa poszukiwać można zarówno w tra-
dycyjnych zadaniach od lat stawianych psychologom w takich dziedzinach życia 
społecznego jak lecznictwo, oświata czy wymiar sprawiedliwości, jak również 
w systemie aktów prawnych odwołujących się do zawodu psychologa (Teoplitz-
-Winiewska, 2004).

Jeszcze do niedawna w obszarze psychologii kształciło się studentów na spe-
cjalizacjach związanych z psychologią kliniczną, psychologią wychowawczą, 
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psychologią sądową, psychologią pracy. Psycholog trafiał do pracy w zasadzie tyl-
ko w edukacji, służbie zdrowia, sądownictwie czy zakładach pracy.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż rynek pracy dla psychologów w poszcze-
gólnych krajach bardzo się różni. Według EFPA, we Włoszech prawie wszyscy 
psychologowie zatrudnieni są w służbie zdrowia. W Norwegii – 80%, w Anglii 
75%, w Austrii, Grecji, Finlandii pomiędzy 60%-70%. W sferze edukacji najwię-
cej psychologów pracuje na Łotwie (64%), w Anglii – 13%, a Niemczech jedy-
nie 3%. W obszarze psychologów pracy i organizacji zatrudnionych jest między 
6% a 35% psychologów. Obecnie około 15% wszystkich europejskich psycholo-
gów zatrudnionych jest w obszarze określonym jako „inny”, a w Czechach, Turcji, 
Szwajcarii, Słowenii wartość ta sięga ok. 30%. Kategoria ta ma szczególną wagę 
dla przyszłości zawodu psychologa, a prognozy wskazują na jej rosnące znaczenie 
(Tikkanen, 2006). 

Aktualnie coraz częściej, oprócz podstawowych specjalizacji pojawiają się 
nowe, odpowiadające potrzebom współczesnego świata oraz analizujące zjawi-
ska aktualnie zachodzące we współczesnym świecie. Wśród nich spotkać można 
specjalizacje psychologia reklamy i zachowań konsumenckich, prewencja i inter-
wencja psychologiczna w społeczności, psychologia międzykulturowa, psycholo-
gia nowych technologii, psychologia sportu wyczynowego, psychologia mediów. 

Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest w wielu branżach, co daje dyplo-
mowanemu psychologowi wiele możliwości rozwojowych. Absolwent psycholo-
gii w zależności od posiadanej specjalizacji znajduje zatrudnienie m.in w różnego 
typu firmach szkoleniowych, działach personalnych, szpitalach, klinikach, porad-
niach zdrowia psychicznego, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicz-
nych, firmach consultingowych, ośrodkach terapeutycznych, mediach, reklamie 
i wielu innych. Podejmując próby usystematyzowania działalności psychologów, 
Małgorzata Teoplitz-Winiewska (2004; 2006) wskazuje siedem głównych miejsc 
zatrudnienia psychologów:

• służba zdrowia,
• oświata,
• wymiar sprawiedliwości,
• instytucje gospodarcze,
• polityka społeczna,
• służby militarne – wojsko i policja 
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• sport,
• inne obszary działań psychologa (np. interwencja kryzysowa).
Do typowych zadań w tych miejscach pracy należy diagnoza (różnie rozumiana 

w zależności od profilu) oraz pomoc psychologiczna.

System kształcenia psychologów w Europie

Podczas zorganizowanej w 1999 roku w Bolonii konferencji europejskich mi-
nistrów edukacji uzgodniono, że członkowie Unii zmierzać będą do określenia 
wspólnych standardów kształcenia wyższego (Reykowski, 2004). 

Europejska Federacja Towarzystw Psychologicznych (EFPA) zakłada, że rynek 
pracy psychologów będzie się poszerzał. Aktualnie EFPA zrzesza organizacje psy-
chologów z 35 krajów, a liczba psychologów wynosi ponad 300 tys. (Roe, 2011). 
Wzrastająca powszechność i zakres usług psychologicznych skłania organizacje 
psychologów do zwiększonej troski o jakość kształcenia specjalistów w tej dzie-
dzinie.

Od pewnego czasu EFPA pracuje nad koncepcją Europejskiego dyplomu psy-
chologa (EuroPsyRequirements). Prace te nawiązują do uchwalonej w 2002 roku 
przez Komisję Europejską dyrektywy o uznawalności dyplomów (Europejskie 
Ramy Kwalifikacji). EFPA dąży do tego, aby stworzyć kryteria, na podstawie któ-
rych dyplomy psychologa uzyskiwane w poszczególnych krajach Unii będą uzna-
wane we wszystkich krajach członkowskich. Twórcy standardów przyjęli nastę-
pujące założenia:

• Uprawnienia do samodzielnej praktyki w zakresie psychologii uzyskuje się 
po odbyciu pięcioletnich studiów o charakterze uniwersyteckim oraz rocz-
nego stażu pod nadzorem wykwalifikowanego psychologa/superwizora.

• Psycholog ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodo-
wych. Proponuje się w związku z tym, aby w przypadku wąskich specjaliza-
cji dyplom musiał być odnawiany co 7 lat. 

• Wymagane jest udokumentowanie posiadanych kompetencji zawodowych.
• Psycholog zobligowany jest do pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

(Roe, 2011).
Dodatkowo opracowano kryteria do uzyskania specjalizacyjnego certyfikatu (The 

EuroPsySpecializedCertificate, S-EuroPsy), który mogą otrzymać psychologowie 
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spełniający kryteria Europejskiego dyplomu psychologa (EuroPsyRequirements). 
Mogą go uzyskać osoby, które otrzymały profesjonalne referencje zgodne ze wska-
zaniami EuroPsy i spełniły następujące wymagania:

• Zaliczyli nie mniej niż 400 godzin studiów drugiego stopnia (podyplomo-
wych).

• Mają nie mniej niż 3 lata specjalistycznych doświadczeń zawodowych.
• Odbyli nie mniej niż 150 godzin pracy z superwizorem (50 godzin rocznie).
• Mają nie mniej niż 500 godzin praktyki specjalistycznej pod nadzorem/su-

perwizją specjalisty.
• Złożyli dokumentację potwierdzającą specjalizację.

W projekcie Europejskiego dyplomu psychologa wymienia się 6 kompetencji: 
1. Określanie celów postępowania psychologicznego (umiejętność współ-

pracy z klientem dla ustalenia tego, co ma być dzięki usłudze psychologa 
osiągnięte – oznacza to umiejętność definiowania potrzeb, zaproponowa-
nie i wynegocjowanie realistycznego „punktu dojścia”, określenie kryteriów 
oceny stopnia realizacji założonych celów).

2. Umiejętność psychologicznej diagnozy (umiejętność diagnozowania za-
równo pojedynczej osoby, jak i grupy, organizacji i sytuacji). Niezbędna jest 
tu umiejętność posługiwania się narzędziami psychologicznymi, prowadze-
nia wywiadu, obserwacji psychologicznej, ankietowania itp.

3. Projektowanie usług psychologicznych. Psycholog powinien posiadać 
umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i znajomości metod dla 
zaproponowania nowych metod czy „produktów”. W szczególności powi-
nien umieć określić cele „produktu” i jego odbiorcę, uwzględniając wyma-
gania i ograniczenia w jego wykorzystaniu, dopasować produkt do zmienia-
jących się warunków i potrzeb, kontrolować jego jakość i weryfikować jego 
przydatność.

4. Realizowanie psychologicznej interwencji – umiejętność zaplanowania 
i zrealizowania programów interwencji w różnych dziedzinach życia wo-
bec pojedynczych osób, grup lub sytuacji. Interwencja może mieć charakter 
bezpośredni (psycholog sam jest realizatorem) lub pośredni, gdy odgrywa 
rolę facylitatora wobec działań podejmowanych przez inne osoby lub grupy 
decyzyjne.
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5. Dokonanie psychologicznej ewaluacji – umiejętność przygotowania 
programu psychologicznej ewaluacji dotyczącej jakiejś dziedziny praktyki 
społecznej, dobranie i zastosowanie odpowiednich narzędzi pomiarowych, 
sformułowanie i opisanie wynikających z pomiaru wniosków.

6. Efektywne komunikowanie się z klientem – zdolność dobrego porozu-
miewania się z klientem, w szczególności – umiejętność przekazania infor-
macji w klarownej formie ustnej, pisemnej, audiowizualnej.

Autorzy projektu uważają, że dla uzyskanie Europejskiego dyplomu psycholo-
ga konieczne powinno być opanowanie wszystkich powyżej opisanych sześciu 
umiejętności (por. Roe, 2011; Reykowski, 2004).

Kształcenie psychologiczne w Europie osiągnęło wysoki stopień zaawansowa-
nia. W Wielkiej Brytanii studia psychologiczne są dwustopniowe. Pierwszy trwa 
3 lub 4 lata, drugi jest specjalistyczny i trwa około 3 lat. Po pierwszym etapie 
zdobywa się tytuł Bachelor of Science (ewentualnie Bachelor of Arts). Drugi etap 
kończy tytuł Master’s degree. Podjęte studia psychologiczne muszą być jednak 
akceptowane przez Brytyjskie Stowarzyszenie Psychologów (British Psychologi-
cal Society). Absolwent uzyskuje wtedy uprawnienia tzw. Graduatebasis for Regi-
stration. Uprawnienia do zawodu psychologa nabywa osoba wpisana do rejestru 
Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychologów. 

We Francji są 4 etapy studiów. Pierwszy etap kończy się dyplomem „DEUG”, 
drugi etap (III rok studiów) kończy dyplom „License”, trzeci etap (IV rok studiów) 
kończy dyplom „Maitrise”. Aby zostać psychologiem, należy posiadać dyplom „Ti-
tre de psychologue”. Są ich dwa rodzaje: DESS i DEA. Oba uzyskuje się je po 5 latach 
studiów, przy czym DEA wymaga jeszcze 14 tygodni praktyki.

W Niemczech studia psychologiczne są dwuetapowe. Pierwszy etap to 4 se-
mestry, drugi – 5 semestrów, kończy się pracą dyplomową i egzaminem dyplo-
mowym. Program studiów składa się z 9 semestrów nauki i 6 miesięcy praktyki. 
Zawód psychologa może uprawiać tylko osoba z Diplom-psychologe. Tytuł ten 
jest chroniony prawnie i za bezpodstawne posługiwanie się nim grozi odpowie-
dzialność karna. Dla specjalności są odrębne dyplomy poprzedzone dodatkowym 
kształceniem.

Reasumując, zawód psychologa stał się bardzo wyspecjalizowaną dziedziną prak-
tyki społecznej. Zasadniczo dostęp do zawodu psychologa jest w poszczególnych 
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krajach europejskich chroniony prawnie w bardzo różnym zakresie. Studia 
uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu psychologa trwają w Eu-
ropie nie krócej niż 5 lat, a program kształcenia jest porównywalny, jeżeli cho-
dzi o przedmioty stanowiące podstawy psychologicznego wykształcenia. Drugi 
stopień kształcenia nastawiony jest na przygotowanie do specjalizacji, ale sposo-
by tego przygotowania bardzo się różnią. Większość krajów Europy Zachodniej 
wprowadza bardzo ścisłe wymagania, które obok niezbędnych studiów akade-
mickich upoważniają do wykonywania zawodu psychologa. Najczęściej uzyskanie 
uprawnień zawodowych wymaga odbycia stażu praktycznego (Reykowski, 2004).

Standardy kształcenia psychologów w Polsce

W Polsce kwalifikacje do pracy na stanowisku psychologa można zdobyć stu-
diując na kierunku psychologia, oferowanym przez 23 uczelnie. Jednolite studia 
magisterskie trwają nie mniej niż 5 lat, po ukończeniu kształcenia absolwent 
otrzymuje tytuł magistra psychologii. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych 
wynosi nie mniej niż 2 tys. 700. Liczba punktów ECTS (European Credit Trans-
fer System) nie powinna być mniejsza niż 300 (por. standardy kształcenia dla 
kierunku studiów: psychologia). Warunkiem uzyskania dyplomu jest przyjęcie 
pracy magisterskiej opartej na badaniach empirycznych. Studia są prowadzone 
w trzech trybach: dziennym, wieczorowym i zaocznym (nie dopuszcza się moż-
liwości prowadzania studiów w trybie eksternistycznym czy internetowym) Po-
nadto zaleca się, aby na studiach zaocznych i wieczorowych zapewnić studentom 
taką samą liczbę godzin kształcenia (zwłaszcza z przedmiotów kierunkowych), 
jak na studiach dziennych (Brzeziński, Doliński, Strelau, 2004) (por. tab. 1). 

Kształcenie na kierunku psychologia prowadzone jest w czterech obszarach: 
metodologicznym, etycznym, teoretycznym, aplikacyjnym. 

Pomimo tego że we współczesnej rzeczywistości psychologowie trafiają do bar-
dzo różnorodnych dziedzin życia i pełniąc różne role, muszą umieć odpowiadać na 
bardzo specyficzne pytania, to wydaje się, że to, co jest wspólne w zakresie ocze-
kiwań, jakie formułuje w stosunku do psychologów współczesna rzeczywistość, to 
umiejętność szeroko rozumianej diagnozy. Zatem studia powinny dostarczać me-
todologicznych podstaw związanych z umiejętnością dokonywania diagnozy – za-
równo w zakresie umiejętności korzystania z gotowych narzędzi diagnostycznych, 
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jak również w zakresie umiejętności samodzielnego konstruowania nowych, po-
prawnych narzędzi pomiarowych (Komitet Badań Naukowych, 2004).

Tabela 1. Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe.

Rodzaj przedmiotów: Wymiar godzin
przedmioty kształcenia ogólnego 300
przedmioty kierunkowe 690
przedmioty specjalizacyjne – wprowadzenie do szkolenia 
zawodowego 

390

przedmioty fakultatywne 120
seminarium magisterskie 120
przedmioty stanowiące specyficzną dla ośrodka ofertę 
programową

990

Praktyki 90
Razem 2700

Źródło: Standardy nauczenia kierunku studiów psychologia – studia magisterskie. Komitet 
Badań Naukowych, 2004)

Zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Komitent Nauk Psychologicz-
nych PAN dla kierunku „psychologia” (2004) studia akademickie oferują podsta-
wową wiedzę o prawidłowościach, mechanizmach i teoriach psychologicznych, 
wiedzę metodologiczną oraz pewien podstawowy zakres umiejętności praktycz-
nych, takich jak nawiązywanie kontaktu, planowanie procesu diagnozy i oddzia-
ływania psychologicznego, wybrane umiejętności terapeutyczne. Na marginesie 
warto dodać, że zakres umiejętności praktycznych jest bardzo różnie realizowany 
przez uczelnie (Teplitz-Winiewska, 2006). 

Wśród przedmiotów możemy znaleźć:
• filozofia z elementami logiki,
• biologiczne podstawy zachowań,
• wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej,
• metodologia badań psychologicznych i statystyka,
• procesy poznawcze,
• emocje i motywacje, osobowość,
• psychologia różnic indywidualnych,
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• psychologia społeczna,
• psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia,
• psychometria,
• diagnoza psychologiczna,
• pomoc psychologiczna,
• psychopatologia,
• elementy psychologii zdrowia,
• system rehabilitacji,
• elementy muzykoterapii i muzykoprofilaktyki,
• psychodrama,
• neurolingwistyczne programowanie,
• elementy kinezyterapii.
Jak już sygnalizowano wcześniej, kształcenie psychologów odbywa się w syste-

mie jednolitych studiów magisterskich, podczas których zwykle po ukończeniu 3 
roku student wybiera ścieżkę specjalizacyjną. Do klasycznych należą specjalizacje 
z zakresu psychologii klinicznej, sądowej, wychowawczej i pracy. Aktualnie ofer-
ta edukacyjna polskich uczelni znacznie się poszerzyła w zakresie oferowanych 
specjalizacji. Student psychologii może wybrać obok tradycyjnych następujące 
specjalizacje:

• psychologia stosunków międzykulturowych,
• społeczna psychologia informatyki i komunikacji,
• neurokognitywistyka,
• psychologia zdrowia i rehabilitacji,
• psychologia reklamy i zachowań konsumenckich,
• psychologia nowych technologii,
• psychology in english,
• psychologia sportu rekreacyjnego i wyczynowego (por. załącznik 1 w aneksie).
Proponowana wiedza i doświadczenie na ostatnich dwóch latach studiów psy-

chologicznych jest w zasadzie niemożliwa do porównania. W zależności od obranej 
specjalizacji student pozyskuje wiedzę oraz umiejętności w bardzo specyficznych 
zakresach. Np. wybierając specjalizację z zakresu psychologii nowych technolo-
gii nauczy się projektowania interakcji (interaction design), zdobędzie umiejęt-
ność właściwego aranżowania informacji (information architecture) oraz bada-
nia skuteczności przyjętych rozwiązań (usability) i szybkiego prototypowania. 
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Ponadto pozna zastosowanie technik przetwarzania i analizy obrazu, nauczy się 
tworzyć grafikę 3D, zgłębi tajniki wizualnego i multimedialnego przekazu in-
formacji i emocji, treningu w wirtualnej rzeczywistości oraz technik przekazu 
wizualnego (kompozycja, oddziaływanie kolorem, czcionką, symbolem). Dodat-
kowo zdobywa wiedzę w zakresie psychologii społeczeństwa informacyjnego, 
a w szczególności pozna: zasady budowania społeczności wirtualnych, społeczne 
aspekty funkcjonowania nowych technologii, psychologię gier komputerowych 
i terapii uzależnień. Dowie się również, jak wspomagać osoby niepełnosprawne 
z wykorzystaniem nowych technologii. Wśród przedmiotów, które składają się na 
tę specjalizację, wymienić należy: 

• nowe technologie – od iPhona do holodecku
• budowanie społeczności internetowych 
• analiza sieci społecznych 
• treningi i szkolenia w rzeczywistości wirtualnej 
• kod wizualny w kontekście nowych technologii 
• techniki przetwarzania i analizy obrazu 
• nowoczesne formy terapii z użyciem nowych technologii 
• psychologia gier komputerowych 
• projektowanie aplikacji interaktywnych 
• tworzenie grafiki trójwymiarowej (www.swps.pl).
Proponowane zajęcia wydają się być wysoce specjalistyczne. Rodzi się zatem py-

tanie, czy zasadne i możliwe jest uczenie specjalistycznych umiejętności studen-
tów, którzy nie opanowali ich na poziomie podstawowym, np. umiejętności reali-
zowania specyficznych treningów i szkoleń w rzeczywistości wirtualnej, kiedy nie 
tylko nie mają wiedzy, a przede wszystkim doświadczeń związanych z realizowa-
niem tradycyjnych szkoleń i treningów psychologicznych, a nawet bardzo często 
nie byli nawet uczestnikami tego rodzaju doświadczeń psychoedukacyjnych.

Reasumując, kształcenie psychologów na poziomie pierwszych 3 lat obejmu-
je przede wszystkim wiedzę z zakresu filozofii z elementami logiki, biologicz-
nych podstaw zachowań, podstaw psychologii i historii myśli psychologicznej, 
metodologii badań psychologicznych i statystyki, etyki zawodu psychologa i jest 
porównywalne na wszystkich polskich uczelniach (por. Standardy kształcenia dla 
kierunku studiów: psychologia). Zakłada się, że stanowi ono wystarczającą bazę 
do swobodnego realizowania bardzo różnorodnych, często stosunkowo wąskich 
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specjalizacji. Istotne jest jednak podkreślenie, że pierwsze trzy lata kształcenia, 
to kształcenie oparte o metody wykładowe i ćwiczenia; metody ukierunkowane 
przede wszystkim na przyrost wiedzy, a w bardzo ograniczonym zakresie – na 
przyrost kompetencji, które w zasadzie obejmują jedynie podstawowe kompe-
tencje związane z diagnozą psychologiczną. 

Powstaje pytanie, czy ten rodzaj kształcenia jest rzeczywiście wystarczający 
i może stanowić odpowiednią bazę do rozwoju niezbędnych kompetencji zawo-
dowych, umożliwiających jednocześnie zdobywanie bardzo wąskich specjalizacji 
zawodowych. 

Zawód psycholog 

Wydaje się, ze odpowiedź na postawione powyżej pytanie jest możliwa tylko 
w sytuacji jasnego określenia zasad uzyskania tytułu zawodowego psychologa. 
W Polsce niestety do tej pory odpowiedzi tej nie można sformułować.

Zasady zatrudnienia na stanowisku psychologa określa Ustawa z dnia 8 czerw-
ca 2001 r. O zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (DzU 
z 2001 r. nr 73, poz. 763). W art. 4 ustawy czytamy:

1. Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psycholo-
gicznych, a w szczególności na:

1) diagnozie psychologicznej,
2) opiniowaniu,
3) orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią,
4) psychoterapii,
5) udzielaniu pomocy psychologicznej.

2. Za wykonywanie zawodu psychologa uważa się także prowadzenie przez 
psychologa badań naukowych w dziedzinie psychologii lub działalność dydak-
tyczną w tym zakresie.

Artykuł 8 cytowanej ustawy precyzuje rodzaj wykształcenia, który uprawnia 
do wykonywania zawodu psychologa, wskazując osobę, która uzyskała w polskiej 
uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uzna-
ne za równorzędne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z wytycznymi ustawy, psycholog ma obowiązek odbycia stażu zawo-
dowego. Jednocześnie psychologowie są zobowiązani do utworzenia samorządu 
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zawodowego, a osoby wykonujące zawód psychologa (z pełnymi uprawnieniami) 
oraz psychologowie – stażyści stają się członkami samorządu psychologów na 
mocy prawa. Ponadto prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą 
dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów (por. DzU 
z 2001 r. nr 73, poz. 763).

Niestety do cytowanej ustawy brakuje aktów wykonawczych, które regulował-
by proces odbywania stażu, a izby samorządu nie zostały powołane. W prakty-
ce każdy, kto ukończy pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia 
i otrzyma tytuł magistra psychologii, może podjąć pracę w zawodzie psychologa.

W rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 82, 
poz. 537 z poz. zmianami) znajdujemy grupę zawodów psycholodzy i pokrewni – 
kod 2634, a w szczegółowym opisie:

• psycholog – kod 263401
• psycholog biznesu – kod 263402
• psycholog kliniczny – kod 263403
• psycholog organizacji – kod 263404
• psycholog sportowy – kod 263405
• psycholog wychowawczy/dziecka – kod 263406
• pozostali psycholodzy i pokrewni – kod 263490

Ponadto w grupie zawodów Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej 
niesklasyfikowani znajdujemy: nauczyciel psycholog – kod 235908.

Klasyfikacja ta jedynie w części odwzorowuje możliwości zatrudnienia psycho-
logów. W rzeczywistości rynek pracy jest dużo bardziej zróżnicowany i coraz bar-
dziej rozszerza się zakres grupy –pozostali psychologowie i pokrewni. 

Co dalej po studiach? Możliwości rozwoju zawodowego.

Analizując rolę uczelni w przygotowaniu zawodowym psychologów, Małgorza-
ta Teoplitz-Winiewska (2004) zwraca uwagę na następujące fakty:

• Nie wszyscy absolwenci psychologii będą wykonywać zawód psychologa. 
Absolwent psychologii otrzymuje dyplom magisterski potwierdzający jego 
wyższe wykształcenie, oczekuje się od niego posiadania wiedzy ogólnej.
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• W ramach akademickiego przygotowania psychologów absolwenci nie są 
przygotowywani do wykonywania konkretnej praktyki psychologicznej – 
5-letnie magisterskie studia psychologiczne są warunkiem koniecznym, ale 
niewystarczającym do podjęcia praktycznej działalności psychologa.

Bez względu na to, jaką ścieżkę zawodową wybierze absolwent psychologii, 
niezbędnym jest proces dalszego kształcenia i doskonalenia w formach pozasz-
kolnych. Absolwent może pogłębiać swoją wiedzę, wybierając spośród dwóch 
modeli kształcenia: pogłębiać i uaktualniać swoją wiedzę w zakresie wybranej 
specjalizacji (kształcenie typu „upgrade”) lub poszerzać ją o nowe obszary i nowe 
umiejętności (kształcenie typu „update”) (Bielawska-Batorowicz, 2006).

Oferta dla psychologów jest bardzo szeroka, począwszy od studiów podyplomo-
wych takich jak np.: psychologia reklamy, psychologia zarządzania personelem, 
trener umiejętności poznawczych, doradztwo zawodowe, psychologia dziecka, 
szkolny doradca zawodowy, terapia przez sztukę, mediacje i negocjacje, poprzez 
kilkuletnie całościowe szkolenia, np. przygotowujące do uzyskania certyfikatu 
psychoterapeuty, oraz krótkie formy kształcenia: kursy, seminaria, a skończywszy 
na stażach, praktykach itp. 

Kształcenie ustawiczne w Polsce nie jest popularną formą podnoszenia swoich 
kwalifikacji i kompetencji. Według badań Eurostatu, w 2008 r. jakąkolwiek formą 
podnoszenia kompetencji zawodowych objętych było w Polsce jedynie 4,7 proc. 
osób w wieku 25-64 lata, co oznacza, że przeciętnie dwukrotnie rzadziej uczestni-
czymy w kształceniu ustawicznym niż obywatele UE (4,7% wobec 9,3% dla UE-15 
w 2009 r.) (Eurostat, 2010). Ogólny wskaźnik wskazuje pewną tendencję – zbyt 
mało czasu i uwagi poświęcamy na proces doskonalenia własnych umiejętności 
i kompetencji, co w przyszłości będzie skutkowało znacznie niższymi kwalifika-
cjami w porównaniu z innymi członkami UE.

W grupie zawodowej psychologów prawdopodobnie wskaźnik ten jest wyższy, 
szczególnie wśród psychologów zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psy-
chologiczną, ponieważ są instytucje, które formułują wyraźnie, zarówno formal-
ne wymagania, jak i nieformalne oczekiwania w tym zakresie. Najczęściej jednak 
decyzja o rozwijaniu profesjonalnych kompetencji wynika tylko z osobistej odpo-
wiedzialności psychologa za wykonywana pracę.

Wymogi współczesnego świata sprawiają, że przeciętny człowiek w ciągu swo-
jego życia kilkakrotnie (a nawet częściej) zmienia zwoje miejsce zatrudnienia. 
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Zjawisko to dotyczy również psychologów. Wysoki poziom kompetencji metodo-
logicznych oraz gruntowna znajomość teorii warunkują zawodową elastyczność 
psychologów i są niezbędną podstawą, która umożliwia wykorzystywanie wyspe-
cjalizowanych szkoleń do rozwijania nowych kompetencji zawodowych.

Dyskusja i wnioski końcowe

Wspomniane już wielokrotnie zmiany zachodzące w życiu społeczno-gospo-
darczym, jak również dynamiczny przyrost wiedzy w obszarze nauk społecznych 
i biologicznych, sprawiają, że nowoczesne kształcenie psychologów musi się wią-
zać z konsekwentnym i sukcesywnym wprowadzaniem nowych treści programo-
wych oraz modyfikowaniem standardów kształcenia (Doliński, 2004). Aktual-
nie postuluje się aktywne nauczanie i studiowanie, a nie przekazywanie wiedzy 
w sposób podawczy (por. Brzeziński, Doliński, Strelau, 2004).

Studia psychologiczne powinny przygotowywać do rozwijania kompetencji 
umożliwiających pełnienie różnych ról zawodowych w przyszłości, dawać rów-
nież ogólne wykształcenie uniwersyteckie. A jednocześnie powinny umożliwiać 
zdobycie pewnego minimum wiedzy i umiejętności zawodowych, które uzasad-
niają wymaganie, iż to właśnie te studia są podstawowym warunkiem wykony-
wania zawodu (Komitet Badań Naukowych, 2004).

Wydaje się, że kształcenie akademickie w naszym kraju nie przygotowuje abi-
turienta do wykonywania pracy na stanowisku psychologa, chociaż w myśl obo-
wiązujących przepisów na to pozwala. Niewątpliwie istnieje luka w prawie, która 
pozwala absolwentowi na podjęcie pracy na stanowisku psychologa i nie obliguje 
go do dokształcenia i realizacji staży. 

Zawód psychologa wymaga najczęściej opanowania pewnych wysoce wyspe-
cjalizowanych kompetencji i obszernego zasobu wiedzy. Standardy kształcenia 
nie mogą być więc ujmowane jedynie w formie listy przedmiotów. Niezbędnym 
jest określenie, czego student ma się nauczyć, i sformułowanie ich w postaci 
określonych kompetencji. Zadanie to jest szczególnie istotne w przeddzień wej-
ścia w życie Ram Kwalifikacji Zawodowych. Chodzi tu zarówno o kompetencje 
ogólno akademickie, jak też o specyficzne kompetencje stanowiące podstawę do-
brego wykonywania psychologicznej profesji (Reykowski, 2004). Trudno przyjąć, 
że studia akademickie przygotują studentów do samodzielnego wykonywania 
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zawodu psychologa. Ale być może chodzi o to, żeby dały pewną bazę, zarówno 
w zakresie wiedzy, jak i umiejętności i umożliwiłby dojrzałe i adekwatne plano-
wanie rozwoju zawodowego, rozpoczynanie zbierania praktycznych doświadczeń 
(pod nadzorem) i dawały możliwość korzystania ze specjalistycznych szkoleń.

Aktualnie w zasadzie tylko rynek weryfikuje zasady zatrudniania psychologów. 
Jasne przepisy określające konkretne wymagania dotyczące konkretnych umie-
jętności zawodowych formułowane są w bardzo ograniczonym zakresie i przede 
wszystkim w służbie zdrowia (obejmują certyfikaty psychoterapeutyczne oraz 
specjalizację kliniczną). Wymagania te nie są jednak związane z możliwością 
pracy na stanowisku psychologa w ogóle, ale z warunkami finansowania. Pewne 
ograniczenia w zatrudnianiu absolwentów studiów psychologicznych występują 
również w sytuacji wykonywania pracy psychologa w niektórych specjalistycz-
nych pracowniach (np. przeprowadzających badania psychotechniczne, badania 
wymagane przy wydawaniu zgody na posiadanie broni).

W krajach Unii Europejskiej zostały powołane odpowiednie instytucje, które 
w sytuacji pojawienia się nowego zawodu lub zasadniczych zmian w funkcjono-
waniu już istniejącego, mają za zadnie aktualizowanie pojawiających się zmian 
poprzez tworzenie nowych, adekwatnych standardów dla danego zawodu. 

Przykładem może tu być Wielka Brytania, gdzie w skład instytucji odpowie-
dzialnej za opisywanie zawodów wchodzą zarówno naukowcy, z danego profilu 
kształcenia, jak i pracodawcy i przedstawiciele danego zawodu. Taka grupa eks-
percka ustala profil kształcenia, dopasowując go do potrzeb rynku i oczekiwań 
pracodawców.

W naszym kraju nie ma tradycji prowadzenia tego rodzaju analiz i dyskusji. 
Nie wiemy również, jakie są potrzeby rynku i oczekiwania pracodawców w od-

niesieniu do psychologów, ponieważ nie dokonuje się odpowiednich badań i ana-
liz. Jednocześnie nie powstały w oparciu o ustawę o zawodzie odpowiednie kor-
poracje zawodowe. 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jest tylko dobrowolnym stowarzysze-
niem nie mającym uprawnień do określania zasad zdobywania uprawnień zawo-
dowych. W związku z tym, inaczej niż w krajach Unii Europejskiej, w Polsce tytuł 
zawodowy psychologa uzyskuje się automatycznie po ukończeniu studiów, bez 
konieczności odbycia odpowiednich szkoleń i staży zawodowych. Nowa usta-
wa zobligowała Ministerstwo do utworzenia samorządów zawodowych (izby 
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psychologiczne), które niestety do dnia dzisiejszego nie funkcjonują. Natomiast 
lawinowo rośnie liczba nowych stowarzyszeń skupiających psychologów funk-
cjonujących w różnych obszarach zawodowych lub prezentujących konkretne 
formy pomocy lub terapii psychologicznej, które często wypracowują swoje we-
wnętrzne standardy określające poziom przygotowania zawodowego.

Zawód psychologa w Polsce nie jest opisany. W klasyfikacji zawodów wymienia 
się go w ośmiu punktach (zostały przedstawione w artykule) i jedyny zapis, który 
może być traktowany jako opis zawodu zawarty jest w ustawie o zawodzie psy-
chologa, ale ogranicza się do trzech, czterech zdań, w których wskazuje, się kto 
to jest psycholog i gdzie może pracować, a sama ustawa de facto nie funkcjonuje. 

Brak aktów wykonawczych do ustawy o zawodzie psychologa spowodował, że 
nie sformułowano w Polsce wymagań i wynikających z nich ścieżek rozwoju za-
wodowego dla psychologów (w pewnym zakresie funkcjonuje to w odniesieniu 
do zdobywania kwalifikacji psychoterapeutycznych). Nie pomaga to oczywiście 
w adekwatnym określeniu, jaki rodzaj kompetencji potrzebny jest do tego, aby 
móc wykonywać zawód psychologa bez względu na rodzaj realizowanej ścieżki 
zawodowej i tym samym, jaki rodzaj kompetencji miałby być realizowany w ra-
mach programu studiów. Psychologia staje się coraz bardziej interdyscyplinarna. 
I to zarówno jako nauka, jak i w działaniach zawodowych. Psychologia staje się 
ważnym dopełnieniem w innych dziedzinach, co uzasadnia powstawanie nowych 
specjalizacji, często wymagających bardzo specjalistycznej wiedzy z różnych 
dziedzin nieporównywalnych do siebie. Ważne staje się, aby na polu zawodowym, 
w sytuacji współdziałania lub konkurowania ze specjalistami z innych dziedzin, 
posiadać na tyle dobre przygotowanie merytoryczne, aby dostatecznie silnie móc 
akcentować przygotowanie psychologiczne (Bray, 2010). Może to być dodatko-
wy argument wskazujący na pilną potrzebę określenia wymagań do posiadania 
tytułu zawodowego psychologa. Konieczność zintegrowania wiedzy teoretycznej 
z osobistym doświadczeniem wydaje się niezbędnym elementem budującym od-
powiednie przygotowanie psychologiczne pozwalające zachować zawodową od-
rębność bez względu na miejsce wykonywanej pracy.

Reasumując, wydaje się że kształcenie na studiach, przede wszystkim na po-
ziomie pierwszych trzech lat, nie odbiega znacząco od europejskich standardów. 
Problem pojawia się dopiero po zakończeniu kształcenia. Albo wprowadzimy 
odpowiednie systemy staży, ustalimy kryteria dokształcania zawodowego oraz 
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proces okresowej weryfikacji kompetencji w określonych specjalizacjach i wpi-
szemy się w standardy europejskiego dyplomu psychologa, albo będziemy coraz 
bardziej odstawać od standardów obowiązujących w krajach UE.

Jednocześnie podkreślany w artykule brak zarówno jasnych kryteriów określa-
jących wymagania niezbędne do uzyskania tytułu zawodowego psychologa oraz 
organizacji, która by to nadzorowała i weryfikowała, jak i odpowiednich rozwią-
zań prawnych, przy jednocześnie rosnącej lawinowo ilości osób kończących stu-
dia psychologiczne w sytuacji, kiedy coraz większa część studentów już po trze-
cim roku zapoznaje się z bardzo wąską wiedzą oferowaną przez nowo powstające 
specjalizacje, często mające już bardzo interdyscyplinarny charakter – i pomimo 
to jest uprawniona do podjęcia pracy jako psycholog w każdym miejscu pracy, bez 
konieczności potwierdzania rzeczywistych kompetencji zawodowych – zwiększa 
niestety ryzyko systematycznego spadku poziomu jakości usług psychologicz-
nych i społecznego zaufania do zawodu psychologa.
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Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki pracy pedagoga resocjalizacyjnego 
wynikającej ze zróżnicowanych środowisk zatrudnienia oraz ukazanie po-
trzeby i kierunków rozwoju zawodowego i osobistego w świetle najnowszych 
tendencji w zakresie metodyki wychowania resocjalizującego. Doskonalenie 
zawodowe i rozwój osobisty pedagogów resocjalizacyjnych jest szczególnie 
ważny w kontekście kryzysu tzw. tradycyjnej resocjalizacji. Obecnie resocja-
lizację należy sytuować w warunkach ponowoczesności, w której świat jest 
wieloznaczny, szybko się zmienia, a to, do czego wychowankowie przystosują 
się dziś, jutro będzie nieaktualne. Zrozumienie wyzwań współczesności oraz 
próby im sprostania wymagają od pedagoga resocjalizacyjnego przyjęcia ak-
tywnej, refleksyjnej i twórczej postawy oraz rozwinięcia nowych szeroko ro-
zumianych kompetencji profesjonalnych i osobowych. 
Słowa kluczowe
resocjalizacja, doskonalenie zawodowe pedagoga resocjalizacyjnego, modele 
resocjalizacji, tożsamość zawodowa pedagoga resocjalizacyjnego, specyfika 
pracy pedagoga resocjalizującego 
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Personal and professional development needs of rehabilitation 
tutors

Abstract
The aim of the article is to investigate the nature of rehabilitation tutor’s work in 
the context of diversified patterns of employment. The article also outlines pro-
fessional development needs of rehabilitation tutors in light of the recent trends 
in the methodology of rehabilitation. Professional development is particularly 
important in the traditional approaches to rehabilitation. Rehabilitation is affect-
ed by the conditions of postmodernity, a fast rate of change in the environment, 
and a multitude of meanings in the world. This means that what service users 
learn today, will be irrelevant tomorrow. Consequently, in order to understand 
today’s challenges and to be able to face them, rehabilitation tutors must develop 
creativity, reflexivity and a range of complex professional and personal compe-
tences.
Key words
rehabilitation, professional development of rehabilitation tutors, models of re-
habilitation, professional identity of rehabilitation tutor, nature of rehabilitation 
tutor’s work

Wprowadzenie 

Pedagogika resocjalizacyjna jest dziedziną wiedzy dotyczącej wychowania osób, 
które łamią normy obyczajowe lub prawne. W tradycyjnym podejściu, w proces 
wychowania resocjalizującego1 wpisuje się wywieranie intencjonalnego wpływu 
na jednostkę z określonym zaburzeniem w funkcjonowaniu społecznym, z zasto-
sowaniem odpowiednich procedur antropotechnicznych i kulturotechnicznych 
oraz oddziaływań o charakterze ergotropowym, semiotropowym i etiotropowym 
(Czapów i Jedlewski, 1971). Współcześnie podkreśla się znaczenie kreatywnej 
zmiany wychowanka (zmiany poprzez rozwój), co znaczy, że głównym celem za-
biegów resocjalizacyjnych jest „przemiana tożsamości indywidualnej i społecz-
nej nieprzystosowanej społecznie młodzieży przez wychowawcze stymulowanie 
1 L. Pytka (2007: 74) podkreśla, iż pojęcia „resocjalizacja” i „wychowanie resocjalizujące” nie są tożsame i dla-

tego nie należy stosować tych określeń zamiennie. W opracowaniach z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej 
znaleźć można definicje resocjalizacji, w których działalność pedagogiczna odgrywa centralną pozycję (np. 
Konopczyński 2007: 30, 42-46). 
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rozwoju jej struktur poznawczych i twórczych oraz wyposażenie jej w nowe indy-
widualne i społeczne kompetencje” (Konopczyński, 2007: 13).

Podstawą profesji pedagoga resocjalizacyjnego (tak jak i wszystkich profesji 
społecznych) jest wypełnianie swojej misji i realizowanie zadań zawodowych 
na bazie solidnego fundamentu przygotowania pozyskanego w toku formalne-
go kształcenia akademickiego. W jego ramach przyszli pedagodzy wyposażani są 
zarówno w wiedzę dotyczącą teoretycznych źródeł resocjalizacji, jak i w umiejęt-
ności stosowania konkretnych formuł metodyczno-organizacyjnych i przygoto-
wani są pod względem warsztatowym zarówno do pracy z dziećmi i młodzieżą 
nieprzystosowaną społecznie, jak i z osobami dorosłymi (por. Dudek i Captuła, 
2010) w placówce resocjalizacyjnej i instytucji penitencjarnej, jak i w środowisku 
otwartym (por. Nowak, 2007; Bałandynowicz, 2010). Patologie społeczne oraz 
czynniki stwarzające ryzyko ich powstawania – podobnie jak cała rzeczywistość 
społeczna – podlegają zmianie (zob. m.in. Urban, 2007; Kumala, 2010). Prze-
obrażenia społeczno-kulturowe oraz stosowanie nowych koncepcji w praktyce 
resocjalizacyjnej powoduje, że pedagog resocjalizacyjny winien aktualizować, 
wzbogacać o nowe elementy swój warsztat pracy wychowawczej, a także uczyć 
się i doskonalić w zakresie nowych form i metod pracy. 

Celem artykułu jest ukazanie specyfiki pracy pedagoga resocjalizacyjnego 
wynikającej ze zróżnicowanych środowisk zatrudnienia oraz ukazanie potrze-
by i kierunków rozwoju zawodowego i osobistego w kontekście najnowszych 
tendencji w zakresie metodyki resocjalizacji. Kontekstem rozważań jest proces 
wprowadzania systemu Krajowych Ram Kwalifikacyjnych (KRK), który pozwoli 
na sprecyzowanie modelu kształcenia i ram kwalifikacyjnych pedagoga resocja-
lizacyjnego.

Kryzys tzw. tradycyjnej resocjalizacji. Implikacje dla kierunku 
rozwoju zawodowego pedagogów resocjalizacyjnych 

Istnieje wiele modeli resocjalizacji, których działalność inspirowana jest roz-
maitymi koncepcjami teoretycznymi z zakresu kryminologii, psychologii, socjolo-
gii itp. Aktualnie istnieje całkowita zgoda naukowców, że nie ma jednej, komplet-
nej i systemowej teorii i praktyki oddziaływań resocjalizujących, której aplikacja 
stanowiłaby o sukcesie wychowawczym. Marek Konopczyński (2007) podkreśla, 
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że biorąc pod uwagę stawiane przed sobą priorytety wychowawcze, współcze-
śnie mamy dwie perspektywy postrzegania resocjalizacji. 

„Tradycyjny” punkt widzenia koncentruje się na przeszłości wychowanka. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że cała treść oddziaływań resocjalizujących 
zdeterminowana jest i mieści się w graniach wyznaczanych przez tzw. diagnozę 
(pedagogiczną, psychologiczną, kryminologiczną). W takie podejście wpisane jest 
„rozliczanie” wychowanka z jego przeszłości. W praktyce oznacza to stosowanie 
takich metod, których celem będzie doprowadzenie do zerwania i odrzucenia 
przeszłości, wyparcia wcześniejszych doświadczeń społecznych (głównie prze-
stępczych). W takie oddziaływania w sposób naturalny wpisany jest przymus – 
wszak wychowanek nie zgłasza się dobrowolnie do placówek resocjalizacyjnych 
o pomoc w zerwaniu z przeszłością. Konopczyński (2007: 26) wskazuje na nie-
bezpieczeństwo tej perspektywy resocjalizującej polegające na tym, że w rezul-
tacie takich oddziaływań „pozbawiony „korzeni” tożsamościowych nieletni, kur-
czowo „łapie się” fragmentów rzeczywistości i próbuje się w niej odnaleźć. W ten 
sposób uzyskujemy efekt pozornej readaptacji społecznej, którą niestety dość 
powszechnie uznaje się za wystarczającą”. 

Źródeł kryzysu tożsamościowego współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej 
można upatrywać w przyjmowaniu i sztywnym „trzymaniu się” tradycyjnej, nie-
adekwatnej i niewystarczającej w dobie społeczeństwa posmodernistycznego 
perspektywy rozumienia działalności resocjalizacyjnej. W praktyce wychowaw-
czej dokonuje się najczęściej przyjmowanie przez wychowanków „postawy kon-
formistycznego przystosowania się do warunków instytucjonalnych, bez głębszej 
internalizacji panujących tam reguł i norm oraz trwałej tendencji do zmiany za-
chowania”. (Konopczyński 2007: 26). Konopczyński ubolewa, iż „uzyskanie” ta-
kiej postawy u wychowanków utożsamiane jest przez wychowawców z efektami 
procesu resocjalizacji (tamże). Dlatego też takiemu podejściu przeciwstawia inne, 
w które wpisuje „wykreowanie przyszłości wychowanka”. W tej perspektywie nie 
odrzuca się całkowicie uprzednich doświadczeń socjalizacyjnych wychowanka, 
jednakże zasadniczą rolę przypisuje się potencjalności jego losów. 

Należy podkreślić, iż tzw. szkoła twórczej resocjalizacji wiedzie prymat w za-
kresie pokazywania koniecznych kierunków zmian w resocjalizacji. Zwolennicy 
tej orientacji uważają, że nowe wyzwanie resocjalizacji polega na wspieraniu czło-
wieka w zrozumieniu i zaakceptowaniu wieloznaczności i nieprzewidywalności 
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świata oraz rozwijaniu kompetencji, które pozwolą mu nie tylko samodzielnie ra-
dzić sobie z problemami, ale też świadomie wykorzystywać własny potencjał roz-
wojowy. Perspektywa ta jest uwzględniania w niektórych programach kształce-
nia akademickiego pedagogów resocjalizacyjnych (szerzej Konopczyński, 2007; 
por. także Pindel, 2010, Nowak, 2010). 

Obecnie, aby pomóc osobom niedostosowanym, nie wystarczy już zadbać o ich 
właściwą (re)adaptację społeczną. Ponadto należy pomoc tę usytuować w warun-
kach ponowoczesności, w której świat jest wieloznaczny, szybko się zmienia, a to, 
do czego wychowankowie przystosują się dziś, jutro będzie nieaktualne. 

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt związany z przeobrażeniami kul-
turowo-społecznymi, a mianowicie rozmycie się kryteriów kwalifikowania jed-
nostek do grupy społecznych dewiantów (w tradycyjnym ujęciu tego problemu). 
Odmienność jednostki nie jest współcześnie jednoznacznie cechą degradującą. 
W społeczeństwie postmodernistycznym granice wolności zostały znacznie po-
szerzone i jak podkreśla Zdzisław Majchrzyk (2011), postać dewianta czy out-
sidera, a nawet głęboko zaburzonej osobowości plasuje na pograniczu patologii 
i normy i stawia w wątpliwość wymóg specjalnych oddziaływań w postaci reso-
cjalizacji, readaptacji czy inkluzji. Ignorowanie człowieka jako autonomicznej jed-
nostki oraz negowanie prawa do tego, że jednostka jest zdolna do samodzielnego 
wybierania własnej koncepcji szczęśliwego życia wpisuje się w schemat tradycyj-
nego podejścia reedukacyjnego i kolektywistycznego (w negatywnym znaczeniu 
tych pojęć). Majchrzyk (tamże: 88) konstatuje, że „nadmierna społeczna ingeren-
cja poprzez odpowiednio dobrane systemy resocjalizacji, reedukacji czy dobrane 
wychowawczo „wzmocnienia” są działaniami wątpliwymi nie tylko prawnie, lecz 
także próbami zanegowania jej osobowej tożsamości”.

Zrozumienie wyzwań współczesności oraz próby im sprostania wymagają od 
pedagoga resocjalizacyjnego przyjęcia aktywnej, refleksyjnej i twórczej posta-
wy oraz rozwinięcia nowych, szeroko rozumianych kompetencji profesjonalnych 
i osobowych. W związku z tym, coraz częściej pojawiają się głosy o potrzebie re-
definicji procesu resocjalizacji i jego efektów, a także pogłębionej analizy założeń, 
nie tylko teleologicznych i metodycznych, ale przede wszystkim pedeutologicz-
nych, pedagogiki resocjalizacyjnej (Karłyk-Ćwik, 2011). 
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Uwagi o tożsamości zawodowej współczesnych pedagogów 
resocjalizacyjnych

Analiza literatury naukowej oraz wnioski wynikające z badań własnych pozwo-
liły Annie Karłyk-Ćwik (2011) sformułować tezę, iż jednoznaczne definiowanie 
roli zawodowej pedagogów resocjalizacyjnych zarówno na poziomie normatyw-
nym (zinternalizowane normy roli, wyobrażenia o sposobach zachowania, ocze-
kiwania), jak i behawioralnym (odgrywanie roli i odniesienie do zachowań wy-
znaczonych przez koncepcję roli i jej nakazy) w znacznym stopniu uzależnione 
jest od określonych warunków ich środowiska pracy. W zależności od tego, czy 
jest to jednostka penitencjarna, ośrodek socjoterapii czy świetlica środowiskowa 
określone formalnoprawne zapisy roli oraz specyficzne wymagania nieformalne 
decydują o znacznej zmienności oraz różnorodności wewnętrznej roli pedagoga 
resocjalizacyjnego. To wszystko sprawia, że jednoznaczne przypisanie jej do ja-
kiegoś modelu jest w zasadzie niemożliwe. O ile więc znaczenie misji pedagoga 
w procesie resocjalizacji jest oczywiste, o tyle jednoznaczne określenie roli zawo-
dowej okazuje się znacznie bardziej skomplikowane. 

Analiza wybranych aspektów sposobów postrzegania własnej roli zawodowej 
pedagoga resocjalizującego pozwala sądzić, że pracujący w zakładach popraw-
czych wychowawcy wykazują tendencje do idealizowania siebie i swojej roli. Pe-
dagodzy resocjalizacyjny bardzo wysoko i niezgodnie z rzeczywistym obrazem 
oceniają własne kompetencje zawodowe oraz najczęściej popełniają błąd „eks-
ponowania siebie”, „idealizacji” i „rygoryzmu” w interakcjach wychowawczych. 
Ponadto wykazują tendencje do przyjmowania postawy obronnej, mało twórczej 
i mało refleksyjnej, w zamian tego podejmując nastawienie zachowawcze, bez-
pieczne, rutynowe działania, nie wprowadzają innowacji i autorskich programów 
pracy, unikają ryzyka i zmian itd. Karłyk-Ćwik (2009) podkreśla także, że wydają 
się oni nie doceniać znaczenia zaangażowania, ciepła, troski, życzliwości i empatii 
w relacjach interpersonalnych, w których koncentrują się głównie na zadaniach, 
nie zaś na emocjach. Wszystko to sprawia, że funkcjonują oni w swoim zawodzie 
raczej w roli „ekspertów” i „nadzorców” niż „empatycznych terapeutów” czy „re-
fleksyjnych praktyków”. 

Proces identyfikacji z zawodem studentów oraz kształtowanie się wyobra-
żeń o tym, jak powinien on być pełniony zawód pedagoga resocjalizacyjnego, 
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rozpoczyna się jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania zawodu. W proces 
przygotowania akademickiego wpisują się nie tylko określone treści realizowane 
w ramach różnorodnych przedmiotów, ale także odbywane praktyki zawodowe 
czy kontakt z wykładowcami, wśród których znaczną część stanowią ci, którzy 
w trakcie nauczania akcentują i odnoszą się do swojej praktyki wychowawczo-
-resocjalizacyjnej (por. Byczkowska, 2007). 

Dokonana analiza motywów wyboru zawodu pedagoga resocjalizacyjnego po-
kazuje, że oczekiwania kandydatów koncentrują się głównie wokół możliwości 
zaspokojenia własnych psychologicznych potrzeb, takich jak samorozwoju czy po-
trzeby uznania i akceptacji (bycia ważnym, potrzebnym). Koncentracja przyszłych 
pedagogów resocjalizacyjnych na sobie (własnych potrzebach i samorozwoju) wy-
daje się nawet być silniejszym predyktorem działań zawodowych niż koncentracja 
na wychowanku, jego potrzebach i rozwoju. Karłyk-Ćwik (2011) uważa, że młodzi 
pedagodzy resocjalizacyjni nastawiają się w swej pracy zawodowej bardziej na 
„branie” niż „dawanie”. Jednocześnie zaznacza, że wysokie osobiste oczekiwania 
związane z funkcjonowaniem w zawodzie, mogą silnie motywować do pracy w po-
czątkowym jej okresie, jednakże zwiększają ryzyko rozczarowania, zniechęcenia 
i frustracji młodych pedagogów w wyniku konfrontacji z resocjalizacyjną rzeczy-
wistością. Jak pisze Andrzej Węgliński (2000: 134): „dla dużej grupy pedagogów 
resocjalizacyjnych wzniosłe motywy obecne przy podejmowaniu decyzji o zatrud-
nieniu się w roli wychowawcy młodzieży nieprzystosowanej społecznie nie wy-
trzymują próby czasu i konfrontacji z bezpośrednią praktyką wychowawczą”.

W codzienność wychowawczą pedagoga resocjalizacyjnego wpisuje się z jednej 
przeciążenie pracą i natłokiem obowiązków, z drugiej zaś podlega on negatyw-
nym wpływom w konsekwencji bezpośredniego kontaktu z zaburzonym wycho-
wankiem, a tzw. sukces resocjalizacyjny jest trudny do osiągnięcia począwszy już 
od poziomu jego jednoznacznego zdefiniowania (Konopczyński, 2007). Codzien-
nym kontaktom z wychowankami towarzyszą często konflikty, rozczarowania 
i poczucie porażki. Natomiast uogólnione i utrwalone niepowodzeniami, przeko-
nanie o niskiej skuteczności zaradczej ogranicza motywację do pracy i w konse-
kwencji hamuje aktywność zawodową. Postawy zawodowe nasycone biernością 
i wycofaniem uniemożliwiają realizację własnych oczekiwań pedagoga oraz ogra-
niczają jego zdolność skutecznego radzenia sobie ze stresem. W rezultacie sprzy-
ja to rozwojowi zespołu wypalenia zawodowego (Karłyk-Ćwik, 2011). 
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Kwalifikacje i obszary pracy pedagoga resocjalizacyjnego 

Zadania, jakie spełnia pedagog resocjalizacyjny, zróżnicowane są ze względu na 
rozpiętość wiekową wychowanków, rodzaj i stopień zaburzeń oraz miejsca i formy 
pracy. Wychowankiem pedagoga resocjalizacyjnego może być zarówno małe dziec-
ko (z ryzykiem zachowań patologicznych społecznie), nieprzystosowana społecznie 
młodzież, jak i osoba dorosła (np. przestępca), a nawet w wieku senioralnym (mul-
tirecydywista). Podejmowana praca może przebiegać w warunkach izolacji społecz-
nej (zakłady poprawcze, jednostki penitencjarne), jak i środowisku otwartym (np. 
streetworking). Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej wyposażają więc swoich absol-
wentów w kompetencje i umiejętności pozwalające im na pracę na bardzo zróżni-
cowanych stanowiskach podlegających resortom edukacji, sprawiedliwości i polityki 
społecznej. W warsztat pracy pedagoga resocjalizacyjnego wpisują się rozmaite for-
my i metody pracy, nie tylko w zależności od rodzaju zaburzenia czy stopnia demora-
lizacji, ale także wieku, wielkości grup oraz miejsca wypełniania swoich zadań. 

Szczegółowe kwalifikacje do pracy instytucjach resocjalizacyjnych określają 
rozporządzenia ministerstw, którym podlegają dane placówki. Wśród stanowisk 
pracy znajdują się głównie nauczyciel-wychowawca lub pedagog w zakładach 
poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz strukturach OHP (Rozporzą-
dzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001/ DzU nr 124, poz. 
1359), wychowawca, a także pedagog w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 wrze-
śnia 2002 r./ DzU nr 155, poz. 1288)2. Absolwenci wypełniają również standardy 

2 Kwalifikacje nauczyciela są określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 
roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 
których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształ-
cenia nauczycieli (DzU z 2009 r., nr 50, poz. 400). Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2009 roku.
Tam w § 15 i § 16 określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrod-
kach wychowawczych i kwalifikacje nauczycieli w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych. 
„§ 15. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii posiada osoba, która ukończyła:
1) studia wyższe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia, albo
3) studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w za-

kresie resocjalizacji lub socjoterapii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4) zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub 

socjoterapii.
§ 16. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii posiada osoba, która ma kwalifikacje wy-
magane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, określone w § 2-5, a ponadto ukończyła:
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związane z pracą w świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych 
oraz klubach profilaktyczno-wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Poli-
tyki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych/ DzU 2005 nr 37, poz. 331). 

Po przejściu odpowiednich procedur wewnętrznych może podjąć pracę w in-
stytucjach kontroli społecznej i wymiaru sprawiedliwości, takich jak policja 
oraz służba więzienna (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 
stycznia 2003 r./ DzU nr 115, poz. 1212). Uzyskane kompetencje pozwalają na 
pracę na stanowisku pedagoga w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-kon-
sultacyjnych (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 
r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-
-konsultacyjnych/ DzU z dnia 11 września 2001 r.). Pedagodzy resocjalizacyjni 
posiadają kwalifikacje, pozwalające zdobywać uprawnienia konieczne do prowa-
dzenia mediacji karnych osób dorosłych oraz mediacji w sprawach nielet-
nich (Rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania media-
cyjnego w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich /odpowiednio DzU nr 
108 z 2003 r., poz. 1020 oraz DzU nr 56 z 2001 r., poz. 591, ze zm. DzU nr 193, 
poz. 1621). W końcu zaś posiadają kwalifikacje uprawniające do podjęcia aplika-
cji, pozwalającej na wykonywanie obowiązków kuratora zawodowego (Ustawa 
z dnia 17 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych/ DzU nr 98, poz. 1071). 

Poza wskazanymi wyżej uprawnieniami i kwalifikacjami absolwent może podjąć 
pracę w organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką, resocjaliza-
cją i pomocą osobom w sytuacjach trudnych. W tym miejscu warto wspomnieć, że 
trzeci sektor dość aktywnie zaznacza się na mapie systemu przeciwdziałania prze-
stępczości, patologiom społecznym oraz resocjalizacji. Niektóre fundacje i stowarzy-
szenia wspierają działalność instytucjonalnych form opieki i wychowania młodzieży 
niedostosowanej społecznie (np. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień 
(www.bazy.ngo.pl). Realizowane zadania dotyczą osób odbywających karę pozba-
wienia wolności, osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze w zakresie re-
integracji społecznej i zawodowej, pomocy w osiąganiu przez byłych więźniów i ich 
rodziny pełnej samodzielności społecznej oraz budowania płaszczyzny współpracy 
pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w zagadnienie resocjalizacji 

1) studia wyższe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia, lub
3) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii.
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(służba więzienna, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, związki wyznanio-
we, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, ośrodki terapii uzależnień, pracodaw-
cy i inne), w celu podnoszenia skuteczności systemu resocjalizacyjnego (np. Funda-
cja Profilaktyki i Resocjalizacji „Druga Szansa” w Toruniu www.bazy.ngo.pl). 

Zaangażowane w tę działalność osoby nierzadko posiadają wykształcenie w za-
kresie pedagogiki resocjalizacyjnej i pracują w placówkach socjoterapeutycznych 
czy zakładach poprawczych (np. Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacja Ad 
Rem w Łodzi www.stowarzyszenieadrem.org; Fundacja PO DRUGIE http://www.
podrugie.pl). Posiadane zasoby wiedzy wykorzystywane mogą więc być przez pe-
dagogów resocjalizacyjnych nie tylko w ramach istniejących instytucji w prawno-
-społecznym systemie resocjalizacji. Należy podkreślić, że skuteczna działalność 
w organizacjach pozarządowych wymaga opanowania dodatkowych umiejętno-
ści, które nie mieszczą się w akademickich programach kształcenia pedagogów 
resocjalizacyjnych (np. prawno-społeczne podstawy prowadzenia organizacji, 
zarządzanie wolontariatem, pozyskiwanie środków na działalność itp.).

Wskazane powyżej możliwości zatrudnienia dowodzą różnorodności proble-
mów oraz trudności, przed jakimi staje pedagog resocjalizacyjny w pracy zawodo-
wej. Dodatkowo podkreśla się, że istnieje konieczność analizowania problemów 
resocjalizacji, profilaktyki społecznej, terapii uzależnień i readaptacji społecznej 
po uwzględnieniu aktualnych tendencji we wszystkich sferach patologii społecz-
nej. Autorzy współczesnego podręcznika do resocjalizacji (Urban, Stanik, 2007: 
11) wskazują na następujące tendencje, wobec większości których tradycyjna pe-
dagogika resocjalizacyjna pozostaje bezradna: 

• wzrost ogólnych rozmiarów przestępczości, w tym młodzieży, 
• pojawienie się na szeroką skalę zachowań dewiacyjnych i przestępczych ko-

biet (zwłaszcza młodych), 
• znaczące obniżenie dolnej granicy wiekowej sprawców przestępstw, 
• eskalację przestępczości gwałtownej, 
• wzrost zachowań przestępczych wśród młodzieży wywodzącej się z rodzin 

o średnim i wysokim statusie społeczno-zawodowym, 
• przestępczość narkotykowa, 
• umiędzynarodowienie przestępczości, pojawienie się tzw. przestępczości 

„zabawowej” itp.3.
3  Nowe trendy przestępcze i typy zachowań destrukcyjnych w kontekście implikacji dla praktyki oddziaływań 

resocjalizacyjnych charakteryzuje szczegółowo M. Jędrzejko (2009). 
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To wszystko implikuje potrzeby i wyznacza kierunki doskonalenia zawodowe-
go pedagogów resocjalizacyjnych. W związku z tym, iż pracują oni z jednostkami 
nieprzystosowanymi społecznie, zdemoralizowanymi, przestępczymi, z określo-
nymi zaburzeniami w zachowaniu, a także w warunkach, które sprzyjają patolo-
gicznym zachowaniom (izolacja więzienna), systematyczne uzupełnianie warsz-
tatu pracy oraz dbałość o własny rozwój niewątpliwie wpisuje się w sylwetkę 
profesjonalnego pedagoga resocjalizacyjnego. 

Różnorodność pracy resocjalizacyjnej, a co się z tym wiąże, kompetencji oraz 
umiejętności zawodowych, najlepiej oddają skrajnie inne pod względem idei, za-
dań społeczno-wychowawczych i organizacji oddziaływań, formy, jakimi są praca 
w środowisku otwartym i izolacji społecznej. 

Praca pedagoga resocjalizacyjnego w środowisku otwartym 

Współcześnie wiele uwagi poświęca się znaczeniu i efektywności pracy reso-
cjalizacyjnej pedagoga w środowisku otwartym, zarówno w zakresie profilaktyki, 
jak i reintegracji społecznej osób nieprzystosowanych społecznie. Wśród tak ro-
zumianych form pracy znajdują się m.in. terapia grupowa, praca środowiskowa 
oraz opieka rezydencjalna (Bałandynowicz, 2010). W Polsce znaczącą rolę w tym 
zakresie odgrywa kurator sądowy, o czym będzie mowa dalej. Andrzej Bałandyno-
wicz (tamże) charakteryzuje ten rodzaj oddziaływań resocjalizujących operując 
określeniem asystenta probacyjnego i formułuje praktyczne zalecenia oraz ustala 
zasady, jakimi powinien on kierować się realizując swoje zadania w warunkach 
pozainstytucjonalnych (postpenalnych, w ramach środków probacyjnych).

Zastosowanie środków probacyjnych oznacza sytuację, gdy sąd ustanawia w sto-
sunku do skazanych okres próby, oddając ich pod nadzór kuratora sądowego. Do 
najczęściej stosowanych środków probacyjnych w polskiej praktyce prawnej za-
licza się warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności, warunkowe przed-
terminowe zwolnienie, warunkowe umorzenie postępowania karnego, kara ogra-
niczenia wolności oraz instytucja poręczenia społecznego (Bałandynowicz, 2006). 
Kurator sądowy stanowi zasadnicze narzędzie polskiego systemu probacyjnego. 
Zakres i charakter jego pracy jest bardzo szeroki i ma charakter interdyscyplinarny. 

Wymagania stawiane kuratorom sądowym są bardzo duże. Różnorodność za-
dań ich działalności określają szczegółowe przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 
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lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowego wykonywania upraw-
nień i obowiązków kuratorów sądowych oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku 
Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa z dnia 21 lipca 2001 roku o kura-
torach sądowych określa szczegółowo, jakie wymagania stawiane są kuratorom 
zawodowym (aplikantom kuratorskim). Należy zaznaczyć, iż w myśl zapisów tej 
ustawy praca nad własnym rozwojem powinna być permanentna i przybierać 
różnorodne formy kształcenia (art. 10 ustawy).

Zasadnicze wykształcenie najbardziej odpowiednie do wykonywania zawodu 
kuratora sądowego to wyższe magisterskie w zakresie resocjalizacji (zwykle pe-
dagogiki resocjalizacyjnej). Studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej przygo-
towują absolwenta do podjęcia aplikacji kuratorskiej. Zarówno literatura nauko-
wa, jak i zapisy ustawy o kuratorach sądowych akcentują wymogi współczesnej 
resocjalizacji, która odnosi się nie tylko do osób popełniających przestępstwo, ale 
także tych ze znamionami patologii społecznej (indywidualnej, zbiorowej) oraz 
z ryzykiem zachowań patologicznych społecznie – bezradnych, podlegających 
demoralizacji itp. W zadania profilaktyczno-resocjalizujące kuratora sądowego 
wchodzić będzie kształtowanie systemu mechanizmów i dynamizmów osobowo-
ściowych, które sprzyjać będą procesom akomodacji, asymilacji i dostosowania 
jednostki do otoczenia tak, aby nie dominowała motywacja antagonistyczno-de-
strukcyjna (Dudek i Caputa, 2010). Podkreśla się także konieczność posiadania 
kompetencji i umiejętności w zakresie dokonywania trafnej diagnostyki przypad-
ku, zwłaszcza w zakresie szczegółowego wyjaśniania i szacowania sytuacji życio-
wej osoby objętej nadzorem (Bałandynowicz, 2010). 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż badania wskazują, że niewielka grupa ku-
ratorów sądowych (zaledwie 10%) wyraża pogląd, iż studia wyższe z zakresu 
pedagogiki resocjalizacyjnej w dobrym stopniu przygotowały ich teoretycznie 
i praktycznie do pełnienia roli na stanowisku kuratora sądowego (tamże: 354-
355). Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej pracujący na stanowisku kurato-
ra sądowego odczuwają największe braki w zakresie umiejętności praktycznych, 
metodyki pracy kuratora sądowego oraz nawiązywania kontaktu w sytuacji po-
magania. To właśnie te obszary pracy podlegają doskonaleniu i uzupełnianiu 
w procesie rozwoju zawodowego kuratorów sądowych. 
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Specyfika pracy oraz rozwój zawodowy funkcjonariuszy służby 
więziennej 

Jak już wspomniano wcześniej, wykształcenie w zakresie pedagogiki resocja-
lizacyjnej stanowić może punkt wyjścia dla starań do pracy (na różnych stano-
wiskach) w służbie więziennej. Specyfika oddziaływań wychowawczych wobec 
osób odbywających karę pozbawienia wolności związana jest z koniecznością 
uwzględnienia złożoności problematyki penitencjarnej zarówno na poziomie jed-
nostki resocjalizowanej, jak i warunków, w jakich przebiega proces wychowania. 
Dla tak rozumianych oddziaływań zwykle rezerwuje określenie pedagogika peni-
tencjarna (rozumiana jako dział pedagogiki resocjalizacyjnej). W praktyce peni-
tencjarnej wielu pracowników i funkcjonariuszy służby więziennej legitymuje się 
wykształceniem wyższym pedagogicznym z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.

Kategoria zawodowa osób określanych mianem funkcjonariuszy służby wię-
ziennej jest szeroka i skupia się wokół trzech grup: (1) osoby, które pracują na 
co dzień w bezpośrednim kontakcie z więźniami, (2) ci, którzy mają ograniczoną 
i nieregularną styczność z osadzonymi i (3) personel administracyjny, posiadający 
znikomy i incydentalny kontakt osobisty z penitencjariuszami. Zwłaszcza ta część 
kadry, w swojej codziennej pracy podejmująca codzienne, osobiste i bezpośred-
nie kontakty z osadzonymi, podlega szczególnym warunkom, w które wpisują się 
niekorzystne czynniki psychofizyczne. W grupie tej znajdują się osoby zajmują-
ce się planowaną, formalną pracą resocjalizacyjno-penitencjarną (wychowawcy, 
psychologowie, terapeuci) oraz ci, w których działania wpisuje się resocjalizacja 
nieformalna (pracownicy działu ochrony). Ponadto do tej grupy należy wliczyć 
nauczycieli szkół więziennych oraz pracowników nadzorujących pracę więźniów. 

Praca w charakterze funkcjonariusza i pracownika SW jest niezwykle streso-
genna. H. Machel (2001) dzieli źródła stresu funkcjonariuszy na dwie grupy: wy-
nikające z bezpośredniego kontaktu z więźniem (zagrożenie agresją, zaburzenia 
osobowości, demoralizacja i inne) oraz ze stylu zarządzania (czyli relacje służbo-
we). Badania dowodzą wielu negatywnych zjawisk występujących wśród funk-
cjonariuszy SW, często opisywanych w literaturze naukowej przedmiotu jako wy-
palenie zawodowe (m.in. Szałański, 1998; Piotrowski, 2011). Warto podkreślić, iż 
największym ryzykiem wypalenia zawodowego obarczeni są ci funkcjonariusze 
służby więziennej, którzy pracują z osadzonymi przejawiającymi najsilniejsze 
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defekty i zaburzenia (odbywający karę pozbawienia wolności w warunkach sys-
temu terapeutycznego) (Szałański, 1998). Mając powyższe na uwadze, podejmo-
wane są rozmaite sposoby mające na celu profilaktykę wypalenia zawodowego 
funkcjonariuszy. Wśród form przeciwdziałania ważne miejsce zajmują rozmaite 
formy szkoleniowe, psychoedukacyjne i treningowe, które wpisują się w system 
rozwoju zawodowego osób podejmujących oddziaływania resocjalizująco-peni-
tencjarne w więzieniach (Poklek, 2005). 

Niewątpliwie na kondycję zawodową funkcjonariuszy SW wpływa fakt, iż jest 
to bardzo specyficzna profesja, której wizerunek jest nasycony różnorodnymi ste-
reotypami społecznymi, nierzadko negatywnymi uprzedzeniami. Rola zawodo-
wa funkcjonariusza SW uległa wyraźnym przemianom w okresie transformacji 
ustrojowej. Przeobrażenia roli społecznej funkcjonariusza SW silnie korelują ze 
zmianami w podejściu do traktowania więźniów na terenie zakładów karnych. 
Niskie wykształcenie i brak umiejętności zawodowych funkcjonariuszy okresu 
PRL sprzyjały buntom, zamieszkom i silnie wpisywały się w realizację polityki 
represyjności penitencjarnej państwa. Negatywny dobór osób do pracy w za-
kładach karnych sprzyjał patologicznym zachowaniem pracowników (zjawisko 
alkoholizowania się funkcjonariuszy na ternie zakładu karnego; bezkarność 
z powodów braków „kadrowych”). PRL-owscy „klawisze” cechowali się niskim 
wykształceniem (lub jego brakiem), nierzadko przejawiali objawy demoralizacji, 
agresywność czy uzależnienie od alkoholu. Brak kompetencji zawodowych i ni-
skie wykształcenie sprzyjało sięganiu po tzw. wiedzę zdroworozsądkową, nie-
uwzględniającą znajomości stanu psychospołecznego jednostki funkcjonującej 
w warunkach izolacji społecznej i zdemoralizowanej. Słabo wykształceni pracow-
nicy sięgali po prymitywne techniki rozwiązywania konfliktów, wśród których 
dominowała przemoc i represja. Często cechowali się brakiem kultury osobistej, 
obojętnością wobec problemów osadzonych, a nawet jawną wrogością. Negatyw-
na selekcja do zawodu więziennika trwająca do końca lat 80. nie sprzyjała stabili-
zacji struktury resocjalizacyjnej jednostek penitencjarnych. 

Budowanie klimatu, który sprzyjał będzie poprawie i resocjalizacji, silnie zwią-
zane jest z umiejętnościami personelu więziennego (lub ich brakiem) redukowa-
nia sytuacji, którą Henryk Machel (2007) określa interakcją konfliktu. Autor pod-
kreśla następujące cechy funkcjonariusza służby więziennej, które są niezbędne 
z punktu widzenia skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych: kwalifikacje 
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(wiedza zawodowa zintegrowana z kodeksem etycznym oraz określonymi ce-
chami osobowości), humanitaryzm w podejściu do drugiego człowieka (bez 
względu na stan degradacji psychospołecznej), odporność na stresy, umiejętność 
opanowania się w sytuacjach konfliktowych, umiejętność niepoddawania się pro-
wokacji, zrównoważenie, umiejętność opanowania się w sytuacjach zagrożenia 
osobistego bądź w sytuacji ekstremalnej, dobry refleks, przystępność i rozwaga 
w podejmowaniu decyzji, prawdomówność, odpowiedzialność, asertywność, em-
patia oraz odporność na prizonizację. 

Praca na większości stanowisk w jednostkach penitencjarnych wymaga specja-
listycznego przygotowania oraz ostatecznych kwalifikacji, które można zdobyć je-
dynie w trakcie szkolenia prowadzonego przez służbę więzienną. W system kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służby więziennej wpisuje się 
przede wszystkim szkoła podoficerska, chorążych i oficerska. Nie są to jedyne spo-
soby kształcenia kadry. Ważne miejsce zajmują również kursy doskonalące i przy-
gotowujące do objęcia wyższych stanowisk, począwszy od kursów oddziałowych, 
poprzez szkolenia dowódców zmian i dla dyrektorów jednostek penitencjarnych.

Od lat 50. główne miejsce kształcące funkcjonariuszy więziennych to Centralny 
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej (COSSW) w Kaliszu. Na przestrzeni wielu 
lat swojego funkcjonowania działalność szkoleniowa ośrodka sprowadzała się 
uzupełniania podstawowego wykształcenia osób podejmujących pracę w jed-
nostkach penitencjarnych (na poziomie szkoły średniej4). Warto zaznaczyć, iż do 
1956 roku szkolenie zawodowe funkcjonariuszy opierało się przede wszystkim 
na indoktrynacji politycznej. Dopiero po tym czasie i po przejęciu więziennictwa 
przez ministerstwo sprawiedliwości do treści szkolenia wprowadzono zagadnie-
nia penitencjarne.

Przełom lat 80. i 90. przyniósł duże zmiany w służbie więziennej. Dotyczyły 
one również sposobu szkolenia funkcjonariuszy. Z programów zniknęły treści 
polityczne charakterystyczne dla okresu PRL-u, natomiast coraz więcej miejsca 
w zaczęły zajmować zagadnienia psychologiczne i resocjalizacyjne. 

4 W praktyce penitencjarnej jeszcze w latach 80. (z powodu braku chętnych do pracy w zakładach karnych) 
przyjmowano osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym (w latach wcześniejszych dopuszczano 
do zawodu nawet osoby z wykształceniem podstawowym). Niski poziom wykształcenia oraz brak kompe-
tencji implikował poważne problemy w relacjach interpersonalnych, zwłaszcza sprzyjał zachowaniom na-
cechowanym przemocy i agresji oraz uzależnieniem od alkoholu. Problemy te były konsekwencją niskich 
umiejętności radzenia sobie ze stresem funkcjonariuszy. Szczegółowa analiza poziomu wykształcenia funk-
cjonariuszy służby więziennej na przestrzeni minionego półwiecza oraz braku przygotowania do pracy 
z osobami nieprzystosowanymi społecznie i przestępczymi opisują m.in. R. Szczepanik i K. Soboński (2011). 
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Oprócz Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej (COSSW) w Kaliszu 
szkolenia organizowane są w adaptowanych na te potrzeby ośrodkach, które daw-
niej miały charakter wypoczynkowy (ośrodki doskonalenia kadr (ODK) np. w Sule-
jowie, Kulach i Zwartowie). Funkcjonariusze szkolą się również w jednostkach, gdzie 
pracują. Szkolenie to ma różnorodny charakter. Część szkoleń dotyczy kwestii ogól-
nopenitencjarnych, część obejmuje zagadnienia działowe, a więc dotyczące proble-
mów występujących w konkretnym dziale. Cyklicznie odbywają się również ćwicze-
nia praktyczne mające zapobiegać powstawaniu tzw. wypadków nadzwyczajnych.

W obliczu dynamicznych zmian, które zachodzą w każdej dziedzinie, funkcjo-
nowanie i rozwijanie systemu doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy 
więziennych jest niezbędne dla właściwego wypełniania zadań, jakie przed nimi 
stoją. Ustawa o służbie więziennej z 9 kwietnia 2010 roku art. 27. zawiera zapis, 
iż funkcjonariusze i pracownicy powinni wykazywać się odpowiednim przygo-
towaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systema-
tycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe.

Współcześnie funkcjonariusze i pracownicy służby więziennej systematycznie 
podlegają ustawicznemu kształceniu. Służba więzienna organizuje kursy i szko-
lenia dla funkcjonariuszy związane z wykonywaną pracą oraz stanowiskiem (np.: 
kurs na wychowawcę, starszego wychowawcę, psychologa, starszego psychologa, 
oddziałowego, st. oddziałowego, kurs z zakresu BHP dla funkcjonariuszy, którzy 
sprawują nadzór nad zatrudnieniem skazanych np. w warsztatach więziennych, 
szkoła oficerska, itp.). Powyższe szkolenia organizowane są zazwyczaj przez 
Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie lub poszczególne Okręgowe 
Inspektoraty Służby Więziennej. Służą one podniesieniu kwalifikacji funkcjo-
nariuszy, którzy po zakończeniu danego kursu czy też szkoły mogą ubiegać się 
o awans służbowy na stanowisku (np. z młodszego wychowawcy na wychowaw-
cę), w przypadku szkoły oficerskiej na pierwszy stopień oficerski (podporucz-
nik). Awans na stanowisku wiąże się z możliwością zdobycia kolejnego awansu 
(z wychowawcy na starszego wychowawcę)5.

Oprócz kursów i szkoleń mających na celu uzyskanie określonych kwalifikacji 
pozwalających na podjęcie pracy na danym stanowisku, funkcjonariusze biorą 
udział w kształceniu, które pozwala im zdobywać nowe kompetencje i umiejętności 

5 Szczegółowe informacje dotyczące systemu szkolenia funkcjonariuszy SW w ramach pozyskiwania przez 
nich określonych kwalifikacji znaleźć można m.in na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Wię-
ziennej (http://www.cossw.pl/main.php)
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potrzebne do pracy z osadzonymi. Różnorodność problematyki uwarunkowana 
jest aktualnymi potrzebami i tendencjami w metodyce oddziaływań resocjaliza-
cyjno-penitencjarnych. Poniżej przedstawiono przykładowe formy i efekty dosko-
nalenia zawodowego funkcjonariuszy SW z okręgu łódzkiego w 2010 i w pierw-
szej połowie 2011 roku6: 

• Kurs lidera klubu pracy – po ukończeniu kursu funkcjonariusz (lider klubu 
pracy) prowadzi zajęcia ze skazanymi, w których uczy ich m.in. aktywnego 
poszukiwania pracy, odnalezienia się na rynku pracy, pisania dokumentów 
aplikacyjnych itp. W każdej jednostce w okręgu łódzkim jest przynajmniej 
jeden lider, który prowadzi zajęcia ze skazanymi. Liderów uczą trenerzy 
klubów pracy (funkcjonariusze) lub trenerzy z urzędów pracy. Kursy fi-
nansowane są z budżetu SW lub Unii Europejskiej7. Ponadto w ramach tego 
projektu grupa funkcjonariuszy ukończyła studia podyplomowe z zakresu 
doradztwa zawodowego i polityki społecznej. 

• Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy domowej według 
Modelu DULUTH8 (kurs organizowany przez Centralny Zarząd Służby Wię-
ziennej). Uczestniczący w programie psycholodzy i wychowawcy nabywają 
kompetencje pozwalające im na prowadzenie zajęć edukacyjnych z osadzo-
nymi, czyli sprawcami przemocy w rodzinie. Funkcjonariusze po zaliczeniu 
kursu dostają nie tylko zaświadczenia resortowe, ale też wydane przez Fun-
dację im. Stefana Batorego w Warszawie. Program realizowany w kilku jed-
nostkach w okręgu łódzkim.

• Program zastępowania agresji (ART) – realizowany w większości jednostek 
w okręgu łódzkim. Kursy prowadzą wyłonione w przetargu profesjonalne 
firmy zewnętrzne zajmujące się szkoleniami. Po zakończeniu funkcjonariu-
sze prowadzą zajęcia w jednostkach ze skazanymi9. Kursy organizowane 
z funduszy Unii Europejskiej w ramach Kapitału Ludzkiego projekt I . 

• Szkolenie funkcjonariuszy przez PARPA i Stowarzyszenie Psychologów Trans-
portu w zakresie pracy z nietrzeźwymi sprawcami wypadków drogowych. 

6 Dane pochodzą z materiałów rzecznika prasowego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi. 
7 Pierwszy projekt, w którym uczestniczyły SW, realizowany był w ramach programu Kapitał Ludzki „Podniesie 

Kwalifikacji Zawodowych Funkcjonariuszy SW związanych z prowadzeniem przywięziennych klubów pracy. 
8 Domestic AbuseIntervention Project of Duluth, który powstał na początku lat 80. w Minnesocie. Dużą wagę 

przywiązuje się w nim do skoordynowania różnych działań w społeczności wobec problemu przemocy. Prze-
moc jest definiowana jako przejaw męskiej władzy i kontroli nad kobietą. Jest nią nie tylko fizyczne znęcanie 
się, ale także groźby, izolowanie, upokarzanie, stosowanie przymusu.

9 Studia finansowane są z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki z projektu I.
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W rezultacie realizowany jest program psychokorekcyjny dla skazanych 
z art. 178a KK (prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alko-
holu). Zajęcia prowadzone są w kilku jednostkach w okręgu łódzkim.

• Szkolenie psychologów w zakresie organizowania na terenie jednostek kar-
nych kursów krótkich interwencji psychologicznych wobec skazanych nad-
używających alkoholu lub narkotyków. Kursy organizowane są przez Cen-
tralny Zarząd Służby Więziennej i prowadzone są w większości jednostek 
w okręgu łódzkim.

• Udział w szkoleniach zespołów interdyscyplinarnych prowadzonych przez 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie przeciwdziała-
nia wykluczeniu społecznemu. 

• Studia podyplomowe Podyplomowe Studium Penitencjarne organizowane 
przez Centralny Zarząd Służby Więziennej wraz z Uniwersytetem Warszaw-
skim. Przedmioty obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu 
prawa, kryminologii, socjologii, pracy socjalnej, pedagogiki i psychologii. 
Istotnym elementem programu studiów są praktyczne umiejętności nie-
zbędne w pracy penitencjarnej, takie jak rozwiązywanie konfliktów, techni-
ki relaksacji, radzenie sobie ze stresem i inne.

Podsumowanie 

Jak zauważa Lesław Pytka (2009), współcześni pedagodzy resocjalizacyjni kon-
centrują się na poszukiwaniu konkretnych rozwiązań metodycznych, które gwa-
rantować będą sukces wychowawczy. Autor ubolewa, iż uzasadnienia i podstawy 
teoretyczne dla prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych mają wtórne zna-
czenie. Pisze on następująco: „paradygmat dnia codziennego kadr wychowujących 
wynika z uznania prymatu praktyki wobec tzw. teorii (założeń antropologiczno-
-filozoficznych i tzw. nauk pozytywnych)” (2009: 34). Jest to błędny kierunek, po-
nieważ wszelka działalność praktyczna w resocjalizacji (czyli wywoływanie po-
żądanych zmian) jest, była i będzie – jak podkreśla Pytka – wtórna wobec teorii 
naukowych. „Tak właśnie wszelkie technologie (pojmowane jako sztuka sprawne-
go działania w wybranym wycinku rzeczywistości fizycznej) są zależne od usta-
leń nauk fizycznych i przyrodniczych” (tamże). Ponadto zaznacza, że nowoczesna 
wizja pedagogiki resocjalizacyjnej nie wymaga zmiany paradygmatów, a jedynie 
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zmiany orientacji aksjologiczno-teleologicznej i zmiany metodyki ukierunkowanej 
na inkluzję społeczną. Podkreśla także konieczność „uprawiania” nowego stylu 
myślenia w pedagogice resocjalizacyjnej, co pozwoli na jej rozwój i uzupełnienie 
o nowe wymiary teoretyczno-metodyczne. 

W rozwój zawodowy i osobisty pedagoga resocjalizacyjnego wpisują się do-
skonale poglądy współczesnych pedeutologów, w myśl których profesjonalnego 
wychowawcę cechuje gotowość do zmiany i otwartość na zmianę. Związane jest 
to z ciągłą koniecznością modyfikowania sytuacji wychowawczych, zdolnością do 
radzenia sobie w różnych okolicznościach, krytyczną, racjonalną i adekwatną do 
sytuacji oceną rzeczywistości oraz przede wszystkim zdolnością do podejmowa-
nia odpowiedzialnych, rzeczowych decyzji (Czerepaniak-Walczak , 1997). 

Badacze problematyki duże znaczenie przypisują takim cechom pedagoga re-
socjalizacyjnego, jak zdolność do dokonywania wyborów, modyfikowania i two-
rzenia autorskich programów wychowawczych, umiejętność komunikacji inter-
personalnej czy pracy zespołowej oraz zdolności do autoanalizy i przyjmowania 
informacji zwrotnych od podopiecznych i kolegów w mikrosystemie wychowaw-
czym (Węgliński 2000: 67). Zwłaszcza w pracy pedagoga resocjalizacyjnego wy-
mownym jest oczekiwanie, by cechowali się oni niepowtarzalną osobowością, 
z przewagą umiejętności facylitujących, niż „eksperckich”, zdolnością do wyraża-
nia bezwarunkowej akceptacji osoby wychowanka nawet tego, przejawiającego 
zachowania wywołujące szczególne potępienie społeczne (np. pedofil). 

Profesjonalny rozwój pedagoga resocjalizacyjnego niewątpliwie polegać bę-
dzie na odkrywaniu własnej tożsamości zawodowej i przezwyciężaniu kryzysów 
tożsamościowych, o czym była mowa wcześniej. Specyfika pracy resocjalizacyj-
nej w różnych instytucjach powoduje, że profesjonalny pedagog resocjalizacyj-
ny samodzielnie winien konstruować oryginalne, dostosowane do potrzeb mi-
kroklimaty wychowawcze, a nie operować jedynie wyuczoną gamą reakcji i tzw. 
uniwersalnymi sposobami zachowania się. W paradygmacie wielowymiarowego 
rozwoju wychowawców, coraz większą rolę odgrywać więc będą „osobiste teorie 
działania” pedagogów. Wychowawca będzie stawał się projektodawcą własnych 
programów wychowawczych, bo jego teorie własne – „małe praktyczne teorie” – 
bardziej podążają za rzeczywistością wychowawczą, od teorii ogólnych, ale odle-
głych od aktualnej praktyki (Kuźma, 1995: 37, za: Karłyk-Ćwik, 2011). Truizmem 
więc będzie stwierdzenie, że pedagog powinien być zorientowany na rozwój 
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osobowości i umiejętności dokonywania samowglądu oraz samodoskonalenie za-
równo w obszarze wiedzy, jak i działalności innowacyjno-twórczej. 

Niedostatki w zakresie posiadanej wiedzy teoretycznej i brak otwartości na do-
konujące się przeobrażenia w obszarze kulturowo-społecznym stwarzają ryzyko, 
iż pedagodzy resocjalizacyjni w praktyce wychowawczej sięgać będą po wiedzę 
„zdroworozsądkową”, nacechowaną licznymi stereotypami i uprzedzeniami (por. 
Szczepanik 2009, 2010), a problemy wychowawcze rozwiązywane będą przez 
pryzmat ich własnych doświadczeń życiowych oraz własnego (monopolistyczne-
go) sposobu postrzegania i interpretowania świata. Brak określonej wrażliwości 
na zmiany dokonujące się w społeczeństwie może sprzyjać (re)produkowaniu 
i utrwalaniu wadliwych postaw i zachowań wychowanków, wątpliwych z punktu 
widzenia rozwoju i autonomii współczesnej jednostki. 

Powyższej opisana różnorodność pracy, kierunki przeobrażeń związanych z re-
socjalizacją oraz tożsamością zawodową pedagoga resocjalizacyjnego z pewnością 
znajdą swoje miejsce i znaczenie w implementowanym systemie Krajowych Ram 
Kwalifikacyjnych (KRK). Warto zaznaczyć, że w proces wchodzenia w życie KRK 
wpisują się prace środowiska naukowego pedagogów resocjalizacyjnych skupio-
nych wokół Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu PAN. Celem utworzo-
nego w maju 2010 roku zespołu ds. analizy planów i programów nauczania było 
opracowanie jednolitych standardów kształcenia na specjalności resocjalizacja. 
Inicjatywie towarzyszyła troska o perspektywy kształcenia pedagogów resocja-
lizacyjnych oraz możliwości zatrudnienia i potrzeby rynku pracy. Prace nad pro-
jektem KRK dla studiów I i II stopnia (profil ogólnoakademicki i praktyczny) dla 
kształcenia na specjalności resocjalizacja na kierunku pedagogika poprzedzone 
były diagnozą stanu kształcenia studentów na specjalności resocjalizacja (na kie-
runkach pedagogika i pedagogika specjalna) we wszystkich polskich wyższych 
uczelniach. W rezultacie prac zespołu, w projekcie efektów kształcenia wskazano 
na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie winien nabyć absolwent 
pedagogiki (specjalność resocjalizacja) w zakresie następujących modułów: teo-
rie resocjalizacji, profilaktyka społeczna, diagnoza resocjalizacyjna i metodyka 
resocjalizacji10.

10 Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez prof. zw. dr. hab. Bronisława Urbana, prof. dr. hab. Wiesła-
wa Ambrozika, prof. dr. hab. Marka Konopczyńskiego oraz prof. dr hab. Tamarę Zacharuk.
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Menedżer w przedsiębiorstwie XXI wieku – pożądany 
profil kompetencyjny

Streszczenie
Wymogi wobec współczesnego menedżera ulegają daleko idącym zmianom, 
związanym z przemianami globalizacyjnymi, obejmującymi sferę nie tyl-
ko ekonomiczno-gospodarczą, lecz także społeczną i kulturową. Wszystko 
wskazuje na to, iż w przyszłości kwestia rozwoju kariery menedżera będzie 
oparta przede wszystkim na fundamencie jego indywidualnych kompetencji. 
Kompetencje decydują o poziomie, tempie, sposobie realizowania zadań za-
wodowych przez pracownika i przekładają się na jego sukces w środowisku 
pracy. Znaczenie kompetencji dla organizacji wzrasta wraz z poziomem od-
powiedzialności pracownika, aby w przypadku menedżera wpływać istotnie 
na kondycję przedsiębiorstwa. Niekompetentny menedżer zajmujący kluczo-
we stanowisko jest poważnym zagrożeniem dla firmy. Profil kompetencyjny 
menedżera XXI wieku jest bardzo rozbudowany i obejmuje różnorodne kom-
petencje, zaczynając od tych związanych ściśle z funkcjonowaniem poznaw-
czym (np. zdolność analizy, syntezy i rozwiązywania problemów) po kompe-
tencje dotyczące funkcjonowania w społeczności (zdolności interpersonalne, 
komunikatywność, zdolność motywowania innych). Tradycyjnie przyjmuje 
się, iż na kształt profilu pożądanych kompetencji menedżera wpływa szcze-
bel zarządzania. Badania wskazują jednak, że te różnice w kompetencjach 
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pomiędzy szczeblami są bardzo małe, istnieją natomiast różnice w zakresie 
pożądanego poziomu wymaganych kompetencji.
Słowa kluczowe
menedżer, kompetencje menedżerskie, szczeble zarządzania, profil kompe-
tencyjny

Manager in the company twenty-first century – 
desired competency profile

Abstract
Requirements for a modern manager are far reaching changes associated with 
changes not only the economic sphere and economic but also social and cultural. 
Everything indicates that in the future, the issue of development career manag-
er will be based primarily on the foundation of his personal competence. Com-
petence decide on the level and pace, how to carry out professional tasks by the 
worker and translate its success in the workplace. The importance of competen-
cies for the organization increases with the level of responsibility the employee, in 
the case manager to influence materially the condition of the company. Incom-
petent manager holding key position is a serious threat to the company. Man-
ager Competence Profile is very extensive and covers a range of skills, starting 
with those that are closely linked to cognitive (ability to analyze, synthesize and 
solve problems) on the powers of functioning in the community (interpersonal 
skills, communication skills, ability to motivate others). Traditionally it is as-
sumed that the shape of the desired competence profile manager affects level of 
management. However, research shows that these differences in competence be-
tween the levels are very small, but there are differences in the desired level of 
competence required.
Key words
manager, manager’s competence, levels of managements, competence profile

Rola menedżera i jego kompetencji w organizacji

Rozważania na temat pożądanych i zyskujących na znaczeniu kompetencji 
pracowników spełniających w organizacji rolę menedżera należałoby rozpocząć 
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od próby dookreślenia znaczenia pojęcia menedżer w rozumieniu nauk o zarzą-
dzaniu organizacją. Pojęcie menedżera na stałe weszło do języka polskiego wraz 
z ekspansją terminologii ekonomicznej i biznesowej, do czego przyczynia się ro-
snąca świadomość roli czynnika ludzkiego w procesie osiągania sukcesu w bizne-
sie. To właśnie zasoby ludzkie organizacji obok technologii, kapitału finansowego 
i sprzętu, zapewniają jej właściwe i efektywne funkcjonowanie. 

Przegląd klasycznych teorii naukowych powstałych na gruncie nauk o zarzą-
dzaniu definiuje menedżera przez pryzmat jego roli spełnianej w organizacji. P.F. 
Drucker za menedżera uznaje człowieka odpowiadającego za innych ludzi oraz 
ich pracę, stanowiącego jeden z ożywczych i dynamicznych elementów organi-
zacji, bez których środki produkcji nigdy „same z siebie” nie staną się produk-
cją (Knecht, 2000: 83). Za menedżera można uznać osobę, której podstawowym 
zadaniem jest realizacja procesu zarządzania, tj. zestawu działań skierowanych 
na zasoby organizacji (przy czym jako takie można rozumieć zasoby zarówno 
ludzkie, jak i finansowe, rzeczowe, informacyjne) i wykonywanych z zamiarem 
osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny (Penc, 2000: 107). 
W praktyce zarządzanie oznacza zestaw działań obejmujących planowanie i po-
dejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie – działania 
menedżerskie są przy tym skierowane na zasoby ludzkie, a istotą zarządzania 
jest doprowadzenie organizacji do osiągnięcia ustalonego celu (Penc, 2001: 11)

W Polsce nastąpiło swoiste przewartościowanie pojęcia menedżera (kierowni-
ka) związane z początkami transformacji ustrojowej i gospodarczej, które wynio-
sło osoby pełniące funkcje zarządcze w firmach na wysokie szczeble drabiny spo-
łecznej. Słowo menedżer stało się wręcz synonimem sukcesu i nowoczesności, 
zaś utytułowanie pracownika menedżerem – nagrodą samą w sobie. Obraz ten 
wpasowuje się koncepcję menedżeryzmu, stworzoną w ubiegłym wieku przez 
socjologa J. Burnhama. Zauważył on mianowicie, iż rozwój społeczeństw kręgu 
cywilizacji zachodniej zmierza w kierunku społeczeństwa kierowników, mające-
go stworzyć nową klasę zarządzającą wszystkimi sferami życia. Odzwierciedlają 
to tendencje językowe i tworzenie pojęć typu: zarządzanie czasem wolnym, za-
rządzanie procesem decyzji, zarządzanie zasobami, itp. Proces ten jest w natural-
ny sposób ograniczany przeciwstawną tendencją do ograniczania zatrudnienia 
w firmach i uzgadniania stanowisk na zasadzie np. kierownika czasowego projek-
tu, co hamuje nazbyt wybujały rozrost menedżeryzmu (Penc, 2001: 66). 
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Obecnie wskazuje się, iż w przyszłości kwestia zarządzania i rozwoju kariery 
menedżera będzie bardziej oparta na fundamencie jego indywidualnych kompe-
tencji, wynajmowanych zgodnie z potrzebami niż wędrówki stanowisk w ramach 
hierarchii przedsiębiorstwa. (tamże: 67). Zasób kompetencji menedżera staje się 
zatem czynnikiem decydującym o jego sukcesie zawodowym.

Pojęcie kompetencji funkcjonuje w teorii i praktyce zarządzania ludźmi od wie-
lu lat. Wprowadził je w latach 70. XX wieku D. McClelland, który prowadząc bada-
nia nad determinantami sukcesu zawodowego odkrył, iż o sukcesie stanowi nie 
tyle iloraz inteligencji czy wyniki w szkole, a inne czynniki, które określił kompe-
tencjami. Pierwsze definicje kompetencji mówiły o tym, że są one sumą wiedzy, 
motywacji, cech, wyobrażeń o sobie oraz umiejętności niezbędnych do prawidło-
wego wykonywania obowiązków zawodowych przez pracownika (Orlińska-Gon-
dor, 2006: 169). C. Levy-Leboyer (1997: 19) z kolei jako pierwszy odniósł pojęcie 
kompetencji do zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie zauważając, iż kompe-
tencje dotyczą zintegrowanego wykorzystania zdolności, cech, osobowości, wie-
dzy i umiejętności w celu pomyślnego wypełnienia misji organizacji. 

Tabela 1. Dwa znaczenia kompetencji

Kompetencje jako cechy Kompetencje jako zdolności

Cecha, właściwość pracownika 
pozwalająca mu osiągać pożądane 
wyniki w pracy

Zdolność do wykonywania zadań 
w pracy zgodnie z istniejącymi 
standardami

Competency, competencies (ang.) Competence, competences (ang.)
Kompetencja traktowane jako 
właściwości ludzi

Kompetencje traktowane jako 
właściwości stanowiska pracy

Stopniowalne (pracownik posiada 
dane cechy zaawansowane, rozwinięte, 
przeciętne rozwinięte, słabo 
rozwinięte, itp.)

Zerojedynkowe (pracownik zachowuje 
się w pożądany sposób albo nie)

Podejście behawioralne Podejście zadaniowe

Źródło: Armstrong M. (2005) za: Orlińska-Gondor A. (2006). Zarządzanie ludźmi oparte na 
pojęciu kompetencji (red.) Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu 
personelem. Kraków: Wyd. Wolters Kluwer, 170.
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Do chwili obecnej termin kompetencje pozostaje pojęciem wielowymiarowym, 
trudnym do zdefiniowania i klasyfikowania. Ponadto termin ten funkcjonuje 
w dwóch znaczeniach: zadaniowym oraz behawioralnym. Kompetencja może za-
tem opisywać zdolność do skutecznej realizacji konkretnych zadań przez danego 
pracownika lub też zdolność do zastosowania określonych wzorów zachowań przez 
jednostkę w danej sytuacji. W zamieszczonej poniżej tabeli nr 1 znalazło się rozróż-
nienie tych dwóch znaczeń pojęcia kompetencje (Orlińska-Gondor, 2006: 170).

W rozmaitości definicyjnej kompetencji wyróżnić można też ujęcie tematu 
ogólne i szczegółowe. W ujęciu ogólnym kompetencje to:

• potencjał przyczyniający się do osiągania określonych wyników (Arm-
strong, 2000: 241),

• zakres uprawnień, pełnomocnictw, umiejętności lub odpowiedzialności 
(Walkowiak, 2004: 19),

• zdolność do wykonywania czegoś, co jest potrzebne, umiejętności (tamże).

Kompetencje w ujęciu szczegółowym natomiast to:
• ogół wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw i gotowość pracownika 

do działania w danych warunkach oraz zdolności adaptacji do określonych 
warunków (tamże),

• ustalone zbiory wiedzy i umiejętności, typowych zachowań, standartowych 
procedur, sposobów rozumowania, które można zastosować bez nowego 
uczenia się (Levy-Leboyer, 1997: 19),

• wykorzystywana na stanowisku pracy wiedza, doświadczenie, zdolności, 
predyspozycje, z uwzględnieniem kultury osobistej pracownika (Walko-
wiak, 2004: 19).

Kompetencje w ujęciu szczegółowym obejmują zatem nie tylko zasoby (takie 
jak wiedza, doświadczenie, itp.) potrzebne do uzyskania wyników na określonym 
poziomie w pracy, lecz odnoszą się do aspektu poznawczo-behawioralnego, zwią-
zanego z funkcjonowaniem jednostki także poza środowiskiem pracy (sposoby 
rozumowania, kultura osobista, zdolności adaptacyjne).

Kompetencje stanowią zatem o poziomie, tempie, sposobie realizowania zadań 
zawodowych przez pracownika i przekładają się na jego sukces w środowisku pra-
cy. Pomijając aspekt indywidualny, waga kompetencji dla organizacji wzrasta wraz 
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z poziomem odpowiedzialności i decyzyjności pracownika, aby w przypadku per-
sonelu zajmującego kluczowe stanowiska stanowić o kondycji przedsiębiorstwa. 
Niekompetentny menedżer zajmujący eksponowane stanowisko jest poważnym 
zagrożeniem dla zatrudniającej go organizacji.

Spójność i przejrzystość w odczytywaniu jakości przygotowania menedżera 
do zajmowania eksponowanych stanowisk w organizacji mogą w przyszłości za-
pewnić Krajowe Ramy Kwalifikacji, czyli próba spójnego opisania i potwierdzenia 
kwalifikacji, które zdobywane są na różnych poziomach wykształcenia i uczenia 
się. Ten szeroko zakrojony projekt, wynikający z realizacji założeń Deklaracji 
Bolońskiej, postanowień konferencji ministrów edukacji państw członkowskich 
Unii Europejskiej w Bergen z 2005 oraz zaleceń Parlamentu Europejskiego słu-
ży podnoszeniu jakości kształcenia i promocji modelu ustawicznego kształcenia 
się (Krajowe Ramy Kwalifikacji, http://www.nauka.gov.pl 19.07.2011). Umiejęt-
ności i kwalifikacje przyszłego menedżera będą mogły zostać zatem opisane na 
hierarchicznie zorganizowanym modelu po zio  mów kwa li fikacji, co umożliwi or-
ganizacji dokonanie precyzyjnej diagnozy i porównań na tle innych kandydatów. 
Jak wspomniano wcześniej, Krajowe Ramy Kwalifikacji mogą być odpowiedzią na 
pytanie, jak zapanować na ogromną różnorodnością i dowolnością definicyjną, 
z jaką mamy do czynienia obecnie w tej dziedzinie.

Składowe wchodzące w zakres kompetencji odgrywających 
szczególną rolę w funkcjonowaniu menedżera. Typologia 
kompetencji.

Struktura kompetencji menedżera działającego we współczesnych warunkach 
społecznych i ekonomicznych musi być elastyczna, o dużej zdolności dostoso-
wywania się do zachodzących w otoczeniu zmian. Niemniej jednak nawet w tym 
dynamicznym układzie, jakim jest zestaw kompetencji efektywnego menedżera 
XXI wieku, można wyróżnić pewne stałe elementy, będące podstawą indywidual-
nego profilu kompetencji każdego pracownika. Większość autorów wskazuje na 
podobne elementy budujące kompetencje: wiedzę, umiejętności, predyspozycje 
osobowościowe, postawy czy wzorce zachowań. W tabeli nr 2 przywołano zesta-
wienie wybranych teorii na temat składowych wchodzących w skład kompetencji 
zawodowych: 
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Tabela 2. Składowe kompetencji zawodowych

Autor/teoria
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D. Thierry, C. Sauret x x x x x
P. Louard x x x x
J. Roberts x x x x
C. Levy-Leboyer x x x
B. Becker x x x
A. Sajkiewicz x x x x x
S. Borkowska x x x
B. Wawrzyniak x x x x x
A. Ludwiczyński x x x x
A. Gick, M. Tarczyńska x x x x
M. Egeman x x x x x

Źródło: Walkowiak R. (2004). Model kompetencji menedżerów organizacji 
samorządowych. Olsztyn: Wyd. UMW., 21.

Jak wynika z tabeli nr 2, większość przywołanych autorów do podstawowych 
elementów budujących kompetencje zawodowe zalicza wiedzę i umiejętności. 
Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu firm powoduje, że ich pozycja rynko-
wa przestaje zależeć od tradycyjnych form konkurencji, coraz większego znacze-
nia nabiera natomiast pozyskiwanie, przetwarzanie i praktyczne wykorzystanie 
wiedzy i szeroko pojęta innowacyjność pracowników. Wiedza jest obecnie czyn-
nikiem konkurencyjności przedsiębiorstw (Jabłoński, 2009: 10). Umiejętność 
jej pozyskiwania z różnych źródeł staje się cenną kompetencją współczesnego 
menedżera, przy czym nowoczesny pracownik korzysta nie tylko z formalnych 
źródeł wiedzy typu: publikacje branżowe, naukowe, lecz także dokonuje transfe-
ru wiedzy ze swoimi współpracownikami czy ekspertami, uczy się w działaniu, 
w wyniku nieformalnych rozmów zawodowych, obserwacji, analizy reklamacji, 
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badaniu opinii klientów, itp. (Walkowiak, 2004: 45). Można zauważyć duże zróż-
nicowanie zasobów wiedzy w odniesieniu do poszczególnych szczebli zarządza-
nia i specyfiki pracy. Zasoby wiedzy polskich menedżerów, którzy w okres trans-
formacji ustrojowej weszli do przekształcających się przedsiębiorstw głównie 
z „twardą” wiedzą inżynierską, w ubiegłych dwóch dekadach znacznie się rozwi-
nęły, na korzyść wiedzy ekonomicznej, marketingowej, finansowej czy kadrowej 
(Walkowiak, 2004: 47). 

Co do umiejętności menedżerskich obecnie kładzie się nacisk na sferę behawio-
ralną, obejmującą wzorce zachowań prowadzących do pożądanych rezultatów 
w danej sytuacji. Do przykładowych umiejętności przypisywanych menedżerom 
zaliczyć można np. umiejętności koncepcyjne i diagnostyczne: myślenie globalne 
i systemowe, widzenie wielowariantowości, zdolności analityczne, dostrzeganie 
szans i okazji w otoczeniu, planowanie, akcentowane mocno umiejętności inter-
personalne oraz techniczne (Walkowiak, 2004: 50-51).

Doświadczenie jest kolejnym wchodzącym w skład kompetencji elementem, 
który nie może być zlekceważony, co szczególnie przejawia się w profilach kom-
petencyjnych stosowanych do celów rekrutacji i oceny kadr – doświadczenie staje 
się jednym z kluczowych atutów kandydata czy pracownika. W przypadku me-
nedżera doświadczenie kierownicze jest jednym ze sposobów absorpcji sztuki 
zarządzania (Doktór, 1998: 155). Jednocześnie ten komponent kompetencji jest 
często nieuświadomiony i niezidentyfikowany przez samego menedżera, jako że 
uaktywnia się głównie w działaniu, jako odpowiedź na konkretne wymogi oto-
czenia (Walkowiak, 2004: 52).

Wśród składowych kompetencji autorzy wymieniają także cechy osobowości, 
wartości kulturowe będące źródłem postaw oraz motywację do pracy, działania 
w organizacji. Określona struktura osobowości (np. nielabilnej emocjonalnie 
i otwartej na kontakt ze światem zewnętrznym), wsparta promowanymi przez 
organizację postawami wobec pracy, obowiązków czy własnego rozwoju zawo-
dowego stają się czynnikami sprzyjającymi efektywności menedżera w działaniu.

Próby skatalogowania kompetencji zawodowych podejmowało wielu autorów, 
tworząc listy sięgające czasem kilkuset pozycji. Także typologia kompetencji na-
suwa pewne problemy badaczom, pragnącym chociażby ujednolicić istniejące już 
klasyfikacje. Odwołując się do Cz. Nosala, można zróżnicować kompetencje we-
dług ujęcia:
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• prakseologicznego – to jest koncentrującego się na sprawności działania;
• prawniczego – odnoszącego się do formalnej podstawy działania osób lub 

organizacji;
• socjologicznego – akcentującego społeczne wzorce zachowań;
• psychologicznego – koncentrującego się na aspekcie funkcjonalnym i me-

chanizmach regulacji działania (Nosal, 1997: 74-75). 
Pierwszą klasyfikację kompetencji zaproponował już R.E. Boyatzis, który wy-

różnił dwadzieścia jeden kompetencji pozwalających opisać człowieka w sposób 
analogiczny do cech osobowości, podając szczegółowe ich opisy oraz grupując 
na zasadzie podobieństw (Wiącek, 2010: 24-25). Powstało w ten sposób sześć 
zespołów, w których kompetencjami wiodącymi są: 

• cele i zarządzanie działaniami, 
• przywództwo, 
• zarządzanie zasobami ludzkimi, 
• kierowanie zespołem, 
• zdolność do współpracy,
• wiedza specjalistyczna (Wiącek, 2010: 25).
Przywoływaną często przy okazji klasyfikowania kompetencji jest lista czasopi-

sma „Competency”, gdzie wymienionych jest dwanaście kompetencji najczęściej 
wykorzystywanych w firmach uczestniczących w ankiecie, którą przeprowadziła 
redakcja tego periodyku. Wspomniana lista obejmuje takie kompetencje jak: ko-
munikatywność, ukierunkowanie na wyniki i sukces, ukierunkowanie na klien-
ta, umiejętność pracy w zespole, zdolności przywódcze, umiejętność planowania 
i zdolności organizacyjne, uzdolnienia handlowe i biznesowe, elastyczność i zdol-
ności dostosowawcze, umiejętność szkolenia innych, umiejętność rozwiązywa-
nia problemów, zdolność do analitycznego myślenia oraz umiejętność tworzenia 
relacji (Orlińska-Gondor, 2006: 39-40). Wśród polskich autorów dokonujących 
klasyfikacji kompetencji zawodowych wspomnieć można o zaproponowanym 
przez G. Filipowicza podziale na dwa główne rodzaje kompetencji: bazowe i wy-
konawcze, w których ramach mówi o wyróżnia określone podgrupy. W skład 
kompetencji bazowych wchodzą zatem kompetencje poznawcze, np. rozwiązy-
wanie problemów, umiejętność analizy i syntezy, kompetencje społeczne np. ne-
gocjacje, budowanie zespołu, sztuka motywowania oraz kompetencje osobiste 
typu: sumienność czy zdolność zarządzania czasem. Kolejne trzy grupy należą 
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do kompetencji wykonawczych, związanych z konkretnymi działania realizowa-
nymi w miejscu pracy: w skład których wchodzą kompetencje biznesowe typu: 
znajomość branży, kompetencje firmowe typu: otwartość na zmiany, umiejętność 
funkcjonowania w określonym środowisku, a także kompetencje menedżerskie 
z rodzaju: zarządzanie zmianą, inne (Filipowicz, 2004: 36-37).

Kompetencje menedżerskie w uzależnieniu  
od szczebla kierowania

Tradycyjnie przyjęto, iż na kształt profilu pożądanych kompetencji menedżera 
będzie składać się między innymi szczebel zarządzania, jaki jest przez tego me-
nedżera reprezentowany. Przyjmując za kryterium szczebel sprawowanej przez 
menedżera władzy, wyróżnić zatem można: wyższy poziom zarządzania, poziom 
średni oraz poziom niższy zarządzania, z których każdy wiąże się ze specyficz-
nymi zadaniami, warunkami pracy i odmiennymi wyzwaniami dla realizowania 
kariery zawodowej przez menedżera. Menedżerowie najwyższego szczebla obej-
mują nadrzędne stanowiska w administracji organizacyjnej stanowiąc tę część 
organizacyjnej kadry kierowniczej, w gestii której leży np. ustalanie celów, misji 
przedsiębiorstwa oraz podejmowanie decyzji istotnych dla całej organizacji. Ofi-
cjalnie reprezentują też organizację w kontaktach zewnętrznych, ich praca jest 
zatem złożona i nasycona ogromną odpowiedzialnością (Penc, 2001: 68).

O menedżerach najwyższego szczebla zarządzania pisał Cz. Nosal (1997: 71-
72)., określając ten typ zarządzania jako strategiczny, jego przedstawiciele bowiem 
przede wszystkim zajmują się strategiczną diagnozą sytuacji pomiędzy organiza-
cją a otoczeniem, formułowaniem ocen co do kierunków działalności przedsię-
biorstwa oraz wyborem najbardziej optymalnej w zdiagnozowanych warunkach 
strategii. Nosal podkreśla tu specyficzną funkcję wyższej kadry menedżerskiej, 
która nie ogranicza się tylko do kompetencji merytorycznych i zgromadzonej wie-
dzy, ale musi być zdolna do metapoznania – połączenia myślenia analitycznego, 
intuicji oraz zdolności do błyskawicznego działania. Kariera top-menedżera jest 
zatem procesem nabywania i gruntowania tych stosunkowo rzadkich zdolności.

Średni szczebel kierownictwa obejmuje aparat administracyjny wydziałów, 
pododdziałów czy filii przedsiębiorstwa. Praca na tym poziomie zarządzania pole-
ga głównie na sterowaniu działaniami realizującymi politykę firmy, przygotowaną 
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z reguły przez menedżerów wyższego stopnia. Ponadto działania średniego szcze-
bla obejmują także nadzorowanie podległego personelu, koordynację i równowa-
żenie wymagania przełożonych z możliwościami podwładnych (Penc, 2001: 68). 
Warunki ekonomiczne i panująca globalna tendencja odchudzania organizacji 
sprawiają, iż te szczeble zarządzania najczęściej ulegają redukcji, zmniejszają się 
także możliwości realizowania naturalnego niegdyś modelu awansowania wzwyż 
dla wybijających się kierowników tego szczebla. Odwołując się do ustaleń Nosala, 
można dodać, iż ten szczebel zarządzania odpowiada za dbałość o należyte funk-
cjonowanie organizacyjnych struktur. Menedżerowie średniego szczebla mają za 
zadanie sprawdzać efektywność systemów, procedur i struktur oraz projektować 
nowe w ramach określonej przez główne kierownictwo strategii i zapotrzebowa-
nia. Podstawową funkcją tego szczebla zarządzania staje się informowanie „góry” 
o procesie przebiegu realizacji celów oraz dołu o przeciążeniach i możliwościach 
ich realizacji (Nosal, 1997: 73-74).

Menedżerowie najniższego szczebla z kolei nadzorują i koordynują działania 
pracowników wykonawczych oraz ponoszą odpowiedzialność za efekty ich pra-
cy. Nie są przełożonymi innych kierowników i w tym sensie znajdują się na sa-
mym dole menedżerskiej drabiny awansów, w żargonie przedsiębiorstw tę grupę 
kierowników, z rzadka nawet nazywa się menedżerami, określając ich bardziej 
mianem nadzorców czy kontrolerów (Penc, 2001: 68). Dla Nosala najniższy, linio-
wy szczebel menedżerów koncentruje się na bezpośredniej realizacji rozmaitych 
zadań, z dziedziny techniki, technologii czy usług świadczonych przez przedsię-
biorstwo. Aby skutecznie działać, muszą posiadać wymaganą wiedzę merytorycz-
ną i sprawności, zwykle techniczne, oraz umiejętność egzekwowania poleconych 
zadań od pracowników szeregowych (Nosal, 1997: 75).

Tradycyjnie każdemu z tych ramowo zakreślonych szczebli zarządzania przy-
pisywano odmienny zestaw kompetencji kluczowych dla sprawnego funkcjono-
wania na zajmowanym stanowisku. Na najniższym szczeblu hierarchii kierow-
niczej pożądane były zatem kompetencje techniczne, na najwyższym poziomie 
zarządzania główną rolę odgrywały natomiast kompetencje konceptualne, stra-
tegiczne przy znikomym udziale wiedzy stricte technicznej. Szeroko pojęte kom-
petencje społeczne pełniły istotną rolę na wszystkich szczeblach zarządzania 
(Walkowiak, 2004: 27). Według badań przeprowadzonych przez firmę zajmującą 
się doradztwem personalnym o nazwie HRM Partners na próbie osiemdziesięciu 
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firm działających w różnych branżach, które w sposób systemowy oceniają i roz-
wijają kompetencje swoich menedżerów, wykreślono zestaw kompetencji szcze-
gólnie pożądanych dla przedstawicieli średniego szczebla zarządzania. W ich 
skład wchodzą np. orientacja na rezultaty, zdolności komunikacyjne, zdolność 
myślenia strategicznego, delegowanie uprawnień i przywództwo oraz umiejęt-
ność pracy w zespole (Jarosławska, 2010).

Tabela 3. Lista kompetencji najczęściej występujących w profilach 
kompetencyjnych dyrektorów i menedżerów

Kompetencja

Dyrektorzy Menedżerowie

% 
pa-

neli1

śred-
ni 

po-
ziom 
po-

żąda-
ny2

śred-
nia 

ocen
N

% 
pa-
neli

śred-
ni 

po-
ziom 
po-

żąda-
ny

śred-
nia 

ocen N

Organizacja i planowanie 94,7 3,78 3,36 95 75,6 3,22 3,14 359
Kierowanie innymi 78,9 3,93 - - 68,3 3,32 2,99 29
Komunikatywność 63,2 4 3,32 96 65,9 3,44 3,19 372
Ocena i rozwój 
podwładnych 84,2 3,75 3,27 96 56,1 3,09 3,13 335

Delegowanie 68,4 3,85 3,19 34 48,8 3,05 3,03 30
Orientacja na klienta 63,2 4 3,57 61 48,8 3,7 3,35 335
Przekazywanie informacji 26,3 4 - - 48,8 3,66 3,15 25
Podejmowanie decyzji 73,7 3,93 3,17 34 43,9 3,55 3,11 37
Dążenie do rezultatów 100 4,42 3,36 95 41,5 3,64 3,20 348
Motywowanie 63,2 3,92 3,34 16 41,5 3,05 2,68 18
Myślenie strategiczne 68,4 3,85 3,23 34 17,1 3,42 3,19 15

Źródło: Jurek P., Filipowicz G., Kompetencje kadry menedżerskiej w Polsce, http://www.
profirma.com.pl/x.php/1,394/Kompetencje-kadry-menedzerskiej-w-Polsce.html, (05.08.2010).

1 Podany wskaźnik jest to procent analizowanych kompetencyjnych opisów stanowisk, w których pojawiła 
się dana kompetencja. Analizą kompetencyjnych opisów stanowiskowych objęto łącznie 60 stanowisk/grup 
stanowisk kadry kierowniczej (41 stanowisk kierowniczych oraz 19 stanowisk dyrektorskich) w 16 organi-
zacjach., za: Jurek P., Filipowicz G., 2010.

2 Pożądany na stanowisku poziom rozwoju danej kompetencji na pięciostopniowej skali, za: Jurek P., Filipo-
wicz G., 2010.
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Niektórzy autorzy jednak kwestionują podejście próbujące tworzyć osobne 
idealne profile kompetencji dla menedżerów np. szczebla średniego i wyższego. 
Próbę określenia w praktyce, czy istnieją odrębne profile kompetencyjne dla me-
nedżerów różnych szczebli, podjęli między innymi M. Jurek i G. Filipowicz (2010). 
Zestawili oni wymagane kompetencje dla menedżerów średniego szczebla i dy-
rektorów, których opisu i wyboru dokonał panel ekspertów. Wyniki ustaleń wspo-
mnianych wyżej autorów znajdują się w tabeli nr 3.

Prezentowane wyniki wskazują, że wśród badanych menedżerów różnych 
szczebli nie ma istotnych różnic w zakresie wymaganych kompetencji, z wyjąt-
kiem kompetencji określonej jako „myślenie strategiczne”, która pojawiła się 
w pierwszej dziesiątce pożądanych kompetencji na stanowiskach dyrektorskich, 
a której nie wymagano tak często u pozostałych menedżerów. Autorów bada-
nia interesowały nie tylko zestawy kompetencji pożądanych u menedżerów, ale 
i stopień ich natężenia, czyli odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu pożądane 
kompetencje powinny występować. Do określenia poziomu pożądanego nabycia 
kompetencji w tym badaniu zastosowano ogólną skalę rozwoju kompetencji za-
prezentowaną w tabeli nr 4 (Jurek, Filipowicz, 2010).

 Tabela 4. Skala rozwoju kompetencji

Poziom Opis

A1 Brak zachowań wskazujących na posiadanie danej kompetencji.

B2 Kompetencje przyswojona w stopniu podstawowym. Osoba wymaga 
aktywnego wsparcia.

C3 Przyswojenie kompetencji w stopniu dobrym, pozwalającym na sa-
modzielne wykonywanie zadań.

D4
Przyswojenie kompetencji na poziomie bardzo dobrym, pozwalają-
cym na realizację również trudnych, niestandardowych zadań oraz 
pomaganie i uczenie innych w tym zakresie.

E5 Rozwinięcie kompetencji na poziomie eksperta, umożliwiającym 
tworzenie nowych strategii działań.

Źródło: Jurek P., Filipowicz G., Kompetencje kadry menedżerskiej w Polsce, http://
www.profirma.com.pl/x.php/1,394/Kompetencje-kadry-menedzerskiej-w-Polsce.html, 
(05.08.2010).
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Wyniki dotyczące oceny wybranych kompetencji zostały zebrane na podstawie 
badań w sumie 480 menedżerów (kierowników i dyrektorów) pracujących w 12 
organizacjach funkcjonujących na polskim rynku. Ocena kompetencji dokonywana 
była metodą 360 stopni w oparciu o pięciostopniową skalę kompetencji. Każdy me-
nedżer/dyrektor oceniany był pod kątem wymaganych na jego stanowisku kompe-
tencji (wybranych podczas panelu ekspertów) przez: przełożonego, podwładnych, 
współpracowników. Osoby badane w oparciu o te same skale obserwacyjne doko-
nywały również samooceny kompetencji. Wykonywały także testy kompetencyjne. 
Wyniki uzyskane przez panele ekspertów wskazują, że analizowane grupy stano-
wisk różniły się między sobą pod względem poziomów pożądanych wymaganych 
na stanowisku kompetencji. Na stanowiskach dyrektorskich wymagany był istotnie 
wyższy poziom rozwoju kompetencji niż w przypadku stanowisk menedżerskich, 
przy czym szczególnie wyraźne różnice występują w przypadku kompetencji: oce-
na i rozwój podwładnych, delegowanie, dążenie do rezultatów oraz motywowanie 
(uzyskując poziomy co najmniej D). W myśl tych ustaleń „idealny dyrektor” to osoba 
dbająca o rozwój i potrafiąca rozwijać swoich podwładnych w stopniu wyższym niż 
„idealny kierownik średniego szczebla”. Reasumując, różnice pomiędzy „idealnym 
dyrektorem” a „idealnym menedżerem” pod względem zarówno pożądanych kom-
petencji i posiadanych są bardzo małe, zauważyć natomiast można istotne różnice 
w zakresie pożądanego poziomu wymaganych kompetencji – od wyżej postawio-
nych menedżerów wymaga się po prostu więcej (Jurek, Filipowicz, 2010).

Profil kompetencyjny menedżera XXI wieku

Specyfika pracy współczesnego menedżera, często stawianego naprzeciw zu-
pełnie nowych sytuacji wymaga od niego stosowania rozwiązań innowacyjnych 
i metod postępowania do tej pory nie sprawdzonych. Szybkość następujących po 
sobie przemian jest znakiem rozpoznawczym naszej cywilizacji, w której tempo 
życia nieustannie rośnie. Natłok spraw do załatwienia „na wczoraj”, szybkich de-
cyzji, mnogości obowiązków wymagających pośpiechu jest charakterystyczny dla 
wykwalifikowanego personelu i kadry zarządzającej w szczególności (Pająk, Zdu-
niak, 2003: 144). 

Przemiany gospodarczo-społeczne spowodowały pojawienie się nowych ocze-
kiwań w zakresie wymaganych na rynku pracy umiejętności. Zmiany w sferze 
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produkcji, przyczyniające się do zanikania rutynowych i powtarzających się prac, 
które mogą być programowane przez maszyny, powodują to, iż treść pracy nasy-
cona jest coraz w wyższym stopniu zadaniami wymagającymi inicjatywy i ela-
styczności. Zmianom w zakresie produkcji towarzyszą zmiany warunków zatrud-
nienia, maleje zatem zapotrzebowanie na pracę w pełnym wymiarze czasowym 
i o trwaniu bezterminowym, następuje rozwój niezależnej pracy indywidualnej, 
zadaniowej, świadczonej na zasadzie czasowych kontraktów oraz rozrost sektora 
handlu i usług (Stolarczyk-Ambrozik, 2011).

Efektywne funkcjonowanie w ramach współczesnego rynku pracy wymaga od 
pracownika aktywnych zachowań, które rozpoczyna uświadomienie sobie ko-
nieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego w kontekście całego życia, 
a nie tylko momentu wyboru szkoły czy pierwszej pracy. Towarzyszy temu pro-
cesowi umiejętność podejmowania decyzji, wsparta realistycznym planowaniem 
poszczególnych etapów życia, orientacja na rynku edukacyjnym i rynku pracy 
oraz pewna doza przedsiębiorczości i zdolności dostosowania się do częstych 
zmian, jakie niesie gospodarka i rozwój społeczny.

Tabela 5. Cechy polskiego menedżera lat 90. XX wieku

Badacz Dąbek, Jarmuż, 
Witkowski

Karpowicz, 
Szaban, 
Wawrzyniak

Bartkowiak

 Charaktery-
styka  
menedżera

• niechętny 
do brania 
odpowiedzialności,

• powolny w 
podejmowaniu 
decyzji,

• mało elastyczny 
w działaniu,

• preferujący 
poczucie 
bezpieczeństwa,

• emocjonalny 
w stosunkach 
międzyludzkich

• przedsiębiorczy,
• bez respektu 

wobec konkurencji,
• zorientowany na 

rynki lokalne,
• wymagający  

wobec 
pracowników,

• nastawiony 
na struktury 
i procedury,

• ceniący wiedzę 
specjalistyczną

• bez entuzjazmu,
• wykazujący małą 

skłonność od 
podejmowania 
ryzyka,

• mający problem 
ze sprawnym 
negocjowaniem,

• odpowiedzialny,
• punktualny,
• wiarygodny,
• komunikatywny

Źródło: Walkowiak R. (2004). Model kompetencji menedżerów organizacji 
samorządowych. Olsztyn: Wyd. UMW, (s. 120).
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Na podstawie wymogów, jakie stawia przed współczesnym pracownikiem, 
a menedżerem w szczególności gospodarka i przemiany kulturowe, można pró-
bować wykreślić pożądany profil kompetencyjny menedżera XXI wieku, nieco 
w opozycji do funkcjonującego obecnie i w niedalekiej przeszłości obrazu przed-
stawicieli tej profesji. R. Walkowiak przywołuje tutaj badania ośrodka wrocław-
skiego prowadzone nad polskimi menedżerami w latach 90. XX wieku oraz usta-
lenia innych badaczy zajmujących się tą tematyką (Walkowiak, 2004: 119). Z tych 
badań wyłania się nie do końca optymistyczny obraz menedżera, którego kompe-
tencje nie dostosowane do trendów panujących w gospodarce i społeczeństwie 
(tabela nr 5).

Rozwijając wątek wyżej wymienionych cech menedżerów, można zauważyć, iż 
w zakresie kompetencji przejawiać się to mogło u menedżerów ubiegłych dekad 
brakiem umiejętności tworzenia wizji i brakiem systemowego podejścia do za-
rządzania organizacją, pewną nieudolnością jeśli chodzi o kontakty międzyludz-
kie w organizacji, negocjowanie, komunikowani się z podwładnymi oraz brakiem 
nastawienia na zmiany. Zdaniem badaczy w ostatnich latach pod tym względem 
można zaobserwować korzystną ewolucję polskich menedżerów, w kierunku wy-
kształcenia i rozwinięcia cech oraz kompetencji bardziej odpowiadających wa-
runkom (Walkowiak, 2004: 119).

Do takich pożądanych kompetencji współczesnego menedżera działającego 
w ramach globalnej gospodarki i środowiska wielokulturowego, badacze zalicza-
ją przede wszystkim:

• nastawienie na pracę zespołową;
• umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
• myślenie systemowe, strategiczne;
• umiejętność planowania i organizowania pracy;
• nastawienie na zmiany;
• ciągłe uczenie się oraz stymulowanie innych do rozwoju;
• komunikatywność;
• umiejętność zarządzania samym sobą, w tym: zarządzanie czasem, zdolność 

odreagowywania stresu, motywowanie się (Drucker, Wood, Payne za: Wal-
kowiak, 2004: 118). 

Wymienione powyżej pożądane kompetencje, stanowiące o skuteczności dzia-
łań osoby zarządzającej, wskazują na to, iż współczesny menedżer osiąga swoje 
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cele dzięki pracownikom o nierzadko wysokich, unikalnych kompetencjach, sze-
rokiej wiedzy i rozległych talentach. To sprawia, że menedżer musi działać w ta-
kim zaawansowanym, wymagającym zespole inaczej niż zarządzali jego autokra-
tyczni poprzednicy z minionych dekad. Niezbędną kompetencją menedżerską 
staje się sztuka budowania zespołów, zdolność otwartego komunikowania się 
z podwładnymi – często na zasadach partnerskich – oraz ich motywowania i sty-
mulowania rozwoju. Ponadto zmienne otoczenie wymaga od menedżera zdolno-
ści do w miarę szybkiego podejmowania decyzji na podstawie analizy rozległych 
danych, rozwiązywania problemów, z jakimi wcześniej organizacja nie miała do 
czynienia oraz myślenia systemowego i perspektywicznego.

Do powyższego zestawu inni badacze dodają kolejne kompetencje potrzebne 
menedżerowi działającemu w różnorodnym, wielokulturowym często otoczeniu. 
Wiąże się to z przemianami globalizacyjnymi i zwiększonymi migracjami współ-
czesnych pracowników i wymaga od menedżera wrażliwości na aspekty kulturo-
we w organizacji (Pocztowski, 2002: 23-25). Poniżej (tabela nr 6) przedstawiono 
zbiorcze zestawienie cech i kompetencji pożądanych w przypadku menedżerów 
funkcjonujących w organizacjach przyszłości, dokonane przez wybranych auto-
rów.

Z prezentowanego zestawienia wyciągnąć można pewne wnioski. Po pierw-
sze, badacze zajmujący się kwestią kompetencji menedżerskich, mających od-
grywać szczególną rolę w niedalekiej przyszłości, zauważają, iż menedżer XXI 
nie będzie mógł spełniać swojej roli bez posiadania zdolności myślenia syste-
mowego i perspektywicznego, pojmowania przedsiębiorstwa i własnej kariery 
w wymiarze strategicznym. Po drugie, menedżer powinien przyjąć, że jego roz-
wój zawodowy i edukacja trwać będą przez cały okres aktywności zawodowej, 
co owocuje nastawieniem na ciągłe wzbogacanie wiedzy, ciągłą edukację me-
nedżerską, ustawiczne doskonalenie się. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wy-
chodzi coraz bogatsza oferta szkoleniowa, skierowana do osób na kierowniczych 
stanowiskach, zaczynając od prestiżowych studiów MBA (np. w ostatnich dwóch 
latach menedżerowie z województwa mazowieckiego mogli wybierać w ofercie 
ponad dwudziestu programów MBA, realizowanych głównie na uczelniach wyż-
szych w Warszawie) poprzez studia podyplomowe realizowane na większości 
wydziałów uniwersytetów i szkół wyższych kształcących studentów w kierunku 
zarządzania, kończąc na szkoleniach oferowanych menedżerom przez rozmaite 
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Tabela 6. Cechy menedżerów w organizacjach przyszłości

C.K. Pralahad I. Somerville,  
J.E. Mroz

J. Aleksander, 
M.S. Wilson E.H. Schein

• myślenie 
systemowe

• zdolność działa-
nia w otoczeniu 
wielokulturo-
wym,

• gotowość do 
ustawicznej 
nauk,

• wysokie stan-
dardy zachowań 
i kultury osobi-
stej, itp.

• zaangażowanie 
w realizację 
celów firmy,

• umiejętność  
tworzenia zespo-
łów multidyscy-
plinarnych,

• umiejętność 
tworzenia 
układów 
partnerskich,

• odpowiedzial-
ność

• świadomość 
własnego 
potencjału,

• komunikatyw-
ność,

• pragnienie 
wiedzy,

• poszanowanie 
odmienności 
ludzi

• percepcja 
i zrozumienie 
otoczenia,

• zaangażowanie,
• motywacja do 

uczenia się,
• delegowanie 

władzy 
i uprawnień,

• zaangażowanie 
emocjonalne 
i energia

B. Wawrzyniak W.M. Grudzewski,
I.K. Hejduk

T. Listwan,  
S. Chełpa G. Bartkowiak

• otwartość na 
zmianę siebie 
i organizacji,

• uczenie się od 
innych,

• przedsiębior-
czość,

• podejmowanie 
ryzykownych, 
nowatorskich 
decyzji,

• zdolności 
interpersonalne,

• nastawienie 
na ustawiczne 
doskonalenie się,

• dbanie o podle-
głych pracowni-
ków, troska o ich 
potrzeby

• zdolność uczenia 
się, przyswajania, 
rozumienia,

• myślenie 
zespołowe,

• myślenie 
systemowe,

• umiejętności 
komunikacyjne,

• nastawienie 
na wartości 
kulturowe,

• postępowanie 
zbieżne 
z promowanymi 
systemami 
wartości,

• nastawienie na 
ciągłe wzbogaca-
nie wiedzy

• przedsiębior-
czość,

• twórczość,
• motywacja 

osiągnięć,
• tolerowanie 

niepewności,
• nastawienie na 

zmiany,
• odpowiedzial-

ność,
• umiejętność 

racjonalnego 
wykorzystania 
doświadczeń

• przedsiębior-
czość,

• inicjatywa,
• umiejętność 

szybkiego 
podejmowania 
decyzji,

• wiedza 
specjalistyczna, 

• doświadczenie 
w zarządzaniu,

• umiejętności 
interpersonalne,

• nastawienie na 
ciągłą edukację 
menedżerską

Źródło: Walkowiak R. (2004). Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. 
Olsztyn: Wyd. UMW, (s. 148).
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ośrodki i firmy szkoleniowe. Kolejną kwestią wynikającą z ustaleń przywołanych 
przez badaczy i zawartych w tabeli nr 6 jest akcentowanie przedsiębiorczości 
samego menedżera, czyli takiego stylu zachowania, który łączy się z pewną rzut-
kością, inicjatywą, zdolnością ponoszenia ryzyka i umiejętnością radzenia so-
bie z frustracją i napięciem, generowanym przez znaczny poziom niepewności 
w otoczeniu. Bez tej cechy efektywne funkcjonowanie kierownika we współcze-
snej organizacji może być utrudnione.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i przegląd badań naukowych, warto 
wspomnieć o celnej uwadze jaką w temacie profilu kompetencji współczesnego 
menedżera zgłosił J. Penc (2007: 20), stwierdzając, iż współczesny menedżer, aby 
efektywnie działać w wysoce dynamicznym i niejednoznacznym otoczeniu, po-
winien tworzyć wokół siebie „stan twórczego napięcia”. Dotyczy to zarówno jego 
samego, jak i podległego zespołu, aby ludzie jednoczyli się wokół wspólnego celu 
i przyswajali nowe metody działania w ciągłym procesie uczenia się.

Profil kompetencyjny menedżera XXI wieku jest zatem konstrukcją rozbu-
dowaną, obejmującą różnorodne kompetencje, zaczynając od tych związanych 
ściśle z funkcjonowaniem sfery poznawczej (np. zdolność analizy, syntezy i roz-
wiązywania problemów) po kompetencje dotyczące sfery funkcjonowania w spo-
łeczności (zdolności interpersonalne, komunikatywność, zdolność motywowania 
innych). Posiadanie rozwiniętych kompetencji, które są pożądane dla menedżera 
XXI wieku, może stanowić o jego „być albo nie być” zawodowym, gdyż kompeten-
cje są traktowane jako jeden z najważniejszych wyznaczników efektywności me-
nedżera. Zauważa się, iż niska efektywność pracy menedżerskiej jest zazwyczaj 
spowodowana jego niedopasowaniem kompetencyjnym, co szczególnie na wyż-
szych szczeblach zarządzania może stać się przyczyną porażki całej organizacji 
(Pocztowski, 2002: 92). 

Należy jeszcze raz podkreślić, iż organizacje przyszłości wprowadzą do pracy 
przeciętnego pracownika jeszcze większy element niepewności niż ma to miejsce 
obecnie, a co za tym idzie, postawią także wysokie wymagania swoim pracownikom 
w zakresie kreatywności, zaangażowania i inicjatywy. Tym bardziej uwagi te 
dotyczyć będą pracowników zajmujących eksponowane i kluczowe stanowiska 
w przedsiębiorstwie, do której to grupy zaliczyć można menedżerów.



Monografia – Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z98

Bibliografia

1. Armstrong M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wyd. ABC. 
2. Doktór K. (1998). Kształcenie profesjonalnych menedżerów. Podejście socjolo-

giczne. W: Borkowska S. (red.), Menedżer u progu XXI wieku. Łódź: Wyd. WSE. 
3. Filipowicz G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: 

Wyd. PWE. 
4. Griffin R. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. PWN. 
5. Jabłoński M. (2009). Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Meto-

dy doskonalenia i rozwoju. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. 
6. Jarosławska A. Kluczowe kompetencje menedżerów średniego szczebla. Mate-

riały HRM Partners Towers Perrin Alliance Partner, zamieszczone na stronie 
http://personel.wip.pl/zarzadzanie-personelem/kluczowe-kompetencje-
menedzerow-sredniego-szczebla-jak-je-rozwijac-i-doskonalic, (30.12.2010).

7. Jurek P., Filipowicz G. Kompetencje kadry menedżerskiej w Polsce. Artykuł za-
mieszczony na stronie http://www.profirma.com.pl/x.php/1,394/Kompe-
tencje-kadry-menedzerskiej-w-Polsce.html,(5.08.2010).

8. Knecht Z. (2000). Determinanty działalności menedżera. W: Knecht Z. (red.), 
Menedżer w dobie transformacji. Wrocław: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania. 

9. Krajowe Ramy Kwalifikacji, http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundu-
sze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/krajowe-ramy-kwalifi-
kacji/krajowe-ramy-kwalifikacji/(19.07.2011).

10. Levy-Leboyer C. (1997). Kierowanie kompetencjami – bilanse doświadczeń za-
wodowych. Warszawa: Wyd. Poltext.

11. Nosal Cz. (1997). Psychologia decyzji kadrowych. Kraków: Wyd. Profesjonalna 
Szkoła Biznesu. 

12. Orlińska-Gondor A. (2006). Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompeten-
cji. W: Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu 
personelem. Kraków: Wyd. Wolters Kluwer. 

13. Pająk K., Zduniak Z. (2003). Strategie i style radzenia sobie ze stresem w sytu-
acji kryzysowej. Bydgoszcz: Wyd. WSH. 

14. Penc J. (2000). Menedżer w uczącej się organizacji. Łódź: Wyd. WOiZ PŁ. 
15. Penc J. (2001). Decyzje menedżerskie – o sztuce zarządzania. Warszawa: Wyd. 

C.H. Beck. 



16. Penc J. (2007). Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współ-
działanie w organizacji. Warszawa: Wyd. Difin.

17. Pocztowski A. (2002). Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Kra-
ków: Oficyna Ekonomiczna. 

18. Stolarczyk-Ambrozik E. Przemiany współczesnego świata – globalne wyzwa-
nie edukacyjne. Artykuł zamieszczony na stronie http://www.instytut.info/
ksztalcenie_ustawiczne/06-Solarczyk-Ambrozik.pdf, (3.01.2011).

19. Walkowiak R. (2004). Model kompetencji menedżerów organizacji samorządo-
wych. Olsztyn: Wyd. UMW.

20. Wiącek G. (2010). Aktualnie dostępne koncepcje opisu zainteresowań i kompe-
tencji zawodowych. Lublin: Wyd. KUL. 





Proces kształcenia pracowników służb BHP... 101

Marta Znajmiecka-Sikora
Katarzyna Boczkowska

Proces kształcenia pracowników służb BHP w kontekście 
Krajowych Ram Kwalifikacji i wymagań rynku pracy

Streszczenie
Współczesny biznes to przede wszystkim lawinowo narastająca konkurencja, 
duża zmienność gustów klientów oraz ciągła presja na innowacyjność i efek-
tywność kosztową. Taka sytuacja tworzy trudne i wymagające środowisko 
pracy, zaś sektor zarządzania bhp staje się strategicznym elementem w plano-
waniu rozwoju przedsiębiorstwa. W konsekwencji pracownicy muszą przez 
cały czas uaktualniać swoją wiedzę i umiejętności, podnosić kwalifikacje i do-
skonalić kompetencje. Chodzi tu zarówno o kompetencje miękkie, jak i twarde. 
Celem prezentowanego artykułu jest analiza wiedzy, kwalifikacji i posiada-
nych kompetencji zawodowych pracowników służb bhp jako grupy newral-
gicznej, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa w organizacji. 
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań pracowników służb BHP, 
pracujących na terenie województwa Łódzkiego, które wskazują, iż wiedza, 
umiejętności i kompetencje pracowników służb bhp często są niedostateczne 
i niewspółmierne do oczekiwań pracodawców.
Słowa kluczowe
kształcenie ustawiczne, kompetencje pracownika służb BHP, kwalifikacje 
pracownika służb BHP
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The process of education of OSH stuff in the context of the National 
Qualifications Framework and requirements of the labor market

Abstract
Modern business is mostly about growing competition, fickle tastes of customers 
and constant pressure for innovation and cost efficiency. This situation creates a 
difficult and demanding work environment, thus, health and safety management 
sector is becoming a strategic element in planning of a company’s development. 
Consequently, employees must continuously upgrade their knowledge and quali-
fications, improve both their soft and hard skills.
The aim of this article is to analyze the knowledge, skills and vocational com-
petencies of OSH services – an essential element when it comes to safety in the 
organization.
This article presents the selected research results of OSH service employees from 
Lodz voivodeship. They indicate that knowledge, skills and competencies of OSH 
services are often insufficient and disproportionate to the expectations of em-
ployers.
Key words
lifelong learning, competencies of OSH services, qualifications of OSH services

Wprowadzenie

Transformacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również Polski, 
która rozpoczęła się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku, spowodowała przemiany we wszystkich dziedzinach życia społecz-
nego kraju. Dokonujący się postęp w różnych obszarach i integracja z Unią Euro-
pejską wyznacza kierunki dalszych zmian. Przemiany te dotyczą zarówno obszaru 
bezpieczeństwa pracy, jak również podejścia do rozwoju i doskonalenia kompe-
tencji pracowników. Aktualnie za najważniejszy element, od którego uzależnione 
są sukcesy danej organizacji, coraz częściej uznaje się ludzi, a potrzeba efektywne-
go i właściwego rozwoju pracowników jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek (por. 
Znajmiecka-Sikora, Kędzierska, 2011). Analiza funkcjonowania organizacji poka-
zuje, iż coraz powszechniej towarzyszy im koncepcja organizacji uczącej się (le-
arning organization). Określenie to definiuje współczesną organizację, która jest 
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zdolna do zaspokajania potrzeb klientów i konkurowania na rynku dzięki zdolności 
uczenia się i adaptacji do zmiennych warunków funkcjonowania. Stan ten organi-
zacja osiąga (w pewnym uproszczeniu) poprzez otwartość pracowników na nowe 
idee i trendy oraz stałe doskonalenie i rozwój, zarówno poszczególnych członków, 
jak i jej struktur oraz zachodzących w niej procesów (Bieńkowska, 2010).

Aktualnie pracodawcy są coraz bardziej świadomi oczekiwań, jakie stawiają 
swoim pracownikom, oczekując przede wszystkim obok kwalifikacji faktycznych 
umiejętności i kompetencji zarówno w obszarze zawodowym, jak i społecznym. 
Oczekiwania te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście pracy służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to prawdopodobnie związane z dużą liczbą 
i małą czytelnością obowiązujących przepisów, procesem kontroli organizacji.

Celem artykułu jest analiza wiedzy, kwalifikacji i posiadanych kompetencji za-
wodowych pracowników służb bhp – newralgicznej grupy, jeżeli chodzi o utrzy-
manie poziomu bezpieczeństwa w organizacji. 

Zawód – służba bezpieczeństwa i higieny pracy 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 82, poz. 537) w Polsce funk-
cjonuje nowy podział zawodów, który jako niezbędny do określania i realizacji 
polityki kształcenia i szkolenia zawodowego, stanowi podstawę do planowania 
kierunków edukacji w formach szkolnych i pozaszkolnych, w oparciu o analizy 
i prognozy trendów na rynku pracy.

Konieczność opracowania nowej klasyfikacji zawodów i specjalności została 
podyktowana przede wszystkim zmianą Międzynarodowego Standardu Klasy-
fikacji Zawodów ISCO-88 na ISCO-08, który jest zalecany krajom członkowskim 
Unii Europejskiej przez EUROSTAT do stosowania w badaniach statystycznych. 
Wprowadzenie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności w oparciu o ISCO-08 
ma służyć usprawnieniu międzynarodowej wymiany informacji dotyczącej za-
wodów i grup zawodów, zarówno wąsko, jak i szeroko definiowanych oraz po-
prawie w porównywalności zawodów na poziomie międzynarodowym. Ponadto, 
dla łatwiejszej identyfikacji, w klasyfikacji z 2010 roku wszystkie zawody szkolne 
opatrzone zostały symbolem „S”, a ich nazwy pokrywają się z nazwami zawodów 
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ujętych w przepisach oświatowych. Zgodnie z nową klasyfikacją pracownicy 
służb bhp zakwalifikowani zostali do trzech zawodów:

• Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy – kod 228203
• Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy – kod 325502
• Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (zawód szkolny) – kod 325509S
Z opisu zawodu wynika, że osoba posiadająca kwalifikacje do pracy na stano-

wisku pracownika służby bhp zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem 
pracy zakładowej służby bhp, przygotowywaniem i przedkładaniem pracodaw-
cy analiz dotyczących stanu bezpieczeństwa w zakładzie, prezentuje propozycje 
usunięcia występujących zagrożeń, prowadzi doradztwo w zakresie bhp, współ-
pracuje z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami 
nadzoru nad warunkami pracy, opiniuje plany, założenia i projekty modernizacji 
zakładu oraz bierze udział w odbiorach technicznych nowych lub przebudowa-
nych obiektów budowlanych.

Warunki podjęcia pracy w służbach bhp reguluje Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
(DzU nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

W §4 wspomnianego rozporządzenia możemy przeczytać, że: 
1. „Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, 

starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych 
specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wyma-
gania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba po-
siadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być 
osoba posiadająca,
a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni 

staż pracy w służbie bhp lub
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpie-

czeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy,

3) specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba po-
siadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie 
bhp,

4) starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być 
osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż 
pracy w służbie bhp,

5) głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może 
być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalno-
ści w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż 
pracy w służbie bhp [...]”. 

Objęcie stanowiska głównego specjalisty do spraw bhp jest ukoronowaniem 
kariery zawodowej pracownika służby BHP.

Zgodnie z obowiązującym prawem bezpośrednim przełożonym pracowni-
ka służby bhp w organizacji jest pracodawca. Takie umiejscowienie służby bhp 
w schemacie organizacyjnym stawia pracowników służby bhp na równi z najwyż-
szym menedżmentem, a to z kolei implikuje konieczność posiadania bardzo wy-
sokich kwalifikacji i kompetencji zarówno zawodowych jak i społecznych.

Jednocześnie rośnie popularność zlecenia usługi zarządzania bezpieczeństwem 
firmom zewnętrznym. Outsourcing bhp staje się coraz bardziej popularny, szcze-
gólnie w małych firmach. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku powstają fir-
my szkoleniowe i doradcze specjalizujące się w usługach związanych z aspektem 
bezpieczeństwa w organizacji.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim wypadku niezbędne jest posiadanie okre-
ślonej wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych i społecz-
nych przez osoby wykonujące zadania pracownika służby bezpieczeństwa (por. 
tabela 1).
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Tabela 1 Kwalifikacje, umiejętności i kompetencje pracownika wynikające 
z ciążących na nim obowiązków zawodowych

Kwalifikacje pracownika służb bhp

• ukończony kurs kwalifikacyjny lub 
• ukończone liceum/ technikum bhp lub
• ukończone studium BHP lub
• ukończone studia kierunkowe BHP lub
• ukończone studia podyplomowe bhp

Wiedza pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

• wiedza w zakresie przepisów prawnych związanych z bhp
• wiedza nt. kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy
• wiedza na temat stosowanych procesów produkcyjnych i związanych z nimi 

zasad bezpieczeństwa
• wiedza w zakresie ergonomii, w kontekście możliwości optymalizacji stanowi-

ska pracy
• znajomość zasad opracowania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczą-

cych bezpieczeństwa i higieny pracy
• wiedza w zakresie wymogów dotyczących prowadzenia rejestrów, komple-

towania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, 
stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby

• wiedza w zakresie metod dokonywania oceny ryzyka zawodowego
• wiedza na temat organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których 

występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążli-
we, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

• wiedza w zakresie psychologii pracy, w tym psychologii zachowań bezpiecz-
nych,

• wiedza w zakresie nowoczesnych metod prowadzenia szkoleń w zakresie bhp 
(wiedza w zakresie aktywnych metod pracy z grupą, wiedza w zakresie proce-
su grupowego, precyzji komunikacji).

Umiejętności/ kompetencje zawodowe

• umiejętność organizowania i koordynowania pracy zakładowej służby bhp
• umiejętność opracowywania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
• umiejętność formułowania wniosków dotyczących zachowania wymagań 

ergonomii na stanowiskach pracy
• umiejętność prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
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• umiejętność współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie pro-
blematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie

• umiejętność współpracy z zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami 
pracy (Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem 
Dozoru Technicznego itd.), a także z zakładowymi organizacjami związkowy-
mi, społeczną inspekcją pracy, służbą zdrowia itd.

• umiejętność współpracy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdro-
wotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych 
badań lekarskich pracowników

• umiejętność współpracy ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi or-
ganizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na 
celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, po-
dejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę 
warunków pracy

• umiejętność współpracy z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążli-
wych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych ba-
dań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami 
lub warunkami

• umiejętność dokonania oceny dokumentacji inwestycyjnych w kontekście BHP
• umiejętność opracowywania wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, ogól-

nych instrukcji dotyczących bhp oraz umiejętność opiniowania instrukcji 
szczegółowych

• umiejętność nadzorowania i prowadzenia systematycznej kontroli warunków 
pracy oraz umiejętność egzekwowania przestrzegania zasad i przepisów bhp 
w zakładzie pracy

• umiejętność sporządzania okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych 
mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz 
poprawę warunków pracy

• umiejętność przygotowywania ocen i analiz stanu bhp w zakładzie
• umiejętność analizy wypadku w tym – umiejętność ustalania okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób związanych z warunkami pracy, 
a także opracowywanie wniosków profilaktycznych, umiejętność sporządza-
nia dokumentacji powypadkowej

• umiejętność dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykony-
waniem określonych prac

• umiejętność koordynowania prac dotyczących profilaktyki w zakresie bhp 
i popularyzacji problematyki bhp

• umiejętność prowadzenia wszelkich szkoleń z zakresu bhp w ramach posiada-
nych kwalifikacji zawodowych i uprawnień 
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• umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
• umiejętność opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
• umiejętność inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form 

popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
• umiejętność prowadzenia szkoleń w zakresie bhp (w tym: umiejętność opraco-

wania programu szkolenia, materiałów szkoleniowych, prezentacji multime-
dialnej, umiejętność dokumentacji szkolenia)

Kompetencje osobiste i społeczne związane z obszarem kompetencji 
zawodowych

• umiejętność efektywnej komunikacji z pracodawcą w zakresie informowania 
o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi 
do usuwania tych zagrożeń

• umiejętność komunikacji perswazyjnej w zakresie wywierania wpływu na 
pracowników w sytuacji identyfikacji zachowań zagrażających życiu i niezgod-
nych z zasadami bhp w procesie pracy

• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność zarządzania czasem
• umiejętność motywowania innych do zachowań bezpiecznych
• umiejętność prezentacji sporządzonych opinii, ocen, analiz
• umiejętność komunikowania w sytuacjach zagrożenia życia (wypadek ciężki, 

śmiertelny, sytuacja kryzysowa)
• kreatywność
• umiejętność autoprezentacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.praca.gov.pl zawód specjalista 
bezpieczeństwa i higieny pracy kod: 228203; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 109, poz. 704 
z poz. zm.].

W kontekście tak sformułowanego profilu kompetencji pracownika służb bhp 
istotna wydaje się analiza kompetencji posiadanych przez pracowników służ bhp. 
W tym celu wykorzystano wybrane aspekty z badań przeprowadzonych w ra-
mach realizacji projektu: „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przed-
siębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku” zrealizowane 
na przełomie 2009/2010 roku na grupie 200 pracowników służb bhp pracują-
cych na terenie województwa łódzkiego. 
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Profil pracownika służb bhp 

Pracownik służby bhp to zwykle mężczyzna, w wieku 40-50 lat, pracujący za-
wodowo średnio 22 lata. Praca na stanowisku pracownika służby bhp jest zwykle 
jego kolejnym doświadczeniem w karierze zawodowej – przeciętny okres pracy 
w służbach bhp wynosi niespełna 12 lat.

Analiza poziomu wykształcenia badanych pracowników służb bhp wskazuje, że 
badana grupa posiada przede wszystkim wykształcenie wyższe (67%). Wiedzę 
i kwalifikacje do pracy na stanowisku pracownika służb bhp osiągnęli na pod-
stawie kursu kwalifikacyjnego (21,5%); technikum/liceum zawodowego (15,5%) 
studium zawodowego bhp (12%), studiów podyplomowych bhp (38,5%) studiów 
wyższych bhp (kierunkowe) (12,5%), co oznacza, iż w dominującej większości 
uprawnienia do pracy na stanowisku BHP badani pracownicy zdobywali już po 
ukończeniu kształcenia formalnego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo że prawie 2/3 badanych respondentów po-
siada wykształcenie wyższe, to jedynie 12,5% ukończyło kierunkowe studia 
w zakresie bhp, które dają najlepsze przygotowanie do pracy na stanowisku pra-
cownika służby bhp. Brak ram kwalifikacji zawodowych i niejednolite progra-
my kształcenia uniemożliwiają zaś faktyczne porównanie wiedzy i umiejętności 
w zakresie bhp uzyskanych na różnych szczeblach kształcenia (por. Znajmiecka-
-Sikora, Boczkowska, Niziołek, Sikora, 2010).

Rozwój osobisty pracowników służb bhp

Chcąc w sposób profesjonalny zajmować się zarządzaniem bezpieczeństwem 
i higieną pracy, nieodzownym wymogiem staje się ciągły proces rozwoju. W dobie 
globalizacji szczególnego znaczenia obok posiadanych kwalifikacji zawodowych 
nabiera znajomość języków obcych oraz kompetencje osobiste związane z taki-
mi umiejętnościami, jak komunikacja interpersonalna, radzenie sobie w sytuacji 
konfliktu, zarządzanie sobą w czasie (por. Znajmiecka-Sikora, Kędzierska, 2011, 
Smółka 2006).

Przedmiotem zainteresowania były działania służb bhp podejmowane w kon-
tekście rozwoju osobistego. Analiza przeprowadzonych badań wskazuje, że po-
nad 86,5% badanej grupy służb bhp w ciągu ostatnich pięciu lat uczestniczyło 
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w szkoleniach, których celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych. Śred-
nio na jedną osobę przypada 3,37 szkolenia w ciągu ostatnich 5 lat.

Grupa pracowników służb bhp jawi się jako bardzo aktywna w porównaniu do 
osób pracujących ogółem. Według badań Eurostatu, w 2008 r. jakąkolwiek formą 
podnoszenia kompetencji zawodowych objętych było w Polsce jedynie 4,7% osób 
w wieku od 25 do 64 lat (por. Eurostat, 2010). 

Wśród najbardziej popularnych szkoleń znalazły się szkolenia z zakresu pierw-
szej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej, oceny ryzyka za-
wodowego, dydaktyki prowadzenia szkoleń, studia podyplomowe (najczęściej 
wymienianymi były studia z zakresu bhp i ergonomii, ale również zarządzanie 
produkcją, zarządzanie środowiskiem, prawo pracy). 

Istotna wydaje się być również kwestia zainteresowań i motywacji do dalszego 
rozwoju. Pracownicy służb bhp najczęściej wskazują, że w przyszłości chcieliby 
korzystać ze szkoleń językowych (31,5%), szkoleń z zakresu systemowego za-
rządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (31%), audytor systemu zarządzania 
bhp (18,5%), ocena ryzyka zawodowego (23%). Na uwagę zasługuje fakt, że pra-
wie 12% spośród badanych respondentów nie jest zainteresowanych jakimkol-
wiek szkoleniem. 

Konkludując rozważania dotyczące stosunku i podejmowanych działań pra-
cowników służb bhp w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego w formach 
pozaszkolnych, należy podkreślić znaczną aktywność tej grupy zawodowej w po-
równaniu z polską populacją. Zwykle pracownik ten posiada świadomość ko-
nieczności ciągłego rozwoju i podejmuje działania w tym zakresie. Ma również 
sprecyzowane plany na przyszłość w kontekście dalszego kształcenia. 

Niestety, prawdopodobnie jednak faktyczną przyczyną tak znacznej aktywno-
ści w zakresie podnoszenia kwalifikacji nie są jedynie potrzeby pracowników, ale 
zmieniające się prawo określające wymogi kwalifikacyjne oraz oczekiwania pra-
codawców wynikające przede wszystkim ze zmian w polskim prawodawstwie, 
jak również z dyrektyw UE (por. Znajmiecka-Sikora, Boczkowska, Niziołek, Siko-
ra, 2009; 2010). 
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Wiedza pracownika służb bhp w kontekście powierzonych 
zadań do realizacji

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach prowadzonej działalności po-
siada pewne uprawnienia (por. DzU nr 109, poz. 704 z późn. zm.) i – jak pokazują 
wyniki badań – nie zawsze ma ich świadomość.

Podstawowym uprawnieniem kadr bhp jest w ich opinii przeprowadzanie 
kontroli stanu bhp w firmach (97%) oraz występowanie z zaleceniami usunięcia 
stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchy-
bień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (92%). Znacząca większość, bo 
86%, posiada wiedzę, że może wstrzymać pracę maszyny lub innego urządze-
nia technicznego w razie wystąpienia zagrożenia. Różnice w uprawnieniach od-
nośnie wnioskowania o ukaranie czy nagradzanie pracowników są dość istotne. 
Pracownicy służby bhp częściej widzą swoją rolę w karaniu pracowników (82%), 
znacznie rzadziej w procesie nagradzania (61%). 

Kolejnym z kluczowych obszarów istotnych w kontekście profesjonalnego 
wykonywania pracy jest zakres zadań służb bhp, które wskazuje rozporządze-
nie w sprawie służby bhp (DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. z późn. zm.). Również 
i w tym zakresie wiedza służb bhp jest niekompletna.

Jedynie 20,5% pracowników posiada pełną wiedzę w zakresie ustawowych za-
dań, do jakich zostały powołane służby bhp. Pozostali wskazują przede wszyst-
kim na kontrolowanie stanu bhp, prowadzenie postępowania powypadkowego 
i stosownej dokumentacji, prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych bhp i pra-
cy w komisji ds. bhp. Najrzadziej wskazywane są działania związane z rolą kadr 
bhp wynikających z pkt. 9 §2.1. rozporządzenia (DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. 
późn. zm.), tj. udziału w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, 
wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz działań wynikających z pkt. 6) §2.1., 
czyli udział w przekazywaniu do użytku obiektów budowlanych. Można zatem wy-
snuć wniosek, że kadry bhp, nie znając zakresu swoich zadań/obowiązków, nie są 
w stanie należycie czy też kompleksowo pełnić funkcji kontrolno-doradczych. 

Na uwagę jednak zasługuje fakt, że blisko 90% uważa, że podstawowym za-
daniem kadr bhp jest pełnienie funkcji nadzorczych nad przestrzeganiem zasad 
i przepisów bhp oraz nadzór nad warunkami pracy. Zadziwia fakt, że ponad poło-
wa ankietowanych twierdzi, że prawnym obowiązkiem jest wdrażanie systemów 
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zarządzania bhp. Świadczy to o całkowitym braku zrozumienia zasad systemowe-
go zarządzania bhp opisanych np. w normach OHSAS oraz PN-N 18001. 

Porażającą niewiedzą wykazali się pracownicy służby bhp, twierdząc, że po-
noszą odpowiedzialność za stan bhp w firmie (27,5%), odpowiedzialność przed 
państwowymi organami nadzoru nad warunkami pracy, tj. Państwową Inspekcją 
Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy oraz sądem (14%). Odpowiedzialność za 
stan bhp jasno definiuje Kodeks pracy i inne akty wykonawcze do ustawy. Jed-
noznacznie art. 207 §1. Kodeksu pracy (DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.) 
wskazuje pracodawcę, jako osobę odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa pracy 
w zakładzie. 

Około ¼ badanych mylnie uważa (24,5%), że zadaniem służby bhp jest przepro-
wadzanie szkoleń stanowiskowych bhp. Dowodzi to nieznajomości Rozporządze-
nia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 z 2004 r. późn. zm.) w szczególności §11.5. 

Ponadto badane kadry bhp widzą swoją rolę w przeprowadzaniu pomiarów 
środowiska pracy (24%) oraz zakupie środków ochrony indywidualnej (21,5%).

Podsumowując, należy stwierdzić, że świadomość samych pracowników służb 
bhp w zakresie zadań, do jakich zostały powołane, nie jest zadawalająca, trudno 
spodziewać się, że kadry te stanowią zawsze skuteczne wsparcie dla pracodaw-
ców. Sytuacja ta w połączeniu z niewiedzą samych pracodawców czyni problem 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników bardzo ważnym, wymagają-
cym natychmiastowej poprawy.

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne stanowią zagrożenie dla zdrowia 
i życia pracujących osób. Prawidłowa identyfikacja zagrożeń jest podstawą rze-
telnie dokonywanej oceny ryzyka zawodowego. Bazując na Rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie służb bhp, gdzie do zadań służb bhp należy między innymi 
§2.1 pkt. 1): „bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach 
zawodowych” i dalej w pkt 14): „udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodo-
wego”(DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. późn. zm.), zapytano kadry bhp o sposób 
identyfikacji tych czynników. To pytanie otwarte sprawiło respondentom nieco 
mniej kłopotów. Odpowiedzi nie udzieliło jednak blisko 1/3 badanych służb bhp 
(31,5%) przyznając otwarcie, że takiej identyfikacji nie przeprowadzają. 

Generalnie pracownicy służb bhp informacje o czynnikach szkodliwych, uciąż-
liwych i niebezpiecznych czerpią na podstawie pomiarów środowiska pracy 
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(25,5%), kart charakterystyk substancji niebezpiecznych (9,5%), obserwacji 
stanowisk pracy ( 12%), list kontrolnych (4,5%), własnego doświadczenia (8%), 
kontroli stanowisk pracy (2%) oraz analizy dokumentacji powypadkowej (2%). 
Niestety zaledwie 4,5% badanych, w identyfikację czynników angażuje pracow-
ników, a jak wiadomo rola pracowników w ocenie ryzyka zawodowego jest nieza-
stąpiona, zwłaszcza w identyfikacji czynników uciążliwych.

Sprawdzając wiedzę służb bhp w zakresie oceny ryzyka zawodowego, która jest 
najważniejszym elementem profilaktyki wypadkowej, i w której, jak wskazano 
wcześniej, uczestniczą kadry bhp, zapytano respondentów w kolejnym pytaniu 
o dokumentację oceny ryzyka zawodowego. Kwestię tą reguluje Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 169, poz. 1650 z 2003 r. z późn. 
zm.). W §39a pkt. 3 znajdujemy zapis: „Pracodawca prowadzi dokumentację oceny 
ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. 

Analiza wyników badań wskazuje, że 3% pracowników służb bhp otwarcie 
przyznało się, że nie wie, jak powinna wyglądać dokumentacja oceny ryzyka za-
wodowego. Ocenę ryzyka zawodowego i jego dokumentowanie pracownicy służb 
bhp kojarzą głownie z identyfikacją zagrożeń występujących na stanowisku pra-
cy, blisko ¾ badanych wskazało czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe 
jako główny element dokumentacji. Zaledwie połowa ankietowanych (50,5%) 
posiada wiedzę, że w dokumentacji powinien się znaleźć opis stanowiska pra-
cy. Przeważająca większość (56%) nie pamięta o wskazaniu niezbędnych środ-
ków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, a śladowa liczba kadr bhp (5%) 
pilnuje, by w dokumentacji znalazła się data przeprowadzenia oceny oraz skład 
zespołu dokonującego ocenę ryzyka zawodowego. Nieco więcej osób zaznaczyło, 
że w dokumentacji powinny znaleźć się osoby – pracownicy, których ocena do-
tyczy (9,5%), niektórzy z badanych wskazali na konieczność zebrania podpisów 
od pracowników. Wśród innych elementów wchodzących w skład dokumentacji 
oceny ryzyka zawodowego ankietowani wskazali: wyniki pomiarów środowiska 
pracy, opis stosowanej metody, określenie poziomu akceptowalności ryzyka, od-
wołanie do stosownych aktów prawnych. 

Braki w wiedzy zidentyfikowano również w zakresie oceny stopnia znajomości 
dokumentacji ryzyka. Jedynie 2,5% badanej grupy, wskazało wszystkie wymaga-
ne prawem elementy dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Blisko co czwarty 
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respondent wybrał jeden element, opis stanowiska pracy lub identyfikacja za-
grożeń. 55% stanowili ankietowani którzy wskazali 2 lub 3 części, dołączając do 
poprzednich szacowani/ocenę ryzyka dla każdego z czynników i wskazanie środ-
ków profilaktycznych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. 

Reasumując – kadry bhp nie są należycie przygotowane do wypełniania 
swojej roli w tak ważnym zakresie, jakim jest ocena ryzyka zawodowego. 
Nawet jeśli przeprowadzają ocenę, to dokumentacja jest niekompletna. 
Być może wynika to z faktu, że pracownicy służb bhp nie znają aktualnie 
obowiązujących aktów prawnych regulujących tę kwestię dokumentacyjną 
(DzU nr 169, poz. 1650 z 2003 r. z późn. zm.), od roku 2007 r. Można zatem 
przypuszczać, że dokonane w okresie wcześniejszym oceny ryzyka zawodo-
wego nie są aktualizowane i niekoniecznie spełniają funkcję prewencyjną.

Ponieważ pracownicy służb bhp zgodnie z zakresem ich zadań określonym 
w rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, 
poz. 704 z 1997 r. z późn. zm.) §2.1. pkt. 9): biorą „udział w opracowywaniu [...] 
instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy”[...], 10) opiniują 
szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczegól-
nych stanowiskach pracy”, powinni wiedzieć, jakie instrukcje jest zobowiązany 
pracodawca udostępnić pracownikom do stałego korzystania. Co więcej powin-
ni również wiedzieć, co powinna zawierać prawidłowo przygotowana instrukcja 
stanowiskowa. 

Tymczasem, kadry bhp mimo deklaracji, że biorą udział w opracowywaniu sto-
sownych instrukcji, ograniczają się jedynie do zakupu gotowych ogólniedostęp-
nych instrukcji bhp, natomiast opracowywanie indywidualnie zgodnie z wytycz-
nymi prawnymi instrukcji stanowiskowych czy też obsługi maszyn i urządzeń 
nastręcza im dużo trudności. Niepokoi fakt, że w zasadzie kadry bhp nie uczestni-
czą w opracowywaniu instrukcji związanych ze stosowanymi środkami ochrony 
indywidualnej oraz znakami i sygnałami bezpieczeństwa. Wydaje się dość praw-
dopodobne, biorąc pod uwagę skalę niewiedzy ankietowanych, że w wielu pod-
miotach opracowane instrukcje nawet, jak istnieją, są one niekompletne, trudno 
zatem się spodziewać, że spełnią swoją rolę prewencyjną.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp (tj. DzU nr 169, poz. 1650 
z 2003 r. z późn. zm.) definiuje 4 podstawowe grupy prac szczególnie niebezpiecz-
nych oraz „prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach 
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dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzą-
dzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane 
w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebez-
pieczne”. W przypadku tych prac należy stosować szczególne środki bezpieczeń-
stwa. Prace te powinny być w szczególny sposób nadzorowane, dlatego też zba-
dano wiedzę respondentów w zakresie elementarnych wymagań prawnych przy 
wykonywaniu tych prac. 

Tymczasem, jak wskazują przeprowadzone badania, służby bhp w niewystar-
czającym stopniu potrafią identyfikować prace szczególnie niebezpieczne. Nie-
wiedza w obszarze zapewnienia minimalnych standardów bhp jest na tyle duża, 
że w zasadzie wyklucza w chwili obecnej pełnienie kompleksowej roli doradczej 
przez pracowników służb bhp.

Zgodnie z §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w spra-
wie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich 
dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wy-
padków przy pracy (DzU nr 115, poz. 744 z późn. zm.): „Protokół powypadkowy 
wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawca przechowuje przez 
10 lat”. Pomocne w realizacji tego obowiązku są oczywiście kadry bhp, gdyż praw-
nie do zakresu ich działań w ramach §2.1. pkt. 12) rozporządzenia w sprawie 
służb bhp (DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. późn. zm.) należy: „prowadzenie reje-
strów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków 
przy pracy”. Praktyka pokazuje, że w dokumentacji powypadkowej powinny się 
znaleźć wszelkie protokoły, oświadczenia, ekspertyzy, zaświadczenia, skierowa-
nia, decyzje i pisma z urzędów i instytucji, które dotyczą danego incydentu, a tak-
że dokumenty świadczące o realizacji poleceń powypadkowych. Mogą one być 
przydatne podczas rozstrzygania spornych kwestii, np. przed sądem pracy (por. 
Bezpieczeństwo, 2009). 

Jednak, jak wskazują badania, służba bhp głównej mierze skupia się na doku-
mentacji związanej z ustalaniem przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, 
czego efektem końcowym jest sporządzanie protokołu powypadkowego. Waż-
nym elementem są również informacje pozyskiwane od świadka/świadków zda-
rzenia wypadkowego. Ponadto co czwarty ankietowany uwzględnia statystyczną 
kartę wypadku. Niepokoi fakt, że zaledwie 4% pracowników służb bhp pamiętało 
o rejestrze wypadków przy pracy. 
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Skuteczność podejmowanych działań prewencyjnych w stosunku do incyden-
tów wypadkowych wymaga dokonywania analiz przyczyn tychże wypadków. Po-
szukiwanie związków przyczynowo-skutkowych, obszarów największego ryzyka 
wypadkowego czy też „wypadkogennych” grup pracowników może dostarczyć 
cennych informacji, dzięki czemu podjęte w przyszłości działania zapobiegawcze 
okażą się najbardziej trafne. Badani pracownicy służb bhp w zdecydowanej więk-
szości (87,5%) deklarują przeprowadzanie takich szczegółowych analiz, celem 
podjęcia adekwatnych działań.

Kontynuując problematykę kryteriów, według których dokonywane są analizy 
przyczyn wypadków przy pracy, ankietowani wskazali, że najistotniejszym kryte-
rium dokonywanej analizy jest miejsce zdarzenia wypadkowego (77,5%), w dru-
giej kolejności staż osób poszkodowanych na zajmowanym stanowisku (35,5%). 

W analizie zdarzeń wypadkowych można wykorzystywać różne techniki, do 
których zalicza się m.in.: metodę TOL (por. Hansen A., 1982), analizę przepły-
wu energii (por. Harms-Ringdahl L., 1993), analizę drzewa błędów FTA, metodę 
MORT, metodę STEP (por. Markowski A., 1999).

W systemie TOL, zakłada się, że wszystkie występujące w środowisku pracy za-
grożenia wypadkowe tkwią w trzech elementach: T – przyczynach technicznych, 
O – organizacyjnych, L – ludzkich. Ze względu na swą uniwersalność i prostotę 
systematyka ta jest często stosowana przez zespoły powypadkowe, jak również 
Inspektorów PIP.

Połowa ankietowanych, którzy mają doświadczenie w pracach zespołów powy-
padkowych, nie stosuje w swojej pracy żadnych technik analitycznych. 

Najpopularniejszą jest systematyka TOL (32%). Wśród innych technik i narzę-
dzi respondenci wskazywali metody 5 x WHY, fishbone czy też własne metody. 

Konieczne jest podniesienie świadomości kadr bhp w tym obszarze. Pra-
cownicy służby bhp bez stosownej wiedzy, znajomości odpowiednich tech-
nik i narzędzi badawczych nie są w stanie rzetelnie, a co więcej – skutecznie 
wywiązywać się z ciążących na nich obowiązków.

Z punktu widzenia prewencji wypadkowej, jak również zasad systemowego 
zarządzania bezpieczeństwem, kluczowym zagadnieniem jest znajomość pojęcia 
„zdarzenie potencjalnie wypadkowe” – „prawie wypadek”. Pojęcie to nie jest zde-
finiowane prawnie, nie ma zatem żadnych regulacji w zakresie identyfikowania, 
rejestrowania czy też analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Biorąc 
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pod uwagę, że oprócz rzetelnie sporządzonej oceny ryzyka zawodowego ten ele-
ment profilaktyki wypadkowej jest jednym z najistotniejszych, zweryfikowano 
wiedzę służb bhp w tym obszarze. Spośród ankietowanych 62% zna jest pojęcie 
„prawie wypadku – potencjalnego wypadku – nieomal wypadku”. Ponadto prawie 
połowa spośród nich (n=56) deklaruje fakt rejestrowania tychże incydentów. 

Pracownicy służb bhp w ramach swojego zakresu działalności poddanej anali-
zie we wcześniejszej części opracowania, zgodnie z pkt. 3) §2.1. rozporządzenia 
(DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. późn. zm.) mają obowiązek „sporządzania i przed-
stawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpie-
czeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych 
i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia 
pracowników oraz poprawę warunków pracy”.

Zapytano zatem respondentów, jak często, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa powinny być przeprowadzane analizy stanu bhp w firmie. 

Największa liczba prawidłowych odpowiedzi stanowiąca 78,5% nie jest zasko-
czeniem wobec wcześniejszych ustaleń poczynionych podczas analiz zadań peł-
nionych przez pracowników bhp. O ile wskazania 15,5% badanych, że analizy sta-
nu bhp przeprowadza się raz na kwartał lub raz na pół roku, mimo ewidentnych 
niezgodności z zapisami prawnymi nie stanowią istotnego zagrożenia, są miejmy 
nadzieję wynikiem podwyższonych standardów realizowanych przez te osoby, to 
odpowiedzi pozostałych 6 ankietowanych: raz na dwa lub pięć lat, ukazują znacz-
ną lukę w tym obszarze. 

Rola służb bhp, jak wiadomo, polega między innymi na: „doradztwie w zakresie 
organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwła-
ściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej”(§2.1 pkt.15 DzU nr 109, 
poz. 704 z 1997 r. późn. zm.). Aby wywiązać się w pełni ze swoich obowiązków, 
kadry bhp muszą posiadać odpowiednią wiedzę. Zapytano zatem ankietowanych 
z jakich źródeł informacji korzystają przy sporządzaniu tabel norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Ponad 1/3 bada-
nych (33,5%) zadeklarowała, że takich działań w swojej pracy nie podejmuje. 
Pozostali jako najważniejsze źródła informacji wskazali: akty prawne i przepi-
sy (16%), karty oceny ryzyka zawodowego (7,5%), informacje od producentów 
(4%), polskie normy (3,5%), publikacje, źródła internetowe (6%), zarządzenia 
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wewnątrzzakładowe, regulaminy (3%). Pewna grupa badanych (7,5%) przy two-
rzeniu tabel opiera się na własnej wiedzy i doświadczeniu.

Oceniając aktywność pracy kadr bhp w zespołach/komisjach funkcjonujących 
na terenie przedsiębiorstw należy stwierdzić, w oparciu o badania, że kadry bhp 
swoją pracę utożsamiają z działaniami związanymi z incydentami wypadkowymi, 
gdyż 86% z nich bierze udział w pracach zespołu powypadkowego. W następnej 
kolejności ich aktywność widoczna jest w pracach zespołów dokonujących oceny 
ryzyka zawodowego (73%) oraz komisji ds. bhp (55%). Średnio co trzeci spe-
cjalista ds. bhp brał udział w ocenie zgodności maszyn i urządzeń technicznych 
(30,5%), a co 6 w pracach związanych z wdrożeniem systemu zarządzania wg 
PN-N 18001 (16,5%). 

Aby zweryfikować aktywność badanych służb bhp, w sposób pośredni podjęto 
próbę oceny ich wiedzy z obszarów życia przedsiębiorstw, które powinni kontro-
lować. Zadano respondentom kilka pytań odnoszących się do działalności praco-
dawców. Istotne z punktu widzenia przeprowadzonego badania było określenie 
poziomu zainteresowania tymi obszarami przez badanych pracowników służb 
bhp. 

Można wnioskować, że badani pozytywnie przeszli ten test. Niewielka grupa 
kilku osób (2%-2,5%) przyznała się do niewiedzy w zakresie wyznaczenia osób 
odpowiedzialnych za udzielanie pomocy przedmedycznej czy też prowadzenie 
akcji ewakuacyjnych. Nieco więcej, bo 8% ankietowanych, nie ma pojęcia, czy 
pracodawca podejmuje stosowne działania prewencyjne, ograniczające zagroże-
nia występujące w środowisku pracy. Jest to grupa respondentów, która w oce-
nie współpracy z pracodawcą stwierdziła, że nie doświadcza żadnych przeszkód. 
Trudna zatem przypuszczać, że ta niewiedza w zakresie podejmowani działań 
wynika ze złej komunikacji z przełożonymi. Należy jednak stwierdzić, że osoby 
te nie wywiązują się ze swoich zadań wynikających choćby z Rozporządzenia 
w sprawie służby bhp (DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. z późn. zm.) §2.1 pkt 11: 
„udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opra-
cowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wy-
padków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych 
wniosków”, gdyż niemal wszyscy (n=14) zadeklarowali wcześniej udział w pra-
cach zespołów powypadkowych.
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Proces organizacji szkoleń w zakresie bhp  
– wiedza i stosowane praktyki 

Zadania pracownika służb bhp nie są związane z koniecznością realizowania pro-
cesu szkolenia, jednakże jak wykazują przeprowadzone badania prawie 90% pra-
cowników bhp realizuje szkolenia. Warto również podkreślić, iż takie oczekiwania 
przed pracownikami służby bhp stawiają pracodawcy, szczególnie ci z MiŚP (por. 
Znajmiecka-Sikora, Boczkowska, Niziołek, Sikora 2010, 2009). Ponadto problem 
ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zadań, jakie zostały przydzielone 
pracownikom służby bhp (kontrolne i doradcze), których profesjonalna realizacja 
implikuje posiadanie wiedzy w problematyce związanej z procesem szkoleń.

Prezentowane badania wskazują, iż, wiedza w zakresie procesu organizacji, pro-
wadzenia oraz dokumentacji procesu szkoleń jest wysoce niezadowalająca, cho-
ciaż zagadnienia te powinny być poruszanie nie tylko podczas kształcenia zasad-
niczego (studium, kurs kwalifikacyjny czy studia podyplomowe), ale również na 
szkoleniu w zakresie dydaktyki dla wykładowców tematyki BHP, z której – według 
deklaracji respondentów – w ostatnich 5 latach skorzystało 36,99% badanych.

Analiza uzyskanych odpowiedzi sugeruje, że nieliczna grupa spośród pracow-
ników służb bhp potrafi w sposób adekwatny i zgodnie z obowiązującym pra-
wem dobrać odpowiednie metody szkoleń. Tym bardziej uzyskany wynik jest za-
trważający, że ponad 90% badanych prowadzi instruktaż ogólny bhp, ponad 50% 
deklaruje prowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych oraz około 30% na po-
zostałych. Ciekawostką pozostaje jakość szkoleń bhp, skoro osoby prowadzące te 
szkolenia nie są w stanie wskazać prawidłowych metod ich realizacji (por. Znaj-
miecka-Sikora, Boczkowska, Niziołek, Sikora, 2010; 2009).

Wnioski końcowe 

Prezentowana analiza jest pierwszym krokiem w zakresie próby odpowiedzi 
na pytanie o kwalifikacje i kompetencje pracowników służby bhp. 

Z badań pracodawców wynikają określone oczekiwania w stosunku do pracow-
nika służb bhp, gdyż pracodawca oczekuje od potencjalnego pracownika kompe-
tencji pozwalających na efektywne wykonywanie działań związanych z bhp oraz 
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doświadczenia w zakresie współpracy z instytucjami nadzorującymi organizację, 
jak również dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, które pozwolą na łączenie kil-
ku funkcji (por. Znajmiecka-Sikora, Boczkowska, Niziołek, Sikora, 2009; 2010).

Zdaje się, że naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy wychodzi system eduka-
cyjny, który pozwala na uzyskanie uprawnień pracownika służby bhp zarówno 
w systemie formalnym, jak i w systemie kształcenia ustawicznego, możliwym 
do realizacji na każdym etapie życia człowieka. Jednak z możliwością edukacji 
nie idzie w parze jakość kształcenia, oczekiwany przyrost wiedzy i kompetencji. 
Jak wykazują przeprowadzone analizy uzyskanych wyników badań pracownicy 
służb bhp, mimo znacznej aktywności w zakresie uczęszczania na różnego ro-
dzaju szkolenia, nie posiadają dostatecznych kompetencji, które umożliwiłyby im 
efektywne wykonywanie zadań doradczych i kontrolnych w zakresie bhp.

W kontekście zaprezentowanej ogólnej charakterystyki pracownika służb bhp 
istotne staje się przeprowadzenie analizy jakości kształcenia ustawicznego dedy-
kowanego służbom bhp. Odpowiedź na pytanie: skąd tak duża luka kompetencyj-
na przy tak dobrze zorganizowanym systemie edukacji oraz tak dużej motywa-
cji do rozwoju badanych osób, wydaje się być szczególnie istotna w przeddzień 
wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji.

Jednak odpowiedź na postawione pytanie nie jest łatwa i wymaga dalszych ba-
dań. Być może komercjalizacja procesu kształcenia, a co za tym idzie – trakto-
wanie uczestnika szkolenia czy słuchacza studiów podyplomowych jako klienta 
powoduje nadmierną koncentrację na dbaniu o zadowolenie klienta (opacznie 
rozumiane). Być może treści kształcenia są niedostosowane do aktualnych po-
trzeb rynku pracy, a forma przekazu nadal bazująca przede wszystkim na trady-
cyjnych metodach uczenia się (np. wykład) nie jest adekwatna do potrzeb. Być 
może „warsztat pracy”, którym dysponują wykładowcy, trenerzy i szkoleniow-
cy oraz sposób realizacji celów dydaktycznych musi ulec zmianie w kierunku 
uwzględniania wszystkich elementów procesu kształcenia (por. Znajmiecka-Si-
kora, Kędzierska, 2001; 2011). Być może przyczyną takiego stanu jest brak po-
wszechnie obowiązujących standardów kształcenia na studiach podyplomowych 
nadających uprawnienia do pracy na stanowisku służby bhp, a ten rodzaj kształ-
cenia aktualnie jest najbardziej popularny.

A może problem leży gdzie indziej? Może warto wprowadzić system weryfikacji 
kompetencji pracowników służb bhp, zamiast systemu szkoleń okresowych?
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Streszczenie
Sytuacja rysująca się na rynku pracy, zwłaszcza w aspekcie rozwoju gospo-
darczego bazującego w coraz większym stopniu na wiedzy, kompetencjach 
i zaangażowaniu pracowników, stanowiącego o bycie i rozwoju poszczegól-
nych firm, wymaga znaczącego wysiłku i umiejętności związanych z pozyski-
waniem pracowników i postępowaniem z nimi.
Celem opracowania jest ukazanie przydatności zasad marketingu kadrowego 
w kontekście zmian strukturalnych zachodzących na rynku pracy. Jego reali-
zacja wymaga odpowiedzi na następujące pytania:
• jaki jest i w czym się przejawia charakter przemian na rynku pracy?
• jakie są konsekwencje zaistniałej na rynku sytuacji dla oferty warunków 

zatrudnienia?
• jakie działania w ramach marketingu kadrowego są pomocne dla pozy-

skiwania pracowników i rozwijania wśród nich korzystnych dla przedsię-
biorstwa zachowań?

Słowa kluczowe
rynek pracy, marketing kadrowy
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Personnel marketing and labour market

Abstract
Now-a-days the labour market situation especially when regarding economic 
development, is highly based on competences, employees’ commitment which 
are key elements influencing functioning and growth of enterprises. Further, 
this require appropriate abilities in companies to attract, select and recruit well-
qualified staff.
The aim of this paper is to present the usefulness of personnel marketing in the 
field of the structural changes occurring in the labour market. We need to answer 
following research questions:
• What is the character of changes occurring in the labour market?
• What are the consequences of present labour market situation for job ad-

vertisement?
• What types of actions regarding personnel marketing are helpful in recru-

iting and developing employees behavior most favourable for companies? 
Key words
labour market, personnel marketing

Wprowadzenie

Charakterystyczną cechą współczesnego rynku jest wzrastające zapotrzebowa-
nie na właściwe/odpowiednie grupy pracowników. Nasila się zarazem rozwar-
stwienie pomiędzy poszukiwanymi pracownikami pod względem kwalifikacji, 
umiejętności i sposobów ich wykorzystania. Skutkuje to również podziałem ofer-
ty na rynku pracy.

Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się w takich czynnikach jak: przeobraże-
nia gospodarcze, dynamika zachodzących zmian, obszar zmienności parametrów 
jakościowych i ilościowych, potrzeba pozyskania pracowników o coraz wyższych 
kwalifikacjach i odpowiednich predyspozycjach, przy jednoczesnym rozwoju wa-
runków potęgujących mobilność pracowników oraz tzw. bezrobocie strukturalne, 
będące efektem niedoboru pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

Sytuacja rysująca się na rynku pracy, zwłaszcza w aspekcie rozwoju gospo-
darczego, bazującego w coraz większym stopniu na wiedzy, kompetencjach 
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i zaangażowaniu pracowników, stanowiącego o bycie i rozwoju poszczególnych 
firm, wymaga znaczącego wysiłku i umiejętności związanych z pozyskiwaniem 
pracowników i postępowaniem z nimi.

W konsekwencji pozyskiwanie i utrzymanie pracowników okazuje się coraz 
trudniejszym elementem działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza w warunkach 
narastającej konkurencyjności otoczenia. Niezbędnym staje się więc przygotowa-
nie satysfakcjonujących pracowników aspektów pracy. Stąd coraz częściej zwraca 
się uwagę na możliwości stwarzane przez marketing kadrowy.

Celem opracowania jest ukazanie przydatności zasad marketingu kadrowego 
w kontekście zmian strukturalnych zachodzących na rynku pracy. Jego realizacja 
wymaga odpowiedzi na następujące pytania:

• jaki jest i w czym się przejawia charakter przemian na rynku pracy?
• jakie są konsekwencje zaistniałej na rynku sytuacji dla oferty warunków za-

trudnienia?
• jakie działania w ramach marketingu kadrowego są pomocne dla pozyski-

wania pracowników i rozwijania wśród nich korzystnych dla przedsiębior-
stwa zachowań?

Kluczowy element marketingu kadrowego stanowi stosunek pracodawcy do 
pracowników. Traktowanie ich jako partnerów na rynku pracy, rozpoznanie ich 
potrzeb, stanowiących motywację do podejmowania i kontynuowania pracy, to 
podstawa postępowania w podejściu marketingowym. W relacjach z pracowni-
kiem należy uwzględnić interesy i oczekiwania tak zatrudnionych jak i potencjal-
nych pracowników. Najistotniejsze jest bowiem stymulowanie do podjęcia pracy, 
pozostania w przedsiębiorstwie przy wykonywanej pracy, podatności na wpro-
wadzenie potrzebnych zmian, poprzez zapewnienie warunków pracy pozwala-
jących na osiągniecie zadowolenia i korzyści z wykonywanych czynności. Stano-
wi to podstawową zachętę kontynuowania i rozwijania u pracownika zachowań 
i postaw uznawanych w przedsiębiorstwie za pożądane i oczekiwane z punktu 
widzenia jego celów.

Marketing kadrowy

Nasilenie występowania takich czynników jak konkurencyjność, tempo inno-
wacyjności, prezentacja nowych produktów na rynku i dążenie do wykorzystania 
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w całości szans firmy, w oparciu o jej zdolności wytwórcze, jest w coraz większym 
stopniu determinowane wartością pracy, a wiec wysiłkiem zatrudnionego persone-
lu. Stąd rosnące oczekiwania odnoszące się do jakości pracy tego personelu, a jed-
nocześnie rosnąca świadomość potrzeby stymulującego podejścia do pracowników. 
Postrzega się znaczenie relacji z pracownikami, którym przedsiębiorstwo powierza 
realizację swej oferty rynkowej. Do pracodawców dociera świadomość i zrozumie-
nie potrzeby odpowiedniej pracy kadrowej, odpowiedniego oddziaływania na per-
sonel. Pracownicy są traktowani jako podstawowy zasób przedsiębiorstwa. Stąd 
rosnąca waga przypisywana komunikacji z pracownikami, ich pozyskaniu, utrzy-
maniu i kierowaniu nimi w oparciu o włączenie, utożsamianie się ich z problemami 
organizacji i lojalności w stosunku do niej (Pocztowski, 2007: 34).

Przyjmuje się w związku z tym, że:
• dla większości firm najważniejszym czynnikiem pomocnym w utrzymaniu 

ich pozycji konkurencyjnej są pracownicy,
• głównym źródłem różnicowania konkurencyjnego jest, lepsze od innych 

firm, kierowanie pracownikami,
• wyróżniające się na tle innych organizacji zasoby ludzkie stanowią poten-

cjał strategiczny firmy, będący źródłem prawdziwej przewagi konkurencyj-
nej (Piercy, 2003: 78).

Należy jednocześnie być świadomym, iż pracownicy reprezentujący wzrastają-
cy poziom intelektualny będąc coraz bardziej świadomymi swej wartości i zadań, 
jakie przed nimi są stawiane, stają się bardziej krytyczni, a także zmienni w swych 
postawach (Castenow, 1996: 272).

Odpowiedzią na wynikające stąd konsekwencje jest koncepcja zarządzania za-
trudnieniem, nazywana zamiennie marketingiem kadrowym bądź marketingiem 
personalnym.

Przyjmuje się, że o potrzebie stosowania marketingu personalnego przesądzają 
trzy specyficzne czynniki służące kreowaniu pozycji pracodawcy na rynku pracy 
(Jędrych, 2008: 97):

• wzrastający niedobór wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wymusza-
jący tworzenie

• nowych sposobów pozyskania i utrzymania takich pracowników,
• wzrost znaczenia „oznakowania” firmy na rynku, w świadomości klientów 

zewnętrznych,
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• przyszłych pracowników czy aktualnie zatrudnionych,
• coraz większa władza „marketingowych potęg” znanych firm nad rynkiem 

pracy.
Koncepcja marketingu kadrowego ma na celu reakcję przedsiębiorstwa na wy-

zwania otoczenia i uzyskanie zdolności do skutecznego kojarzenia oczekiwań 
pracodawców i pracowników, zwłaszcza w długim okresie.

Przyjmując, że marketing oznacza dążność do wyróżniania się na tle konkuren-
cji, oferta skierowana do pracowników winna wyróżniać się na tle świadczonej 
przez inne przedsiębiorstwa. Zwłaszcza pod względem respektowania interesów 
pracowniczych. Pozwoli to na stworzenie odpowiedniego klimatu organizacyjne-
go, sprzyjającego nowoczesnym rozwiązaniom organizacyjnym (Baruk, 2005: 17).

W ramach modelowego ujęcia marketingu kadrowego uwzględnia się, analo-
gicznie jak w klasycznym i nastawionym na ofertę przedsiębiorstwa podejściu 
marketingowym, formułę 4 P, czyli czterech grup narzędzi odnoszących się do 
personelu, tworzących tzw. zzl-mix/ lub mix social/ tj. politykę: zatrudnienia, 
wynagrodzeń, waloryzacji, partycypacji (Pocztowski, 2003: 47). Układ środków 
marketingu klasycznego nie przenosi się bowiem w sposób automatyczny, ale 
poddaje się modyfikacji zgodnej ze specyfiką podmiotów będących ich docelowy-
mi adresatami oraz wartościami oferty (Baruk, 2005: 23).

Podobnie jak jego klasyczny pierwowzór, marketing kadrowy ewoluował. 
W początkowych etapach polegał głównie na działaniach na zewnątrz przedsię-
biorstwa, związanych z pozyskiwaniem personelu. Ewolucja prowadzi w kierun-
ku tendencji do zwiększania bezpośredniego udziału pracowników w realizacji 
celów przedsiębiorstwa, a oprócz operacyjnych funkcji marketingowych, perso-
nel realizuje coraz częściej różne funkcje strategiczne. Marketing kadrowy ukie-
runkowany jest zatem przede wszystkim na pracowników o znaczącym potencja-
le intelektualnym i ponadprzeciętnej kreatywności. Odbywa się to pod wpływem 
przemian o charakterze rynkowym, technologicznym i regulacyjnym, rzutujących 
na zmianę charakteru pracy.

Marketing kadrowy nie sprowadza się więc wyłącznie do pozyskiwania pra-
cowników. Jego zakres obejmuje (Zbiegień-Maciąg, 1996: 17):

• sposób postępowania wobec obecnych i potencjalnych pracowników;
• przygotowanie korzystnej atmosfery wspólnoty pracowniczej, przyjaznego 

zarządzania, o czym stanowią:
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• jasno określone warunki zatrudnienia – pracy i płacy,
• sposób motywowania, kierowania ludźmi i ich oceniania,
• planowanie kariery pracowników, możliwości ich rozwoju,
• dostęp do informacji,
• tworzenie warunków do samodzielności, odpowiedzialności,
• budowanie zgody, więzi, zaufania, identyfikacji itp.

Marketing kadrowy zmierza więc w kierunku aktywnego kształtowania 
proefektywnościowej kultury organizacji, a w szczególności promowania kre-
atywności, zachęcania do podejmowania inicjatywy, doskonalenia kwalifikacji 
i ciągłego uczenia się, przedsiębrania działań mających na celu wzmocnienie 
zaangażowania pracowników, aby uzyskać korzyści dla firmy (Pocztowski, 
2003: 99).

W efekcie można przyjąć, że współczesny marketing kadrowy zakłada:
• wszyscy pracownicy firmy są postrzegani jako jej klienci,
• firma jako całość jest otwarta na potrzeby, interesy i oczekiwania pracow-

ników,
• zatrudnieni jako członkowie wspólnoty pracowniczej, kształtują pozytywny 

wizerunek firmy, dbają o jej rozwój,
• firma dba także o swoich potencjalnych pracowników, np. interesuje się stu-

dentami, szkoli ich, sponsoruje, starając się w ten sposób pozyskać najlep-
szych (Zbiegiem-Maciąg, 1996: 16).

Poczynione uwagi ukazują wielowątkowość i różnorodność aspektów marke-
tingu kadrowego. Stwarza to zarazem możliwość zróżnicowanego ich wykorzy-
stania w zależności od uwarunkowań, jakie stwarza rynek pracy.

Analiza rynku pracy w Polsce – wybrane zagadnienia

Do najpowszechniejszych miar stosowanych w analizach rynku pracy należą:
• współczynnik aktywności zawodowej ludności,
• stopa bezrobocia. 
Właśnie te miary w ujęciu dynamicznym zostaną zaprezentowane i omówione 

w niniejszej analizie. Dodatkowo autorzy przedstawią ujęcie wartościowe osób 
aktywnych i biernych zawodowo, przyczyn bierności zawodowej ludności w Pol-
sce, osób bezrobotnych według wybranych kryteriów.
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W Polsce nadal dość wyraźnie rysuje się wysoki poziom bierności zawodowej 
ludności. Populacja aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła w 2010 
r. przeciętnie 17 724 tys. osób i była o 596 tys. osób wyższa niż w 2009 r. (nastą-
pił wzrost o około 3%). W tym samym czasie liczba biernych zawodowo zmniej-
szyła się o 259 tys. (tj. o około 2%) do 14 016 tys. osób. Ogólnie rzecz biorąc, 
zaobserwowana tendencja jest pozytywna, gdyż widzimy z roku na rok wzrost 
liczby osób aktywnych zawodowo, przy jednoczesnym spadku liczby osób bier-
nych zawodowo. Na początku badanego okresu, czyli w roku 2003, liczba aktyw-
nych zawodowo wynosiła 16 801 osób, podczas gdy w I kwartale 2011 było to już 
17 646 osób, wzrost był znaczący i wyniósł w ujęciu wartościowym 845 tys. osób, 
a w ujęciu procentowym około 5%. 

Rysunek 1. Liczba osób aktywnych i biernych zawodowo w wieku 15 lat więcej 
w latach 2003-2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Ludność aktywna zawodowo, to osoby wykonujące pracę przynoszącą im do-
chód lub zarobek, a także bezpłatnie pomagające w prowadzeniu rodzinnej dzia-
łalności gospodarczej; osoby pracujące oraz osoby poszukujące pracy i zdolne do 
jej podjęcia. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i rósł 
w latach 2008-2010, z 54,2% do 55,7%. W pierwszym kwartale 2011 zanoto-
wano nieznaczny spadek wartości wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego, 
dokładnie o 0,1 pkt. procentowego. Generalnie aktywność zawodowa Polaków 
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ulega zmianom z okresu na okres, a w całym analizowanym okresie nie występuje 
wyraźnie zaznaczona tendencja. 

Rysunek 2. Współczynnik aktywności zawodowej w latach 2003-2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Wciąż wysoki poziom bierności zawodowej jest zjawiskiem wynikającym z jed-
nej strony z przedłużania wejścia na rynek pracy przez osoby młode ze względu 
na podejmowanie studiów wyższych, z drugiej zaś następuje w wyniku wyco-
fania się z rynku pracy i przejścia na emeryturę lub rentę tudzież świadczenie 
przedemerytalne ciągle licznej grupy osób, które nabywają uprawnienia do w/w 
świadczeń. Najważniejszymi powodami bierności zawodowej w 2010 r. były: 
emerytura wskazywana przez 45,5% biernych zawodowo oraz nauka i uzupeł-
nianie kwalifikacji, które wskazało 22,1% osób biernych zawodowo. Istotne po-
wody bierności stanowią również choroba i niesprawność wskazywana przez 
14,7% biernych zawodowo i obowiązki rodzinne oraz związane z prowadzeniem 
domu – 11% osób biernych zawodowo.

Analiza wartości absolutnych w szeregu czasowym pokazuje, że generalnie ro-
śnie liczba osób pracujących w gospodarce narodowej, z 13 348 tys. osób w roku 
2003 do 16 075 tys. osób w roku 2010. Pierwszy kwartał 2011 roku przyniósł 
spadek wartości w stosunku do roku 2010 o 200 tys. osób. W analizowanym okre-
sie znacznie spadła liczba osób biernych zawodowo, z 3 453 tys. osób w roku 
2003 do 1 649 tys. osób w roku 2010. Należy jednak zauważyć, że tendencja spad-
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kowa miała miejsce w latach 2004-2008, następnie liczb osób biernych zawodo-
wo powoli zaczęła wzrastać, osiągając w pierwszym kwartale 2011 roku wartość 
1 771 tys. osób.

Rysunek 3. Główne przyczyny bierności zawodowej Polaków w wieku 15 lat 
i więcej w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Rysunek 4. Pracujący i bierni zawodowo w Polsce w latach 2003-2011.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl
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Patrząc na dynamikę zatrudnienia w trzech sektorach dla całej Unii Europej-
skiej można zauważyć postępujący wzrost zatrudnienia w sektorze usług, spadek 
zatrudnienia w przemyśle oraz utrzymujące się na niskim poziomie zatrudnienie 
w sektorze rolnictwa. W roku 2010 średnia dla UE-27 wynosiła, w przypadku za-
trudnienia w usługach 66,6%, w przemyśle 28,6%, a w rolnictwie zaledwie 4,8%. 
W Polsce w badanym okresie obserwujemy wyraźny wzrost udziału zatrudnie-
nia w sektorze usług oraz spadek udziału zatrudnienia w rolnictwie (szczegól-
nie na początku analizowanego okresu). Zatrudnienie w przemyśle kształtuje 
się na relatywnie stabilnym poziomie z lekką tendencją rosnącą do roku 2008. 
W latach 2009-2010 nastąpiły spadki zatrudnienia w przemyśle. Ogólnie rzecz 
biorąc struktura zatrudnienia w Polsce według sektorów znacznie odbiega od tej 
zaprezentowanej dla UE-27. Najbardziej niepokojący jest ciągle wysoki wskaźnik 
zatrudnienia w rolnictwie i jednocześnie zbyt niski w usługach.

W kwietniu 2011 r. w porównaniu do marca br. odnotowano spadek liczby bez-
robotnych, zatem i stopa bezrobocia miała niższą wartość. Natomiast w stosunku 
do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych z 1973,8 tys. do 2043,5 tys. osób i stopy bezrobocia z 12,4% do 
12,6%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwiet-
nia 2011 r. wyniosła 2043,5 tys. osób, w tym było 1060,5 tys. kobiet i była niższa 
niż przed miesiącem o 90,4 tys. osób (tj. o 4,2%). 

Tabela 1. Wybrane miesięczne wyniki w zakresie rynku pracy w Polsce

Podstawowe miesięczne wydatki
kwiecień 
2010 r.

marzec 
2010 r. Stan w końcu miesiąca kwiecień 

2011 r.
1973,8 2133,9 bezrobotni zarejestrowani w tys. 2043,5

12,4 13,1 stpoa bezrobocia rejestrowanego w % 12,6

203,1 218,9 bezrobotni nowo zarejestrowani   
(napływ) w tys. 169,6

306,1 235,2 osoby wyłączone z ewidencji  
(odpływ) w tys. 260,0

53,0 47,7 oferty pracy w tys. 44,1

Źródło: na podstawie http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1446_PLK_HTML.htm data 
pobrania 15.05.2011
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Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo 
zarejestrowanych, wynosiła odpowiednio 169,6 tys. osób. Więcej osób niż w mar-
cu 2011 r., ale mniej niż w kwietniu 2010 roku zostało wyłączone z rejestrów 
urzędów pracy. W końcu kwietnia 2011 roku urzędy pracy dysponowały mniej-
szą liczbą ofert pracy niż w marcu 2011 r. i analogicznym okresie ubiegłego roku. 
Liczb ofert w kwietniu 2011 znacznie spadła w porównaniu z kwietniem w roku 
2010, z 53 tys. ofert do 44,1 tys. ofert. 

Jak pokazują dane statystyczne największe bezrobocie występuje w wojewódz-
twie Warmińsko-Mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wynosi 20,5%, nieco lepiej, 
ale również znacznie powyżej średniej dla kraju jest w województwie zachodnio-
pomorskim, gdzie stopa bezrobocia w kwietniu 2011 była na poziomie 17,8%. 
Najmniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają mieszkańcy wojewódz-
twa Wielkopolskiego – stopa bezrobocia wynosi tam 9,4%, na drugim miejscu 
jest województwo mazowieckie, gdzie stopa bezrobocia osiągnęła wartość 9,8%. 
Województwo łódzkie plasuje się w dolnej części tego zestawienia, z wynikiem 
12,7% bezrobotnych mieszkańców. 

Rysunek 5. Stopa bezrobocia według województw (stan na kwiecień 2011)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl
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Ujęcie wartościowe bezrobocia pokazuje nam skalę problemu w poszczegól-
nych województwach. Tutaj oczywiście istotne znaczenie ma liczba mieszkańców 
poszczególnych województw, dość oczywistym jest, że im większe zaludnienie 
tym większa będzie też liczb osób bezrobotnych. I tak, najwięcej bezrobotnych 
mieszka w województwie mazowieckim: 253 tys. osób, następnie w wojewódz-
twie śląskim: 194 tys. osób. Najmniejsza liczba osób bezrobotnych zarejestrowa-
na jest w województwach opolskim: 49 tys. osób, i lubuskim: 61 tys. osób. Są to 
jednocześnie województwa, w których stopa bezrobocia jest dość wysoka. 

Rysunek 6. Stopa bezrobocia według grup wieku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Poziom bezrobocia nie tylko różnicuje płeć, obszar terytorialny czy wojewódz-
two, równie istotnym kryterium są grupy wieku. Najwyższy wskaźnik bezrobocia 
występuje wśród ludności w wieku 15-24 lata. Według stanu na kwiecień 2011, 
więcej niż co czwarta osoba z tej grupy wieku pozostawała bez zatrudnienia. 
Wskaźnik choć zatrważająco wysoki, nie powinien nikogo dziwić, w gospodar-
ce występują raczej ograniczone możliwości zatrudnienia osób z bardzo niskimi 
kwalifikacjami i bez doświadczenia zawodowego, a to jest wyjątkowo charakte-
rystyczne w przypadku młodych osób wchodzących na rynek pracy, przy czym 
w przypadku dolnej granicy większym problemem jest niski poziom kwalifikacji 
z tytułu wcześnie zakończonej edukacji, a w przypadku górnej granicy to brak 
doświadczenia dyskwalifikuje 22- czy 24-latków na rynku pracy. Wraz ze sta-
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rzeniem się grupy wieku poddanej analizie stopa bezrobocia spada, przy czym 
stwierdzenie to jest prawdziwe jedynie dla osób, które nie przekroczyły 45 roku 
życia. W grupie 45 lat i więcej stopa bezrobocia zaczyna rosnąć.

Analizując przedstawione powyżej wyniki, można dojść do wniosku, że osoby, 
które dopiero co ukończyły edukację, mają bardzo małe szanse na znalezienie pra-
cy. W przypadku osób starszych problem bezrobocia również zyskuje na znacze-
niu. Przyczyn tego możemy upatrywać po pierwsze w wyższych kosztach pracy 
doświadczonych i wyedukowanych pracowników, a pop drugie z powodu braku 
odpowiednich kwalifikacji starszego personelu, który często nie korzysta z form 
kształcenia ustawicznego, a to powoduje dezaktualizację kwalifikacji zawodowych. 

Rysunek 7. Stopa bezrobocia według poziomu wykształcenia ludności (stan na 
kwiecień 2011)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Rozpatrując wpływ wykształcenia na odsetek bezrobotnych wśród danych 
grup społecznych okazuje się, że najmniejszy problem ze znalezieniem pracy 
mają osoby z wykształceniem wyższym. Jedynie co dwudziesta osoba z wykształ-
ceniem wyższym pozostaje bezrobotna. Nieco większe problemy mają osoby 
z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym oraz ogólnokształcącym, 
a także zasadniczym zawodowym, przy czym w wymienionych grupach problem 
bezrobocia najczęściej dotyka osób z wykształceniem ogólnokształcącym średnim. 
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Nie powinno to za bardzo dziwić, gdyż ukończenie liceum i zdanie matury nie jest 
potwierdzeniem żadnych konkretnych kwalifikacji zawodowych, zatem te osoby 
są najmniej przygotowane do wejścia na rynek i pełnienia konkretnych stanowisk 
w miejscu pracy. Odsetek bezrobotnych jest najwyższy wśród osób z wykształce-
niem gimnazjalnym, podstawowym oraz niepełnym podstawowym – rzędu 20%. 
Tu oczywiście problemem są niewystarczające umiejętności i brak zapotrzebowa-
nia na rynku pracy na osoby legitymujące się tak niskim poziomem wykształcenia. 

W literaturze przedmiotu za najczęstsze przyczyny bezrobocia wymienia się: 
ograniczanie produkcji, zmiany technologii produkcji, wysokie obciążenia fiskal-
ne. Wpływ ma także likwidacja niektórych gałęzi przemysłu (np. górnictwa), 
zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi, brak informacji o miejscach 
pracy, brak mobilności czy przeniesienie zakładu do innego rejonu. Trzeba też 
brać pod uwagę niedostosowanie wykształcenia pracowników do potrzeb rynku, 
czynniki demograficzne i geograficzne, zmiany struktury popytu konsumpcyjne-
go i konkurencję zagraniczną.

Potencjał pracowników i potrzeby pracodawców

W dzisiejszych czasach jakość pracujących odgrywa coraz ważniejszą rolę. Ba-
dania nad kapitałem ludzkim wykazują istotność tego czynnika, zarówno dla li-
kwidacji negatywnych zjawisk, takich jak ubóstwo czy bezrobocie, jak i dla zrów-
noważonego wzrostu gospodarczego. Jakość pracujących można charakteryzować 
za pomocą mierników kapitału ludzkiego (jak np. nakłady na B+R) oraz mierni-
ków opisujących tzw. społeczeństwo informacyjne (np. stały dostęp do internetu). 

Rozważenie postawionego problemu wymaga na początek wyjaśnienia, co kryje 
się pod terminami społeczeństwo informacyjne i kapitał ludzki. Oba pojęcia dotyczą 
sfery niematerialnej i ich zdefiniowanie nie jest łatwe, stąd też mnogość definicji.

Wśród najbardziej popularnych definicji społeczeństwa informacyjnego może-
my wyróżnić:

• społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako 
szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr 
materialnych,

• społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użyt-
kowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące 
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usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji1 
(por. Bliźniuk, Nowak, 2005),

• społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania in-
formacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu 
narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa2. 
(por. Bliźniuk, Nowak, 2005).

Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego to m.in.:
• wysoko rozwinięty sektor usług, przede wszystkim sektor usług nowocze-

snych,
• gospodarka oparta na wiedzy,
• wysoki poziom scholaryzacji społeczeństwa,
• wysoki poziom analfabetyzmu funkcjonalnego w społeczeństwie,
• postępujący proces decentralizacji społeczeństwa,
• renesans społeczności lokalnej,
• urozmaicanie życia społecznego,
• nakłady finansowe na badania i rozwój,
• szeroki i tani dostęp do internetu,
• rozległa infrastruktura telekomunikacyjna.

Obecnie przyjmuje się, że kluczowym czynnikiem determinującym rozwój go-
spodarek i umożliwiającym budowę gospodarki opartej na wiedzy jest kapitał 
ludzki. Podstawowymi cechami kapitału ludzkiego są zdolność do uczenia się 
oraz ciągłego rozwijania wiedzy.

Kapitał ludzki można zdefiniować jako „połączenie wrodzonych talentów 
i zdolności jednostek oraz umiejętności i wiedzy, które są zdobywane w trakcie 
edukacji i szkoleń3” (OECD, 2007: 29).

Inaczej, kapitał ludzki to „zasób użytecznych i mających określoną wartość 
kwalifikacji i wiedzy nagromadzonej przez ludzi w procesie ich edukacji i szkole-
nia zawodowego”4 (Samuelson, Nordhaus, 2004: 387).

Potencjał pracownika (ang. employee’s potential) jest łącznym działaniem za-
równo cech, jak i kompetencji konkretnego zatrudnionego, takich jak zdrowie, 

1 Por. Bliźniuk G., Nowak J.S. (red). (2005). Społeczeństwo informacyjne. Katowice: Wyd. Polskie Towarzystwo 
Informatyczne. 

2 Por.: tamże.
3 OECD (2007). Human Capital (s. 29).
4  Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2004). Ekonomia. Tom 1 (s. 387). Warszawa: PWN. 
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zdolności, wiedza, motywacja, doświadczenie, umiejętności praktyczne, chęć roz-
woju (Szałkowski, 2002: 9-23).

O potencjale kapitału ludzkiego będzie zatem decydowało jego wykształcenie, 
produktywność oraz udział w samozatrudnieniu. 

W ostatnich latach stale rośnie udział pracowników z wyższym wykształce-
niem jako siły roboczej. Od 1992 roku, kiedy wartość ta wynosiła 13%, do roku 
2007 wzrosła o 8,5 punktu procentowego, do poziomu 21,5%. Wyższe wykształ-
cenie to także poszerzanie wiedzy, doświadczenie, wyższy poziom intelektual-
ny. Jednak mimo stałego wzrostu nominalnego, przyrosty są coraz mniejsze (por. 
rysunek). Może to być spowodowane przesyceniem rynku pracownikami z dy-
plomami wyższych uczelni. Wpływa na to także „moda” na niektóre kierunki. 
Absolwenci opuszczając mury uczelni, zapełniają wolne miejsca pracy w danej 
dziedzinie, nie zostawiając miejsca dla swoich młodszych kolegów.

Rysunek 8. Udział osób z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie pracujących 
w latach 1992-2007 w procentach:

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Potencjał pracowników jest silnie związany z ich produktywnością. Im wyższy 
potencjał, tym większą ilość dóbr i usług będzie w stanie wytworzyć dany pra-
cownik. W ostatnich latach ogólna produktywność zatrudnionych rośnie. Opty-
mistycznych wyników dostarcza poniższy rysunek, na którym przedstawiono 
produktywność zatrudnionych w gospodarce polskiej. Jak widać, od roku 1990 
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wartość PKB przypadająca na jednego zatrudnionego stale rośnie, w roku 2008 
wynosiła 24 tys. 553 zł.

Rysunek 9. Pracujący posiadający wykształcenie wyższe – tempo wzrostu 
w latach 1993-2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Rysunek 10. Produktywność zatrudnionych w gospodarce narodowej w latach 
1989-2008 (wartość PKB przypadająca na jednego zatrudnionego)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl
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W stosunku do roku 2008 znacznie spadła bierność zawodowa spowodowana 
podnoszeniem kwalifikacji. Oznacza to, że stosunkowo wysokie wskaźniki bier-
ności zawodowej coraz rzadziej wyjaśnianie są przez udział w systemie edukacyj-
nym. Może to być również wynikiem dużego nasycenia rynku pracy specjalistami 
z tytułem magistra. 

Rysunek 11. Bierność zawodowa spowodowana podnoszeniem kwalifikacji 
w latach 2008-2011 (w tys. osób)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Potencjał człowieka do rozwoju bierze się również z jego proprzedsiębiorczych 
zapatrywań i zachowań. Oczywiście gospodarka może stymulować społeczeń-
stwo do podejmowania własnej inicjatywy gospodarczej i tworzenia dla siebie 
miejsca pracy stosując równego rodzaju ulgi podatkowe, dotacje i wsparcie me-
rytoryczne. Dość sporą zachętą są również środki pochodzące z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach którego przewidziane są działania dofinanso-
wujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Często jednak aktywność 
do samozatrudnienia jest wymuszana przez pracodawcę, co z reguły nie ma nic 
wspólnego z indywidualnym postrzeganiem jednostki potrzeby do przedsiębior-
czego rozwoju. Najogólniej rzecz ujmując, w Polsce widać wyraźny spadek zain-
teresowania samozatrudnieniem, zwłaszcza w latach 2001-2008.
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Rysunek 12. Udział osób samozatrudnionych w ogólnej liczbie zatrudnionych 
w latach 1993-2008 w procentach

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Potrzeby pracodawców mierzone są za pomocą ilości wolnych miejsc pracy. 
Liczba wakatów w gospodarce jest najważniejszym wskaźnikiem koniunktury na 
rynku pracy. Gdy liczba ofert pracy zmniejsza się – nawet gdyby pracodawcy nie 
intensyfikowali zwolnień – bezrobocie wzrośnie ze względu na pojawiających się 
na rynku pracy absolwentów i osoby pragnące wrócić po dłuższej nieobecności. 
Kiedy zaś liczba wakatów rośnie, nawet przy wciąż relatywnie dużej liczbie osób 
bezrobotnych, sytuacja będzie się najprawdopodobniej poprawiać (Tyrowicz, 
15.05.2011). 

Ogólna liczba ofert pracy w urzędzie pracy wykazuje duże wahania oraz ten-
dencje sezonowe. Od 2008 średnia liczba ofert pracy zaczęła maleć. Ze stanu na 
2009 rok wynika, że najwięcej wakatów (39700) jest w sektorze prywatnym. 
Ze względu na wielkość organizacji, najwyższy popyt na pracowników zgłasza-
ją duże jednostki (25500 wolnych miejsc pracy w 2009 roku), następnie przed-
siębiorstwa małe – 16900 wakatów, zaś najmniejsze zapotrzebowanie jest w fir-
mach małych: 92000 ofert pracy.
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Rysunek 13. Wolne miejsca pracy (w tys.) według sektorów własności w wielkości 
podmiotów – stan na koniec IV kwartału 2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Pod względem zawodów, najpopularniejszym na rynku pracy zajęciem cieszą 
się robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, na których czekało 15,9 tys. wolnych 
miejsc pracy. Na drugim miejscu plasują się specjaliści – 14,4 tys. miejsc pracy. 
Najmniej potrzebni są rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, którym zaoferowano 
tylko około 300 wakatów. Na przestrzeni ostatniej dekady urzędy pracy rejestro-
wały pomiędzy 60 tys. a 120 tys. ofert pracy. Podobnie jak inne zjawiska na rynku 
pracy, także i liczba wakatów cechuje się zmiennością w zależności od pory roku. 
Wiosną i latem zawsze jest więcej ofert pracy w budownictwie, rolnictwie i tury-
styce. Poza tym liczba wakatów powiązana jest z tzw. fazą cyklu koniunkturalne-
go, gdyż im lepsza sytuacja gospodarcza, tym więcej nowych miejsc pracy, a co za 
tym idzie, więcej wakatów (Trowicz, 15.05.2011). 

Wykorzystanie wolnych miejsc pracy w 2009 roku wykazuje duże zróżnicowa-
nie. Najwyższe ich wykorzystanie odnotowano w budownictwie i administracji 
publicznej, gdzie przekroczyło ono 100%. Pełnie wykorzystano wakaty w gastro-
nomii oraz w informacji i komunikacji. Najmniej wykorzystywane są wolne miej-
sca pracy w edukacji, gdzie wskaźnik wyniósł zaledwie 13%.
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Rysunek 14. Wolne miejsca pracy według zawodów w roku 2009 (w tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Rysunek 15. Wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy według sekcji 
działalności gospodarczej w roku 2009 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl
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Możliwości wykorzystania podejścia marketingowego 
na polskim rynku pracy

Uzyskane informacje ukazują, że polski rynek pracy upodabnia się do rynków 
państw wysokorozwiniętych. Wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifi-
kowanych pracowników, zwłaszcza o określonych specjalnościach. Jednocześnie 
podaż nie zawsze nadąża za tym zapotrzebowaniem, co intensyfikuje oczekiwa-
nia (i tak już wysokie) tych pracowników odnośnie warunków pracy. Równocze-
śnie pojawiają się fluktuujące nierównowagi cząstkowe na rynku pracy, okresowe 
braki pracowników pewnych specjalności, zwiększające skuteczność nacisku na 
realizację ich interesów i oczekiwań.

Zarysowująca się tendencja sugeruje nasilenie tych zjawisk w najbliższym cza-
sie. Spowoduje to konieczność przewartościowania zasad zarządzania persone-
lem. Wiele przedsiębiorstw w większym stopniu winno otworzyć na potrzeby pra-
cowników. Wskazane są nowe podejścia i wykorzystywanie w takich sytuacjach 
instrumentów skutecznych. Coraz większe znaczenie zyskuje orientacja marke-
tingowa. Jej przyjęcie oznacza współcześnie nie tylko pozytywne ustosunkowane 
się do potrzeb pracowników, ale również wpływanie na kształt tych potrzeb. Po-
zwala to na pobudzanie zachowań zgodnych z interesem przedsiębiorstw.

Nawiązując do wyszczególnionych instrumentów marketingu zzl-mix perso-
nalnego, podkreślić należy rolę polityki zatrudnienia, której podstawowy ele-
ment stanowi oferta pracy. Winna ona reprezentować cechy zbieżne z interesami 
potencjalnych pracowników. Z jednej strony ukazywać wizerunek interesującego 
zatrudnienia, którego podjęcie będzie dawało satysfakcję z wykonywanych czyn-
ności, możliwości rozwoju, nawiązywania szerokich kontaktów zawodowych. 
Z drugiej strony dawać gwarancję bezpiecznego zatrudnienia i zadawalających 
warunków płacowych. Jest to szczególnie wskazane, gdy popyt na rynku pracy 
przewyższa podaż, występuje niedobór pracowników, organizacja poszukuje no-
wych pracowników (Wyrzykowska, Karbowiak, 2009: 102). Stąd waga ukazania 
pozytywnych stron przedsiębiorstwa jako pracodawcy.

Wymaga zatem umiejętnego przekazania potencjalnym kandydatom informa-
cji o firmie i warunkach uczestnictwa w niej, a także wytwarzania pozytywnych 
postaw i chęci zatrudnienia (Janowska, 2002: 68). Podstawowe funkcje proce-
su zatrudnienia tj. informacyjna, motywacyjna i selekcyjna wymagają wsparcia 
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funkcją marketingową ukazującą w pozytywnym świetle możliwości i korzyści 
płynące dla zainteresowanych z podjęcia pracy w danej organizacji czy przedsię-
biorstwie. Pozyskanie wartościowych pracowników, szczególnie w sytuacji po-
trzeby wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie i pozyskiwanie odpowiednich 
kandydatów, wymaga aktywnych działań pozwalających na wzbudzenie chęci za-
trudnienia poprzez umiejętne skonfrontowanie ich oczekiwań z możliwościami 
jakie stwarza oczekiwane stanowisko. Dostępne materiały sugerują jednak, że 
w większości polskich przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych, przeważa 
bierne podejście do kwestii zatrudniania. Oczekuje się, że potencjalni pracownicy 
zgłoszą się sami, bez jakichkolwiek oddziaływań przedsiębiorstwa.

Pozyskani pracownicy w zasadzie powinni stosunkowo długo świadczyć pra-
cę na rzecz firmy i wykorzystywać na jej rzecz swe kwalifikacje i kreatywność. 
Efektywna współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem a pracownikiem wymaga 
jednak zadowolenia tego ostatniego z wykonywanej pracy i warunków jej realiza-
cji. Podstawowym oczekiwaniem w ramach dzisiejszej współpracy: przedsiębior-
stwo–pracownik jest orientacja przedsiębiorstwa na rzecz rozwoju pracownika, 
zwiększania jego umiejętności i zdolności do osiągania korzyści.

Takich działań oczekują zwłaszcza najbardziej cenni z punktu widzenia przed-
siębiorstwa pracownicy przysparzający firmie największych korzyści i oczekują-
cy wsparcia w ich dążeniu na drodze kariery zawodowej. Wyjście naprzeciw ich 
oczekiwaniom ma przynieść przedsiębiorstwu bezpośrednie korzyści i wpłynąć 
na chęć pracy w danym przedsiębiorstwie w dłuższym okresie. Znaczenie tego 
elementu potwierdzają badania, według których 70% zatrudnionych uznało, iż 
możliwość rozwoju jest dla nich o wiele ważniejszym elementem pracy aniżeli 
otrzymywane pobory (Jędrych, 2008: 103).

Rozwój pracownika opiera się na bezustannym doskonaleniu umiejętności za-
wodowych. Osiąga się je poprzez:

• naukę na skutek pracy i doświadczenia,
• edukację, czyli poszerzenie wiedzy, rozwój wartości i zdolności (nie tylko 

wiedzy i umiejętności związanej z pracą),
• realizowanie możliwości i potencjału pracowników poprzez doświadczenia 

związane z nauką i edukacją,
• szkolenie, określane jako planowane i systematyczne zmiany zachowania na 

skutek poszczególnych wydarzeń, programów i instrukcji, które umożliwiają 
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zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych dla właściwej re-
alizacji zadań (Amstrąg, 2002: 425).

Kształtowanie zasobu wiedzy i umiejętności ma służyć zaangażowaniu aktyw-
nych zawodowo do pracy na rzecz przedsiębiorstwa zgodnie z ich aspiracjami 
oraz w szerszym kontekście osiągania umiejętności zawodowych, które pra-
cownik ocenia jako użyteczne dla jego dalszej kariery zawodowej, również poza 
danym przedsiębiorstwem, podnoszących jego wartość na rynku pracy, zarów-
no w sytuacji poszukiwania pracy, jak i możliwości jej podejmowania w innych 
przedsiębiorstwach. Świadomi uwarunkowań współczesnego rynku pracownicy 
poszukują pracy umożliwiającej wykorzystanie posiadanych kwalifikacji rozwija-
nia zdolności ułatwiającej rozwój zawodowy i osobisty. Stąd potrzeba uwzględ-
nienia indywidualnych aspiracji i potrzeb pracowników i połączenia ich z plana-
mi rozwojowymi przedsiębiorstw (Penc, 2007: 184). Dążenie do powiększania 
zasobu wiedzy i umiejętności pobudza zarazem inwencję i przedsiębiorczość, 
a także sprzyja poprawie zachowań pracowników.

Wykorzystanie motywowania pracowników za pomocą dostępnych bodźców 
materialnych wpływających na wykonywaną pracę wciąż posiada dominujące 
znaczenie. Wzrastające wymagania zakresie efektywności, jakości czy innowacyj-
ności spotykają się z oczekiwaniami odnośnie wynagrodzeń. Zróżnicowanie tych 
oczekiwań sugeruje, że pracownicy mogą być jednocześnie motywowani chęcią 
pozyskiwania różnych korzyści.

Możliwości skutecznego oddziaływania są w dużej mierze uzależnione od roze-
znania potrzeb pracowników oraz zrozumienia, jakie środki będą na nich najsku-
teczniej oddziaływać. 

Zasadniczym elementem systemu oddziaływania jest wynagrodzenie, często 
oparte na systemach prowizyjnym bądź premiowym. Ich stosowanie zależy od 
roli, jaką im się przypisuje, i celów, jakie się chce osiągnąć. Niewątpliwie najsilniej 
motywuje wysokość wynagrodzenia pieniężnego. Szczególnie motywujące są sy-
tuacje, w których wynagrodzenie bardzo ściśle może odpowiadać wysiłkowi i za-
angażowaniu włożonemu w pracę. System wynagrodzeń staje się wtedy czytelny 
i szczególnie motywujący.

W zamian za pracę ludzie oczekują nie tylko płacy. Nawet dobrze opłacany pra-
cownik nie będzie bowiem wykonywał swoich obowiązków z pełnym zaangażo-
waniem, jeśli przedsiębiorstwo nie wykorzysta skutecznego narzędzia w postaci 
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motywacji niematerialnej (Pocztowski, 2003: 72). Potrzebne jest właściwe trak-
towanie zapewniające rozwój zawodowy, prestiż środowisku, a także poczucie 
bezpieczeństwa płynące z pewności zatrudnienia. Skuteczne są także możliwości 
„zrobienia kariery „dodatkowe nagrody za pracę, wspomagane szkoleniem i do-
brą atmosferą towarzyszącą codziennym czynnościom. Dodatkowym atutem jest 
możliwość korzystania z różnych atrakcji organizowanych przez firmę.

Polityka partycypacji związana z przyznawaniem pracownikowi prawa udziału 
we władaniu przedsiębiorstwem nie znajduje dotychczas szczególnego oddźwię-
ku w polskich przedsiębiorstwach. Ma zazwyczaj charakter pośredni, za pomocą 
organów przedstawicielskich i to w stosunkowo ograniczonym zakresie. Umoż-
liwia się wprawdzie udział tak zwanej partycypacji konsultatywnej, związanej 
z wnoszeniem własnych pomysłów, ale bez prawa do podejmowania ostatecznej 
decyzji.

Wydaje się jednak, iż jej rozwinięcie jest nie tylko wskazane, ale również w peł-
ni możliwe w odniesieniu do działań operacyjnych, zwłaszcza związanych z two-
rzeniem i wdrażaniem posunięć innowacyjnych. Szczególnie potrzebna wydaje 
się daleko posunięta decentralizacja decyzji połączona z przyznaniem pracowni-
kom określonych uprawnień. Pozwolenie współpracownikom na niezależne my-
ślenie, na wykorzystywanie własnej wiedzy, doświadczeń i motywacji do spełnie-
nia wymaganych zadań. Pozwala to uzyskać zatrudnionym zarówno satysfakcję, 
jak i bardziej wymierne korzyści.

Przyjmuje się, że pracownicy są bardziej usatysfakcjonowani, gdy wnoszą swój 
wkład w określanie celów pracy i sposób, w jaki mają być one osiągane. Wskazane 
jest w związku z tym dążenie do możliwości zwiększania udziału pracowników 
w procesie podejmowania decyzji, choćby poprzez danie im możliwości bezpo-
średniego wyrażania swego stanowiska, a w dalszej kolejności stopniowego po-
głębiania ich uprawnień.

Podsumowanie

Przemiany zachodzące na rynku pracy ukazują potrzebę bardziej propracow-
niczego podejścia do zasobów ludzkich. W większym stopniu należy uwzględniać 
korzyści dla zatrudnionych czy potrzeby pracownicze. Praca winna się odbywać 
w warunkach ukierunkowanych na zaspakajanie oczekiwania zatrudnionych.
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W ramach potencjalnych działań potrzebne jest w warunkach wyrównywa-
nych ofert finansowych coraz szersze stosowanie bodźców pozamaterialnych, 
które pomniejszają zasięg fluktuacji, a także przyczyniają się do wzrostu wydaj-
ności pracy. Postęp techniczny i organizacyjny, narastający stopień komplikacji 
wykonywanych czynności, wzrost wymagań odnoszących się do kwalifikacji 
pracowników i coraz większa ich mobilność kieruje ewolucję środków zachę-
ty w stronę kształtowania nowych systemów motywacyjnych. Wymagają one 
wykorzystania liczniejszych i różnorodniejszych sposobów oddziaływania, tym 
bardziej że następuje spłycenie znaczenia bodźców, co wymaga ich eskalacji. 
Coraz większego znaczenia nabiera zatem wprowadzanie nowych i udoskonalo-
nych form kształtowania pracy, nowoczesnych pod względem treści, elastyczno-
ści czy czasokresu.

W tej sytuacji, w celu pozyskania i utrzymania pracowników w przedsiębior-
stwie nasila się przydatność marketingu kadrowego, czyli kompleksowego za-
rządzania zasobami ludzkimi zorientowanego na potrzeby zatrudnionych oraz 
potencjalnych pracowników i poprzez nie integrującymi ich z dążeniami przed-
siębiorstwa. Nacisk należy położyć zwłaszcza na realia procesu wdrażania zasad 
marketingu. Dążenie do ułatwiania osiągania potencjalnych korzyści, tworzenie 
dobrego przyjaznego miejsca pracy, zwiększenia zaangażowania pracowników. 
Ważne jest postępowanie, które daje trwałe podstawy pod stabilność pozycji pra-
cownika, głównie kwalifikacje dające względną pewność zatrudnienia w różnych 
sytuacjach.

Podejście marketingowe sprzyja kreatywności w wykonywanej pracy i prze-
noszeniu zadowolenia pracowników na wyniki przedsiębiorstwa. Umożliwia 
ponadto, co wydaje się najistotniejsze, łączenie oczekiwań i dążeń pracownika 
z celami przedsiębiorstwa.
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Implikacje unijnej polityki językowej dla podmiotów 
systemu edukacji i firm szkoleniowych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej

Streszczenie
Artykuł przedstawia ewolucję europejskiej polityki językowej i jej wpływ na 
kształt edukacji formalnej i pozaformalnej w państwach członkowskich. Jej 
istotą jest to, że przejawia się w dwóch wymiarach: z jednej strony w oficjal-
nej polityce językowej, z drugiej strony w decyzjach i działaniu ludzi, któ-
rzy uczą się języków, chcą ich używać lub też je odrzucają. Jest ona również 
podstawą decyzji podejmowanych przez państwa członkowskie w zakresie 
kształtowania ich systemów edukacyjnych.
Od początku w polityce wspólnotowej dostrzegano wagę kwestii językowych, 
a szczególnie znaczenia uczenia się języków obcych dla komunikacji społecz-
ności i poszczególnych obywateli wewnątrz Wspólnoty. 
Znajomość języków obcych jest ważna nie tylko z punktu widzenia pojedyn-
czych osób, ale też z punktu widzenia gospodarki. W artykule przywołano 
wyniki badań, które pokazują, że przedsiębiorstwa UE mogą utracić możli-
wości biznesowe z powodu braku umiejętności językowych i znajomości in-
nych kultur. 
Druga część artykułu poświęcona została polityce językowej w Polsce. Prze-
analizowano system nauczania języków obcych w oparciu o obowiązujące 
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założenia, przedstawiając rezultaty zilustrowane statystykami. W związku 
z tym, że edukacja formalna akurat w przypadku nauczania języków obcych 
od dwudziestu lat uzupełniana jest w ramach systemu nieformalnego, przed-
stawiono rolę sektora prywatnego w kształtowaniu znajomości języków ob-
cych u Polaków. 
Słowa kluczowe
polityka językowa, uczenie się języków, wielojęzyczność

Implications of European Union language policy for educational 
system units and for training companies in European Union 
member countries

Abstract
The article presents the evolution of the language policy of the European Union 
and its impact on the shape of formal and non-formal education in the member 
states. Its essence is that it manifests itself in two dimensions: on the one hand 
in an official language policy and on the other hand in decisions and actions by 
people who learn languages, want to use them or, on the contrary, reject them. 
It is also the basis for decisions made by the member states in regard to their 
educational systems.
The importance of language matters has been recognised in the community 
policy since the very beginning, particularly the importance of learning foreign 
languages for communication between communities and by individuals within 
the Community. 
Command for foreign languages is important not only for individualsbut also for 
the economy. The article cites the results of research, which show that EU-based 
companies may lose business opportunities due to the lack of knowledge of for-
eign languages and cultures. 
The latter part of the article is devoted to the language policy of Poland. A review 
of the foreign languages teaching system based on the current policy is presented 
and illustrated by relevant statistics. Because the formal education has, in the 
case of foreign languages, been supplemented by a non-formal system for more 
than 20 years, the role of the private sector in building foreign languages knowl-
edge among Poles is also discussed. 
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Wprowadzenie

W miarę rozwoju integracji europejskiej polityka językowa UE staje się coraz 
ważniejszym jej narzędziem. Europa to kontynent wielu kultur i narodów, a jed-
nym z istotnych rysów tożsamości współczesnych Europejczyków jest przywią-
zanie do wartości narodowych, w tym także do języka, wywodzące się z koncepcji 
państwa narodowego, opartej na trzech jednościach: jeden naród, jedno państwo, 
jeden język. Proces integracji, który zagwarantował Europie bezprecedensowy 
w ciągu ostatnich wieków okres pokoju i dobrobytu, oparty był od początku na 
polityce respektowania tożsamości kulturowej i językowej państw członkow-
skich, kompensującej w pewnym stopniu negatywny odbiór utraty uprawnień 
z zakresu obronności, sądownictwa, gospodarki i polityki zagranicznej na rzecz 
instytucji europejskich.

Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie ewolucji tej niezwykle ważnej – z powy-
żej wymienionych względów – polityki wspólnotowej i przeanalizowanie jej wpły-
wu na funkcjonowanie podmiotów systemu edukacji formalnej i pozaformalnej 
na przykładzie Polski, co zilustrowane zostało przedstawieniem konkretnego re-
prezentatywnego podmiotu realizującego tę politykę w bieżącej działalności ope-
racyjnej. Inicjatywy podejmowane na różnych szczeblach, nawet nie mające cha-
rakteru obligatoryjnego, głęboko oddziałują na poszczególne państwa, inspirując 
przemiany. Jednocześnie daje się wyraźnie zauważyć znacząco szybszą reakcję ze 
strony sektora prywatnego, w przypadku którego swego rodzaju „bezwładność” 
instytucjonalna nie występuje, dzięki czemu może on szybko dostosowywać się 
do zmian zachodzących w Europie.

Polityka językowa unii europejskiej w XX wieku

Polityka językowa przejawia się w dwóch ściśle ze sobą związanych dziedzi-
nach: z jednej strony w oficjalnej polityce językowej, która obejmuje zasady, re-
gulacje, ustawy i środki finansowe, przeznaczane na rzecz rozpowszechniania 
języków oraz – w wymiarze indywidualnym – w działaniu ludzi, którzy uczą się 
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języków, chcą ich używać lub też je odrzucają. Na podstawie przemyślanej i syste-
matycznej polityki językowej jednostki i systemy edukacyjne podejmują decyzje, 
które mają ściśle określone, długotrwałe skutki. 

Języki zawsze są i były narzędziem porozumiewania się i integracji, dlatego in-
tegracja europejska jest nierozłącznie związana z problemem komunikacji mię-
dzy społecznościami posługującymi się na co dzień różnymi językami. Ten fakt 
rzutował znacząco na kształt wspólnotowej polityki językowej.

Pierwsze działania sięgają etapu prac nad jednolitym rynkiem opartym o cztery 
swobody (swobodny przepływ kapitałów, usług, towarów i osób). W rozporządze-
niu nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej (Rozporządzenie nr 1 w sprawie określenia systemu językowego 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, s. 385) zapisano, iż „każdy z czterech języ-
ków, w których sporządzony został traktat, jest uznany za język urzędowy w jed-
nym lub wielu państwach członkowskich Wspólnoty”. Zostało to zmienione przez 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 920 z roku 2005, które stwierdza, że „językami 
urzędowymi i językami roboczymi instytucji Unii są języki: angielski, bułgarski, 
czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, 
łotewski, maltański, niemiecki, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, sło-
wacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski”.

Generalnie rzecz biorąc, system językowy UE opiera się na następujących zasa-
dach:

• określono języki urzędowe i języki robocze,
• określono język komunikacji obywateli państw członkowskich z instytucja-

mi unijnymi (dowolny język urzędowy),
• określono język komunikacji państw członkowskich z instytucjami unijny-

mi (język urzędowy wybrany przez to państwo),
• określono język komunikacji instytucji unijnych z państwami członkowski-

mi i ich obywatelami (język urzędowy wybrany przez to państwo),
• rozporządzenia i inne akty prawne o zasięgu ogólnym publikowane są we 

wszystkich językach urzędowych,
• Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej wydawany jest we wszystkich języ-

kach urzędowych,
• inne zasady obowiązują w Trybunale Sprawiedliwości,
możliwe są wyjątki od tych zasad.
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Od początku w polityce wspólnotowej dostrzegano wagę kwestii językowych, 
a szczególnie znaczenia uczenia się języków obcych dla komunikacji społeczności 
i poszczególnych obywateli wewnątrz Wspólnoty. Świadczy o tym przegląd wy-
darzeń związanych, które miały miejsce do roku 2000 zaprezentowany w tab. 1. 

Tabela 1. Przegląd wydarzeń związanych z polityką wspólnotową w kontekście 
nauki języków obcych

1976 Uchwała Rady Europejskiej oraz rady ministrów edukacji:
• każdy uczeń powinien uczyć się przynajmniej jednego dodatkowego 

języka Wspólnoty
• każdy przyszły nauczyciel języka obcego powinien móc odwiedzić 

kraj lub region, w którym społeczność posługuje się językiem, które-
go będzie nauczał.

1983 Rada Europejska potwierdza konieczność promowania, zachęcania 
i ułatwiania nauki języków obcych w państwach członkowskich.

1984 Rada ministrów edukacji uznaje za niezbędne umożliwienie uczniom 
nauki dwóch języków obcych w ramach nauczania obowiązkowego 
oraz zachowanie tego poziomu na kolejnych szczeblach edukacji.

1985 Szczyt w Mediolanie:
• podkreślenie wkładu języków w budowanie Europy obywateli 
• nacisk na wczesne nauczanie języków
• znaczenie wymian językowych dla uczniów.

1987 Uchwała Parlamentu Europejskiego w sprawie języków i kultur mniej-
szości regionalnych i etnicznych we Wspólnocie Europejskiej – wspar-
cie dla Rady Europy w sprawie Europejskiej Karty Języków Mniejszo-
ściowych i Regionalnych.

1989 Powołanie programu LINGUA – cel:
• działanie na rzecz utrzymania i rozwoju różnorodności językowej
• podniesienie poziomu nauczania i uczenia się języków obcych
• zapewnienie szerszego dostępu do różnych form, które umożliwiają 

uczenie się języków obcych przez całe życie.
1995 Wcielenie programu LINGUA do programu współpracy w dziedzinie 

edukacji SOCRATES.
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1995 Uchwała Rady Europejskiej, która stwierdzała, że promowanie różno-
rodności językowej jest jednym z głównych wyzwań w edukacji:
• dostęp do bogactwa kulturowego zakorzenionego w językowej różno-

rodności Unii dla każdego obywatela
• konieczność ilościowej i jakościowej poprawy kompetencji języko-

wych we Wspólnocie 
• potrzeba różnicowania oferty edukacyjnej w zakresie nauczania języ-

ków obcych w państwach członkowskich.
1995 Biała księga edukacji i kształcenia Komisji Europejskiej Nauczanie 

i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa – najważniejsze 
konkluzje:
• nauczanie młodzieży dwóch języków obcych używanych na teryto-

rium Wspólnoty 
• wspieranie innowacyjnych metod nauczania języków
• upowszechnianie europejskich języków obcych w placówkach szkol-

nych na wszystkich poziomach
• wzbudzanie zainteresowania wspólnotowymi językami i kulturami
• wczesne nauczanie języków obcych.

2000  Strategia Lizbońska, z której wywodzi się dokument Przyszłość eduka-
cji i szkolenia – najważniejsze  cele.

Źródło: opracowanie własne

Europa wielojęzyczna i wielokulturowa

Dwudziesty pierwszy wiek przyniósł intensyfikację prac i działań mających na 
celu budowę społeczeństwa europejskiego, w którym jednym z filarów jest wie-
lojęzyczność.

Rok 2001 ogłoszony został wspólnie przez Unię Europejską i Radę Europy Eu-
ropejskim Rokiem Języków. Celem tego przedsięwzięcia było uwrażliwienie spo-
łeczeństw na bogactwo i różnorodność języków, ze szczególnym uwzględnieniem 
mniej rozpowszechnionych i mało używanych oraz promocja powszechnego na-
uczania języków obcych, także wśród osób dorosłych. 

W przesłaniu do uczestników Europejskiego Roku Języków Viviane Reding, eu-
ropejski komisarz ds. edukacji i kultury oraz Walter Schwimmer, sekretarz gene-
ralny Rady Europy, stwierdzili (Europejski Rok Języków, proces boloński i polityka 
językowa na Uniwersytecie Warszawskim), iż obie organizacje (Rada Europy i Unia 
Europejska) są całkowicie oddane dwóm zasadom: 
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• po pierwsze: Europa przyszłości będzie Europą różnorodności języko-
wej, co stanowić będzie jeden z wielu atutów tego kontynentu,

• po drugie: każdy w Europie powinien mieć możliwość przez całe swoje 
życie uczyć się języków, każdy zasługuje na szansę korzystania z kultu-
ralnych i ekonomicznych korzyści, jakie znajomość języków niesie ze 
sobą.

W kolejnym roku Rada przyjęła Zalecenia dotyczące środków, jakie należy pod-
jąć w celu promowania różnorodności językowej oraz nauki języków obcych, wy-
pracowane przez Parlament Europejski pod koniec 2001.

W związku z rosnącą rolą edukacji przez całe życie, która jest narzędziem budo-
wy społeczeństwa opartego na wiedzy, Komisja Europejska i ministrowie eduka-
cji z poszczególnych państw członkowskich przyjęli w 2002 r. dokument Eduka-
cja i szkolenia 2010: Sukces strategii lizbońskiej zależy od przeprowadzenia pilnych 
reform. Wskazane w nim cele to przede wszystkim: poprawa jakości i efektywno-
ści systemów edukacji, ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji, 
otwarcie systemów edukacji na świat.

Nauka języków obcych jest bezpośrednio związana z celem zdefiniowanym jako 
otwarcie systemów edukacyjnych na świat. Jego realizację ma umożliwić unijna 
zasada „język ojczysty plus dwa”, zgodnie z którą każdy obywatel UE powinien 
opanować dwa języki obce. 

Konsekwencją prac nad powyższym dokumentem stało się przyjęcie w 2003 r. 
planu działania na lata 2004-2006 w dziedzinie języków pod nazwą Promowanie 
nauki języków obcych i różnorodności językowej (Promoting Language Learning 
and LinguisticDiversity: An Action Plan 2004-2006).

Plan ten zawierał 45 propozycji działań, które miały zostać zrealizowane 
w okresie 2004−2006 w ramach wspierania inicjatyw podejmowanych przez 
władze lokalne, regionalne i krajowe. Proponowane działania można podzielić na 
trzy główne kategorie:

• umożliwienie wszystkim obywatelom dostępu do nauki języków obcych 
w ramach uczenia się przez całe życie − działania realizowane w tej kategorii 
dotyczą nauki języków na wszystkich poziomach (w przedszkolu, w szkole 
podstawowej, średniej, wyższej oraz w wieku dorosłym), 

• poprawa jakości nauczania języków na wszystkich poziomach − działa-
nia te dotyczą tworzenia szkół sprzyjających nauce języków, zapewnienia 
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odpowiedniej ilości wykwalifikowanych nauczycieli, nauczania innych 
przedmiotów w językach obcych oraz prowadzenia sprawdzianów znajo-
mości języków obcych, 

• tworzenie w Europie klimatu sprzyjającego nauce języków obcych poprzez 
promowanie różnorodności językowej, budowanie społeczności sprzyjają-
cych nauce języków obcych, wprowadzanie ułatwień w zakresie nauki ję-
zyków obcych, np. zakładanie szkół językowych tam, gdzie lokalna społecz-
ność najbardziej ich potrzebuje. 

Aby monitorować stan i zmiany zachodzące w tym obszarze, opracowano Eu-
ropejski wskaźnik kompetencji językowych, który przedstawiony został w 2005 r. 
Badanie to zostało zaplanowane na rok 2010, a dostarczyć miało państwom 
członkowskim, organom odpowiedzialnym za politykę językową i nauczycielom 
języków obcych wiarygodnych i porównywalnych danych na temat poziomu zna-
jomości języków obcych w Unii Europejskiej. 

Kolejnym krokiem w drodze ku wielojęzycznej Europie była wydana w tym sa-
mym roku Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności, w której określono 
trzy główne cele unijnej polityki wielojęzyczności:

• zapewnienie obywatelom dostępu do prawodawstwa, procedur oraz infor-
macji dotyczących Unii Europejskiej w ich własnym języku,

• uwzględnianie znaczenia języków i wielojęzyczności dla gospodarki euro-
pejskiej i poszukiwanie sposobów na zwiększenie tego znaczenia,

• zachęcanie wszystkich obywateli do nauki języków obcych, aby komuniko-
wanie między ludźmi było coraz doskonalsze, a porozumienie coraz pełniej-
sze. 

Nowa strategia to dokument daleko wykraczający poza kwestie nauczania języ-
ków obcych. Odnosi się on między innymi do badań nad rozwojem wielojęzyczno-
ści w zakresie zastosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
do pokonywania barier językowych (automatyczne systemy do tłumaczeń) z jed-
nej strony, ale także w odniesieniu do zagadnień językowych widzianych w kon-
tekście integracji i wykluczenia społecznego, tożsamości, różnorodności kulturo-
wej i zrozumienia międzykulturowego z drugiej strony.

Strategia wytycza też działania na rzecz społeczeństwa wielojęzycznego oraz 
omawia kwestie wielojęzycznej gospodarki (konkurencyjność gospodarki UE, 
wielojęzyczni konsumenci, wielojęzyczność w społeczeństwie informacyjnym).
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Dużą wagę w tym dokumencie przywiązuje się do zagadnienia wielojęzyczno-
ści w kontaktach Komisji Europejskiej z obywatelami państw członkowskich UE 
(dostępność i przejrzystość w odniesieniu do aktów prawnych, realizacja projek-
tów współpracy w językach narodowych, załatwianie spraw urzędowych w swo-
im języku ojczystym itd.).

We wnioskach przytoczonego dokumentu czytamy: „wielojęzyczność jest ko-
nieczna dla prawidłowego funkcjonowania Unii Europejskiej. Poprawa umiejęt-
ności językowych obywateli jest tak samo istotna jak osiągnięcie celów polityki 
europejskiej, w szczególności w kontekście rosnącej konkurencji światowej i wy-
zwania, jakie stanowi najbardziej optymalne wykorzystanie potencjału Europy 
w zakresie trwałego wzrostu, zwiększenia liczby miejsc pracy i poprawy ich ja-
kości. Uwzględniając odpowiedzialność swoją oraz pozostałych instytucji, Komi-
sja uważa, że obecna sytuacja może i musi ulec poprawie, zatem komisja zachęca 
Państwa Członkowskie do przyjęcia dodatkowych środków w celu promowania 
powszechnej wielojęzyczności jednostek i wspierania społeczeństwa, które sza-
nuje tożsamość językową swoich obywateli (op. cit.)”.

Kolejne ważne wydarzenia w zakresie unijnej polityki językowej miały miej-
sce w roku 2008, kiedy to w lutym odbyło się spotkanie konsultacyjne wyso-
kich przedstawicieli państw członkowskich, którego celem było zapoznanie się 
z opiniami osób zaangażowanych w proces kształtowania polityki językowej na 
szczeblu krajowym (Ministerial conference, Promoting multilingualism: a shared 
commitment).

W tym samym miesiącu miało miejsce wysłuchanie publiczne, a raczej debata 
publiczna na temat wielojęzyczności, stanowiąca podsumowanie konsultacji in-
ternetowych z poprzedniego roku, w ramach których organizacje i osoby prywat-
ne, ponad 200 uczestników, mogły wypowiedzieć się na temat polityki językowej 
(Outcomes of the European Commission’s public consultation on multilingualism 
14 September - 15 November 2007).Konsultacje te były jednym z najbardziej po-
pularnych sondaży opinii publicznej przeprowadzonych w sprawie polityki UE 
– wpłynęło niemal 2500 wypowiedzi we wszystkich 23 językach urzędowych, re-
spondenci pochodzili z 58 krajów. Europejski komisarz ds. wielojęzyczności Le-
onard Orban podkreślił, że „po raz pierwszy obywatele mieli możliwość wzięcia 
udziału w debacie na temat polityki językowej, dzięki czemu mogą mieć poczucie 
wpływu na jej ostateczny kształt (Wysłuchanie publiczne w sprawie miejsca i roli 



Monografia – Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z162

języków w Unii Europejskiej. Głos obywateli w sprawie różnorodności językowej 
UE)”. 

Większość uczestników badania zgodziła się, że warto ponosić koszty funk-
cjonowania instytucji europejskich w 23 językach urzędowych. Respondenci 
twierdzili, że różnorodność językowa UE jest wartością zasługującą na ochronę, 
a media powinny propagować model społeczeństwa wielokulturowego oraz to-
lerancję. 

W maju tego samego roku sformułowano Konkluzje Rady z 22 maja 2008 w spra-
wie wielojęzyczności – dokument odzwierciedlający stan aktualny oraz wskazują-
cy najważniejsze kierunki działań przyszłych, w którym Rada oświadcza, że:

• różnorodność językowa i kulturalna – będąca wynikiem większej mobilno-
ści, migracji i globalizacji – to charakterystyczny element codzienności dla 
coraz większej liczby Europejczyków i europejskich przedsiębiorstw,

• kompetencje językowe są umiejętnościami pożądanymi u wszystkich oby-
wateli UE, umożliwiającymi im czerpanie korzyści finansowych, społecz-
nych i kulturowych ze swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii,

• z kolejnych sprawozdań i zaleceń przedstawianych przez różne grupy zain-
teresowanych stron wynika, że potrzeby językowe w społeczeństwie euro-
pejskim uwzględniane są w niewystarczającym stopniu,

• znaczenie wielojęzyczności i innych elementów polityki językowej w kon-
tekście wspólnych polityk UE uzasadnia potrzebę poświęcenia tym kwe-
stiom uwagi, na jaką zasługują, a także potrzebę ponownego podkreślenia 
przez instytucje europejskie ich długoletniego zaangażowania w promowa-
nie nauczania języków i różnorodności językowej.

W 2008 r. we wrześniu przedłożono sprawozdanie z podejmowanych działań 
(Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie. Spis działań Wspólnoty 
w dziedzinie wielojęzyczności oraz wyniki internetowych konsultacji publicznych), 
wydano komunikat Komisji prezentujący strategię realizowania polityki wielo-
języczności w różnych obszarach działalności UE zatytułowany Wielojęzyczność: 
Atut dla Europy i wspólne zobowiązanie, w listopadzie wydano rezolucję Rady, 
stanowiącą uzupełnienie komunikatu Komisji, pod tytułem Europejska strategia 
w sprawie wielojęzyczności, a w grudniu – Aktualizację strategicznych ram współ-
pracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w której Komisja przed-
stawiła strategiczną koncepcję wzajemnej współpracy państw członkowskich 
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UE w zakresie reform krajowych systemów kształcenia i szkolenia. Koncepcja 
ta obejmuje natychmiastowe działania priorytetowe na lata 2009−2010 i długo-
okresowe wyzwania strategiczne, a także sugeruje ulepszone narzędzia służące 
realizacji tych celów.

Ta lawina działań z zakresu unijnej polityki językowej zakończyła się podsu-
mowaniem w maju 2009 w postaci dokumentu Konkluzje Rady z 12 maja 2009 
w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia (ET 2020). Rada ds. Edukacji przypomniała w nim cel wyznaczony 
w 2002 w Barcelonie (nauka już od najmłodszych lat co najmniej dwóch języków 
obcych) i wezwała Komisję do dalszych działań mających na celu umożliwienie 
obywatelom komunikowania się w dwóch językach obcych, promowanie naucza-
nia języków obcych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, również dla 
dorosłych, a także zapewnianie migrantom możliwości uczenia się języka kraju, 
który ich przyjmuje. 

W Konkluzjach określono cztery cele strategiczne:
• zastosowanie w praktyce koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności 

w celach edukacyjnych, 
• poprawę jakości i skuteczności oferty kształcenia i szkoleń, 
• promowanie równego traktowania, spójności społecznej i aktywnej posta-

wy obywatelskiej, 
• zwiększanie innowacji i kreatywności, w tym przedsiębiorczości, na wszyst-

kich poziomach kształcenia i szkolenia. 
Podejmowane działania przyczyniają się również do realizacji celów między-

rządowego procesu bolońskiego w dziedzinie szkolnictwa wyższego. 

Języki w Europie

Na stronie internetowej Komisji czytamy: „Znajomość języka jest podstawą 
zrozumienia, zrozumienie natomiast jest niezbędne do inspiracji różnorodnych 
kultur europejskich do podejmowania wspólnych przedsięwzięć”. A dalej: „Języki 
pomagają pokonywać własne ograniczenia i przekraczać granice państw, umoż-
liwiając nam porozumiewanie się, współpracę oraz poruszanie się po Europie”.

U podstaw unijnej polityki językowej leży troska o tożsamość kulturową oby-
wateli i wspieranie integracji społecznej. Niezwykle ważne jest jednak również 
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to, że osoby posługujące się językami obcymi mają ułatwiony dostęp do edukacji, 
większe szanse na udaną karierę zawodową i lepiej wykorzystują możliwości go-
spodarcze, jakie stwarza zintegrowana Europa. Celem UE jest, by każdy jej miesz-
kaniec posługiwał się co najmniej dwoma językami obcymi.

Jednocześnie należy wspomnieć, że porozumiewanie się w językach obcych to 
jedna z ośmiu dziedzin obejmujących tzw. kluczowe kompetencje (Compétencesc-
lés), zdefiniowane po przyjęciu Strategii Lizbońskiej.

Języki urzędowe i robocze

Obecnie obowiązują 23 języki urzędowe. Ich liczba rosła w miarę, jak do UE 
przystępowały kolejne państwa. 

Status języka urzędowego i roboczego oznacza, że:
• w każdym z tych języków można przesyłać dokumenty do instytucji UE 

i w każdym z nich uzyskać odpowiedź, 
• rozporządzenia i inne unijne dokumenty prawne są publikowane w języ-

kach urzędowych, podobnie jak Dziennik Urzędowy. 
Ze względu na ograniczenia czasowe i finansowe stosunkowo niewielka część 

dokumentów roboczych tłumaczona jest na wszystkie języki. W Komisji Europej-
skiej angielski, francuski i niemiecki są przeważnie używane jako języki procedu-
ralne, natomiast w Parlamencie Europejskim dokumenty tłumaczone są na różne 
języki z uwzględnieniem potrzeb europarlamentarzystów.

W 2008 r. 72,5% dokumentów Komisji Europejskiej zostało sporządzonych 
oryginalnie w języku angielskim, 11,8% – we francuskim, 2,7% – w niemieckim 
(w 1992 r. ta statystyka wyglądała następująco: angielski – 35%, francuski – 47%).

Ponadto na obszarze państw członkowskich UE funkcjonuje ponad 60 języków 
używanych w określonych regionach lub przez określone grupy, których potrzebę 
zachowania, pielęgnacji i nauki mieszkańcy Unii Europejskiej podkreślają w ba-
daniach.

Do wzrostu liczby języków używanych na co dzień w Unii Europejskiej przyczy-
nia się także imigracja spoza państw członkowskich, często także z innych kon-
tynentów. Integracja językowa imigrantów stanowi zatem kolejne wyzwanie dla 
UE. 
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Języki regionalne i mniejszości narodowych

Unia Europejska prowadzi również politykę mającą na celu ochronę języków 
regionalnych i języków mniejszości, która opiera się na zapisie art. 22 Europej-
skiej Karty Praw Podstawowych stanowiącym, że „Unia szanuje różnorodność 
kulturową, religijną i językową”.

Języki regionalne i mniejszościowe to, zgodnie z definicją zawartą w Europej-
skiej Karcie Języków Regionalnych lub Mniejszościowych (European Charter for Re-
gionalor Minority Languages), języki tradycyjnie używane przez część obywateli 
danego państwa, które jednak nie są dialektami języka urzędowego tego państwa, 
językami imigrantów ani językami sztucznymi. Cytowana definicja obejmuje rów-
nież języki o słabszej pozycji i języki, które w jednych krajach są językami więk-
szości, a w innych – mniejszości.

W definicji znalazło się również miejsce dla języków, jakimi posługują się 
przedstawiciele grup etnicznych zamieszkujących na terytorium UE lub po nim 
się przemieszczających. Języki tej kategorii to m.in. jidysz, romski i sinti.

Języki regionalne lub mniejszościowe mogą również być językami urzędowymi, 
jak na przykład irlandzki czy luksemburski, które w swoich krajach są językami 
narodowymi, lecz równocześnie posiadają wiele właściwości języków regional-
nych lub mniejszościowych.

Parlament Europejski przyjął szereg rezolucji w sprawie działań wspierających 
języki regionalne i mniejszościowe. Działania te dzielą się na dwie główne kate-
gorie:

• finansowanie projektów oraz inicjatyw mających na celu ochronę i wspiera-
nie języków regionalnych i mniejszościowych − pomocy udzielano do roku 
2000, 

• wsparcie finansowe na rzecz europejskiego biura ds. języków rzadziej uży-
wanych oraz sieci informacyjnej Mercator (http://ec.europa.eu/education/
languages/languages-of-europe/doc143_pl.htm). 

Działania te odnoszą się do języków będących rodzimymi językami części 
ludności państw członkowskich UE. Dotyczy to również krajów Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Definicja ta nie obejmuje języków społeczności imi-
grantów, języków sztucznych ani dialektów języka urzędowego danego państwa 
członkowskiego.
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W 1992 roku Komisja Europejska zapoczątkowała szczegółowe badania na te-
mat społeczności posługujących się językami regionalnymi i mniejszościowymi 
w UE. Wraz z przystąpieniem do Unii nowych członków zakres badań rozszerzo-
no.

Języki w liczbach

Eurobarometr, Dział Komisji Europejskiej zajmujący się badaniem opinii pu-
blicznej, realizuje projekty badawcze na temat znajomości języków obcych i na-
stawienia do nich obywateli UE. Badania przeprowadzono w roku 2001, a następ-
nie 2006, dzięki czemu można było porównać zmiany w postawie respondentów. 
Z uwagi na rozszerzenie UE zakres drugiego badania był poszerzony o nowych 
członków UE.

Tabela 2. Znajomość języków obcych w Unii Europejskiej

2001 2006 2006 
Polska

Znajomość jednego języka obcego 47% 56% 57%

Znajomość dwóch języków obcych 26% 28% 32%

Znajomość trzech lub więcej języków 
obcych 8% 11% 4%

Brak znajomości języków obcych 47% 44% 43%

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Europeans and their Languages, Special 
Eurobarometer 243, February 2006, http://ec.europa.eu/public_opinion

Wyniki badań (Europeans and their Languages) pokazują, że zwiększa się licz-
ba osób znających jeden, dwa lub trzy języki obce, natomiast obniża się procent 
osób nie potrafiących odbyć rozmowy w żadnym języku obcym. Wyniki dla Polski 
nie odbiegają w znaczący sposób od średniej unijnej, z wyjątkiem osób znających 
dwa języki obce, których jest o 4 punkty procentowe więcej oraz osób znających 
trzy lub więcej języków obcych, których jest o 7 punktów procentowych mniej.

Najczęściej używanym w Unii Europejskiej językiem jest angielski. Najwyższy 
odsetek osób znających język angielski jako język obcy był wśród mieszkańców 
Szwecji (89%), Malty (88%) i Holandii (87%).
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Rysunek 1. Języki używane w UE jako języki ojczyste po rozszerzeniu UE w 2007 r.

Źródło: Rocznik Statystyczny oraz Eurobarometr (http://europa.eu.int/comm/public_
opinion)

Czternaście procent badanych deklarowało, że oprócz języka ojczystego zna 
także język francuski lub język niemiecki. Język francuski jako obcy najczęściej 
był używany w Wielkiej Brytanii (23%) i Irlandii (20%), natomiast obywatele 
Czech (28%) i Węgier (25%) jako drugim językiem najczęściej posługiwali się 
niemieckim. Język hiszpański i język rosyjski uzupełniają grupę pięciu najczęściej 
używanych języków obcych, przy czym 6% respondentów włada obydwoma ję-
zykami. 

Polscy respondenci najczęściej deklarowali znajomość języka angielskiego 
(29%), rosyjskiego (26%) oraz niemieckiego (19%).

Badania wykazały, że z reguły najwyższy poziom wielojęzyczności charaktery-
zuje mniejsze państwa, w których obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy. 
Podobnie wygląda sytuacja w krajach, których język należy do mniej używanych 
języków rodzimych lub w krajach prowadzących intensywną „wymianę języko-
wą” z sąsiednimi krajami. W roku 2006 zaledwie w sześciu państwach człon-
kowskich przeważały osoby posługujące się jednym językiem. Były to: Irlandia 
(66% ludności nie zna żadnego języka oprócz języka ojczystego), Wielka Brytania 
(62%), Włochy (59%), Węgry (58%), Portugalia (58%) i Hiszpania (56%).
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Rysunek 2. Stopień znajomości języków obcych wśród mieszkańców UE

Źródło: Połowa obywateli UE zna języki obce, 17.11.2005, TNS OBOP, http://www.
tnsglobal.pl/

Natomiast najbardziej wielojęzyczni obywatele UE to Luksemburczycy (99% 
ludności zna co najmniej jeden język obcy), następnie Słowacy (97%) oraz Łoty-
sze (95%).

Poziom motywacji do nauki języków obcych kształtował się na średnim pozio-
mie – jedynie 18% respondentów deklarowało, że uczy się lub podnosi swoją zna-
jomość języków obcych. 

Wśród czynników zniechęcających do nauki języków obcych wymieniano naj-
częściej: brak czasu (34%), brak motywacji (30%), konieczność ponoszenia kosz-
tów związanych z nauką języka obcego (22%). 

Aż 42% polskich respondentów wskazało ten ostatni czynnik. Był to najwyższy 
wskaźnik wśród krajów UE. 

Nauczanie języków obcych w Unii Europejskiej

W europejskich systemach edukacji funkcjonuje ponad 40 języków, naucza-
nych jako przedmiot i/lub będących językami wykładowymi w szkołach. Władze 
edukacyjne we wszystkich krajach przyznają główną rolę językowi/om państwo-
wemu/ym, a uczniowie są zachęcani do ich biegłego opanowania. Należy także 
podkreślić, że troska o właściwe stosowanie zasady swobodnego przepływu osób 
wewnątrz Unii, jak również zjawiska związane ze zwiększającym się napływem 
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osób nie będących obywatelami Unii na jej terytorium, przyspieszyły podejmo-
wanie działań, których celem ma być szybka integracja dzieci posługujących 
się językiem ojczystym innym niż oficjalny język danego kraju ze społecznością 
szkolną. O ile nauka języka/ów oficjalnego/ych danego kraju pozostaje kwestią 
pierwszoplanową, to kładzie się również nacisk na podtrzymywanie i rozwijanie 
znajomości języka ojczystego. Ta zmiana podejścia wiąże się ze świadomością, że 
nauka szkolna i uspołecznienie dziecka są łatwiejsze, jeżeli może ono odnieść się 
w tych procesach do swojej tożsamości etnicznej i kulturowej, której język ojczy-
sty jest integralną częścią.

W ramach kształcenia obowiązkowego we wszystkich krajach europejskich 
z wyjątkiem Irlandii uczniowie mają obowiązek uczyć się w szkole przynajmniej 
jednego języka obcego. W Irlandii uczniowie mają lekcje irlandzkiego i angiel-
skiego, który nie jest uważany za język obcy. Mniej więcej w połowie krajów/
regionów dawnej UE-15 oraz we wszystkich nowych państwach członkowskich 
z wyjątkiem Malty, a także w krajach EFTA/EOG, w podstawie programowej obo-
wiązkowego kształcenia ogólnego na poziomie średnim przewidziano naukę 
dwóch języków obcych.

Obecnie w Europie ponad 50% uczniów na poziomie podstawowym i praktycz-
nie wszyscy uczniowie na poziomie średnim ogólnym uczą się przynajmniej jed-
nego języka obcego. Na poziomie średnim zawodowym takich uczniów jest na 
ogół ponad 75%. W większości krajów co najmniej połowa uczniów na poziomie 
średniego kształcenia ogólnego drugiego stopnia uczy się kilku języków obcych 
(we Wspólnocie Niemieckojęzycznej Belgii, w Luksemburgu, Finlandii i Estonii 
ok. 49% uczniów na tym poziomie kształcenia uczy się przynajmniej trzech języ-
ków obcych!).

Wśród nauczanych języków dominuje angielski. Średnia UE uczących się tego 
języka wynosi 42% uczniów na poziomie podstawowym i niemal 90% uczniów 
na poziomie średnim. Następne najczęściej nauczane języki to dla krajów daw-
nej UE-15 oraz EFTA/EOG francuski (ok. 3% uczniów na poziomie podstawowym 
i 24% uczniów na poziomie średniego kształcenia ogólnego), a dla nowych kra-
jów członkowskich – niemiecki (odpowiednio 12% i 30% uczniów) (Mazińska, 
2004).



Monografia – Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z170

Język angielski – lingua franca UE

Wszelkie badania i analizy wskazują na systematyczny wzrost znaczenia języ-
ka angielskiego, który powoli staje się lingua franca Unii Europejskiej. W ramach 
badań Eurydice (Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach 
w Europie, 2008) stwierdzono, że praktycznie we wszystkich państwach człon-
kowskich obowiązkowa nauka języka obcego rozpoczyna się w szkole podstawo-
wej. Poszczególne kraje różnią się jednak między sobą momentem rozpoczynania 
nauki. Badania pokazują również, że prawie we wszystkich państwach członkow-
skich uczniowie uczą się najczęściej języka angielskiego jako pierwszego języka 
obcego. Drugą pozycję wśród najpowszechniej poznawanych języków zajmują 
niemiecki i francuski. 

Języki obce jako czynnik mobilności

Powody skłaniające respondentów do nauki języków obcych to przede wszyst-
kim swobodna komunikacja podczas wyjazdów zagranicznych (47%), pozyska-
nie lepszej pracy lub praca za granicą, ale też nauka dla własnej satysfakcji. We-
dług 68% respondentów znajomość języka angielskiego w największym stopniu 
mogłaby przyczynić się do ich rozwoju zawodowego lub ich kariery zawodowej. 
W dalszej kolejności uplasował się język francuski (25%), język niemiecki (22%) 
i język hiszpański (16%) (A. Zygierewicz). 

Eksponowanie znaczenia nauki języków obcych jest priorytetem w polityce UE, 
ponieważ to właśnie dzięki znajomości języków Europejczycy mogą urzeczywist-
nić realizację fundamentalnych celów Wspólnoty. Bez zrozumienia i porozumie-
nia nie da się mówić o współpracy, współdziałaniu ani współtworzeniu jakichkol-
wiek wspólnych wartości. 

Zarówno Rada Europy, jak i Unia Europejska podejmują szereg działań zmie-
niających taksonomię, treści, metody i środki nauczania języków obcych poprzez 
wprowadzenie pojęć różnojęzyczności i wielojęzyczności, a także pojęcia kompe-
tencji komunikacyjnej. Zostały również opracowane i wprowadzane do praktyki 
językowej konkretne narzędzia umożliwiające realizację nowych celów, takie jak 
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego określający zakres wiedzy, spraw-
ności i umiejętności wymagany na poszczególnych poziomach biegłości językowej 
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czy też Europejskie Portfolio Językowe umożliwiające prezentację umiejętności 
językowych i doświadczeń interkulturowych. 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (2003) to unikalny dokument: 
• opisujący umiejętności użytkowników języków obcych na sześciu pozio-

mach, 
• umożliwiający porównywanie osiągnięć uczniów w różnych szkołach i kra-

jach,
• stanowiący podstawę dla wszelkich instytucji zajmujących się nauczaniem 

języków, testowaniem i uznawaniem umiejętności/dokumentów. 
System ten jest jednolity dla wszystkich języków i opiera się na kształceniu 

umiejętności naturalnego i spontanicznego komunikowania się w języku obcym, 
pozwalających na sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w środowisku pra-
cy i społeczeństwach Unii Europejskiej. 

System zakłada 6 poziomów biegłości językowej (A1, A2, B, B2, Cl, C2); na za-
kończenie każdego etapu zdający powinien wykazać się określonymi umiejętno-
ściami w zakresie mówienia, czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i reagowania 
w języku obcym (interakcje). 

Ujednolicenie wymagań określających konkretne poziomy biegłości języko-
wej pozwala, aby ocena znajomości języka, dyplom lub zaświadczenie wydawa-
ne w jednym kraju, były „czytelne” w pozostałych krajach. Ułatwia to mobilność 
w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy. 

Od 1 września 2005 w Europie został wprowadzony nowy system zaświadczeń, 
oparty na sześciopoziomowym układzie ustalonym przez Radę Europy w Euro-
pejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Sześciu poziomom europejskim 
odpowiada 6 niezależnych dyplomów o wzrastającym stopniu trudności. 

W oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy zo-
stał stworzony system jednolitych egzaminów językowych The European Langu-
age Certificates (TELC). Certyfikaty TELC są akredytowane w całej Europie. 
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Europass

Europass to portfolio pięciu dokumentów (CV, Mobilność, Suplement do Dy-
plomu, Suplement do Dyplomu Zawodowego, Paszport Językowy)umożliwia-
jących obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie 
swoich kwalifikacji i kompetencji. Europass zawiera jednolite ramy wspólnotowe 
dla przejrzystości kompetencji oraz jest europejskim paszportem zawodowym.

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 
grudnia 2004 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005.

Dokument jest jednym z elementów realizacji Deklaracji Kopenhaskiej, czyli 
Deklaracji Europejskich Ministrów ds. Kształcenia Zawodowego i Szkoleń oraz 
Komisji Europejskiej, uzgodnionej w Kopenhadze w dniach 29-30 listopada 
2002 r., w sprawie zwiększonej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia 
zawodowego i szkoleń. Europass obejmuje:

• Europass CV – standardowy formularz życiorysu, jest w tej chwili wymaga-
ny przy aplikowaniu o pracę lub udział w projektach w instytucjach euro-
pejskich,

• Europass mobilność – zwiększający przejrzystość mobilności i sprzyjający 
uznawaniu doświadczeń zdobytych zagranicą,

• Europass suplement do dyplomu – wydawany przez wyższe uczelnie (w Pol-
sce od 1 stycznia 2005), integralna część dyplomu,

• Europass suplement do dyplomu zawodowego – załączany do dyplomu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe, nie jest przeznaczony dla studen-
tów szkół wyższych,

• Europass paszport językowy – oprócz CV, drugi dokument osobisty, wypeł-
niany samodzielnie na podstawie testu samooceny językowej; określa się 
w nim swój profil językowy oraz bilans doświadczeń interkulturowych, 
wpisuje się informacje o znajomości wszystkich znanych języków – również 
ojczystego (lub ojczystych), otrzymane dyplomy, zaświadczenia lub certy-
fikaty językowe oraz informacje o nabytych doświadczeniach językowych 
i kulturowych. 
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Rola wielojęzyczności w podnoszeniu konkurencyjności 
przedsiębiorstw

Na rolę wielojęzyczności w podnoszeniu przewagi konkurencyjnej zwraca uwa-
gę Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności (Przedsiębiorstwa osiągają lepsze wyniki 
dzięki znajomości języków, 2008), które w lipcu 2008 r. wydało zalecenia zmie-
rzające do wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia zdolności zatrudnienia 
dzięki lepszemu zarządzaniu różnorodnością językową.

Uczestnicy forum dostrzegli, że wschodzące rynki, takie jak Brazylia, Rosja, In-
die i Chiny, są coraz ważniejsze dla przedsiębiorstw UE, dlatego też, aby sprostać 
konkurencji na tych rynkach, niezbędne są odpowiednie umiejętności językowe. 
Bieżące wyzwanie dotyczy więc uczynienia z wielojęzyczności jednego z funda-
mentalnych elementów wszystkich strategii skierowanych na rozwój kapitału 
ludzkiego (Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie, op. cit.).

Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności dostrzega powszechne przekonanie, że 
język angielski jest jedynym językiem niezbędnym do prowadzenia działalności 
w skali międzynarodowej. W wielu częściach Europy angielski jest już uważany 
bardziej za podstawową umiejętność niż za język obcy. Posługiwanie się języ-
kiem na poziomie rodzimego użytkownika języka jest coraz mniej istotne, jako 
że angielski staje się składnikiem podstawowego wykształcenia w wielu krajach. 
W związku z tym konieczność utrzymania przewagi poprzez opanowanie kolej-
nych, poza angielskim, języków, będzie coraz wyraźniej odczuwalna.

Badanie przeprowadzone przez Komisję Europejską w 2006 r. pokazuje, że 
przedsiębiorstwa UE mogą utracić możliwości biznesowe z powodu braku umie-
jętności językowych i znajomości innych kultur. Firmy działające na arenie mię-
dzynarodowej muszą dostosować się do organizacji krajów sąsiadujących, a także 
skutecznie komunikować. W przeciwnym razie nie są w stanie w pełni wyko-
rzystywać możliwości eksportu do innych krajów. Dotyczy to zwłaszcza małych 
i średnich przedsiębiorstw. Według badania nawet 11% MŚP utraciło umowy 
z potencjalnymi klientami w innych krajach UE z powodu bariery językowej. Wy-
niki badania wskazują także na coraz większe znaczenie wielojęzyczności w zdo-
bywaniu rynków światowych. W tym kontekście bardzo ważny jest język angiel-
ski, ale podkreśla się też coraz większe znaczenie języka chińskiego, arabskiego 
i rosyjskiego. 



Monografia – Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z174

Wielojęzyczność sama w sobie przyczynia się do wzrostu gospodarczego po-
przez tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli języków, tłumaczy pisemnych i ust-
nych i ich personelu pomocniczego, a także dla tych, którzy projektują i tworzą 
wspomagające platformy elektroniczne i informatyczne oraz dla programistów 
i specjalistów tworzących systemy tłumaczenia automatycznego lub wspomaga-
nego komputerowo (tamże).

Badania udowodniły, iż posiadanie umiejętności językowych zwiększa także 
szanse na otrzymanie lepszej pracy, gdyż przedsiębiorstwa, aby móc prowadzić 
działalność w UE i poza jej granicami, coraz częściej poszukują pracowników 
posługujących się kilkoma językami. Ci, którzy znają kilka języków, mogą wybie-
rać z szerokiej oferty miejsc pracy, również za granicą. Brak znajomości języka 
przytaczany jest jako główna przeszkoda w podjęciu pracy za granicą. Istnieją 
również dowody na to, że umiejętność posługiwania się wieloma językami sprzy-
ja kreatywności i innowacyjności – osoby wielojęzyczne są świadome faktu, że 
w różnych środowiskach językowych i kulturowych do tego samego problemu 
można podejść na różne sposoby i potrafią tę wiedzę wykorzystać w poszukiwa-
niu nowych rozwiązań (Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie, 
op.cit.).

Promowanie wielojęzyczności

Komisja Europejska prowadzi kampanię na rzecz wielojęzyczności rozumianej 
z jednej strony jako umiejętność danej osoby posługiwania się kilkoma języka-
mi, z drugiej zaś strony jako współistnienia różnych społeczności językowych na 
jednym obszarze geograficznym. Komisja Europejska podkreśla, iż wielojęzycz-
ność należy do głównych wartości europejskich. Współtworzy unikalny charakter 
Europy, przyczyniając się do bogactwa jej kultury i społeczności. Nauka języków 
obcych zwiększa szanse kariery, pogłębia zrozumienie kultury własnej i obcej 
oraz zwiększa gotowość do zmiany miejsca pobytu (Ramy europejskiego badania 
kompetencji językowych, 2007).

Długoterminowym celem Komisji jest zwiększanie wielojęzyczności w takim 
stopniu, aby każdy obywatel nabył praktyczne umiejętności porozumiewania się 
w dwóch językach obcych, gdyż służy to poprawie umiejętności i kwalifikacji lud-
ności w perspektywie Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia. 
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W Europejskiej strategii na rzecz wielojęzyczności Rada zaapelowała do państw 
członkowskich i Komisji, aby w ramach swoich kompetencji m.in.:

• promowały wielojęzyczność jako sposób pogłębiania spójności społecznej,
• promowały doskonalenie językowe przez całe życie,
• propagowały wielojęzyczność jako czynnik sprzyjający konkurencyjności 

gospodarki europejskiej oraz zwiększający mobilność obywateli i ich szanse 
na znalezienie pracy,

• promowały języki Unii Europejskiej w świecie poprzez współpracę dwu-
stronną i wielostronną.

23 października 2009 r. odbyło się w Brukseli spotkanie inaugurujące Nową 
platformę społeczeństwa obywatelskiego na rzecz promowania wielojęzyczności 
(2009). Ma ona stanowić forum wymiany najlepszych praktyk dla sektora me-
diów, organizacji kulturalnych i stron związanych z nieformalnym i pozaformal-
nym uczeniem się. Jej zadaniem będzie zachęcanie do udziału w debacie publicz-
nej na temat tego, jak najlepiej propagować powszechniejsze posługiwanie się 
różnymi językami. Do priorytetowych grup docelowych należeć będą ludzie mło-
dzi, którzy porzucili naukę, osoby uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu za-
wodowym, osoby starsze oraz imigranci. 

Realizacja strategii Unii Europejskiej na rzecz wielojęzyczności przejawia się 
m.in. w przeznaczaniu środków z budżetu UE na finansowanie działań sprzyjają-
cych uczeniu się języków obcych. 

Początkowo wsparcie finansowe dla nauki języków obcych pochodziło głównie 
z programów w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego: SOCRATES i LEONA-
DO DA VINCI.

Na mocy decyzji nr 1720/2006/WE z dnia 15 listopada 2006 uruchomiono na 
lata 2007-2013 zintegrowany program działań na rzecz uczenia się przez całe 
życie (Lifelong Learning Programme), mający za zadanie finansowe wspieranie 
europejskiego sektora edukacji. Nowy zintegrowany program obejmuje dotych-
czasowe unijne programy edukacyjne: COMENIUS (edukacja szkolna), ERASMUS 
(szkolnictwo wyższe), LEONARDO DA VINCI (kształcenie zawodowe) i GRUND-
TVIG (kształcenie dorosłych).

Jednym z celów programu Uczenie się przez całe życie jest zachęcenie ludzi 
do uczenia się języków na wszystkich etapach kształcenia i w każdym momencie 
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życia zawodowego, zwiększanie dostępu do zasobów służących nauce języków 
w całej Europie, tworzenie i rozpowszechniane innowacyjnych technik nauczania 
i dobrej praktyki, zapewnianie osobom uczącym się języków dostępu do pomocy 
służących nauce języków, a także zwiększanie wiedzy na temat znaczenia wielo-
języczności jako głównego gospodarczego i społecznego atutu Unii Europejskiej 
(Po europejsku. Języki w Unii Europejskie, 2008). 

Language Rich Europe – Europejski Wskaźnik Praktyk 
i Strategii dla Wielojęzyczności

Nową ważną inicjatywą mającą na celu promowanie działań na rzecz wieloję-
zyczności jest projekt Language Rich Europe. Ma on na celu przyciągnięcie uwagi 
przedstawicieli rządów, biznesu, społeczeństw europejskich i zainicjowanie opi-
nii publicznej do debaty na temat wielojęzyczności poprzez podkreślanie roli ję-
zyków w rozwoju stabilnych społeczeństw, a także motywowanie obywateli Unii 
Europejskiej do nauki języków.

Oprócz działań skierowanych do osób i instytucji zaangażowanych w tworzenie 
polityki i strategie nauczania języków na poziomach lokalnych, regionalnych i na-
rodowych w poszczególnych krajach, projekt przewiduje opracowanie narzędzia, 
za pomocą którego można będzie mierzyć, na ile i w jakim stopniu kreują one 
środowisko przyjazne uczeniu się języków. Narzędzie to – Europejski Wskaźnik 
Praktyk i Strategii dla Wielojęzyczności – będzie porównywało polityki i praktyki 
w poszczególnych krajach na tle standardów i rekomendacji Komisji Europejskiej 
i Rady Europy w kilku obszarach:

• edukacja (przedszkolna, szkolna, wyższa i zawodowa),
• usługi i sfera publiczna,
• biznes,
• media,
• krajowe bazy danych dotyczące języków.
Dane zebrane za pomocą wskaźnika uzupełniane będą raportami krajowymi. 

Dzięki temu można będzie określić dobre praktyki i pokazać, jakie rozwiązania 
krajowe sprawdzają się, a jakie nie w odniesieniu do rekomendacji europejskich 
oraz ustalić korelacje pomiędzy nimi a pozycją danego kraju ustaloną przez 
wskaźnik. 
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Badaniem objęte zostaną języki narodowe, obce, regionalne i mniejszości naro-
dowych. Partnerem polskim w badaniu jest Fundacja Instytut Jakości w Edukacji 
(FIJED).

Wyniki opublikowane będą w 18 językach zarówno w formie drukowanej, jak 
i w postaci interaktywnej strony internetowej, w mediach, w sieci EUNIC, wśród 
zaproszonych do badani 1200 decydentów z sektorów objętych badaniem. Dzia-
łania rozpoczną się cyklem 22 konferencji otwierających (w 20 krajach i 2 re-
gionach) i 66 warsztatów dotyczących ulepszania polityk i praktyk językowych. 
Opracowane zostaną 22 plany językowe (krajowe/ regionalne/ lokalne), końco-
wa publikacja podsumowująca rekomendacje, a także kolejne publikacje, w któ-
rych można będzie śledzić wpływ projektu na zmiany.

W projekcie uczestniczą: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Dania, 
Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania. 

Polityka językowa w Polsce

7 października 1999 r. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o ję-
zyku polskim (tekst jednolity – Internetowy System Informacji Prawnej Kancela-
rii Sejmu, 1999), której przepisy dotyczą ochrony języka polskiego i używania go 
w działalności publicznej oraz w obrocie prawnym na terytorium naszego państwa. 

Przyjęty akt prawny stanowi, że język polski jest podstawowym elementem 
narodowej tożsamości i jest dobrem kultury narodowej Polaków. Polska kultura 
stanowi fragment wspólnej, różnorodnej kulturowo Europy. Zachowanie naszej 
kultury i jej rozwój jest możliwy tylko poprzez ochronę języka polskiego. Prze-
pisy ww. ustawy dotyczą ochrony języka polskiego i używania go w działalności 
publicznej oraz w obrocie prawnym na terytorium naszego państwa. 

Językiem polskim jako ojczystym, jak wspomniano wcześniej, posługuje się aż 
9% obywateli UE, 1% procent podaje polszczyznę jako drugi język. Dla porówna-
nia warto dodać, że język angielski jest pierwszym językiem dla 13% mieszkań-
ców wspólnoty, a niemiecki – dla 18%.

Język polski w Unii Europejskiej to:
• język traktatów – teksty traktatów wspólnotowych i unijnych zostały opu-

blikowane w załączniku 2 do Dziennika Ustaw RP 2004 nr 90 poz. 864,
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• język urzędowy – od 1 maja 2004 r. wychodzi polska wersja Dziennika 
Urzędowego Unii Europejskiej oraz w tym języku wydawane są inne oficjal-
ne dokumenty UE, ponadto opublikowano Wydanie specjalne Dziennika 
Urzędowego w wersji polskiej, jak również sprawy sądowe przed unijnymi 
instytucjami sądowymi mogą toczyć się w języku polskim; Zbiór orzeczeń 
publikowany jest w wersji polskiej od 1 maja 2004 r.),

• język roboczy – w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Ra-
dzieEuropejskiej, Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów.

Znajomość języków obcych w Polsce

Po zmianach ustrojowych w 1989 r. Polacy uzyskali możliwość swobodnego 
podróżowania zagranicę. Nie byli w stanie tego dostatecznie wykorzystać, ponie-
waż aby skomunikować się choćby z najbliższymi sąsiadami, potrzebna jest zna-
jomość ich języka przynajmniej w stopniu podstawowym. Potrzeba swobodnego 
komunikowania się z obcokrajowcami spowodowała dynamiczne zmiany w na-
stawieniu do nauki języków obcych. Ich znajomość stała się koniecznością.

Z danych opublikowanych przez CBOS za 2007 rok wynika, że aż 55% Polaków 
nie zna żadnego obcego języka. Spośród tych, którzy deklarowali umiejętność po-
sługiwania się nim, najwięcej osób mówi po rosyjsku – 22% i po angielsku – 20%. 
Na trzecim miejscu uplasował się język niemiecki – posługuje się nim 14% re-
spondentów.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na wynik badania był wiek ankieto-
wanych. Najlepiej sytuacja wygląda wśród ludzi młodych – w grupie 18-24-lat-
ków aż 77% osób zna języki obce, a wśród studentów – 89%. Wśród ludzi poniżej 
35 lat ponad 50% potrafi posługiwać się językiem obcym, pomiędzy 35 a 54 ro-
kiem życia – 20%, a powyżej 54 lat – tylko jedna czwarta. 

Znajomość języków obcych ma też związek z wykształceniem. Aż 83% respon-
dentów, którzy ukończyli studia, potrafi porozumieć się w języku obcym. W grupie 
osób ze średnim wykształceniem może się tym pochwalić się 56% osób. Wśród 
osób z wykształceniem zawodowym tylko 34% zna jakiś język obcy, a badanych 
z taką umiejętnością mających wykształcenie podstawowe jest jedynie 28%.26% 
Polaków twierdzi, że zna dwa języki obce, a 5% – trzy lub więcej (Pawłowska-
-Salińska, 2009).
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Z badań wykonanych przez grupę badawczą IPSOS wynika (Raport Polska.pl), że 
nauka języków to podstawowa forma dokształcania w naszym kraju. Wyniki son-
dażu wskazują, że wśród respondentów deklarujących potrzebę podnoszenia kwa-
lifikacji, największym zainteresowaniem cieszą się języki obce (60%). Nauką naj-
bardziej zainteresowani są ludzie młodzi (w grupie 25-29 lat) oraz osoby pracujące 
zawodowo (ponad 60%) oraz mieszkańcy aglomeracji liczących powyżej 200 tys. 
mieszkańców (66%). Co ciekawe, identyczny odsetek respondentów (66%) dekla-
rujących zainteresowanie nauką języków obcych stanowią mieszkańcy wsi. Najrza-
dziej taką potrzebę odczuwają mieszkańcy średnich miast – blisko połowa wskazań.

Doświadczenia życia codziennego często jednak rozmijają się z wynikami ba-
dań. Przykładem może być cudzoziemiec w Polsce, który pyta o drogę przechod-
nia na ulicy. Sondaże nie są do końca miarodajne. Dzieje się tak, ponieważ lu-
dzie często oceniają własną znajomość języków obcych wyżej niż powinni lub też 
wstydzą się przyznać do ich nieznajomości. 

Należy oczekiwać, że kurs prozachodni naszego kraju, członkostwo w Unii Eu-
ropejskiej, coraz większa liczba turystów i biznesmenów z Zachodu będą wspie-
rać ogólnonarodowe uczenie się języków. 

Nauczanie i uczenie się języków obcych – sytuacja obecna 
w kontekście założeń

Zgodnie z zaleceniami unijnymi języków należy uczyć się przez całe życie, a ich 
znajomość należy do umiejętności niezbędnych w zakresie szkolenia, zatrudnie-
nia, uczestniczenia w kulturze, a także jest drogą do osobistej satysfakcji. Dla osią-
gnięcia tego celu konieczne jest: 

• wczesne rozpoczynanie nauki języków (przedszkole, szkoła podstawowa),
• dobra jakość kształcenia językowego na wyższych poziomach edukacji,
• nauka języków w szkołach wyższych oraz pobyty studentów w uczelniach 

zagranicznych,
• nauka języka dla dorosłych,
• nauka języka przez osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
• poszerzanie zakresu polityki językowej: promowanie różnorodności języ-

kowej, nauczanie języków mało używanych, języków regionalnych, języków 
mniejszości, języków imigrantów oraz innych języków światowych.
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Podniesienie jakości nauczania języków obcych uzyskać można poprzez:
• szkołę przyjazną językom,
• kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
• szkolenie nauczycieli innych przedmiotów do nauczania w j. obcym,
• budowanie otoczenia przyjaznego językom, poprzez globalne podejście do 

różnorodności językowej.
Polityka oświatowa w rozumieniu Rady Europy i Unii Europejskiej jest częścią 

europejskiej polityki zatrudnienia. W takim kraju jak Polska, w którym język nie 
ma zasięgu światowego, priorytetem systemu edukacyjnego powinna być sku-
teczna edukacja językowa. 

Polityka edukacyjna związana z nauczaniem języków obcych w ramach procesu 
lizbońskiego (strategia do roku 2010) opierała się na następujących rekomenda-
cjach:

1. Dokładać wszelkich starań, aby promować i podnosić świadomość opinii 
publicznej w dostrzeganiu korzyści, jakie płyną z językowej różnorodności.

2. W ramach narodowych systemów kształcenia i doskonalenia powinno zna-
leźć się miejsce dla nauczania języków regionalnych, języków mniejszości 
narodowych, języków imigrantów, migrantów oraz krajów ościennych.

3. Każdy kraj winien mieć jasno sformułowane cele kształcenia językowego 
na każdym etapie edukacyjnym.

4. Zagwarantować płynność nauczania języka (doskonalenia kompetencji) na 
kolejnych etapach edukacyjnych. 

5. Zdefiniować standardy kształcenia oraz wykorzystywać idee CLIL.
6. Stworzyć przejrzysty system certyfikacji oparty na Common European Fra-

mework.
7. Wprowadzać mentoring wspierający nauczycieli w ich karierze zawodowej.

Cele nauczania języków obcych – określone w Europejskim systemie opisu 
kształcenia językowego, to między innymi lepsze rozumienie świata i ludzi i opa-
nowanie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz uzyskanie wiedzy i umie-
jętności do porozumiewania się z innymi narodami. 

W kontekście osiągnięcia celów nauczania, a w konsekwencji nauczania sku-
tecznej komunikacji, w Common European Framework zostały powiązane w nie-
rozerwalną całość kompetencje ogólne z kompetencjami komunikacyjnymi. 



Implikacje unijnej polityki językowej... 181

Do kompetencji ogólnych należy wiedza deklaratywna (wiedza o świecie, wiedza 
socjokulturowa), wiedza proceduralna (umiejętności praktyczne i interkulturo-
we), uwarunkowania osobowościowe (postawy, motywacje, system wartości, po-
glądy, style poznawcze i cechy osobowości), umiejętność uczenia się (wrażliwość 
językowa i komunikacyjna, ogólna wrażliwość i sprawność fonetyczna, techniki 
uczenia się i umiejętności heurystyczne). Kompetencje lingwistyczne, socjolin-
gwistyczne i pragmatyczne są składnikami kompetencji komunikacyjnych.

Proponowane w Common European Framework metody nauczania języ-
ka obcego to przede wszystkim metody aktywne, nastawione na komunikację, 
uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości uczących się poprzez łącze-
nie nauki w klasie z pracą indywidualną, nauką w toku praktyk zawodowych oraz 
metody interakcji międzynarodowej.

Zmianie uległ również system oceniania. Jednym z ważniejszych elementów 
pracy lekcyjnej stała się samoocena. W tym świetle Europejskie Portfolio Języ-
kowe uznano za ważną formę pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej, a ocena bieżąca 
(kształtująca) dominuje nad oceną sumatywną (końcową).

System egzaminowania językowego skłania się ku przeprowadzaniu zewnętrz-
nych egzaminów, uwzględniających umiejętności komunikacyjne oraz rozwój 
sprawności w proporcjach zgodnych z celami programowymi, a nie tylko wiedzę 
językową.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w danych dotyczących roku szkol-
nego 2008/2009 (Powszechność nauczania języków obcych w polskich szkołach 
2008/2009) wskazał, iż we wszystkich typach szkół aż 83% uczniów uczyło się 
angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego (dla porównania w roku szkolnym 
2000/2001 wskaźnik ten wynosił 46%), a z uwzględnieniem nauczania tego języ-
ka jako przedmiotu dodatkowego wskaźnik sięgnął 90%. 

Drugim najczęściej nauczanym językiem obcym był język niemiecki (31,2% 
jako przedmiot obowiązkowy oraz 42,5% jako przedmiot obowiązkowy i dodat-
kowy łącznie). Nauczanie innych języków obcych pozostawało na poziomie poni-
żej 5%.

To samo badanie wskazuje również na pewne tendencje. Liczba uczniów 
uczęszczających na zajęcia z poszczególnych języków ulega zmianie, gdyż obniża 
się liczba uczniów uczęszczających na zajęcia z francuskiego i rosyjskiego, a pod-
nosi się liczba uczniów uczęszczających na zajęcia z hiszpańskiego i włoskiego. 
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Zainteresowanie tymi dwoma ostatnimi językami przekłada się na zainteresowa-
nie współpracą z Hiszpanią i Włochami w finansowanym ze środków unijnych 
programie UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.

Jakie są najczęstsze przyczyny podejmowania nauki języków obcych? Badania 
Eurobarometru wskazują co następuje:

Rysunek 3. Powody podejmowania nauki języków obcych

Źródło: Europejczycy i ich języki, Specjalny EUROBAROMETR 243, http://ec.europa.eu/
public_opinion/

Na uwagę zasługuje wyraźne przesunięcie akcentu z powodów natury tury-
styczno-urlopowej (spadek o 12 punktów procentowych) i satysfakcji osobistej 
(spadek o 10 punktów procentowych) na powody związane z pracą („Aby się nimi 
posługiwać w pracy” – wzrost o 6 punktów procentowych, „Aby móc podjąć pracę 
w innym kraju” – wzrost o 9 punktów procentowych).

Rola sektora prywatnego

Główny ciężar realizacji unijnej polityki językowej spoczywa na odpowiednich 
resortach państw członkowskich. Jednakże wszędzie funkcjonują, niezależnie od 
systemów edukacji lub w ich ramach, prywatne szkoły językowe. W Polsce zaczę-
ły się one pojawiać w większych miastach w pierwszej połowie lat 90. Był to efekt 
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zmian ustrojowych w 1989 r. i potrzeby zbliżenia się Polaków do Europy Zachod-
niej w sensie ekonomicznym, kulturowym i społecznym. 

W kolejnych latach ich ilość stale wzrastała, a u progu nowego tysiąclecia dzia-
łało ich już kilka tysięcy. Po wejściu Polski do Unii liczba ta nie zmalała, dopiero 
kryzys rynku szkoleń doprowadził do skurczenia się ich ilości. Jednakże szkoły 
językowe powstają i – jak uważają znawcy tego rynku – wciąż będą pojawiać się 
nowe, gdyż rynek nie nasycił się jeszcze w wystarczającym stopniu. Nauka języ-
ków jest traktowana przez Polaków jak inwestycja. Podobnie jest we wszystkich 
byłych krajach socjalistycznych, które weszły niedawno do Unii Europejskiej.

Rolę sektora prywatnego w nauczaniu języków obcych przedstawiono w Ra-
porcie Krajowym wydanym w grudniu 2005 r. (Edukacja językowa w Polsce. Język 
narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości narodowych i etnicznych, 
2005), w którym zaprezentowano dane zgromadzone przez Wydawnictwo The 
Teacher. W Raporcie podano, że w 2005 r. w Polsce funkcjonowało 6 845 szkół 
językowych, choć z badań wynika, iż mogło ich być nawet czterokrotnie więcej. 
Szkoły powstawały i znikały na skutek ostrej konkurencji oraz – często – braku 
profesjonalizmu nie w kwestiach dydaktyczno-metodycznych, a braku umiejętno-
ści menedżerskich i marketingowych.

Początkowo (przełom lat 80. i 90.) prywatne szkoły językowe miały obowią-
zek rejestrowania się w kuratoriach i uzyskania statusu niepublicznej placówki 
oświatowej. Wiązało się to z koniecznością przedstawienia programów naucza-
nia i kadry oraz zaplecza dydaktycznego szkoły językowej. Dawało to pewną 
gwarancję, że szkoła prowadzić będzie działalność dydaktyczną dobrej jakości, 
zwłaszcza że szkoły te podlegały nadzorowi kuratorium w zakresie nadzoru pe-
dagogicznego.

Z biegiem czasu, wobec dynamicznie zachodzących zmian, system ten zaczął 
być pomijany, a szkoły językowe rejestrowały się jedynie w rejestrach przedsię-
biorców, unikając w ten sposób jakiegokolwiek nadzoru.

Wolny rynek edukacji językowej wymusił konieczność zadbania o odpowiednie 
standardy jakości usług oferowanych klientom (znaki przyznawane przez stowa-
rzyszenia np. PASE i EAQUALS). Dodatkowym atutem dla szkół stawało się otrzy-
manie statusu centrum egzaminacyjnego.

Szkoły językowe, szczególnie w dużych miastach, walczą o każdego klienta 
prześcigając się w promocjach i budując wizerunek szkoły unikalnej. Wraz ze 
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wzrostem konkurencyjności wzrasta jednak świadomość klienta, który nie za-
dowala się tylko niską ceną kursów i renomą szkoły – coraz częściej chce wziąć 
udział w lekcjach pokazowych i ocenić według własnych kryteriów nauczycie-
la, z którym będzie miał zajęcia. W mniejszym stopniu dotyczy to małych miast, 
gdzie konkurencja szkół jest mniejsza. Zjawisko to wymusza jednak koncentro-
wanie się na podniesieniu jakości świadczonych usług, co zdecydowanie ma po-
zytywny skutek. 

W 2005 r. struktura szkół językowych kształtowała się następująco:
• 72,3% – szkoły specjalizujące się w nauczaniu więcej niż jednego języka,
• 21,8% – szkoły języka angielskiego,
• 3,2% – szkoły języka niemieckiego,
• 2,7% – szkoły uczące innych języków.
Najpopularniejszym nauczanym w prywatnych szkołach językiem jest angiel-

ski, a przy zachodniej granicy Polski – niemiecki. Po wejściu Polski do Unii Eu-
ropejskiej można było zauważyć przejściowy wzrost zainteresowania językiem 
francuskim. W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost zainteresowania uczeniem 
się języka rosyjskiego.

Tabela 3. Liczba prywatnych szkół językowych uczących poszczególnych 
języków

Szkoły nauczające danego języka Ilość szkół % wszystkich 
szkół

Język angielski 6328 92,4
Język niemiecki 3477 50,8
Język francuski 1692 24,7
Język rosyjski 3852 56,3
Język hiszpański 463 6,8
Język włoski 569 8,3
Inne języki 912 13,3
Łącznie 6845 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu krajowego Edukacja 
językowa w Polsce. Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości 
narodowych i etnicznych, 2005
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Słuchacze szkół językowych (2004/2005), których ogółem było 786 327, to 
głównie kobiety (86,7%).

Średnia wieku to 22 lata, przy czym ponad połowa (54,2%) to ludzie poniżej 
25 roku życia. Jedna czwarta słuchaczy przypada na przedział wiekowy 26-30 
lat, a prawie jedna piąta (19,1%) na przedział 31-40 lat. 6,1% słuchaczy to osoby 
w wieku 41-50, a powyżej 50 lat – tylko 3,4%.

Słuchacze szkół językowych to: absolwenci szkół wyższych (38%), studen-
ci, uczniowie i absolwenci szkół pomaturalnych, policealnych, ponadgimnazjal-
nych (32,8%), uczniowie gimnazjum (16,1%), uczniowie szkół podstawowych 
(13,1%). Zdecydowana większość uczestników kursów językowych to mieszkań-
cy miast powyżej 100 tys. osób.

Powyższe dane obejmują również kursy językowe organizowane przez zakłady 
pracy, ponieważ zdecydowana większość kursów korporacyjnych jest obsługiwa-
na przez prywatne szkoły językowe, a tylko znikoma ich ilość zatrudnia lekto-
rów lub powołuje wewnętrzną jednostkę zajmującą się nauczaniem języków (np. 
w Łodzi – ABB ELTA). W aneksie (załącznik nr 1) do artykułu zaprezentowano 
studium przypadku: rozwój szkół językowych na przykładzie British Center. 

Podsumowanie

Europejska polityka językowa ma przełożenie na zjawiska zachodzące w pań-
stwach członkowskich zarówno w zakresie edukacji formalnej, jak i pozaformal-
nej. Istotą polityki językowej jest to, że przejawia się ona w dwóch wymiarach: 
z jednej strony w oficjalnej polityce językowej, z drugiej strony w decyzjach i dzia-
łaniu ludzi, którzy albo uczą się języków i chcą ich używać, albo też je odrzucają. 
Polityka językowa jest podstawą decyzji podejmowanych przez państwa człon-
kowskie w zakresie kształtowania ich systemów edukacyjnych, a więc wywołuje 
długofalowe skutki.

Od początku w polityce wspólnotowej dostrzegano wagę kwestii językowych, 
a szczególnie znaczenia uczenia się języków obcych dla komunikacji społeczności 
i poszczególnych obywateli wewnątrz Wspólnoty. Ewolucja tej polityki opierała 
się na dwóch przesłankach: po pierwsze Europa charakteryzuje się różnorodno-
ścią językową, co stanowi jeden z wielu atutów tego kontynentu, po drugie każdy 
w Europie powinien mieć możliwość przez całe swoje życie uczyć się języków, 
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każdy zasługuje na szansę korzystania z kulturalnych i ekonomicznych korzyści, 
jakie znajomość języków niesie ze sobą. Takie podejście doprowadziło do sfor-
mułowania koncepcji wielojęzyczności Unii Europejskiej, która jest odzwiercie-
dleniem kulturowej i językowej różnorodności państw członkowskich. Celem po-
stawionym przed Europejczykami jest posługiwanie się dwoma językami obcymi, 
stąd aktywna polityka w dziedzinie promowania uczenia się i nauczania języków 
obcych. 

Znajomość języków obcych jest ważna nie tylko z punktu widzenia pojedyn-
czych, ale też z punktu widzenia pracodawców. Przedsiębiorstwa funkcjonujące 
w Unii Europejskiej mogą utracić możliwości biznesowe z powodu braku umie-
jętności językowych i znajomości innych kultur, zatem podnoszenie kompetencji 
w tym zakresie przyczynia się do poprawy sytuacji tych przedsiębiorstw na ryn-
ku i wzrostu konkurencyjności gospodarki Unii jako całości. Ponadto poprawia 
mobilność kapitału ludzkiego, co staje się również ważne.

Polityka językowa Unii Europejskiej ma silny wpływ na procesy zachodzące 
w tym obszarze w państwach członkowskich. Wpływ ten jest oczywisty w zakre-
sie edukacji formalnej nadzorowanej przez odpowiednie ministerstwa, bowiem 
przekłada się na odpowiednie regulacje dotyczące programów nauczania i wy-
mogów co do kwalifikacji osób zaangażowanych w ich realizację. Okazuje się jed-
nak, że implikacje decyzji zapadających na różnych szczeblach Unii Europejskiej, 
mających często charakter nieobligatoryjny, są równie głębokie. Sektor prywat-
ny jest bardzo otwarty na nowości europejskie i chętnie adaptuje je w bieżących 
działaniach operacyjnych. W efekcie zostają one wdrożone szybciej i w większym 
zakresie niż w systemie edukacji formalnej, przy czym wartością dodaną jest pro-
mocja rozwiązań i dobrych praktyk stosowanych w państwach bardziej pod tym 
względem zaawansowanych. Uwagi te nie dotyczą języka polskiego, którego sy-
tuację – jako jednego z języków unijnych – określają dokładnie regulacje Wspól-
notowe. 

Znakomitym przykładem podmiotów realizujących aktywnie unijną politykę 
językową w Polsce są prywatne szkoły językowe. Wykazały one dużą sprawność 
w adaptacji rozwiązań europejskich i wypełniły w szybkim czasie lukę w systemie 
edukacji formalnej, nie przygotowanej na sprostanie potrzebom społecznym po 
transformacji politycznej końca lat 80. Katalizatorem procesu nadrabiania zale-
głości i dorównywania standardom europejskim w tym zakresie były niewątpliwie 



Implikacje unijnej polityki językowej... 187

poszukujące nowych rynków zbytu wydawnictwa językowe, które w pierwszym 
okresie wzięły na siebie rolę popularyzatorów promowanych w Unii rozwiązań. 
Konsekwencją tego stanu rzeczy był szybki rozwój metodyczny i wdrożenie przez 
polskie szkoły językowe najwyższych standardów europejskich.

Oczywiście powyższe uwagi nie dotyczą wszystkich podmiotów rynku szkół 
językowych. Popyt uwarunkowany zamożnością społeczeństwa preferuje usługi 
stosunkowo tanie, które standardom europejskim na ogół nie dorównują. Należy 
się spodziewać, że w miarę dojrzewania rynku i poprawy sytuacji finansowej po-
tencjalnych klientów, dominować będą szkoły językowe z prawdziwego zdarzenia. 
Jedna z takich firm została zaprezentowana, jako egzemplifikacja bezpośredniego 
wpływu unijnej polityki językowej na podmioty systemu edukacji pozaformalnej. 
Warto odnotować, że jest on tak duży i w tak wielu aspektach widoczny, że upo-
ważnia do postawienia tezy, iż europejska polityka językowa oddziałuje nie tylko 
na systemy edukacyjne państw członkowskich, ale również wpływa bezpośred-
nio na wszelkie podmioty rynku szkoleń poprzez tworzenie pewnego środowiska 
sprzyjającego podejmowaniu określonych działań. Widać tu wyraźną analogię do 
parametrycznego kierowania procesami ekonomicznymi. 

To „środowisko”, ale rozumiane bardzo szeroko, będzie podlegało badaniu 
w ramach inicjatywy Language Rich Europe. Działanie to ma na celu przyciągnię-
cie uwagi przedstawicieli rządów, biznesu, społeczeństw europejskich i zainspi-
rowanie opinii publicznej do debaty na temat wielojęzyczności poprzez podkre-
ślanie roli języków w rozwoju stabilnych społeczeństw, a także motywowanie 
obywateli Unii Europejskiej do nauki języków. Projekt ten przewiduje opracowa-
nie narzędzia – Europejskiego Wskaźnika Praktyk i Strategii dla Wielojęzyczności 
– które będzie porównywało polityki i praktyki w poszczególnych krajach na tle 
standardów i rekomendacji Komisji Europejskiej i Rady Europy. 

W ten sposób działania w skali makro i w skali mikro wzajemnie się przenikają 
i uzupełniają, potwierdzając skuteczność europejskiej polityki językowej.
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Streszczenie
Podejście do pojęcia niepełnosprawności, w ciągu minionych dziesięcio-
leci uległo diametralnym zmianom. Aktualnie w analizie zjawiska nie-
pełnosprawności stosuje się najczęściej model konstruktywistyczny, 
w którym niepełnosprawność jest efektem relacji jednostki z jej środo-
wiskiem, przede wszystkim w wymiarze społecznym. Dzisiejsze ujęcie 
niepełnosprawności koncentruje się przede wszystkim na przeszkodach 
i ograniczeniach tkwiących w otoczeniu społecznym i fizycznym osoby 
niepełnosprawnej, a nie jak to było dotychczas, w niej samej. Przesłania 
zawarte w międzynarodowych dokumentach ONZ, UNESCO, Rady Europy 
oraz zmiany w polskim prawie podkreślają, iż podstawowym elementem 
przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wykluczenia społecznego jest 
eliminacja barier w środowisku. Kolejnym istotnym aspektem jest umożli-
wienie osobom niepełnosprawnym korzystania z możliwości rozwoju, ja-
kie daje kształcenie ustawiczne.
Celem artykułu jest analiza podejmowanych działań w kontekście stworzenia 
równych szans w zakresie dostępu do kształcenia ustawicznego osób niepeł-
nosprawnych oraz analiza ograniczeń. Istotna wydaje się również odpowiedź 
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na pytanie, w jaki sposób wdrożenie pojęcia wyrównywania szans zafunkcjo-
nowało w realiach życia zawodowego osób niepełnosprawnych.
Słowa kluczowe
niepełnosprawność, kształcenie ustawiczne, bariery w procesie kształcenia 
ustawicznego osób niepełnosprawnych

The analysis of lifelong learning of the disabled in Poland.

Abstract
The approach to the concept of disability in the past decades has consider-
ably changed. Currently, in the analysis of the phenomenon of disability most 
frequently a constructivist model is applied. It describes disability as a result 
of individual’s relationship with the environment, mostly in the social context. 
Nowadays, the approach to disability is mainly focused on the obstacles and lim-
itations inherent in the social and physical environment of a disabled person, 
and not as it was before, in itself. The messages embedded in the international 
documents of UN, UNESCO, Council of Europe and changes in Polish law indicate 
that an essential element of counteracting discrimination and social exclusion is 
to eliminate barriers in the environment. Another important aspect is to enable 
people with disabilities to benefit from opportunities which lifelong learning can 
give them.
The aim of this article is to analyze the actions undertaken towards creating 
equal opportunities in access to lifelong learning by the disabled and to analyze 
limitations. It is equally important to answer the question of how the implemen-
tation of the equal opportunities concept functions in the professional lives of 
the disabled?
Key words
disability, lifelong learning, barriers in lifelong learning of disabled people.

Wprowadzenie

Uważa się, że niepełnosprawni stanowią od 13% do 15% procent populacji 
UE, ale informacja ta nie jest w pełni potwierdzona. Istnieje problem z pozyska-
niem jednorodnych pod względem metodologicznym danych, dotyczących osób 
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niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej, w związku z czym trudno jest je 
porównywać. Niejednorodność wynika z różnego definiowania niepełnospraw-
ności w poszczególnych krajach. Zróżnicowanie to odnosi się zarówno do definicji 
niepełnosprawności biologicznej, jak też określania niepełnosprawności prawnej 
(www.niepelnosprawni.gov.pl). 

Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce po-
chodzą z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku. 
Wynika z niego, iż w 2002 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wyno-
siła blisko 5,5 mln, w tym około 4,5 mln posiadało prawne potwierdzenie fak-
tu niepełnosprawności, a 4,3 mln spośród nich stanowiły osoby w wieku 15 lat 
i więcej. Według wyników kwartalnego reprezentacyjnego Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL) prowadzonego przez GUS, liczba tych ostatnich 
od tego czasu systematycznie spadała i w 2010 roku wynosiła około 3,4 mln 
osób. Oznacza to, że 10,7% ludności w wieku 15 lat i więcej posiada prawne 
orzeczenie niepełnosprawności. W 2010 roku liczba osób niepełnosprawnych 
prawnie w wieku produkcyjnym wynosiła około 2,1 mln, co stanowiło 8,6% lud-
ności w tym wieku (http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-
-w-liczbach).

Wiele dokumentów i dyrektyw unijnych za główny cel stawia wyrównanie 
szans w zakresie możliwości kształcenia osób niepełnosprawnych w systemie 
kształcenia. Główne dokumenty europejskie dotyczące kształcenia ustawicznego 
dla niepełnosprawnych: (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych, Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości 
życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015, Deklaracja z Salamanki) 
postulują uznanie prawa osób niepełnosprawnych do edukacji bez dyskryminacji 
i na zasadach równych szans, co w praktyce oznacza integracyjny system edukacji 
na wszystkich poziomach i uczenie się przez całe życie. Deklaracja z Salamanki 
podkreśla, iż „na osoby niepełnosprawne należy zwrócić szczególną uwagę przy 
opracowywaniu i wdrażaniu programów nauczania dorosłych i kształcenia usta-
wicznego. Osoby niepełnosprawne powinny mieć pierwszeństwo dostępu do ta-
kich programów. Należy także tworzyć specjalne kursy dostosowane do potrzeb 
i uwarunkowań różnych grup niepełnosprawnych dorosłych” (http://eurospraw-
ni.org/?id_cat=14&id_art=46&lang=pl).
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Aktualnie równy dostęp do edukacji jest jednym z najważniejszych kierunków 
polityki edukacyjnej Polski (Łopacińska, Symela, Woźniak, 2010). Mimo to osoby 
niepełnosprawne nadal pozostają społecznością o stosunkowo niskim poziomie 
wykształcenia. 

Celem artykułu jest analiza podejmowanych działań w kontekście stworzenia 
równych szans w zakresie dostępu do kształcenia ustawicznego osób niepełno-
sprawnych oraz analiza ograniczeń. Istotna wydaje się również odpowiedź na py-
tanie, w jaki sposób wdrożenie pojęcia wyrównywania szans zafunkcjonowało 
w realiach życia zawodowego osób niepełnosprawnych.

Definiowanie pojęcia niepełnosprawność, wpływ definicji 
na percepcję pełnienia ról zawodowych przez osoby 
niepełnosprawne.

Termin niepełnosprawność jest pojęciem wieloznacznym i wielopłaszczyzno-
wym. Jak podkreśla T. Majewski (1994) w literaturze specjalistycznej wyodrębnić 
można trzy rodzaje definicji osoby niepełnosprawnej, są to:

• definicje ogólne,
• definicje dla określonych celów,
• dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych.
J. Kirenko (2006) zauważa, że spojrzenie na osobę niepełnosprawną zmienia 

się wraz z rozwojem rehabilitacji, wprowadzeniem do oddziałów rehabilitacyj-
nych tzw. celowej aktywności i weryfikacją istniejących programów rehabilitacji. 
Proces rehabilitacji osoby niepełnosprawnej prowadzony winien być pod kątem 
jej potrzeb życia codziennego, pracy i szeroko rozumianej aktywności społecznej.

Według tego autora, niezmiernie ważne jest zaakcentowanie ewolucji w pojmo-
waniu pojęcia niepełnosprawności, od terminów pejoratywnych do tych, które 
sprzyjają integracji społecznej i wskazują możliwość rehabilitacji (tamże).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla trzy aspekty stanowiące klu-
czowe wymiary problematyki związanej z niepełnosprawnością: biologiczny, 
funkcjonalny i społeczny. Wyodrębnia się trzy podgrupy problemów: uszkodze-
nie (impairment), niepełnosprawność (disability) i upośledzenie (handicap). 

Uszkodzenie oznacza „wszelką stratę lub wadę psychicznej, fizjologicznej lub 
anatomicznej struktury albo czynności”. Niepełnosprawność definiowana jest 
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jako „wszelkie ograniczenie lub brak – wynikający z uszkodzenia – możliwości 
wykonywania czynności na poziomie uważanym za normalny dla człowieka” 
(Gindrich, Kirenko, 2007: 17). Trzecim aspektem jest upośledzenie, oznaczające 
„niekorzystną (gorszą) sytuację danej osoby, będącą wynikiem uszkodzenia lub 
niepełnosprawności, polegającą na ograniczeniu lub uniemożliwieniu wypełnia-
nia ról, które uważane są za normalne, biorąc pod uwagę jej wiek, płeć, czynniki 
kulturowe i społeczne”. Upośledzenie może dotyczyć różnych sfer życia. Należą 
do nich: orientacja w otoczeniu (zdobywanie i wymiana informacji oraz groma-
dzenie wiedzy), czynności życia codziennego (niezależność ich wykonywania), 
poruszanie się w przestrzeni, praca zawodowa (wykonywanie różnych prac i za-
wodów), integracja społeczna (aktywny udział w wielu formach życia społeczne-
go), niezależność ekonomiczna (możliwość uzyskania środków na własne utrzy-
manie) (Gindrich, Kirenko, 2007: 18).

Definicja obowiązująca w krajach Unii Europejskiej i zatwierdzona przez Radę 
Europy określa osobę niepełnosprawną jako osobę, która z powodu urazu, cho-
roby lub wady wrodzonej ma poważne trudności albo nie jest zdolna wykonywać 
czynności, które osoba w tym samym wieku jest zdolna wykonywać (Sękowska, 
2001).

K. Zabłocki (1993) proponuje osobę niepełnosprawną definiować jako taką, 
która nie może zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego lub 
społecznego, na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia.

T. Majewski (1995) definiuje niepełnosprawność jako stan, w którym uszko-
dzenie i obniżony poziom sprawności organizmu spowodował utrudnienie, ogra-
niczenie lub uniemożliwienie wykonywania zadań życiowych, biorąc pod uwagę 
płeć, wiek, czynniki środowiskowe, społeczne lub kulturowe osoby dotkniętej 
niepełnosprawnością.

Inspiracją dla ujęcia niepełnosprawności WHO była przede wszystkim kon-
cepcja S. Nagiego (1965, za: Kirenko, 2006). Zgodnie z nią niepełnosprawność 
jest procesem dynamicznym, składającym się z czterech stopni: patologii, uszko-
dzenia, ograniczenia funkcjonowania oraz niesprawności. Czynna patologia to 
obecność takiego stanu fizycznego lub psychicznego, który przerywa natural-
ne procesy fizyczne lub psychiczne ludzkiego organizmu i jednocześnie mobi-
lizuje organizm do powrotu do stanu prawidłowego. Patologia może prowa-
dzić do uszkodzenia, które S. Nagi definiuje jako utratę prawidłowej struktury 
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anatomicznej, fizjologicznej lub psychicznej. W konsekwencji uszkodzenia na-
stępuje ograniczenie funkcjonowania w zakresie osiągania celów lub wykony-
wania podstawowej aktywności organizmu jako całości. Ostatnim etapem jest 
niesprawność, która jest ograniczeniem w pełnieniu ról i zadań, jakie są społecz-
nie oczekiwane w określonym kulturowo i fizycznie środowisku. Związki między 
poszczególnymi etapami tego procesu nie są nieuchronne i automatyczne, zale-
żą również od innych cech osobowości jednostki oraz fizycznych i społecznych 
czynników środowiskowych.

Warto podkreślić, iż badania nad rozumieniem pojęcia niepełnosprawności 
ciągle trwają. Podstawowym według J. Kirenko (2006) zarzutem jest fakt, iż na-
ukowcy zbyt dużą wagę przywiązywali w przeszłości do medycznego modelu nie-
pełnosprawności, z pominięciem wymiaru społecznego.

Jak podkreśla A. Hulek (1969), prekursor myślenia integracyjnego w Polsce, 
niepełnosprawność nigdy nie dotyczy całościowego funkcjonowania człowieka, 
ale pozostawia wiele funkcji organizmu nienaruszonymi. To punkt wyjścia do za-
sadności postulatu budowy wizerunku osoby niepełnosprawnej jako osoby reali-
zującej się zawodowo. 

Wykształcenie osób niepełnosprawnych w Polsce na tle krajów EU

W krajach UE (w tym również w Polsce) osoby niepełnosprawne są słabiej 
wykształcone w porównaniu z osobami pełnosprawnymi. Prawie 2/3 z nich za-
kończyło edukację na poziomie zaledwie gimnazjum, a wyższym wykształceniem 
może się pochwalić kilka procent. Najwięcej osób niepełnosprawnych z wykształ-
ceniem tylko podstawowym jest we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Bryta-
nii, a z wyższym uniwersyteckim – w Finlandii i we Francji. 

W Polsce 2008 roku aż 68% niepełnosprawnych osób w grupie wiekowej 15 lat 
i więcej nie miało wykształcenia średniego, a jedynie 6,1% posiadało wykształce-
nie wyższe. Największy odsetek osób niepełnosprawnych posiada wykształcenie 
gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (23,6%) oraz zasadnicze zawo-
dowe (29,3%) (por. wykres 1). 

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że poziom wykształcenia osób niepełnospraw-
nych stale się podnosi. Odsetek osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 
z wykształceniem wyższym wzrósł z poziomu 3,8% w 2001 do 6,1% w 2008 roku 
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(Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce w 2008 roku, www.
niepelnosprawni.gov.pl (30.07.2009).

Rysunek 1. Porównanie poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych 
i sprawnych w wieku 15 lat i więcej w 2008 r.  
(według BAEL, GUS, dane w proc.).

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu: Sytuacja osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy w Polsce w 2008 roku, http://www.niepelnosprawni.gov.pl, (30.07.2009)

W 2005 roku w Polsce było 14 510 niepełnosprawnych studentów, a w 2006 – 
19 923 osoby, zaś w 2007 liczba ta wzrosła do 22 988 osób niepełnosprawnych. 
Wśród niepełnosprawnych studentów są osoby niewidome i słabowidzące, oso-
by niesłyszące i słabo słyszące. Najmniej licznie reprezentowani na uczelniach 
wyższych są studenci z dysfunkcją narządów ruchu. Największą grupę stanowią 
osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności. 

Niepełnosprawni najchętniej wybierają uniwersytety, gdzie studiują najczęściej 
nauki społeczne, gospodarkę i prawo oraz nauki humanistyczne i sztukę. Często 
studiują także w wyższych szkołach ekonomicznych, gdzie również najchętniej 
wybierają nauki społeczne, gospodarkę i prawo. Ponadto studiują w wyższych 
szkołach technicznych – na kierunkach technicznych, przemysłowych i związa-
nych z budownictwem. Rzadziej niepełnosprawni decydują się na studiowanie 
w wyższych szkołach pedagogicznych, wyższych szkołach rolniczych oraz na 
akademiach medycznych (por. wykres 2) (Chojnicka, Franecka, Chylińska, Ula-
towska, 2008).
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Rysunek 2. Niepełnosprawni studiujący na uczelniach wyższych według ich typu 
(stan na dzień 30.11.2007 r.), [N=22988]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Chojnicka, A. Franecka, M. Chylińska, M. 
Ulatowska, Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 roku, Warszawa, GUS, 2008

We wszystkich krajach UE średnio około 4% uczących się dzieci i młodzieży 
wymaga specjalnych form nauczania. Jednak w poszczególnych krajach wystę-
pują znaczne różnice. Wynikają one z odmiennych procedur diagnozowania spe-
cjalnych potrzeb edukacyjnych i samej definicji niepełnosprawności, jak również 
prowadzonej polityki edukacyjnej państwa wobec dzieci niepełnosprawnych. 
Najwyższy odsetek dzieci i młodzieży potrzebujących specjalnych form naucza-
nia ma Finlandia – aż 17,8%. Jednak tylko 1/5 z nich uczy się w szkołach specjal-
nych, pozostali w szkołach i klasach integracyjnych. W Hiszpanii odsetek ten wy-
nosi 3,7%, z czego w szkołach specjalnych uczy się tylko 1/9, w Wielkiej Brytanii 
odpowiednio 3,2% i 1/3. W Polsce odsetek ten wynosi 3,5%, z czego 3/4 uczy 
się w szkołach i klasach specjalnych. Najwięcej dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, uczących się w szkołach specjalnych ma Belgia, ok. 95%. W dalszej 
kolejności są Niemcy, Holandia i Francja – ponad 4/5 uczy się w tego typu szko-
łach. Politykę edukacyjną ukierunkowaną przede wszystkim na szkolnictwo inte-
gracyjne przyjęły Włochy, Szwecja, Grecja, Hiszpania i Portugalia. W pozostałych 
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krajach występuje kilka rozwiązań edukacyjnych – od szkolnictwa ogólnodostęp-
nego i specjalnego, poprzez integracyjne lub z integracyjnymi klasami w szkołach 
ogólnodostępnych, po wybrane wspólne zajęcia dla wszystkich uczniów.

W krajach UE rozwój szkolnictwa integracyjnego widoczny jest głównie na po-
ziomie szkół podstawowych i gimnazjów. Gorzej jest w szkołach średnich, gdzie 
idea nauczania integracyjnego rozwija się o wiele wolniej. Główną przyczyną jest 
niedostatek kadry pedagogicznej przygotowanej w zakresie kształcenia osób 
niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia jest również niechęć nauczycieli do przyj-
mowania uczniów niepełnosprawnych z obawy przed obniżeniem poziomu na-
uczania w klasie. Niepokój ten podzielają także rodzice uczniów pełnosprawnych. 
W niektórych krajach także oni muszą wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka niepeł-
nosprawnego (http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/7822).

Wydaje się, że znacznie lepsza sytuacja jest na wyższych uczelniach, które co-
raz liczniej mogą przyjmować niepełnosprawnych studentów. Część z nich ofe-
ruje specjalne wsparcie w formie zniżek czy dotacji osobom niepełnosprawnym. 
Rodzaj oraz wysokość wsparcia znacznie różnią się w poszczególnych krajach 
UE. Duże finansowe wsparcie otrzymują studenci brytyjscy. W czasie każdego 
roku studiów każdy z nich może maksymalnie otrzymać 1490 funtów, z tytułu 
powszechnego wsparcia dla studentów niepełnosprawnych (General Disabled-
Student’s Allowance) oraz 11 280 funtów na inne pozamedyczne cele. Ponadto 
przysługuje im 4460 funtów na specjalistyczny sprzęt (na cały okres studiów). 
W Danii niepełnosprawni studenci mogą wystąpić do władz uczelni o wyrównu-
jący zasiłek edukacyjny, który ma pokrywać ich dodatkowe wydatki. Ale to uczel-
nia określa rodzaj specjalnych potrzeb danej osoby i w jakim wymiarze należy 
jej pomóc. Pomoc jest jednak ściśle związana z aktywnością studenta i zdany mi 
przez mego egzaminami.

Najmniejszą pomoc otrzymują studenci najbiedniejszych krajów Unii. W kra-
jach tych nie istnieją np. państwowe regulacje wspierające finansowo studentów 
niepełnosprawnych. W Portugalii tylko kilka wyższych uczelni stworzyło odpo-
wiednie programy pomocowe. W Grecji studiujący niepełnosprawni mogą jedy-
nie zaciągnąć niżej oprocentowane pożyczki (http://www.niepelnosprawni.pl/
ledge/x/7822).
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Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych 

Obok wzrostu poziomu wykształcenia zaobserwowano również wzrost współ-
czynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. W 2007 roku 
współczynnik ten dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 
22,6%, w 2008 r. – 23,9%, zaś w 2009 roku wzrósł do 24,6%, a w 2010 r. osiągnął 
poziom 25,9%. Jednak w porównaniu z krajami UE aktywność ta jest nadal dra-
matycznie niska (por. www.euro.centre.org).

Wykształcenie warunkuje aktywność zawodową oraz daje szanse na podwyż-
szenie własnej samooceny (Szpunar, 2010). Największa aktywność cechuje osoby 
niepełnosprawne posiadające wykształcenie wyższe. W 2010 r. współczynnik ak-
tywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z wyższym 
poziomem wykształcenia wynosił 48,9%, zaś wskaźnik zatrudnienia – 43,8%. 
Dla osób niepełnosprawnych w tym wieku ze średnim poziomem wykształcenia 
wskaźniki te wynosiły odpowiednio 30,9% i 26,5%. Udział aktywnych zawodo-
wo wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z niższym niż średni 
poziomem wykształcenia (w tym zasadniczym zawodowym) wynosił 20,8%, zaś 
pracujących – 17,3% (http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-
-w-liczbach).

Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych zatrudniona jest na otwar-
tym rynku pracy. Jednak warto podkreślić, iż w Polskim modelu zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych ważną rolę odgrywają zakłady pracy chronionej. Wyni-
ki przeprowadzonego badania w 2000 r. wskazywały, iż co piąte sobą niepełno-
sprawna jest zatrudniona w zakładzie pracy chronionej (http://www.niepelno-
sprawni.pl/ledge/x/7822).

Osoby niepełnosprawne pracują głównie w sektorze prywatnym (około 90%). 
W decydujący sposób wpływa na to duża liczba niepełnosprawnych pracujących 
w rolnictwie indywidualnym (około 40% ogółu pracujących). Poza rolnictwem 
indywidualnym pracuje 389 tys. osób niepełnosprawnych i w ponad 56% (323 
tys. osób) znalazło pracę także w sektorze prywatnym (http://www.niepelno-
sprawni.pl/ledge/x/7822).

Zaprezentowane dane statystyczne wskazują, że studia wyższe zwiększają szan-
sę zatrudnienia. Jednak, jak dowodzi H. Żuraw (2004), studia wyższe nie są gwa-
rancją otrzymania zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne po studiach zazwyczaj 
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podejmują się każdej zaoferowanej im pracy i niezwykle rzadko udaje im się uzy-
skać pracę zgodną z kierunkiem i poziomem ich wykształcenia.

Udział niepełnosprawnych w kształceniu ustawicznym  
w krajach UE

Jak już podkreślano we wprowadzeniu, jednym z głównych zadań postawio-
nych państwom członkowskim UE jest umożliwienie dostępu do edukacji każde-
mu w równym stopniu. Edukacja powinna być dla niepełnosprawnych sposobem 
na przezwyciężanie barier w codziennym życiu. Oferta edukacyjna i szkoleniowa 
powinna rozprzestrzeniać się w sposób równomierny. 

Wiele krajów UE wprowadziło w tym zakresie rozwiązania systemowe. Dobry 
przykład oferty edukacyjnej stanowić może Program Weryfikacji Wykształcenia 
(VAE) dla osób niepełnosprawnych realizowany we Francji w placówkach spe-
cjalnych Entraide Universitaire, który bierze pod uwagę korzyści płynące z ucze-
nia się poprzez doświadczenie. Do programu może przystąpić każdy niepełno-
sprawny, kto daną aktywność wykonywał przez więcej niż trzy lata. Co więcej, 
firmy zatrudniające więcej niż 20 pracowników muszą zatrudniać więcej niż 6% 
niepełnosprawnych. VAE jest sposobem na zdobycie kwalifikacji przez osoby, któ-
re nie mogą uzyskać ich w szkole, co poszerza możliwości edukacyjne.

Interesujące są również działania prowadzone przez Fédération Médico-Sociale 
des Vosges we Francji. U ich podłoża leży założenie, że w kształceniu ustawicznym 
osoba niepełnosprawna powinna być zarówno beneficjentem jak i wykonawcą 
(http://www.eucis-lll.eu/pdf/events/PublicHearing_Minutes_1July08_EN.pdf).

W Polsce, chociaż istnieje zauważalna poprawa wykształcenia osób niepełno-
sprawnych, system edukacji pozostaje nadal niedostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Szkoły, ze względu na trudności pedagogiczne i organizacyj-
ne, traktują niepełnosprawnych na innych zasadach niż pełnosprawnych. W kon-
sekwencji wykształcenie niepełnosprawnych często nie odpowiada poziomowi 
i tytułowi, jaki otrzymują, ponieważ szkoły nadużywają wobec nich ułatwień czy 
specjalnych toków nauczania. Ponadto kształcenie zawodowe jest często niedopa-
sowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, a także samej niepełnosprawności. Ist-
nieje wysokie prawdopodobieństwo, że osoba niepełnosprawna będzie z tego po-
wodu trwale zdezaktywizowana zawodowo (Łopacińska, Symela, Woźniak, 2010).
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W zakresie kształcenie ustawicznego dostrzec możemy rozproszoną i chaotycz-
ną ofertę szkoleniową, brak ciągłości systemu wsparcia osób niepełnosprawnych 
w wyborach edukacyjnych w toku życia, niską aktywność osób niepełnospraw-
nych w edukacji ustawicznej – udział w kształceniu ustawicznym niepełnospraw-
nych dorosłych wynosi ok. 0,5%. W przypadku osób pełnosprawnych udział pro-
centowy wynosi ok. 5% (GUS, BAEL 2005).

E-learning w kształceniu osób niepełnosprawnych 

Coraz częściej wskazuje się na możliwości wykorzystania e-learningowych 
form kształcenia w celu integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Na kon-
ferencji LifelongEducation of Disabled, zorganizowanej w 2005 roku w Libercu 
w Czechach, stwierdzono, że e-learning jest doskonałą alternatywą w kształceniu 
osób niepełnosprawnych. Korzystając z technologii, można zapewnić niepełno-
sprawnym dorosłym warunki zdobycia zawodu, podniesienia kwalifikacji. 

Na przeszkodzie staje jednak szereg czynników: ekonomicznych i społecznych. 
Zbyt słabe zakorzenienie się e-kształcenia w systemie edukacji, wysokie koszty, 
brak rozwiniętej infrastruktury i przygotowanej kadry dydaktycznej to najczęst-
sze przyczyny, które powodują, że wciąż niewiele osób niepełnosprawnych ma 
szansę uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na odległość. Jednak rosnące zain-
teresowanie społeczne pozwala mieć nadzieję, że w krajach UE możliwości zdalne-
go kształcenia osób niepełnosprawnych będą się rozwijać (www.e-mentor.edu.pl).

W Polsce e-learning dla osób niepełnosprawnych to zwykle pojedyncze, ode-
rwane projekty. Nadal nie ma podejmowanych działań systemowych w tym za-
kresie. Projekty te skupiają się w większości na doskonaleniu osób dorosłych, 
poszukujących różnych form samokształcenia, które pozwoli im na odnalezienie 
swojego miejsca na rynku pracy. Wciąż jednak brak spójnego systemu kształcenia, 
uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Znaczna 
część niepełnosprawnych należy do grupy biernej zawodowo. Są to osoby, które 
nigdy nie pracowały, pracowały jedynie okresowo, osoby poszukujące pracy, ale 
też i takie, które są do niej zdolne tylko w niewielkim stopniu. Tak liczna grupa 
jest adresatem oferty kursowej rozmaitych firm szkoleniowych. W tej dziedzinie 
największe osiągnięcia mają fundacje i inne organizacje pożytku publicznego, 
które swoje projekty tworzą w oparciu o fundusze unijne. 
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Realizowane projekty szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych tematycznie 
skupiają się na ogół na rozwoju przedsiębiorczości (aspekty ekonomiczne i psy-
chologiczne), edukacji komputerowej, nauce języków obcych. Rzadziej pojawia 
się specjalistyczna oferta tematyczna, np. projektowanie graficzne i multimedia. 
Zainteresowanie osób niepełnosprawnych zmierza jednak w kierunku konkret-
nych umiejętności potrzebnych na różnych stanowiskach: obsługa klienta, księ-
gowość, administrowanie, projektowanie, planowanie i sterowanie produkcją, 
zaopatrzenie i logistyka. Oferta w tych dziedzinach jest bardzo uboga. Specyfiką 
projektów e-learningowych dla osób niepełnosprawnych jest niestety to, że są 
realizowane dla grup o niskiej liczebności uczestników. Natomiast koszty opraco-
wania kursu są wyższe niż dla osób w pełni sprawnych (www.e-mentor.edu.pl).

Mimo wielu zalet i możliwości jakie wnosi e-kształcenie, proces wdrażania 
e-nauczania w Polsce trwa już kilkanaście lat i nadal stanowi marginalny element 
w polskim systemie edukacji, szczególnie w obszarze kształcenia osób niepełno-
sprawnych. W grupie tej poziom niewiedzy na temat możliwości nauki na odle-
głość za pośrednictwem internetu jest wyższy niż u pozostałych – wymienia go 
ponad połowa badanych (Wikin, 2011).

Wnioski końcowe – bariery w rozwoju zawodowym 
osób niepełnosprawnych

Jak słusznie zauważa D. Gorajewska (2005), pełnię człowieczeństwa osoby nie-
pełnosprawne mogą osiągnąć dzięki rozwojowi, zmianie, pracy i nauce. 

Rehabilitacja zawodowa rozpoczyna się od oceny zdolności do pracy osoby nie-
pełnosprawnej. Kolejny etap, czyli przygotowanie do pracy zawodowej polega na 
opanowaniu przez osobę niepełnosprawną niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz 
praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy na danym stano-
wisku.

Warto podkreślić, że według Hulka (1969) u podstaw tak rozumianej rehabili-
tacji leżą dwie przesłanki:

• każda osoba niepełnosprawna pomimo uszkodzenia organizmu zachowuje 
pewne sprawności i dyspozycje, które po ich zidentyfikowaniu, ukierunko-
waniu i usprawnieniu stają się podstawą umożliwiającą podjęcie szkolenia, 
pracy zawodowej,
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• żadna praca nie wymaga od osoby, która ją wykonuje wszystkich jej spraw-
ności zarówno fizycznych, psychicznych jak i społecznych.

Według Larkowej (1987) jednym z podstawowych warunków dobrego przysto-
sowania psychicznego, społecznego i zawodowego jednostki niepełnosprawnej 
jest osiągnięcie i utrzymanie równowagi między zależnością i niezależnością od 
innych ludzi. Życiowe usamodzielnienie się człowieka niepełnosprawnego zależy 
od jego możliwości otrzymania i wykonywania pracy, a spełnienie tego drugiego 
warunku zależy zarówno od osoby niepełnosprawnej, jak i środowiska pracy. Re-
alizacja ważnych życiowo celów zależy nie tylko od możliwości otrzymania pracy, 
ale także od stopnia przystosowania się do niej, od relacji między jednostką a śro-
dowiskiem pracy.

Tymczasem, jak wskazują przytoczone wyniki badań, osoby niepełnosprawne 
cechuje niski poziom wykształcenia, mała aktywność zawodowa oraz mała ak-
tywność w kontekście korzystania z możliwości kształcenia ustawicznego. Po-
nadto oferta edukacyjna jest wciąż niedostosowana do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, nie uwzględnia również potrzeb lokalnego rynku pracy. Sytuacja ta 
wygląda dramatycznie w porównaniu z krajami EU.

Analizując problematykę barier edukacyjno-kompetencyjnych należy wskazać 
stosunkowo niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób niepeł-
nosprawnych, niedostosowanie kwalifikacji zawodowych osób niepełnospraw-
nych do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także ograniczony zakres kierun-
ków i specjalności zawodowych, w których możliwe jest kształcenie tej grupy. Jak 
podkreśla K. Rewers (2004), w praktyce większość specjalistów zajmujących się 
problematyką zatrudnienia podziela pogląd, iż tematykę dramatycznie niskiego 
poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych można zaliczyć do naj-
trudniejszych problemów polskiego rynku pracy. Ta sama autorka wśród grupy 
specyficznych problemów utrudniających podejmowanie zatrudnienia przez nie-
pełnosprawnych wylicza:

• bariery edukacyjno-kompetencyjne
• bariery ekonomiczne
• bariery psychologiczne 
• bariery instytucjonalne
• bariery organizacyjne 
• postawy w społeczeństwie, czyli stereotypy społeczne.
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Reasumując, dla wypracowania strategii zmiany szczególnie istotna wydaje 
się diagnoza słabości obecnego systemu edukacji w zakresie możliwości kształ-
cenia ustawicznego osób niepełnosprawnych, identyfikacja mechanizmów i na-
rzędzi zmiany, uwzględnienie trendów i wytycznych międzynarodowych.

Aby poprawiać politykę i proces uczenia się osób niepełnosprawnych, należy 
naświetlać i upowszechniać zasadę równości szans, rozumianą jako rzeczywisty 
dostęp do możliwości kształcenia respektującego różnice indywidualne i zapew-
niającego wszystkim edukację wysokiej jakości, skupiającą się na mocnych, a nie 
słabych stronach osoby nauczanej (ucznia, studenta, słuchacza). 

Istnieje konieczność przyjęcia nowego paradygmatu grupy/klasy, według któ-
rego stanowi ona zespół o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach edukacyj-
nych (Szumski, 2006).

W procesie edukacyjnym oprócz optymalizacji rozwoju możliwości poznaw-
czych uczestnika szkolenia, ważna jest również troska nauczycieli/trenerów 
o ukształtowanie adekwatnego do potrzeb edukacyjnych poziomu motywacji, 
wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego. Wskazane byłoby wypraco-
wanie takiego modelu zajęć edukacyjnych, który uwzględniały zarówno zor-
ganizowanie zajęć zróżnicowanych pod względem stopnia trudności na bazie 
wspólnego programu i aranżował sytuacje dydaktyczne rozwijające umiejęt-
ności społeczne (np. umiejętność współpracy, udzielania pomocy i proszenia 
o nią).

Ponadto, konieczne jest stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji wykła-
dowców/trenerów w zakresie form i metod pracy z grupa zróżnicowaną. Potrzeb-
ne są szczególne kompetencje, by również zdrowych uczestników szkoleń uczyć 
postaw względem ich niepełnosprawnych kolegów – rozwijać w nich chęć udzie-
lania pomocy, umiejętność wspierania w procesie edukacji (tutoring). W związku 
z tym kadra szkoląca powinna cały czas doskonalić warsztat pracy, systematycz-
nie pogłębiać wiedzę dotyczącą integracji, tak by osoby niepełnosprawne były 
autentycznie włączone do grupy. Należy rozszerzać system dokształcania i wy-
miany doświadczeń wykładowców/trenerów i specjalistów pracujących z osoba-
mi niepełnosprawnymi.
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Starzenie się społeczeństw i starzenie się kompetencji

Streszczenie
Populacja światowa więcej niż podwoiła się na przestrzeni lat 1960-2005. 
W porównaniu z całym światem populacja Europy wzrosła nieznacznie. Po-
nadto proporcja osób w wieku produkcyjnym w Europie (również w Polsce) 
zmniejsza się w tym samym czasie, gdy obserwuje się wzrost liczby osób 
w wieku poprodukcyjnym. Prognozy na najbliższe pół wieku wskazują, że 
udział osób starych w populacji Europy jeszcze wzrośnie. Głównymi przyczy-
nami starzenia się społeczeństwa Europy są niski wskaźnik urodzeń, a także 
wydłużanie się przeciętnego czasu trwania życia ludzkiego.
Wraz z procesem starzenia się społeczeństwa starzeją się także kompetencje 
zawodowe na rynku pracy. Starsi pracownicy niejednokrotnie nie mogą za-
oferować wymaganego współcześnie poziomu kompetencji związanych z no-
wymi technologiami. Staje się to przyczyną niskiego wskaźnika zatrudnienia 
osób starszych w porównaniu do grup młodszych wiekowo.
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie problemu starzenia się 
społeczeństw oraz starzenia się kompetencji na rynku pracy. Autorka pró-
buje odpowiedzieć na pytanie, czy zachodzące zmiany są zagrożeniem, czy 
też mogą być traktowane jako wyzwanie i nakreślają potrzebę inwestowania 
w rozwój w ciągu całego życia.
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Population ageing and competence aging

Abstract
The word’s population more than doubled between 1960 and 2005. Compara-
tively the Europe’s population grew slighly. Moreover the proportion of people of 
a working age in Europe (also in Poland) is shrinking at the same time as those 
who are considering retirement expands. The projections for the next 50 years 
show that he share of older persons in the Europe’s population will increase sig-
nificantly. Low birth rates and higher life expectancy are the main reasons behind 
Europe’s ageing population.
Population ageing is strictly connected with competence ageing. Older workers 
usually don’t offer the desired level of competence connected with new technol-
ogy. Because of that older people have low LFPR (labour force participation rate) 
relative to younger people.
The aim of the article is to present the problem of population ageing and compe-
tence ageing. The authoress try to verify whether the changes are a threat or can 
be regarded as a challenge and indicate the necessity to invest in the develop-
ment through the whole life.
Key words
population ageing, competence ageing, old age

Starość i starzenie się

Okres późnej dorosłości, określany tradycyjnie starością, stanowi ostatnie sta-
dium cyklu życia człowieka. Badania nad rozwojem człowieka starego mają długą 
tradycję, jednak w podręcznikach polskich jest on uwzględniany w ramach ogól-
nej periodyzacji rozwoju dopiero od niedawna (Tyszkowa, 1988).

Zainteresowania badawcze psychologii rozwojowej przez wiele lat obejmowały 
aspekty rozwoju dzieci i młodzieży. Obecnie badacze zajmują się także przekształ-
ceniami rozwojowymi psychiki człowieka dorosłego ze starością, jako ostatnią 
fazą dorosłości włącznie. Dla odróżnienia od tradycyjnego ujęcia, psychologię 
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rozwojową uprawianą według takiej formuły określa się „psychologią rozwoju 
człowieka”, „psychologią rozwojową w ciągu życia” bądź „psychologią rozwoju 
człowieka w ciągu życia” (Baltes, 1987, 1997; Stuart-Hamilton, 2006; Tyszkowa, 
1988).

Przy opisie sytuacji społecznej człowieka, który wszedł w okres późnej dorosło-
ści, najczęściej używane są określenia strata lub koszty starzenia się. Zdarzenia, 
które mają charakter straty, wzbudzają często silne ujemne emocje, a w sytuacji, 
gdy dotyczą wartości związanych z codziennym życiem jednostki, mogą stać się 
zdarzeniami krytycznymi. Takie zdarzenia traktowane są jako kryzysogenne, zmu-
szają bowiem jednostkę do przewartościowania celów życiowych, przyjęcia nowej 
koncepcji czy filozofii życia, zmiany ustosunkowania do otaczającej rzeczywistości.

Zmiany w funkcjonowaniu człowieka starzejącego się są wielowymiarowe. 
Przebiegają w sferze biologicznej, psychospołecznej i psychologicznej. Ponadto, 
choć wiele zmian ma charakter regresywny, część zmian ma również charakter 
progresywny.

Starzenie się jest jednak procesem indywidualnym, a poziom odczuwanych 
strat lub tzw. kosztów starzenia się zależy od cech biologicznych, psychicznych 
właściwości danej jednostki, a także jej biografii i kohorty, do której przynależy. 
Nasilenie i tempo procesów starzenia mogą być zatem inne u każdej jednostki, 
a proces starzenia się i starości może przybierać różne oblicza. 

Starość jest okresem, który nieuchronnie zbliża się do każdego człowieka. 
I choć łatwo jest wskazać moment zakończenia tego okresu, istnieją spory co 
do momentu, w którym człowiek przekracza tzw. próg starości. Ponadto w li-
teraturze przedmiotu wymieniane są różne stadia występujące w tym okresie 
oraz stosowane są odmienne kryteria starości (por. Straś-Romanowska, 2000). 
Światowa Organizacja Zdrowia dzieli starość na trzy etapy: 60.-75. r.ż. – wiek 
podeszły; 75. - 90. r.ż. – wiek starczy; 90. r.ż. i więcej – wiek sędziwy. S. Klono-
wicz (1986) nawiązując do aktywności zawodowej człowieka, przyjmuje nato-
miast pojęcie wieku poprodukcyjnego, związanego z wycofywaniem się z pracy 
zawodowej (od 60. r.ż. dla kobiet i od 65. r.ż. dla mężczyzn) i dzieli ten okres na 
starość właściwą (do 79. r.ż. włącznie) i starość sędziwą (od 80. r.ż.). Również 
Brzezińska (2006) wiąże przejście do okresu późnej dorosłości z zakończeniem 
pracy zawodowej. Według autorki należy jednak ostrożnie podchodzić do granic 
wiekowych. Ze względu na zróżnicowanie wieku przechodzenia na emeryturę 
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i wycofywania się z aktywności zawodowej u różnych osób, nie można jedno-
znacznie określić wieku, w którym jednostka wkracza w okres starości.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie problemu starzenia się zarówno 
z perspektywy indywidualnego życia człowieka, jak również w skali grupowej. 
Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy starzenie się społeczeństw oraz 
starzenia się kompetencji na rynku pracy stanowią zagrożenie, czy też mogą być 
traktowane jako wyzwanie dla polityki społecznej, ekonomii, medycyny, psycho-
logii. Podkreśla także potrzebę inwestowania w rozwój w ciągu całego życia.

Starzenie się społeczeństwa

Od wieków przedstawiciele różnych dziedzin nauki tj. medycyny, alchemii, fi-
lozofii czy religii poszukiwali przyczyn starzenia się człowieka oraz próbowali 
znaleźć sposób na wydłużenie jego życia. Poprawa warunków materialnych oraz 
postęp medycyny związany z doskonaleniem ochrony zdrowia i podnoszeniem 
kultury zdrowotnej pozwolił na częściowe zrealizowanie odwiecznych marzeń 
ludzkości o długim życiu. Przeciętny czas trwania życia ludzkiego znacznie się 
wydłużył, obserwuje się również wzrost proporcji osób starzejących się i starych 
w ogólnej populacji ludzi wielu krajów.

W oparciu o udział ludzi starszych w ogólnej strukturze ludności wyznacza-
na jest tzw. starość demograficzna, a podstawowym kryterium takiej klasyfika-
cji jest wiek chronologiczny (kalendarzowy) człowieka. Za społeczeństwo stare 
demograficznie uważa się takie, w którym odsetek osób w wieku 60 lat i więcej 
przekracza 12% lub gdy odsetek osób w wieku 65 lat i więcej przekracza 7% 
(normy ONZ przyjmują jako wiek graniczny 65 lat). Ponadto przyjmuje się, że 
jeśli odsetek ludzi w danym państwie w wieku 65 lat i więcej osiąga 7%, to kraj 
ten przekracza tzw. próg starości, jeśli zaś uzyskuje 10% – uznaje się dany kraj za 
wiekowo zaawansowany (Orzechowska, 2001). 

Na starzenie się społeczeństw wpływ mają różnorodne czynniki. Do najważ-
niejszych zaliczyć można:

• wydłużenie się czasu życia ludzkiego
• spadek dzietności kobiet
• wkraczanie w wiek emerytalny osób z tzw. powojennego „baby-boomu”
• migracje osób młodych.
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Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z roku 1999, na świecie 
żyło ok. 580 milionów ludzi powyżej 60 r.ż., w tym 355 milionów w krajach wyso-
ko rozwiniętych. Przewidywano także, że w roku 2020 liczba ludzi starych osią-
gnie 1 miliard, a w krajach najbogatszych przekroczy 700 milionów, co stanowić 
będzie ok. 30% całej populacji (Straś-Romanowska, 2000).

Według danych Eurostatu1 populacja światowa pomiędzy 1960 a 2005 rokiem, 
więcej niż podwoiła się (z 3 023 do 6 512 mln). Prognozy na rok 2050 wskazują 
kolejny wzrost do 9 140 mln. W Europie wzrost ten był znacznie niższy z 604 
do 729 mln. Ponadto prognozy wskazują na utrzymanie tendencji wzrostowej do 
2020 roku, kiedy populacja Europy zacznie się nieco zmniejszać, do 691 w 2050 
roku. Bezpośrednio w krajach UE wzrost liczby ludności był jeszcze niższy 
(z 402,6 do 497,4 mln). Według przewidywań w 2050 roku osiągnie 505,7 mln.

Obserwowany wzrost proporcji osób starzejących się i starych w populacji UE 
pozwala przewidywać, że aktualna na 2008 rok proporcja osób aktywnych za-
wodowo do osób w wieku 65+ (4:1) spadnie w roku 2060 do 2:1. Zgodnie z pro-
gnozami osoby w wieku 65 lat i starsze stanowić będą ok. 30% populacji UE, 
w porównaniu z 17% w roku 2008.

Tabela 1. Ludność w wieku poprodukcyjnym w Polsce według płci w latach 
1985-2009 (dane na 31.XII)

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 1985 1990 1995 2000 2005 2009

Ogółem:
• w tys. osób
• % ogółu ludności

4 486
12,0

4 903
12,8

5 317
13,8

5 684
14,7

5 888
15,4

6 312
16,5

W tym:
Mężczyźni:
• w tys. osób
• % ogółu mężczyzn

1 322
7,3

1 454
7,8

1 638
8,7

1 808
9,6

1 919
10,1

1 944
10,6

Kobiety:
• w tys. osób
• % ogółu kobiet

3 164
16,5

3 449
17,6

3 679
18,6

3 876
19,5

3 969
20,1

4 367
22,1

Źródło: Na podstawie „Rocznika Statystycznego RP” (1991, s. 41; 1996, s. 51; 2001, s. 101; 
2006, s. 195, 197; 2010, s. 219, 221)

1 Europe In figures – Eurostat yearbook 2010.
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Również statystyki dotyczące ludności w Polsce wskazują na wzrost propor-
cji osób przekraczających wiek poprodukcyjny w stosunku do całej populacji 
(tab. 1), a prognozy na przyszłość wskazują na dalszy wzrost tej tendencji (tab. 2).

Tabela 2. Prognoza ludności w wieku poprodukcyjnym w Polsce  
(stan w dniu 31.XII)

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 2020 2025 2030 2035

Ogółem:
• w tys. osób
• % ogółu ludności

8 368
22,1

8 997
24,0

9 289
25,3

9 622
26,7

Źródło: Na podstawie „Rocznika Statystycznego RP” 2010, s. 233

Starzenie się społeczeństwa Europy ma też bezpośredni związek z liczbą uro-
dzeń w ciągu roku, która spadła z 11,9 mln (w latach 1960-1965) do 7,4 mln 
(w latach 2000-2005), podczas gdy w skali całego świata wzrosła z 111,0 do 
133,9. Wskaźnik urodzeń w Europie (liczba urodzeń na 1000 mieszkańców) był 
w okresie 2000-2005 najniższy spośród wszystkich kontynentów i wyniósł 10,2 
(średnia na świecie 21,2). Średnia liczba dzieci rodzonych przez kobietę spadła 
z 2,6 dziecka (w latach 1960-1965) do 1,4 (pod koniec lat 90.) i utrzymywała się 
na podobnym poziomie do 2005 roku.

Aktywność zawodowa osób starszych – przejście na emeryturę

Dzięki pracy zawodowej człowiek zaspokaja różne potrzeby. Oprócz funkcji ma-
terialnej związanej z otrzymywaniem dochodów, spełnia ona również wiele funkcji 
psychologicznych. Praca pozwala ustrukturalizować czas, umożliwia szerokie kon-
takty społeczne, sprzyja stawianiu celów i podejmowaniu aktywności w celu ich 
realizacji, określa tożsamość i prestiż społeczny jednostki. Choć praca zawodowa 
stanowi też źródło wielu zagrożeń dla zdrowia pracowników, zarówno poprzez 
oddziaływania bezpośrednie, jak i pośrednio poprzez wywoływanie stresu (Kaflik-
-Pieróg, Zadworna-Cieślak, 2010), jej utrata związana z bezrobociem przyczynia się 
często do obniżenia satysfakcji z życia, wzrostu konfliktów rodzinnych, pogorsze-
nia zdrowia i innych negatywnych konsekwencji (por. T. Klonowicz, 2001; 2002).
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Zaprzestanie aktywności zawodowej związane jest z przejściem na emerytu-
rę, która dla wielu ludzi stanowi przełomowy okres w życiu. Zakończenie pracy, 
niejednokrotnie pełniącej ważną rolę w życiu człowieka, wiąże się ze zmianą peł-
nionej dotychczas roli, przeorganizowaniem dotychczasowego stylu życia, zmia-
ną aktywności. Rozpoczęcie kolejnego, ostatniego dla niektórych etapu życia, 
w istotny sposób może oddziaływać na poziom satysfakcji z życia oraz doświad-
czanych emocji (por. Pasik, 2006, 2007a, 2007b).

Praca zawodowa dostarczając możliwości współpracy, otrzymywania wpar-
cia ze strony współpracowników i podwładnych, a także radości i przyjemności 
podczas pracy, wywiera pozytywny wpływ na poczucie dobrostanu (por. Argyle, 
2004). Zakończenie aktywności zawodowej wyklucza jednostkę ze wspólnej pra-
cy z innymi, a także ogranicza lub przerywa kontakty z osobami spoza rodzinnego 
i najbliższego koleżeńskiego kręgu jednostki.

Znaniecki (1997) podkreśla także rolę, jaką odgrywa praca w wyznaczaniu spo-
łecznej roli jednostki, która tworzy społeczne „Ja” każdego człowieka. Według au-
tora, człowiek zatrudniony stanowi część złożonego układu stosunków społecz-
nych, który określa jego prawa i funkcje społeczne. Człowiek kończący aktywność 
zawodową zostaje tego pozbawiony.

Zaprzestanie aktywności zawodowej, uważane jest za jedno z najważniejszych 
wydarzeń krytycznych w tym wieku (por. Straś-Romanowska, 2000). Związane 
jest ono z utratą dotychczasowego statusu zawodowego i materialnego, a także 
utratą poczucia znaczenia, prestiżu oraz wzrostem poczucia bezużyteczności. 

Choć niektórzy twierdzą, że zmiana ta może powodować rozwój nowych za-
interesowań oraz wiązać się z wyznaczaniem sobie nowych celów (por. Susu-
łowska, 1989), Langlois i Cramer (2005) podkreślają, że bez względu na to, czy 
przejście na emeryturę jest pozytywną czy negatywną zmianą w życiu człowieka 
starszego, zawsze jest to sytuacja trudna, wymagająca przystosowania do no-
wych warunków. Jak podkreśla Wiśniewska-Roszkowska (1989), dla wielu osób 
zmiana ta stanowi dramatyczne przeżycie, zmusza do zmiany trybu życia, zago-
spodarowania czasu wolnego, zmienia ilość i jakość kontaktów interpersonal-
nych. Ponadto przejście na emeryturę może być odbierane jako sygnał kolejnego, 
a zarazem ostatniego etapu życiowego człowieka (Golińska, 2003).

Wielu badaczy zajmujących się emeryturą (Atchley, 1971; Kasl, 1980; Min-
kler, 1981, za: Beehr, 1986) podkreśla także, że emerytura jest procesem 
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rozpoczynającym się planowaniem i podejmowaniem decyzji o przejściu na emery-
turę, jeszcze przed zakończeniem życia zawodowego i trwa jeszcze przez kilka lat po 
przejściu na emeryturę. Kryzys emerytalny jest złożonym, wielowymiarowym zjawi-
skiem, które nie pozostaje obojętne dla osobowości jednostki. Jego przezwyciężenie 
może być szczególnie trudne dla osób bazujących na przeszłości. Aby tego dokonać, 
niezbędne jest odpowiednie przygotowanie, polegające na uświadomieniu i akcepta-
cji zachodzących zmian, a następnie wytworzeniu zastępczych form aktywności oraz 
umiejętnym zagospodarowaniu czasu (Susułowska, 1989). Niezwykle istotne jest 
także rozwijanie na wcześniejszych etapach tych cech i umiejętności, które w tym 
okresie mogą sprzyjać lepszej adaptacji do nowej sytuacji (Finogenow, 2008).

W Polsce aktywność zawodowa osób w wieku okołoemerytalnym jest niewielka 
i niejednokrotnie ograniczana czynnikami zewnętrznymi (Kosior, 2007; Urbaniak, 
1998; Worach-Kardas, 2007). Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez 
GUS w skali całego kraju, bardzo niewiele osób w wieku emerytalnym zachowuje 
aktywność na rynku pracy. Podkreśla się również spadek aktywności zawodowej 
w tej grupie wiekowej na przestrzeni ostatnich lat. Na początku XXI wieku w grupie 
osób powyżej 65. r.ż. współczynnik zatrudnienia wynosił 7%, podczas gdy kilkana-
ście lat wcześniej aktywnych zawodowo było ok. 25% (Sztur-Jaworska, 2003: 103).

Dane przedstawiane przez GUS2 wskazują, że w 2009 roku wskaźnik zatrud-
nienia mężczyzn od 65. roku życia wynosił 1,7%, zaś w grupie kobiet od 60. roku 
życia – jedynie 0,03%. Na rynku pracy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 
wśród wszystkich osób aktywnych zawodowo wynosił zaledwie 1,4 %. Co cieka-
we większość z tych osób miała wykształcenie skrajne (albo podstawowe, albo 
wyższe). Sugeruje to, że do rynku pracy dopuszczane są osoby starsze o bardzo 
niskich kwalifikacjach, które gotowe są podjąć się aktywności mało atrakcyjnych 
dla osób młodych, bądź też osoby o wysokich kwalifikacjach, których wiedzę i do-
świadczenie trudno zastąpić.

Wśród czynników wpływających na wycofywanie się osób w wieku okołoeme-
rytalnym wyróżnia się dwie grupy: „push” i „pull factors”. Pierwsza grupa to czyn-
niki przyciągające osoby starzejące się do przejścia na emeryturę, drugą zaś two-
rzą czynniki utrudniające utrzymanie bądź zmianę zatrudnienia, co przyczynia 
się do „wypchnięcia” tych osób z grona społeczności aktywnej zawodowo3.

2 Rocznik statystyczny RP (2010), s. 254; Mały rocznik statystyczny RP (2010).
3 Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Program 

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 października 2008.
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Jednym z nich jest nastawienie osób młodych, które uważają, że osoby star-
sze „nie mają prawa” pracować, mają przestarzałe umiejętności i nie potrafią 
odnaleźć się w nowych technologiach. Istnieje także społeczne przekonanie, że 
aktywność zawodowa osób starszych jest przyczyną trudności w znalezieniu pra-
cy przez osoby młode, ponieważ osoby starsze blokują etaty, które mogłyby być 
obsadzone przez nowych pracowników (np. Czapka, 2007).

Istotną przyczyną wycofywania się z aktywności zawodowej osób po 50 roku 
życia są liczne obawy związane z wymaganiami, jakie stawia rynek pracy. Wyni-
kają one przede wszystkim z niskiej oceny własnych kompetencji, słabej wiary 
we własne możliwości (również zdrowotne), niepewnej sytuacji na rynku pracy, 
ryzyka bezrobocia obniżającego pozycję społeczną.

Niejednokrotnie przyczyną wycofania się z rynku pracy w wieku przedeme-
rytalnym stają się naciski i wymogi ze strony środowiska zawodowego. Rozwój 
nowych technologii wymaga ciągłego przystosowywania się do zmieniających się 
warunków, radzenia sobie z zachodzącymi zmianami rozwojowymi, a dodatkowo 
ciągłego uczenia się i rozwijania nowych kompetencji.

Zmiany rozwojowe w okresie późnej dorosłości

Starzenie się traktowane jest jako długotrwały proces, przebiegający na trzech 
płaszczyznach, odpowiednio do zmian, jakie zachodzą w sferach: biologicznej, 
psychologicznej i społecznej. Proces ten jest rozłożony w czasie, ma różny prze-
bieg i charakter (Trafiałek, 2003). Efektem tego procesu jest starość, traktowana 
jako naturalna faza życia, następująca po okresie młodości i dojrzałości. Bromley 
(1969) definiuje starzenie się jako zespół zmian, które zachodzą w strukturze 
i funkcjonowaniu organizmu oraz przystosowaniu się jednostki. Autor podkreśla 
także, że starzenie się jest procesem zawiłym, skomplikowanym i ma charakter 
naturalnego zużywania się organizmu.

Straś-Romanowska (2000) podkreśla natomiast, że zmiany rozwojowe 
w okresie późnej dorosłości mają nie tylko charakter wielowymiarowy, ale także 
wielokierunkowy. Część zmian cechuje progresywność, inne zaś mają charakter 
regresywny. Prowadzi do powstania zróżnicowanego, asynchronicznego i wyso-
ce zindywidualizowanego obrazu procesu starzenia się i osobowości osoby star-
szej. 
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Główną cechą zmian biologicznych jest deterioracja czynności organizmu, tzn. 
stopniowe słabnięcie funkcji niemal wszystkich narządów ciała. Podstawą zmian 
jest zanik zdolności reprodukcyjnych komórek i ich stopniowa degeneracja (por. 
Straś-Romanowska, 2000).

Procesy fizycznego starzenia się dokonują się na płaszczyźnie zewnętrznej 
i wewnętrznej (Turner i Helms, 1999). Najbardziej widoczne zewnętrzne prze-
jawy starzenia się obejmują pojawianie się zmarszczek na skórze, utratę jej ela-
styczności, siwienie włosów, utratę uzębienia. Podkreśla się także zmiany w ogól-
nej postawie ciała i związane z nimi zmiany w sposobie chodzenia. Obserwowane 
na poziomie zewnętrznym zmiany wynikają z niewidocznych przemian degene-
racyjnych zachodzących na poziomie wewnętrznym. Zachodzą one w układzie 
nerwowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, mięśniowo-szkieletowym, 
moczowym i odpornościowym. Wśród licznych zmian wymienia się utratę pełne-
go potencjału czynnościowego serca i płuc, zmniejszenie przepływu krwi przez 
mózg, zwiększenie się kruchości kości, zmniejszenie masy i siła mięśni, osłabie-
nie układu odpornościowego. Zachodzące zmiany są przyczyną coraz częstszych 
i bardziej groźnych dla życia chorób.

Wiek późnej dorosłości wiąże się także ze zmianami w funkcjonowaniu zmy-
słów (Straś-Romanowska, 2000; Turner i Helms, 1999). Na ogół zmiany te pole-
gają na stopniowym ich pogarszaniu. Prowadzi to do wolniejszego reagowania 
na bodźce zmysłowe i ograniczenia dostępu do adekwatnych percepcyjnych in-
formacji o otoczeniu zewnętrznym. Zmiany w zakresie funkcjonowania zmysłów, 
szczególnie wzroku i słuchu wiążą się z tendencją do zależności od innych ludzi 
i ryzykiem obniżenia ogólnego poziomu funkcjonowania osób starszych.

Zgodnie z nurtem psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia, tzw. psycholo-
gii life-span, wiek podeszły traktowany jest jako kolejny okres rozwojowy, o in-
nych niż poprzednio możliwościach i o innych niż poprzednio zadaniach. Hurlock 
(1985) podkreśla, że rozwój nie zawsze polega na wzroście, często wiąże się ze 
zmianą proporcji: jedne sprawności maleją bądź zanikają, inne natomiast wzra-
stają. Odnosząc tę prawidłowość do starości, warto zwrócić uwagę, że choć moż-
liwości zewnętrzne maleją, rośnie siła możliwości wewnętrznych: wzrasta do-
świadczenie, umiejętność zachowania dystansu, rozwaga i głębokość sądu, a także 
łagodność, spokój i cierpliwość. Niektóre psychospołeczne i fizyczne deficyty 
warunkowane starzeniem się kompensowane są wzrastającym doświadczeniem 



Starzenie się społeczeństw i starzenie się kompetencji 221

i mądrością (Zych, 1999).Występujące w tym okresie spowolnienie pozwala na 
mniej gwałtowne angażowanie się, bardziej przemyślane i wyważone wyrażanie 
swojego zdania, głębsze odróżnienie rzeczy istotnych od nieważnych, wyrozumia-
łość i dobroć (por. Braun-Gałkowska, 2006).

W literaturze dotyczącej dynamiki i przebiegu procesów psychicznych osób sta-
rych przeważa pogląd, że poziom aktywności intelektualnej wykazuje zwiększającą 
się tendencję do obniżania z wiekiem. W badaniach prowadzonych przez Różycką 
(1971) osoby starsze potrzebowały dłuższego czasu do namysłu, miały więcej trud-
ności ze zrozumieniem instrukcji, miały większą rozrzutność uwagi, udzielały mniej-
szej ilość odpowiedzi niż osoby młode. Autorka zauważa jednak, że osoby starsze 
często udzielały bardziej przemyślanych odpowiedzi i popełniały też mniej błędów.

Jak wskazują wyniki badań nad strategiami rozwiązywania problemów, osoby 
starsze inaczej podchodzą do sytuacji społecznych i wymagających interpretacji 
doświadczeń życiowych niż ludzie młodzi. Osoby stare w sytuacjach problemo-
wych przejawiają tzw. myślenie postformalne, które charakteryzuje się dopusz-
czaniem więcej niż jednego prawidłowego rozwiązania, akceptacją sprzeczności 
i wieloznaczności, braniem pod uwagę ograniczeń i realiów życia. Podczas myśle-
nia postformalnego dochodzi do połączenia się sfery emocji i logiki, a to umoż-
liwia osobom starszym bardziej efektywne pokonywanie trudności w życiu co-
dziennym (Cavanaugh, 1997).

Wyniki badań nad osobowością człowieka starszego wskazują na stabilność 
pewnych cech osobowości, np. czynników wymienionych w modelu Wielkiej Piąt-
ki Costy i McCrae (por. McCrae, 2002). Choć stałość cech osobowości została po-
twierdzona w szeregu badań, to coraz częściej jednak wskazuje się na możliwość 
zmiany w zakresie podstawowych wymiarów osobowości na skutek traumatycz-
nych przeżyć, specyficznych warunków pracy bądź też zmian związanych z rozwo-
jem (por. McCrae, 2002; Oleś, 2003; Pervin i John, 2002). Ponadto różnice między 
poziomem niektórych cech, np. ekstrawersji u ludzi młodych i starych nie zawsze 
zgodne są z przewidywaniami teoretycznymi (Susułowska, 1989). Istnieją także 
dane świadczące o zmienności z wiekiem cech skorelowanych z czynnikami Wiel-
kiej Piątki, takich jak pewność siebie, dogmatyzm, poziom lęku, sztywność po-
glądów i form postępowania (Cavanaugh, 1997). W badaniach Birrena (1963, za: 
Susułowska, 1989), wykazano dużą stałość wielu cech osobowości, pojawiły się 
natomiast istotne zmiany dotyczące ograniczenia aktywności społecznej, spadku 
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orientacji na osiągnięcie celu, ograniczenia zainteresowań oraz spadku poczucia 
bezpieczeństwa.

Starzenie się kompetencji

Pojęcie kompetencji bywa rozważane na różne sposoby. Zawierają się w nim: 
wiedza, umiejętności, poziom inteligencji, cechy osobowości, zdolności, system 
wartości czy norm moralnych.

W pracy zawodowej można wymienić szereg kompetencji o szerokim i uniwer-
salnym znaczeniu. Obok tradycyjnych kwalifikacji zawodowych (tzw. twardych), 
kompetencje kluczowe (tzw. społeczne, miękkie) odgrywają ważną rolę dla efek-
tywnego wykonywania zadań bez względu na zajmowane stanowisko i charakter 
pracy. Do kompetencji kluczowych zalicza się różnorodne rodzaje umiejętności np:

• uczenia się i rozwiązywania problemów
• myślenia (dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonal-

nych)
• poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
• doskonalenia się
• komunikowania się
• argumentowania i obrony swojego zdania
• współpracy w zespole
• działania (planowania, podejmowania decyzji, projektowania działań) 

(Skrzypczak, 1998). 
Choć rola kompetencji kluczowych jest wyraźnie akcentowana, to jednak 

w większości przypadków dla skutecznego realizowania zadań równie, a niekie-
dy nawet bardziej istotne są kompetencje przypisane do konkretnych stanowisk. 
Oznacza to, że przyszły pracownik powinien poznać uwarunkowania związane 
z danym stanowiskiem (np. cel, zadania i obowiązki, związki z innymi stanowi-
skami, warunki pracy, normy obowiązujące w danej firmie) i dopiero w oparciu 
o nie rozwijać wybrane kompetencje.

Opisane wcześniej zmiany rozwojowe w okresie późnej dorosłości niejedno-
krotnie wpływają negatywnie na poziom kompetencji, których oczekuje się na 
rynku pracy. Większość osób starszych staje się nie tylko mniej sprawna fizycz-
nie, ale przede wszystkim psychicznie. Ponadto kompetencje kluczowe, które 
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często wzrastają wraz z wiekiem i nabywanym doświadczeniem, tracą na zna-
czeniu w obliczu kompetencji odpowiadających stanowiskom pracy XIX wieku. 
We współczesnym świecie bez znajomości obsługi komputera nie można wyko-
rzystywać internetu, nie można skorzystać z elektronicznych usług bankowych, 
nie można obsługiwać programów niezbędnych do prawidłowego wykonywania 
zadań na wielu stanowiskach. Nowe urządzenia i nowe technologie, które dla 
osób młodych są elementami ułatwiającymi codzienne funkcjonowanie, dla osób 
starszych niejednokrotnie stają się źródłem napięcia i lęku wynikającego z braku 
umiejętności i poczucia niedostosowania.

Ponadto wiele osób w wieku 50+ zakończyło swoją formalną edukację jeszcze 
w poprzednim systemie. W ich kompetencjach występują luki szczególnie w za-
kresie kompetencji językowych, a także umiejętności korzystania z technologii 
teleinformatycznych. Również poziom wykształcenia jest w większości przypad-
ków znacznie niższy niż w młodszej grupie wiekowej 15-49 lat4. 

Trudność w utrzymaniu się na rynku pracy wzmacnia także niechęć tej grupy 
wiekowej do aktywnego poszerzania swoich kompetencji zawodowych. Potwier-
dzeniem takiego myślenia są wyniki badań prowadzonych przez CBOS5 w 2004 
roku, w których pytano dorosłych Polaków, czy w ostatnich 12 miesiącach uczęsz-
czali na kursy bądź szkolenia. Spośród osób w wieku 18-24 lata, twierdząco od-
powiedziało 62% ankietowanych, w grupie osób w wieku 25-34 było to 43%, zaś 
w grupie osób w wieku 55-64 – jedynie 9%. Zbyt niskie i nieaktualne kwalifikacje 
zawodowe pracowników z grupy wiekowej 50+ ograniczają ich możliwości utrzy-
mania się na rynku pracy, powodują, że stają się mało atrakcyjnymi pracownikami.

Zachowanie aktywności zawodowej wymaga dostosowywania swoich kom-
petencji do wymagań, jakie niesie rynek pracy. Według badań opublikowanych 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości6 najbardziej rozwijającymi się 
sektorami są informatyczny (komputerowy) i telekomunikacyjny. Tu prawdopo-
dobnie będzie pojawiać się najwięcej nowych miejsc pracy, które będą wymagać 
ściśle określonych, a ponadto rzadkich kompetencji. Przewiduje się zapotrzebo-
wanie na teleinformatyków, mechatroników oraz ekspertów sieciowych potrafią-
cych wdrażać i administrować sieci komputerowe.

4 Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Program 
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 października 2008.

5 Komunikat z badań CBOS (2004). Polacy o swoim zatrudnieniu. s. 33-41. Warszawa.
6 K. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik (2009). Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Warszawa: Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości.
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Drugim prężnie rozwijającym się sektorem jest branża biotechnologiczna. Wie-
le ofert pracy powinno pojawić się dla nanotechnologów, specjalistów z zakresu 
ochrony środowiska a także specjalistów sektora energetycznego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem alternatywnych źródeł czystej energii. Zainteresowaniem 
cieszyć się będą także zawody „internetowe” takie jak copywriter, projektant wi-
tryn internetowych, analityk ruchu na stronach www, specjaliści od organizacji 
i sposobów prezentacji stron www, komunikacji za pomocą poczty elektronicznej.

Wśród kompetencji pracowników XIX wieku ważną rolę odgrywać będą także 
umiejętności ogólne (kompetencje kluczowe). Wymagania rynku pracy kształ-
tują się jednak odmiennie dla kadry zarządzającej i niższego personelu. Poniżej 
przedstawione zostało znaczenie najważniejszych kompetencji kluczowych dla 
osób na stanowiskach kierowniczych:

• umiejętności funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym
• pracy w zespole, umiejętności zarządzania zespołami
• kreatywności i przedsiębiorczości
• zarządzania wiedzą i infobrokrestwa
• umiejętności skutecznej komunikacji, autoprezentacji
• znajomości języków obcych
• znajomości technologii informatycznych
• wykorzystania technologii mogilnych
• gotowości do przekwalifikowania się i mobilności na rynku pracy
• ochrony własności intelektualnych
• ugruntowanych podstaw matematyki (za: Matusiak, Kuciński, Gryzik, 2009).
Z kolei waga oczekiwanych kompetencji wobec pracowników przedstawia się 

nieco inaczej:
• gotowość do przekwalifikowania się i mobilność na rynku pracy
• znajomość technologii informatycznych
• znajomość języków obcych
• umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym
• wykorzystanie technologii mobilnych
• umiejętność efektywnej komunikacji, autoprezentacji
• praca w zespole, zarządzanie zespołami
• kreatywność i przedsiębiorczość
• ugruntowanie podstaw matematyki
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• zarządzanie wiedzą i infobrokrestwo
• ochrona własności intelektualnej (za: Matusiak, Kuciński, Gryzik, 2009).
Choć rola poszczególnych kompetencji różni się w zależności od pozycji w fir-

mie, to niezależnie od wykonywanego zawodu i zajmowanego stanowiska, umie-
jętności społeczne odgrywają bardzo istotną rolę w zarówno w pozyskiwaniu, jak 
i utrzymywaniu zatrudnienia. Podczas poszukiwania pracy stanowią one wpraw-
dzie jedynie 30% sukcesu (wobec 70% wiedzy fachowej), to utrata pracy zwy-
kle następuje z powodu braku tych umiejętności (70% wobec 30% wynikających 
z braku wiedzy fachowej, merytorycznej) (Juchnowicz, 2007).

Społeczny wymiar starzenia się i starości

Zaspokajanie różnych potrzeb odbywa się w kontekście społecznym i przy 
udziale innych ludzi (por. Golińska, 2005). Kontekst ten nabiera szczególnego 
znaczenia w przypadku osób starszych. Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu 
starzejącej się jednostki jest przejście na emeryturę i zmiana statusu osoby eko-
nomicznie produktywnej na nieproduktywną. Pociąga to za sobą zmianę w rela-
cjach z rodziną, znajomymi i szerzej ujmowanym środowiskiem społecznym (por. 
Kołodziej, 2006; Straś-Romanowska, 2000; Wiśniewska-Roszkowska, 1989). Za-
chodzące zmiany dotyczą zajmowanej dotychczas pozycji w rodzinie oraz zakre-
su obowiązków i przywilejów wyznaczanych przez dorosłe dzieci.

Analizując sytuację relacji rodzinnych osób starszych, na uwagę zwraca fakt 
występowania na przełomie XX i XXI wieku zmian w funkcjonowaniu rodziny, 
widocznych w relacjach międzypokoleniowych (por. Komorowska-Pudło, 2007). 
Zmienił się model rodziny z kilkupokoleniowej na małą, złożoną z rodziców 
i dzieci, która ogranicza, a czasem uniemożliwia kontakty osoby starszej z dzieć-
mi i wnukami. Coraz częściej też pojawiają się rodziny zrekonstruowane. Choć 
wiele relacji rodzinnych osób starszych ma charakter pozytywny, coraz częściej 
można spotkać w literaturze wyniki badań wskazujące na brak zrozumienia ze 
strony rodziny i pomijanie ich opinii przy podejmowaniu ważnych decyzji (Piel-
kowa, 2000), a nawet stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz zanie-
dbania ze strony dorosłych dzieci i najbliższych krewnych (Orzechowska, 2004).

Niejednokrotnie osoby starsze w tym okresie angażują się w role dziadków. 
Dzięki temu spostrzegane są jako potrzebne dla wnuków, służące im pomocą, 
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opieką i dobrą radą (Kielar-Turska, 2000). Według Kowalika (2000) podjęcie roli 
dziadków wiąże się z pełnieniem istotnej roli w kształtowaniu w młodym poko-
leniu „tzw. mądrości życiowej, czyli refleksyjnego, odpowiedzialnego stosunku do 
życia” (tamże: 67). Jednak jak pokazują badania przeprowadzone przez Wiechet-
ka, Zarzyckiej i Steuden (2006), osoby starsze odgrywają stosunkowo niewielką 
rolę w wychowaniu młodego pokolenia. Spośród osób i instytucji kształtujących 
wartości badana młodzież podkreślała głównie rolę środków masowego przeka-
zu (61% badanych), rodziców i szkoły. Jedynie co piąty gimnazjalista wskazywał 
na rolę osób starszych (18,3%). 

W prowadzonych badaniach akcentuje się niewielki udział osób starszych 
w aktywności społecznej. Wyniki badań nad relacjami społecznymi między po-
koleniami wykazały, że kontakty społeczne seniorów ograniczają się do najbliż-
szych członków rodziny lub dotyczą indywidualnych osób tj. sąsiadów, przyjaciół 
czy kolegów. Rzadko pojawia się natomiast uczestnictwo w organizacjach spo-
łecznych (Halicka i Pędich, 2000). 

W badaniach ogólnopolskich prowadzonych w latach 1999-2001 nad polską 
starością jedynie 38% badanych osób deklarowało zainteresowanie tym, co dzie-
je się w kraju, a 33% tym, co dzieje się na świecie. Zaledwie 14% badanych przy-
należało do jakieś organizacji, na ogół jednak nie pełniło w niej żadnej funkcji 
(Halicka i Halicki, 2003).

W literaturze (por. Zych, 1999) można odnaleźć trzy hipotezy, które dotyczą 
procesu wycofywania się starszych ludzi z życia społecznego. Zgodnie z pierwszą, 
wraz z wiekiem w naturalny sposób dochodzi do obniżenia stopnia i różnorodno-
ści interakcji społecznych. Druga zakłada, że ograniczenie kontaktów wynika ze 
zmian w percepcji świata społecznego i zawężania „przestrzeni życiowej”. Trzecia 
natomiast przyjmuje, że w tym okresie życia dochodzi do zmniejszenia zaintere-
sowania życiem społecznym i przeniesieniem go na samego siebie. Rezultatem jest 
przerodzenie się troski o innych w obojętność wobec wszelkich spraw życiowych.

Inaczej przedstawia się sytuacja osób zrzeszonych w zorganizowane grupy se-
niorów, czego przykładem są Uniwersytety Trzeciego Wieku (por. Kryszkiewicz, 
2006; Orzechowska, 2006; Wojciechowska, 2008; Zaorska, 2006). Podejmowana 
przez słuchaczy aktywność społeczna obejmuje sfery ważne dla samych słucha-
czy, ale także bardzo istotne dla społeczności. Działania tych grup niejednokrot-
nie nie ograniczają się do najbliższego regionu, ale wykraczają poza granice kraju. 



Starzenie się społeczeństw i starzenie się kompetencji 227

Taka aktywność osób starszych wskazuje na występowanie dużych możliwości 
w tym zakresie, która jednak z różnych przyczyn bywa ograniczana. Człowiek 
w okresie starości może pozostawać aktywny intelektualnie, fizycznie, psychicz-
nie, może rozwijać swoje zainteresowania, utrzymywać kontakty towarzyskie, 
realizować swoje marzenia i samego siebie.

Starzenie się społeczeństw – zagrożenie czy wyzwanie

Wzrastający udział osób starzejących się i starych w populacji wielu krajów 
stwarza konieczność zainteresowania się tą grupą wiekową. Na płaszczyźnie in-
dywidualnej osoby starzejące się borykają się z koniecznością ciągłych przysto-
sowań do szybko następujących zmian ekonomicznych i społecznych oraz proble-
mami osamotnienia i izolacji. Na płaszczyźnie społecznej zwracają uwagę zmiany 
socjalnego położenia osób starszych, związane ze zmianą ich roli, miejsca i statu-
su społecznego, a niejednokrotnie ograniczające produktywność końcowych lat 
ich życia.

Starzenie się społeczeństw stanowi źródło wielu nowych wyzwań przed po-
lityką społeczną, ekonomią, medycyną, a także przed psychologią. Istotnym 
staje się potrzeba wspierania samodzielnego życia osób starszych, ponownego 
podejmowania przez nich aktywnych ról społecznych i godnego uczestniczenia 
w utrzymaniu siebie, a nie smutnego, zgorzkniałego i samotnego czekania na 
koniec życia. 

Osoby po przejściu na emeryturę doświadczają spadku fizycznych możliwości, 
pogarsza się ich stan zdrowia, częściej doświadczają samotności (Susułowska, 
1989). Muszą także przystosować się do obniżonego standardu życia, pogodzić 
się ze stratą najbliższych.

Równocześnie w tej grupie wiekowej znajdują się także osoby, które deklarują 
dobry stan zdrowia, sprawność fizyczną i psychiczną, poczucie, że wycofanie z ak-
tywności zawodowej było wymuszone czynnikami zewnętrznymi (Finogenow, 
w druku). Osoby zmuszone do przejścia na emeryturę deklarują zdecydowanie 
niższy poziom dobrostanu niż emeryci, którzy sami podjęli decyzję wycofania się 
z aktywności zawodowej. Ich satysfakcja z życia oraz poziom emocjonalnego do-
brostanu jest niższy nawet od tych osób, które czują się zmuszone do kontynu-
owania aktywności zawodowej w wieku senioralnym (tamże). 
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Konieczność przejścia na emeryturę, dotykająca dużą część populacji osób 
starszych, stanowi istotny czynnik obniżający poczucie dobrostanu. Osoby ta-
kie są często pełne żalu z powodu uniemożliwienia wykorzystywania własnych 
możliwości i ogromnego potencjału osobistego w aktywności zawodowej. Jest 
to częstym powodem poszukiwań innych form aktywności, wyznaczania sobie 
innych, pozazawodowych celów, wyzwań w zakresie własnego rozwoju, aktyw-
ności społecznych (Matejczuk, 2007). Przymus przejścia na emeryturę wiąże się 
z odebraniem człowiekowi starzejącemu się możliwości decydowania o sobie, re-
alizowania się poprzez aktywność zawodową, a to odbiera mu poczucie godności 
(Steuden, 2006).

Poczucie kontroli nad własnym życiem jest ważnym czynnikiem pomagającym 
w przystosowywaniu się do różnych wydarzeń życiowych. Sprzyja wyższej sku-
teczności w działaniu, większej aktywności, wytrwałości w rozwiązywaniu pro-
blemów związanych z życiowymi zmianami, wyższej samoocenie i wyższej ocenie 
prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu (por. Drwal, 1995). Poczucie kontroli 
nad zmianą swojej sytuacji zawodowej, możliwość decydowania o kontynuowa-
niu pracy zawodowej lub przejściu na emeryturę i zakończeniu pracy zawodowej 
wydaje się zatem niezwykle istotna zarówno z perspektywy jednostki i jej poczu-
cia dobrostanu, jak i całego społeczeństwa.

W dokumencie przygotowanym na światowe zgromadzenie w sprawie starze-
nia się, które odbyło się w 2002 roku w Madrycie, Międzynarodowa Organizacja 
Pracy przyjęła następujące zalecenia:

• Stopniowe i łagodne przechodzenie od aktywności do bierności zawodowej 
i umożliwienie ludziom starzejącym się i starym aktywności, jak długo tego 
potrzebują.

• Zapobieganie dyskryminacji ludzi starzejących się na rynku pracy.
• Umożliwianie udziału w kształceniu zawodowym.
• Wykorzystywanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

do włączania ludzi starych w rynek pracy.
• Równe traktowanie przez systemy społeczne kobiet i mężczyzn. Między in-

nymi w odniesieniu do wieku przechodzenia na emeryturę (Sztur-Jaworska, 
2003: 104).

Niewielka aktywność zawodowa osób starszych, która często wynika z ogra-
niczeń zewnętrznych i wiąże się z negatywnymi konsekwencjami przymusu 
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przejścia na emeryturę, coraz bardziej zaczyna interesować twórców polityki 
społecznej. Zaczynają oni rozważać rolę ludzi starych w społeczeństwie, wska-
zując zarówno na ich rolę jako konsumentów, jak i cenne źródło rozmaitych 
zasobów. Potencjał osób starszych zaczyna być także doceniany przez przedsię-
biorców. Z jednej strony stanowią oni grupę nabywczą, która ma określone po-
trzeby i preferencje, z drugiej zaś są oni źródłem bogatej wiedzy i doświadcze-
nia, którego często nie da się zastąpić młodzieńczym entuzjazmem i gotowością 
do ryzyka7. I chociaż poziom niektórych kompetencji zawodowych może ulec 
pogorszeniu (np. refleks, odporność na długotrwały wysiłek), to rekompensują 
to umiejętności i doświadczenie nabyte w ciągu całego dotychczasowego życia 
zawodowego.

Podstawy teoretyczne, pozwalające uznać okres późnej dorosłości jako okres 
rozwojowy, wywodzą się z psychologii rozwoju w ciągu życia. Zakłada ona rozwój 
toczący się przez całe życie i istnienie mechanizmu kompensacji kulturowej w sy-
tuacji występowania ubytków o charakterze biologicznym (Baltes, 1987; 1997). 
Zgodnie z tym ujęciem, osoby starsze mogą dzięki swoim zasobom psychicznym 
funkcjonować nie tylko na poziomie charakterystycznym dla wcześniejszego 
okresu, ale również rozwijać i nabywać nowe umiejętności, nowe jakości psy-
chiczne (Stuart-Hamilton, 2006).

Kiedy mowa jest o inwestowaniu w człowieka, zwykle wypowiedzi te dotyczą 
dzieci, młodzieży i osób młodych. Inwestycja ta wydaje się najbardziej opłacalna, 
dotyczy bowiem długiej perspektywy czasowej. Wraz z wiekiem i coraz krótszą 
perspektywą aktywności zawodowej, a także życia jako całości, inwestowanie 
w rozwój kompetencji staje się coraz mniej opłacalne i coraz bardziej kosztowne. 

Wydłużanie się czasu życia ludzkiego powoduje jednak, że inwestowanie 
w rozwój osób powyżej 50 roku życia staje się bardzo istotne również w dłuż-
szej perspektywie czasu. Aktualnie, to właśnie od osób starzejących się wymaga 
się stałego uzupełniania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, a przede wszystkim 
gotowości i umiejętności przekwalifikowania się. Powoduje to, że niezwykle waż-
nym zadaniem polityki społecznej jest stworzenie dla osób starzejących się szans 
zdobywania nowych umiejętności, przekwalifikowywania się, co umożliwiłoby 
sprostanie wymaganiom nowych technologii i umiejętności teleinformatycznych. 
Niezwykle istotnym jest organizowanie polityki kształcenia dostosowanej do tej 

7 http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/11/en/1/ef0811en.pdf
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grupy wiekowej. Ważnym zadaniem jest także organizowanie pomocy w zakresie 
zmiany kwalifikacji zawodowych, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowe-
go, a także aktywnego poszukiwania pracy. 
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Streszczenie
Europa stoi przed ogromnym wyzwaniem, a rządy poszczególnych krajów 
członkowskich muszą podjąć wspólne działania zmierzające do koordynacji 
polityki w zakresie poprawy zatrudnienia osób w wieku 50+. Proces „siwie-
nia” dotyczy co prawda nie tylko UE ale wszystkich państw na świecie. Faktem 
jest, że rodzi się coraz mniej dzieci, a społeczeństwa generalnie żyją dłużej, 
czego konsekwencją jest wzrost populacji w wieku emerytalnym. Oczywi-
stym jest, że zagrożenie dla krajowych systemów zabezpieczeń społecznych 
jest ogromne. Niemniej jednak w kontekście rozwoju ekonomicznego i utrzy-
mania tempa wzrostu gospodarczego na właściwym poziomie najważniejszy 
jest człowiek, jego doświadczenie, wiedza i umiejętności. Polityka zachęcania 
do przejścia na wcześniejszą emeryturę celem wprowadzenia na rynek pracy 
młodszych pracowników nie może mieć już zastosowania. Starzeje się społe-
czeństwo, a wraz z nim zaczynamy dostrzegać kurczenie się istotnych kwa-
lifikacji pracowniczych, których nie są w stanie zastąpić młodzi pracownicy. 
Celem niniejszego artykułu jest omówienie dotychczasowych działań zmie-
rzających do zachęcenia pracowników do dłuższego pozostania w zatrudnie-
niu. Za kluczowy czynnik sprawczy utrzymania pracowników na rynku pracy 
jak najdłużej uznano kształcenie ustawiczne, które pozwala pracownikom na 
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zwiększenie ich przydatności zarówno w miejscu pracy, jak i w rodzinie i spo-
łeczeństwie.
Słowa kluczowe
aktywne starzenie, kształcenie ustawiczne, Unia Europejska

Lifelong learning in times of ageing in Europe

Abstract
Europe in facing a great challenge and governments in Member States are forced 
to take common drastic actions towards coordination politics in the field of em-
ployability improvement of workers aged 50+. The process of graying societies 
in not only the problem of Europe but all over the world. The fact is that less chil-
dren are born and people are living longer so there is an increase of retirement 
population. This creates a great threat for the national social protection systems. 
In the scope of economic development and keeping the target of continuous eco-
nomic growth the most crucial is human being, its qualifications, experience and 
knowledge. Policy of encouraging workers to early retirement in order to intro-
duce younger workers to the labour market is not working any longer. Societies 
age getting older and together qualification are shrinking that younger worker 
are not able to replace fully. 
The aim of this article is to evaluate some of the actions directed towards encour-
agement of older workers to remain on the labour market. Lifelong learning is 
regarded here As the main driving force of keeping workers active in their work-
ing places. 
Key Words
active ageing, lifelong learning, European Union

Zmiany demograficzne w Unii Europejskiej

Europa dokonała dużego ekonomicznego i społecznego postępu w okresie 
ostatnich 50 lat. Chociaż widoczne są istotne regionalne i społeczne różnice po-
między poszczególnymi krajami członkowskimi, z całą pewnością można stwier-
dzić, że Europejczycy żyją dłużej niż kiedykolwiek przedtem – przeciętnie osiem 
do dziewięciu lat dłużej niż w roku 1960. Zwiększona długość życia jest wspania-
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łą rzeczą, ale prowadzi jednocześnie do wielu nowych problemów, jakim muszą 
stawić czoła jednostki, ich rodziny i systemy społeczne. Kolejne zmiany demo-
graficzne potęgują te wyzwania, rodzi się mniej dzieci, co oznacza mniejszą licz-
bę osób płacących na państwowe systemy emerytalne i opieki zdrowotnej oraz 
mniejszą ilość potencjalnych opiekunów dla osób starszych (www.eurofound.
europa.eu).

Analiza danych statystycznych potwierdza, że na przestrzeni ostatnich 10 
lat liczba osób w wieku 50-64 stale rosła. Porównując wartości dla roku 2008 
i 1998, odnotowano ich wzrost o prawie 15%. Biorąc pod uwagę starsze gru-
py społeczne – powyżej 80 roku życia – liczba tych osób wzrosła zatrważająco 
w ostatnim dziesięcioleciu, bo o ponad 35%. Dodatkowo, problem zmian de-
mograficznych staje się jeszcze bardziej istotny w obliczu zmniejszającego się 
udziału ludności w wieku 0-14 lat. W analizowanych okresie zarejestrowano 
spadek o 8,2%.

Rysunek 1. Ludnośc UE-27 według wybranych grup wieku (1998 = 100)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat [demo_pjan], 11.11.2010

Demograficznym wyzwaniem stojącym przed Unią Europejską jest fakt, że 
w najbliższych 20 latach przeciętny wiek pracującej populacji wzrośnie, a liczba 
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osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się. Jednocześnie obciążenia systemów 
zabezpieczeń społecznych wzrosną wraz z wydłużającym się okresem życia. 
Żeby osiągnąć trwalszy ekonomiczny i społeczny rozwój, Unia Europejska po-
stawiła sobie za cel zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób starszych. Aby 
osiągnąć zamierzone cele rządy, partnerzy społeczni i organizacje muszą razem 
pracować na rzecz wzrostu umiejętności i poprawy zatrudnienia ludzi starszych 
przy jednoczesnym poszanowaniu możliwości pracowników, zadbaniu o ich stan 
zdrowia oraz stosowaniu środków motywacyjnych dostosowanych do wieku. 
Dyskryminacja z racji wieku i negatywne stereotypy dotyczące starszych pra-
cowników muszą być powstrzymane a warunki pracy i możliwości zatrudnienia 
muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości siły roboczej w różnym wie-
ku (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 
2006: 1-2).

Dane statystyczne pokazują, że do roku 2030 wyraźnie wzrośnie liczba osób 
w wieku 65 lat zamieszkujących obecną Unię Europejską. W roku 2020 ta grupa 
stanowić będzie 1,19% ogólnej liczby ludności UE-27, a w roku 2030 odsetek tych 
osób wzroście osiągnie wartość 1,34%. Dla pozostałych grup, czyli osób w wieku 
25 i 45 lat udział w ogólnej liczbie mieszkańców UE będzie malał. 

Rysunek 2. Prognozy ludności dla UE, udział osób w wieku 25, 45 i 65 lat 
w ogólnej liczbie mieszkańców UE-27

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat [proj_08c2150p], 11.11.2010
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Tabela 1. Prognozy ludności dla Unii Europejskiej do roku 2060 (w mln osób) 

Rok
Obszar 
geograficzny 19

60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
08

20
10

20
20

20
30

20
40

20
50

20
60

UE-27 402,6 435,5 457,1 470,4 482,8 497,4 499,4 513,8 519,9 520,1 515,3 505,7
Strefa Euro 257,1 278,7 292,5 300,9 312,7 326,9 328,3 339,5 344,4 345,5 342,2 335,1
Belgia 9,1 9,7 9,9 9,9 10,2 10,7 10,8 11,3 11,7 12,0 12,2 12,3
Bułgaria 7,8 8,5 8,8 8,8 8,2 7,6 7,6 7,2 6,8 6,3 5,9 5,5
Czechy 9,6 9,9 10,3 10,4 10,3 10,4 10,4 10,5 10,4 10,2 9,9 9,5
Dania 4,6 4,9 5,1 5,1 5,3 5,5 5,5 5,7 5,8 5,9 5,9 5,9
Niemcy 72,5 78,3 78,2 79,1 82,2 82,2 82,1 81,5 80,2 77,8 74,5 70,8
Estonia 1,2 1,4 1,5 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1
Irlandia 2,8 2,9 3,4 3,5 3,8 4,4 4,6 5,4 5,9 6,2 6,5 6,8
Grecja 8,3 8,8 9,6 10,1 10,9 11,2 11,3 11,6 11,6 11,6 11,4 11,1
Hiszpania 30,3 33,6 37,2 38,8 40,0 45,3 46,7 51,1 52,7 53,3 53,2 51,9
Francja 45,5 50,5 53,7 56,6 60,5 63,8 62,6 65,6 68,0 69,9 71,0 71,8
Włochy 50,0 53,7 56,4 56,7 56,9 59,6 60,0 61,4 61,9 62,0 61,2 59,4
Cypr 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3
Łotwa 2,1 2,4 2,5 2,7 2,4 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7
Litwa 2,8 3,1 3,4 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 2,9 2,7 2,5
Luksemburg 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
Węgry 10,0 10,3 10,7 10,4 10,2 10,0 10,0 9,9 9,7 9,4 9,1 8,7
Malta 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Holandia 11,4 13,0 14,1 14,9 15,9 16,4 16,5 16,9 17,2 17,2 16,9 16,6
Austria 7,0 7,5 7,5 7,6 8,0 8,3 8,4 8,7 9,0 9,1 9,1 9,0
Polska 29,5 32,7 35,4 38,0 38,7 38,1 38,1 38,0 37,0 35,2 33,3 31,1
Portugalia 8,8 8,7 9,7 10,0 10,2 10,6 10,7 11,1 11,3 11,5 11,4 11,3
Rumunia 18,3 20,1 22,1 23,2 22,5 21,5 21,3 20,8 20,0 19,2 18,1 16,9
Słowenia 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8
Słowacja 4,0 4,5 5,0 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,1 4,9 4,5
Finlandia 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,3 5,5 5,6 5,5 5,4 5,4
Szwecja 7,5 8,0 8,3 8,5 8,9 9,2 9,3 9,9 10,3 10,5 10,7 10,9
Wielka 
Brytania 52,2 55,5 56,3 57,2 58,8 61,2 62,0 65,7 69,2 72,0 74,5 76,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat [proj_08c2150p], 11.11.2010
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Kolejno należy zwrócić uwagę, że nie tylko procesy starzenia się Europy są nie-
pokojące. Sukcesywne zmniejszanie się liczby ludności w poszczególnych krajach 
członkowskich będzie miało ogromny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy 
Europy. Prognozy ludności wskazują, że w roku 2060 w 15 spośród 27 krajów UE 
będzie mniej mieszkańców. Wyniki te są szczególnie problematyczne w przypad-
ku 7 państw, dla których przewiduje się, że zmniejszenie liczby ludności w okre-
sie 2010-2050 sięgnie ponad 16% (Bułgaria – 27,6%, Litwa – 24,2%, Łotwa – 
22,7%, Niemcy – 18,8%, Polska – 18,4%, Rumunia – 20,7%, Słowacja – 16,7%).

Twórcy polityki zaczynają ponownie rozważać rolę starszych ludzi w społeczeń-
stwie zarówno jako tych, którzy dostarczają środków do życia, jak i konsumentów. 
Jeśli bieżące poziomy wydajności w gospodarce i wysokości emerytur mają być 
utrzymane, więcej ludzi będzie musiało pracować dłużej, co oznacza konieczność 
dalszego wydłużania wieku emerytalnego. Przedsiębiorstwa coraz częściej za-
uważają potencjał drzemiący w osobach starszych, z jednej strony są to potencjal-
ni klienci charakteryzujący się istotną siłę nabywczą a z drugiej strony są źródłem 
cennych umiejętności i wiedzy w miejscu pracy (www.eurofound.europa.eu).

W czasach postępującego starzenia się społeczeństw i znacznego zmniejszania 
się populacji w wieku produkcyjnym, starsi pracownicy bezdyskusyjnie stają się 
coraz bardziej istotni dla rynku pracy. Należy zatem uznać, że są bardzo ważnym 
elementem podaży siły roboczej i kluczowym czynnikiem trwałego rozwoju Unii 
Europejskiej. Wczesne przejście na emeryturę może wydawać się dogodne dla 
przedsiębiorstw, pracowników i związków zawodowych celem złagodzenia ne-
gatywnego wpływu redukcji siły roboczej, ale skutkuje przedwczesną i trwałą 
utratą kapitału ludzkiego (Communication from The Commission to The Council, 
The European Parliament, The European Economic and Social Committee and The 
Committee of The Regions: 3-4).

Polityka unijna wobec procesów starzenia się Europy

Zarówno na poziomie Unii Europejskiej, ale i w poszczególnych krajach człon-
kowskich konieczne są działania, które utrzymają podaż siły roboczej i zabezpieczą 
zatrudnienie nawet w okresach spowolnionego wzrostu zatrudnienia. Podejście 
prewencyjne oparte na zmobilizowaniu jak największego potencjału ludzkiego 
bez względu na wiek człowieka musi być nadrzędną zasadą prowadzonej polityki. 
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Zgodnie z Europejską Strategią Zatrudnienia (ang. European Employment Star-
tegy) i Wytycznymi Polityki Gospodarczej1 (ang. Broad Economic Policy Guide-
lines – BEPG) kraje członkowskie muszą rozwijać i wprowadzać wszechstronne 
działania ukierunkowane na aktywne starzenia się. Tworzone strategie mają na 
celu zapewnić utrzymanie zatrudnienia wśród starszych pracowników, co prze-
kłada się na wprowadzenie następujących rozwiązań: 

• zachęty finansowe odwodzące od przejścia na wcześniejszą emeryturę 
i przekonywujące, że aktywność zawodowa popłaca, 

• dostęp do szkoleń i różnych form kształcenia ustawicznego oraz skutecznej 
aktywnej polityki rynku pracy, 

• stworzenie dobrych warunków pracy sprzyjających utrzymaniu pracy, 
w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stoso-
wanie elastycznych form zatrudnienia – obejmujących pracę w niepełnym 
wymiarze godzin (ang. part-time working) i przerwy w zatrudnieniu (ang. 
career breaks) – oraz dostępność usług w zakresie opieki. 

Oczywiście, zachęcanie starszych pracowników, aby pozostawali w miejscu 
pracy, musi mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych możliwościach zatrudnienia. 
Te czynniki są także podkreślane w raporcie przygotowanym przez Grupę Zada-
niową ds. Zatrudnienia (ang. The Employment Taskforce) prowadzoną pod prze-
wodnictwem byłego premiera Holandii Wima Koka (por. Jobs, Jobs, Jobs, 2003). 
Dla poszczególnych krajów europejskich autorzy raportu zalecili adekwatne do 
warunków lokalnych działania w następujących trzech obszarach: 

• zwiększenia adaptacyjności (ang. increasing adaptability), 
• zapewnienia, aby praca była realną opcją dla wszystkich (ang. make work 

a real option for all),
• inwestycje w kapitał ludzki (ang. investing in human capital).
Temat dotyczący jak najpełniejszego wdrożenia założeń Strategii Lizbońskiej 

zwłaszcza w obszarze zatrudnienia i spójności ekonomicznej był kontynuowa-
ny w raporcie przygotowanym przez Grupę Wysokiego Szczebla pt. Facing the 
challenge. Strategy for growth and employment, gdzie autorzy wskazali na dwa 
główne wyzwania, przed jakimi w chwili obecnej staje Europa. Po pierwsze, 

1 Broad Economic Policy Guidelines (BEPG), został przyjęty przez Komisję Europejską wraz z Employment 
Guidelines. Obydwa dokumenty są ukierunkowane na realizację strategii lizbońskiej i zbudowane są na tych 
samych zasadach, co ma zapewnić spójność i komplementarność działań podejmowanych w ramach koordy-
nacji polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia. BEPG ma stanowić kolejny element integracji gospodar-
czej – integracji monetarnej. 
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następuje wzrost konkurencji głównie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz 
Azji. Po drugie, proces „siwienia” Europy, który jest wynikiem zmniejszającej się 
liczby urodzeń dzieci i wzrostu długości życia. W konsekwencji prowadzi to do 
wzrostu populacji w wieku emerytalnym (European Free Trade Association, 2006: 
18-19). Kontynuując, w części zatytułowanej Budowanie rynku pracy sprzyjają-
cego większej spójności społecznej (ang. Building an inclusive labour market for 
stronger social cohesion), autorzy formułują rekomendacje w odniesieniu do ce-
lów i założeń Strategii Lizbońskiej w zakresie:

• wzrostu zatrudnienia,
• zbudowania wieloletniego programu adaptacyjności przedsiębiorstw,
• usuwania barier dla podejmowania zatrudnienia przez kobiety, 
• adaptacji europejskiego modelu socjalnego do warunków gospodarki i spo-

łeczeństwa opartych na wiedzy (por. Facing the challenge. The Lisbon Stra-
tegy for growth and employment, 2004).

Z punktu widzenia prowadzonej analizy wytyczne dotyczące poprawy zatrud-
nienia Europejczyków są istotne, gdyż mówią o wzroście stopy zatrudnienia star-
szych pracowników oraz o stopniowym wzroście efektywnego wieku przecho-
dzenia na emeryturę o pięć lat (por. Facing the challenge. The Lisbon Strategy for 
growth and employment, 2004).

Wiele krajów członkowskich buduje na nowo swoje systemy podatkowe oraz 
zabezpieczeń socjalnych (np. wypłacanie zasiłków), aby zachęcić pracowników 
do pozostawania dłużej na rynku pracy.

To obejmuje w szczególności:
• spowodowanie, by wcześniejsza emerytura była mniej atrakcyjna finansowo,
• utrudnianie pozostawania na zasiłku dla bezrobotnych, niepełnosprawnych 

i przechodzenia na wcześniejszą emeryturę aż do momentu osiągnięcia 
wieku emerytalnego, 

• promowanie rozwiązań dotyczących elastycznych okresów przejścia na 
emeryturę,

• łączenie emerytury z pracą w niepełnym wymiarze.
Rada Europy promuje perspektywę cyklu życia ukierunkowanego na pracę, jak 

i działania związane z aktywnym starzeniem się, które obejmują korzyści podat-
kowe i środki aktywnych polityk rynku pracy dostosowane do potrzeb starszych 
pracowników. Działania wspierające ze strony pracodawców są również istotne. 
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Nie mniej ważne jest zwrócenie uwagi na sprawy zdrowotne starzejących się pra-
cowników, jak i na umożliwienie im połączenia obowiązków zawodowych z tak 
istnym zagadnieniem jak szkolenia. 

Aktywne starzenie się

Unia Europejska wspiera aktywne starzenie się poprzez koordynację odpo-
wiedniej polityki, zapewnienie wymiany doświadczeń i najlepszych rozwiązań 
oraz poprzez tworzone instrumenty finansowe. Europejska Strategia Zatrud-
nienia i Wytyczne Polityki Gospodarczej stanowią ogólne wskazówki dla polity-
ki krajowej, a przez to wyznaczają zarys wszechstronnych strategii dotyczących 
dłuższego pozostawania w zatrudnieniu na poziomie Unii Europejskiej. Aktywne 
starzenie się jest coraz bardziej wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny 
(ang. European Social Fund) i powinno być w pełni włączone w priorytety fundu-
szy strukturalnych w następnym okresie programowania. 

Rysunek 3. Przeciętny wiek w chwili opuszczania zasobów pracy

Źródło: Opracowanie własne Eurostat [lfsi_exi_a], 24.10.2010

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, ludzie starsi mogą być aktywni 
w zatrudnieniu, w rodzinie i w społeczeństwie. Niemniej jednak wycofywanie się 
z płatnej pracy zawodowej w wieku 65 lat, a zwykle wcześniej, stało się już normą. 
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Inwestowanie w szkolenia i dalszą edukację osób powyżej 55 roku życia było i jest 
nadal często uważane za stratę środków finansowych i rzadko ma miejsce. Wczesne 
przejście na emeryturę w przeszłości było często wykorzystywane jako narzędzie 
restrukturyzacji, szczególne w sektorach, które walczyły o rentowność w obliczu 
międzynarodowej konkurencji, ale także w sektorze publicznym.

Przeciętnie Europejczyk opuszczał rynek pracy w 2008 w wieku 61,4 lat, przy 
czym wskaźnik ten był nieco wyższy dla kobiet (62 lata) niż dla mężczyzn (60,8 
lat). Ze względu na duże braki danych statystycznych dla roku 2008, warto prze-
analizować sytuację, jaka miała miejsce w roku 2007. Najwcześniej zasoby pracy 
w Unii Europejskiej opuszczali mieszkańcy Słowacji (58,7 lat), a najpóźniej Szwe-
dzi (63,9 lat), natomiast w roku 2007 statystyczny Polak przechodził na emery-
turę mając 59,3 lat. 

Obecnie niektóre kraje członkowskie zmierzają do podniesienia wieku emery-
talnego (np. Niemcy do 67 lat) albo starają się zachęcić pracowników, aby pozo-
stali na swoich posadach dłużej. Ta promocja możliwości utrzymania zatrudnienia 
wśród starzejącej się siły roboczej wymaga zmian w samym przedsiębiorstwie, 
na poziomie polityki krajowej i unijnej.

W szczególności, oznacza to potrzebę:
• wprowadzenia działań, które podtrzymają i będą promowały zdrowie za-

trudnionych,
• rozwijania i uaktualniania umiejętności starszych pracowników poprzez 

szkolenia zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim,
• tworzenia odpowiednich warunków pracy pozwalających na godzenie obo-

wiązków zawodowych i opiekuńczych – coraz ważniejsze w rosnącej liczbie 
starszych kobiet (w sile roboczej). (http://www.eurofound.europa.eu/pub-
docs/2008/11/en/1/ef0811en.pdf, 11.10.2010). 

Przedsiębiorstwa muszą także zwracać więcej uwagi na zapobieganie wypa-
leniu zawodowemu, co może prowadzić do długotrwałych chorób i problemów 
z utrzymaniem lub ponownym włączeniem pracowników z problemami zdrowot-
nymi do siły roboczej. Ewidentnym dowodem na to, że następuje wypalenie pra-
cowników są dane statystyczne w zakresie osób z chronicznymi problemami zdro-
wotnymi, na które znacznie częściej uskarżają się osoby w wieku 55-64 lata aniżeli 
osoby z grupy wieku 45-54 lata. Niemniej jednak chroniczne problemy zdrowotne 
w przypadku tej pierwszej grupy są również wynikiem starzenia się osób. 
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Rysunek 4. Osoby z chronicznymi schorzeniami lub problemami zdrowotnymi dla 
wybranych grup wieku (%)

Źródło: Opracowanie własne Eurostat [hlth_db_cha], 08.11.2010

Rada Europy ustaliła określone cele wobec starszych pracowników – podnie-
sienie wskaźnika zatrudnienia dla pracowników w wieku 55 do 64 lat do 50% 
i opóźnienie ich odejścia z rynku pracy, co jednoznacznie wynika z celów Stra-
tegii Lizbońskiej. W Konkluzji Rady Europejskiej na temat aktywnego starzenia 
się (Council Conclusions on Active Ageing) wskazano, że krajom członkowskim 
udało się powstrzymać odpływ starszych pracowników z siły roboczej i – co 
za tym idzie – wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wzrósł z 36,9% 
w 2000 roku do 46,2% w trzecim kwartale 2009 roku (por. Council of the Euro-
pean Union, 2010). 

Ważnym tego aspektem jest podkreślenie istoty kształcenia ustawicznego i do-
skonalenia umiejętności pracowników. Ludzie o niskim poziomie umiejętności 
mogą dwukrotnie częściej być bez pracy, niż ci o wysokich umiejętnościach, i za-
zwyczaj pracują krócej.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (2002), aktywne starzenie się jest „pro-
cesem optymalnego korzystania ze zdrowia, udziału i bezpieczeństwa w celu pod-
niesienia jakości życia” – (ang. the process of optimizing opportunities for health, par-
ticipation and security in order to enhance the quality of life as people age) (World 
Health Organization, 2002: 12). „Aktywny” odnosi się do ciągłego udziału w spo-
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łecznych, ekonomicznych, kulturowych, duchowych i obywatelskich sprawach, a nie 
tylko do zdolności bycia fizycznie aktywnym lub bycia częściom siły roboczej. Dalej 
określenie to konotuje człowieka, który jest zdolny do rozwoju fizycznego, społecz-
nego i umysłowego. Aktywność może być przyporządkowana zarówno do jednost-
ki, jak i do grupy, stąd dla przykładu w wielu analizach bada się poszczególne grupy 
wieku. Aktywność pozwala ludziom na pełne wykorzystanie swojego potencjału, 
zarówno fizycznego, jak i umysłowego podczas całego cyklu życia oraz na bycie 
wartościowym obywatelem. Aktywny to taki, który jest świadomy swoich potrzeb, 
zna swoje możliwości, potrafi formułować życzenia i oczekiwania, korzysta w pełni 
z dóbr cywilizacyjnych. Czynniki określające aktywne starzenie się obejmują:

• Różnorodne czynniki kulturowe oraz płeć;
• System ochrony zdrowia i zabezpieczeń socjalnych: promocja zdrowia i za-

pobieganie chorobom, usługi lecznicze, długoterminowa opieka, usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego;

• Czynniki behawioralne: zdrowy styl życia, wliczając w to np. palenie nikoty-
ny, spożycie alkoholu, dietę, aktywność fizyczną i używanie leków;

• Czynniki indywidualne: biologia i genetyka, czynniki psychologiczne;
• Środowisko fizyczne: bezpieczne miejsce zamieszkania, zapobieganie upad-

kom, czysta woda i powietrze, zdrowa żywność; 
• Środowisko społeczne: wsparcie społeczne, przemoc i wykorzystanie, edu-

kacja i piśmiennictwo;
• Czynniki ekonomiczne: dochód, ochrona socjalna, praca (sektor formalny 

i nieformalny).
Edukacja jest ważnym wyznacznikiem aktywnego starzenia się. Niski poziom 

edukacji i analfabetyzm są związane ze zwiększonym ryzykiem inwalidztwa 
i śmierci wśród ludzi w miarę ich starzenia się i wyższym wskaźnikiem bezro-
bocia. WHO sugeruje, że edukacja za młodu połączona z możliwościami kształce-
nia ustawicznego mogą pomóc ludziom rozwinąć umiejętności i pewność siebie, 
które są niezbędne, aby przystosować się i pozostać niezależnym w miarę sta-
rzenia się. Edukacja międzypokoleniowa jest źródłem wielu rodzajów pozytyw-
nych efektów, jak pokazały badania młodzi ludzie, którzy uczą się ze starszymi, 
mają bardziej pozytywne i realistyczne postawy wobec starszych pokoleń (WHO, 
2002) (Ala-Mutka, Malanowski, Punie, Cabrera, 2008: 11-15).
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Kształcenie ustawiczne – główne założenia 

Idea edukacji ustawicznej jest coraz bardziej popularna w krajach rozwinię-
tych. Wzrost gospodarczy jest wynikiem nie tylko postępu technologicznego 
i technicznego, ale przede wszystkim konstytuowania społeczeństwa opartego 
na wiedzy, otwartego na wyzwania współczesności, pozytywnie reagującego na 
zmiany warunków życia.

Pojęcie gospodarki opartej na wiedzy pojawiło się na początku lat 90. XX wie-
ku. Na początku określenie to było używane w odniesieniu do gospodarki ame-
rykańskiej jako tej, która miała największą zdolność do generowania nowych 
technologii (Woronecki, 2001:51) Gospodarka oparta na wiedzy według de-
finicji OECD, jest to taki typ gospodarki, który oparty jest wprost na tworzeniu 
traktowanym jako produkcja oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji 
oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji (The Future of the Global 
Economy. Towards A Long Boom?, 1999: 82). Są więc trzy etapy będące podstawą 
rozwoju gospodarczego: produkcja, dystrybucja, wdrożenie. Wiedza jest okre-
ślonym produktem (niezależnym bytem), który napędza rozwój gospodarek na 
całym świecie.

Możemy zatem uznać, że jednym z podstawowych obszarów sprzyjających roz-
wojowi gospodarki opartej na wiedzy jest kształcenie ustawiczne. Kształcenie 
ustawiczne traktuje się zarówno jako instrument podniesienia ogólnego poziomu 
wiedzy i umiejętności dostosowania do zmieniających się warunków, ale także jako 
sposób podnoszenia uczestnictwa i aktywności obywateli w życiu społecznym, 
politycznym i kulturalnym. Stanowi ono też podstawę stabilności demokracji 
i komunikacji społecznej.

Kształcenie ustawiczne ma za zadanie służyć społeczeństwu a poprzez procesy 
ciągłego uczenia się obywateli zmierzać ku postępowi technologicznemu. W kon-
tekście tych rozważań, aby edukacja permanentna mogła służyć obywatelom 
musi być użyteczna dla jednostki uczestniczącej w procesie ciągłego podnoszenia 
wiedzy, w tym kwalifikacji zawodowych. Zatem edukacja ustawiczna to proces 
warunkujący możliwie wszechstronny rozwój osobowości, kształtowanie okre-
ślonych uzdolnień, zainteresowań i ogólnej sprawności umysłowej.



Monografia – Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z250

Kształcenie ustawiczne starszych pracowników

Przyszłość starszych obywateli nierozerwalnie wiąże się ze znaczeniem słowa 
aktywny. Aktywny zarówno na polu zawodowym jak i rodzinnym oznacza, że oso-
by w wieku 45+ czy nawet 55+ nie powinny wycofywać się z dotychczasowych 
obowiązków, ich wiedza, doświadczenie czy też kompetencje są kluczowe dla 
społeczeństwa.

Starsi pracownicy coraz częściej dokonują wyboru, który oznacza dłuższe po-
zostanie w stanie zatrudnienia, a nie poza nim. Utrzymanie zatrudnienia w wie-
ku przedemerytalnym musi być wspólną decyzją pracownika i pracodawcy, gdyż 
wymaga dalszego szkolenia pracownika i/lub ewentualnego zreorganizowania 
jego pracy. W interesie przedsiębiorstw jest wspomagać działania aktywnego sta-
rzenia się tworząc emerytowanym pracownikom możliwość powrotu do zatrud-
nienia lub pozostania na zreorganizowanych stanowiskach zgodnie z zaszerego-
waniem pracownika, wykształceniem i stopniem umiejętności. Jest oczywiście 
bardzo prawdopodobne, że pracownik zostanie u pracodawcy z czystej przyjem-
ności jaką znajdowanej w zatrudnieniu i obowiązkach zawodowych. Chociaż nie 
można oczekiwać natychmiastowego entuzjazmu ze strony starszych pracowni-
ków dla propozycji, by pracowali dłużej, co niewątpliwie jest we wspólnym in-
teresie zarówno przedsiębiorstw, jak i samych zainteresowanych, to niedobór 
młodych pracowników skłonił zarządy by zastanowić się nad odpływem umiejęt-
ności starszych pracowników (Thijssen, Rocco, 2010: 14-17). 

Większość przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że w dłuższej perspektywie cza-
su, zasoby umiejętności będą się kurczyć z powodu starzenia się społeczeństw. 
Nawet jeśli przedsiębiorcy są zwolennikami idei dłuższego okresu pracy w cyklu 
życia, wcześniejsze emerytury będą czasami rozważane jako atrakcyjne w krótkim 
okresie czasu, zwłaszcza gdy przedsiębiorstwa rozważają zmniejszenie wielkości 
zatrudnienia ze względu na redukcję kosztów i utrzymanie się na konkurencyjnym 
rynku. 

Ekonomiczne i społeczne konsekwencje starzenia się populacji w Europie 
stwarzają znaczące wyzwania w nadchodzących dekadach, chociaż starość łatwo 
przewidzieć, naukowcy i politycy nie przywiązywali wiele uwagi do tego tema-
tu aż do lat 90. XX wieku. Kiedy to prognozy populacji zaczęły odsłaniać istotne 
zmiany w składzie populacji z mniejszą ilością młodych ludzi i dużym wzrostem 
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ludzi starszych, wiele krajów zdało sobie sprawę, że bez właściwych działań 
utrzymanie na odpowiednim poziomie systemu zabezpieczeń socjalnych oraz 
systemów emerytalnych będzie zagrożone i mogą pojawić się niedobory na rynku 
pracy. Nasilające się obawy dotyczące finansowych i ekonomicznych konsekwen-
cji rozległego starzenia się populacji wzmogły dyskusję o znaczeniu dłuższego 
okresu pracy w kategoriach edukacyjno-szkoleniowych. Chociaż dynamika miej-
sca pracy wpływa na wszystkich pracowników, kształcenie ustawiczne skupia się 
głównie na pracownikach młodszych i w średnim wieku. Oznacza to, że oferta 
placówek zaangażowanych w edukację permanentną jest lepiej dostosowana 
do potrzeb i możliwości osób młodszych aniżeli starszych. Podczas gdy ogólny 
udział w kształceniu ustawicznym rośnie, utrzymuje się ciągle rozwarstwienie 
między młodszymi i starszymi pracownikami. Sprzeczne wnioski uniemożliwiają 
oszacowanie, co odpowiada za taki stan rzeczy. Warto zauważyć, że pracodawcy 
cenią doświadczenie, które dojrzali pracownicy wnoszą do pracy i podkreślają 
ich większe zaangażowanie jako czynnik pozytywny. Niemniej jednak traktowa-
nie stereotypowo starszych pracowników pozostaje głównym czynnikiem utrud-
niającym podtrzymanie uczestnictwa ludzi starszych w rynku pracy i zapewnie-
niem właściwej dostępności szkoleń (Por. European Centre for the Development 
of Vocational Training, 2010).

Systemy szkoleniowo-edukacyjne, które sprawdzają się w przypadku młod-
szych pokoleń, są niekoniecznie skuteczne dla ludzi w ostatnim etapie ich kariery 
zawodowej. Aktualnie, tradycyjne skupienie uwagi na formalnym szkoleniu ustę-
puje idei przyjaznemu dla wieku miejscu pracy, pozaformalnemu i nieformalne-
mu kształceniu zachęcającemu do rozwijania kompetencji w organizacjach, które 
cenią i wpierają kształcenie pracowników bez względu na wiek. Statystycznie 
przeciętny Europejczyk korzysta z różnych form kształcenia pozaformalnego, 
aby polepszyć jakość pracy lub zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe (64% 
respondentów). Ponad połowa ankietowanych decyduje się na udział w niefor-
malnych kształceniu permanentnym, aby zdobyć nową wiedzę lub umiejętności 
związane z rozwijaniem interesujących zagadnień (51% wskazań)2. 

2 Wyniki badań europejskich Adult Education Survey
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Rysunek 6. Powody, dla których mieszkancy UE korzystają z pozaformalnego 
kształcenia ustawicznego, średnia dla UE-27

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat [trng_aes_142], 19.10.2010

W różnych dziedzinach nauki podejmowane są liczne dyskusje na temat odej-
ścia od odwodzenia pracowników starszych od aktywności na rzecz utrzymania 
ich zatrudnienia w celu pełnego wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia, tak 
cennego w dobie procesów globalizacyjnych. Po pierwsze, skuteczne aktywne 
starzenie się wymaga zaangażowania i udziału ze strony starzejących się pracow-
ników i pracodawców w kontekście wspierania kształcenia i uznania specyficzne 
potrzeb starzejących się pracowników. Po drugie, nie można osiągnąć długotrwa-
łego udziału w rynku pracy społeczeństwa w zaawansowanym wieku bez głę-
bokiego zrozumienia procesów starzenia się, systemów zatrudnienia i potrzeby 
kształcenia oraz związków, jakie między tymi procesami zachodzą (European 
Centre for the Development of Vocational Training, 2010: 1-2). 

Bieżące zmiany demograficzne spowodują dalekosiężne zmiany w następnych 
kilku latach. Malejące wskaźniki śmiertelności, rosnące trwanie życia i niskie 
wskaźniki płodności doprowadzają do zmiany w strukturze wieku społeczeństw. 
W latach 50. XX wieku średnia wieku populacji wynosiła 23,9 lat; wzrosła ona do 
28 lat w roku 2005. W roku 2050 będzie wynosiła 38,1 lat (Luger, Mulder, 2010: 
58-61). W krajach bardziej rozwiniętych oczekuje się, że będzie wynosić 45,7 lat 
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(por. Timonen, 2008). W literaturze przedmiotu znajdujmy potwierdzenie, że 
udział osób w wieku powyżej 50 roku życia w sile roboczej będzie rósł, a do roku 
2035 może osiągnąć nawet 30% (Illmarinen, 2004: 29-45).

Dodatkowo, najnowszy Rocznik Statystyczny UE podaje, że ludność powyżej 65 
roku życia w roku 2060 będzie stanowiła 30% ogółu populacji UE-27 wobec 17% 
w roku 2008 (European Union, 2010: 162). Zatem tempo starzenia się obywate-
li UE jest zatrważająco szybkie. Te wielkości ilustrują ogromne przyrosty liczby 
starszych pracowników, dlatego też jest rzeczą ważną, aby przyjrzeć się tej gru-
pie bardziej dokładnie szczególnie z punktu widzenia dłuższego funkcjonowania 
tej grupy na rynku pracy. Z tym nierozerwalnie związany jest rozwój pracownika 
i jego udział w działaniach edukacyjno-szkoleniowych. OECD w roku 2006 wyróż-
niło trzy aspekty starzenia się: starzenie indywidualne, starzenie populacji i jako-
ściowe aspekty starzenia. Starzenie indywidualne oznacza, że ludzie żyją dłużej. 
Starzenie populacji oznacza, że jest dużo starszych ludzi w stosunku do ludzi mło-
dych. Jakościowe aspekty starzenia obejmują zmieniające się oczekiwania star-
szych ludzi (Por. OECD, 2006). Wszystkie te aspekty maja wyraźny wpływ na rolę 
starszych pracowników we współczesnych społeczeństwach. Z perspektywy spo-
łecznej, zmiany demograficzne odnoszą się do „siwiejącego” społeczeństwa (por. 
Timonen, 2008; por. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2541810/
pdf/bmj00465-0044.pdf 12.11.2010). 

Z perspektywy ekonomicznej, zmiany demograficzne odnoszą się zmieniającej 
się liczby młodszych zatrudnionych w nadchodzących latach. Modele wczesnej 
emerytury nie są już satysfakcjonującymi strategiami rozwoju zasobów ludzkich. 
Przeciwnie, starsi pracownicy będą dłużej potrzebni, zwłaszcza, że nie ma dowo-
dów empirycznych na to, że pracownicy z grupy wieku od 55 do 64 lat mogą być 
w pełni zastąpieni przez osoby młodsze. Przemawia za tym fakt, że najczęściej 
odpływ starszych grup pracowniczych następuje w innych sektorach aniżeli te, do 
których napływa młodsza siła robocza (Communication from The Commission to 
The Council, The European Parliament, The European Economic and Social Com-
mittee and The Committee of The Regions: 9). Praca przez nich wykonywana, ich 
doświadczenie i ich potencjał do dalszej edukacji stają się niezbędną wartością 
dla przedsiębiorstw (por. Tikkanen, 2006). Z perspektywy jednostki wiek wiąże 
się z utratą zdolności poznawczej i możliwości uczenia się, chociaż (Verhaegen 
i Salthouse, 1997). Tikkanen krytykuje te negatywne zapatrywania na starszych 
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ludzi. Co więcej podkreśla, że zatrudnianie pracowników w jakiejkolwiek grupie 
wieku, młodszej czy też starszej niesie za sobą korzyści i ewentualne problemy 
(Tikkanen, 2006: 18-42). Starzenie się może być uważane za zagrożenie albo za 
szansę. Starsze grupy społeczne muszą się nauczyć, jak pozostać użytecznymi dla 
społeczeństwa, gospodarki i dla siebie samych.

Chociaż kształcenie ustawiczne jest ważne, są empiryczne dowody na to, że udział 
pracowników w szkoleniach maleje wraz z wiekiem. Szczególnie w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach udział starszych pracowników w kształceniu jest niski. 

Dane statystyczne wskazują, że udział pracowników w zawodowym kształce-
niu ustawicznym dla poszczególnych grup wieku różni się w zależności od wiel-
kości przedsiębiorstwa. Ogólnie można stwierdzić, że im większe przedsiębior-
stwo, tym większy odsetek pracowników uczestniczy w zawodowym kształceniu 
ustawicznym. Dla przykładu, udział pracowników w wieku 25-54 w zawodowym 
kształceniu ustawicznym, którzy pracują w małym przedsiębiorstwie, jest dwu-
krotnie niższy aniżeli tych, którzy zatrudniani są przez duże przedsiębiorstwa 
(250-499 zatrudnionych). W grupie wieku powyżej 55 lat rozbieżności pomiędzy 
mniejszymi a większymi przedsiębiorstwami w udziale pracowników w szkole-
niach są nawet większe. 

Rysunek 7. Udział pracowników w wieku 25-54 lata w zawodowym kształceniu 
ustawicznym według wielkości przedsiębiorstw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat [trng_cvts3_44], 12.11.2010
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Może to być spowodowane różnymi czynnikami:
• indywidualne cechy starszych pracowników (takie jak brak motywacji), 
• brak wsparcia ze strony szefów lub współpracowników, 
• niedostateczna dostępność szkoleń odpowiadających potrzebom starszych 

pracowników, 
• aspekty praktyczne, takie jak: koszt szkolenia i brak czasu. 
Fakt, że starsi pracownicy rzadko uczestniczą w formalnym szkoleniu, prowadzi 

do pytania, czy ich uczenie się różni się od tegoż młodszych pracowników. W kon-
tekście tego pytania rzeczą konieczną jest określenie, jak można mierzyć naukę 
starszych pracowników. Wymaga to głębszego zrozumienia procesów uczenia się 
starszych pracowników i determinant uczenia się (Luger, Mulder, 2010: 58-61). 

Rysunek 8. Powody, dla których przeciętnie mieszkaniec UE nie korzysta 
z kształcenia ustawicznego (UE-27)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat [trng_aes_176], 09.09.2010

Na plan pierwszy wysuwa się konieczność zapewnienia pracownikom możli-
wości godzenia życia rodzinnego z edukacją i szkoleniami. W badaniach Adult 
Education Survey na pierwszym miejscu, jako powód nie korzystania z kształ-
cenia ustawicznego, pojawia się brak czasu spowodowany obowiązkami rodzin-
nymi (40,2% odpowiedzi). O ile w tej kwestii niewątpliwe konieczna jest rów-
nież determinacja ze strony pracownika i reorganizacja własnych obowiązków 
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poza pracą, o tyle wyzwanie, jakim jest zmniejszenie wpływu drugiej z barier, stoi 
głównie przed przedsiębiorcami. Właśnie na drugim miejscu wskazali respon-
denci niemożliwość pogodzenia aktywności szkoleniowo-edukacyjnej z harmo-
nogramem obowiązków zawodowych (38,7% wskazań dla tego wariantu). 

Podsumowanie

W artykule skoncentrowano się na procesach starzenia się Europy w kontek-
ście potrzeby udziału w kształceniu ustawicznym starszych grup pracowników 
w miejscu pracy oraz poza nim. Niewątpliwie należy zwrócić uwagę, że proces 
starzenia się jest faktem, a jego dalsze pogłębianie się jest nieuniknione w skali 
globalnej. Rządy, partnerzy społeczni oraz pozostałe organizacje wzywane są do 
jak największej aktywności w tworzeniu i promowaniu aktywnego starzenia się 
oraz aktywnych polityk pracy dostosowanych do potrzeb starzejących się mas 
społecznych. 

Szeroko zakrojone studia literaturowe oraz badania statystyczne potwierdziły, 
że:

• nadal panuje na rynku pracy stereotyp pracownika starszego jako pracow-
nika gorszego,

• pracownicy powoli zaczynają przejawiać zainteresowanie utrzymaniem za-
trudnienia starszych grup społecznych niemniej jednak cały czas uważają, 
że zastępowanie starszych pracowników młodszymi jest w perspektywie 
krótkofalowej dobrą strategią na redukcję kosztów zatrudnienia,

• uważa się, że jeden młodszy pracownik jest w stanie zastąpić kilku star-
szych pracowników,

• wcześniejsze emerytury w wielu krajach są traktowane jako doskonała furt-
ka na „ucieczkę” z rynku pracy.

Wymienione wnioski wskazują jednoznacznie, że faktyczny stan zaawansowa-
nia prac nad procesem aktywnego starzenia się Europy wymaga nie tylko zaan-
gażowania ze strony twórców polityki, ale przede wszystkim ze strony samych 
zainteresowanych. Warunki pracy powinny zachęcać pracowników do pozosta-
nia na rynku pracy, tylko wówczas bez względu na wiek pracownik będzie dążył 
do pozostania w zatrudnieniu i dalszej edukacji.
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Załącznik 1 do artykułu:

Bogna Kędzierska, Marta Znajmiecka-Sikora

Kwalifikacje i kompetencje psychologa w kontekście nowych 
wyzwań na rynku pracy.

Tabela 1. Wykaz uczelni na których prowadzone jest kształcenie na kierunku 
psychologia wraz z wskazaniem specjalizacji

Uniwersytet Wydział Specjalizacja
Akademia 
Pedagogiki 
Specjalnej

Wydział Stosowanych 
Nauk Społecznych

psychologia kliniczna

stosowana psychologia społeczna

Katolicki 
Uniwersytet 
Lubelski

Wydział Nauk 
Społecznych  
(Instytut Psychologii)

psychologia kliniczna i osobowości
psychologia edukacji i komunikacji
psychologia marketingu, organizacji 
i zarządzania
psychologia społeczna i kulturowa
psychoprofilaktyka i psychoterapia

Uniwersytet 
Gdański

Wydział Nauk 
Społecznych

psychologia kliniczna 
psychologia dzieci i młodzieży 
patologie społeczne i psychologia sądowo-
penitencjarna 
psychologia organizacji i zarządzania 
psychologia rodziny 
psychologia międzykulturowa i psychologia 
rodzaju 
neurobiopsychologia

Uniwersytet 
im. Adama 
Mickiewicza 
w Poznaniu

Wydział Nauk 
Społecznych  
(Instytut Psychologii)

psychologia kliniczna, 
psychologia edukacji
psychologia pracy i organizacji, psychologia 
społeczna, 
psychologia społeczna
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Uniwersytet 
Jagielloński

Wydział Filozoficzny
(Instytut Psychologii)

psychologia kliniczna
psychologia kliniczna dziecka
psychologia organizacji
psychologia reklamy i zachowań 
konsumenckich
psychologia rodziny i edukacji
psychologia sądowa
psychologia sportu
psychologia twórczości
psychologia zdrowia

Wydział Zarządzania 
i Komunikacji 
Społecznej 
(Instytut Psychologii 
Stosowanej)

psychologia sądowa i penitencjarna
rodzina, wychowanie i kształcenie
psychologia społeczna i komunikowania się
psychologia pracy, organizacji i zarządzania
zdrowie i choroba
psychologia zaburzeń zachowania i pomoc 
psychologiczna
prewencja i interwencja psychologiczna 
w społeczności

Uniwersytet 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 
w Warszawie

Wydział Filozofii 
Chrześcijańskiej
(Instytut Psychologii)

psychologia ogólna i metodologia badań 
psychologicznych
psychologia kliniczna i osobowości
psychologia rozwojowa, wychowawcza 
i rodziny
psychologia pracy i stresu
psychologia sądowa i penitencjarna
psychologia zdrowia i niepełnosprawności

Uniwersytet 
Kazimierza 
Wielkiego 
w Bydgoszczy

Wydział Pedagogiki 
i Psychologii
(Instytut Psychologii)

psychologia kliniczna
psychologia społeczna
psychologia zdrowia i rehabilitacji
wspomaganie rozwoju
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Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk 
o Wychowaniu 
(Instytut Psychologii)

psychologia zdrowia i kliniczna
psychologia rodziny i edukacji
psychologia doradztwa zawodowego 
i organizacji

Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie

Wydział Pedagogiki 
i Psychologii

psychologia rodziny
psychologia społeczna
psychologia edukacyjna
psychologia kliniczna i neuropsychologia
psychologia komunikacji społecznej 
(specjalność międzywydziałowa)

Uniwersytet 
Szczeciński

Wydział 
Humanistyczny 
(Instytut Psychologii)

psychologia kliniczna
stosowana psychologia społeczna

Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki 
i Psychologii
(Instytut Psychologii)

psychologia kliniczna człowieka dorosłego
psychologia sądowa
psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci 
i młodzieży
psychologia pracy i organizacji 
(menedżerska)
psychologia zdrowia i choroby

Uniwersytet 
Opolski

Wydział Historyczno-
Pedagogiczny
(Instytut Psychologii)

psychologia społeczna
psychologia kliniczna

Uniwersytet 
Warszawski

Wydział Psychologii neuropsychologia kliniczna
wspieranie rozwoju osobowości
terapia rodzin i małżeństw
psychologia ekonomiczna
psychologia środowiskowa
psychologia rehabilitacyjna dzieci 
i młodzieży
psychologia kliniczna dziecka
psychologia organizacji i pracy
psychologia sądowa
psychologia wychowawcza stosowana
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psychologia zdrowia
psychometria stosowana

Uniwersytet 
Wrocławski 

Wydział Nauk 
Historycznych 
i Pedagogicznych
(Instytut Psychologii)

psychologia kliniczna i zdrowia
psychologia zarządzania
psychologia społeczna – zastosowania 
w praktyce
psychologia wychowania i edukacji
psychologia rozwoju i psychopatologia 
rozwoju dzieci i młodzieży

Szkoła Wyższa 
Psychologii 
Społecznej

Wydział Psychologii 
w Warszawie

psychologia ogólna
psychologia społeczna
psychologia międzykulturowa
psychologia kliniczna
psychologia kliniczna dziecka
psychologia nowych technologii
psychologia sportu i rekreacji
psychologia biznesu: zarządzanie 
marketingowe
psychologia biznesu: zarządzanie zasobami 
ludzkimi
neurokognitywistyka
psychologia jako drugi kierunek
Psychology in English

Wydział Zamiejscowy 
w Sopocie

psychologia ogólna
psychologia kliniczna i zdrowia
psychologia organizacji i zarządzania
psychologia wspomagania rozwoju
psychologia dla magistrów, psychologia w 
indywidualnej organizacji studiów

Wydział Zamiejscowy 
we Wrocławiu

psychologia społeczna
psychologia kliniczna
psychologia rehabilitacji
psychologia zarządzania i marketingu
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Wydział Zamiejscowy 
w Poznaniu

psychologia kliniczna
stosowana psychologia społeczna

Wydział Zamiejscowy 
w Katowicach

psychologia kliniczna
psychologia przedsiębiorczości 
i zarządzania
psychologia społeczna

Wyższa Szkoła 
Biznesu – National-
Louis University w 
Nowym Sączu 

Wydział Psychologii psychologia kliniczna i osobowości

psychologia wychowawcza 
i psychoprofilaktyka
psychologia organizacji i zarządzania

Wyższa Szkoła 
Ekonomii 
i Innowacji 
w Lublinie 

Wydział Pedagogiki psychologia organizacji i zarządzania

psychologia społeczna
psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna

psychologia sportu rekreacyjnego 
i wyczynowego
psychologia sądowa i penitencjarna

Wyższa Szkoła 
Finansów 
i Zarządzania 
w Warszawie 

Wydział Psychologii neuropsychologia kliniczna

psychologia kliniczna
psychologia mediów
psychologia przedsiębiorczości 
i zarządzania
psychologia sądowo-penitencjarna
psychologia zdrowia i psychoterapia

psychoterapia i terapia seksualna
stosowana psychologia społeczna
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Załącznik 2 do artykułu:

Elżbieta Roszko

Kształcenie ustawiczne w dobie postępującego starzenia 
się Europy

Tabela 1. Ludnośc według wyszczególnionych grup wieku w roku 2008

grupy 
wiekowe

Obszar 
geograficzny

0-14 lat 15-24 
lata

25-49 
lat

50-64 
lata

65-79 
lat

powyżej 
80 lat

UE-27 15,7 12,5 36,2 18,6 12,7 4,3
Strefa Euro 15,5 11,7 36,5 18,4 13,2 4,6
Belgia 16,9 12,1 35,1 18,8 12,4 4,7
Bułgaria 13,4 13,1 35,7 20,5 13,7 3,6
Czechy 14,2 13,0 37,0 21,2 11,2 3,4
Dania 18,4 11,7 34,4 19,9 11,5 4,1
Niemcy 13,7 11,6 36,0 18,6 15,3 4,6
Estonia 14,8 15,2 34,8 18,0 13,5 3,7
Irlandia 20,6 14,1 38,9 15,5 8,2 2,7
Grecja 14,3 11,2 37,6 18,3 14,6 4,1
Hiszpania 14,6 11,2 40,6 16,9 12,0 4,6
Francja 18,5 12,8 33,7 18,6 11,5 4,9
Włochy 14,0 10,2 37,2 18,6 14,6 5,5
Cypr 17,4 15,4 37,4 17,3 9,7 2,8
Łotwa 13,8 15,6 35,7 17,8 13,7 3,5
Litwa 15,4 15,9 36,1 16,8 12,6 3,3
Luksemburg 18,2 11,8 38,7 17,3 10,6 3,4
Węgry 15,0 12,7 35,7 20,4 12,5 3,7
Malta 16,2 14,1 34,5 21,3 10,7 2,8
Holandia 17,9 12,1 35,6 19,7 11,0 3,8
Austria 15,4 12,3 37,4 17,8 12,6 4,6
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Polska 15,5 15,5 36,0 19,6 10,5 3,0
Portugalia 15,3 11,6 37,4 18,2 13,2 2,5
Rumunia 15,2 14,6 37,0 18,2 12,1 2,8
Słowenia 13,9 12,2 37,6 19,9 12,7 3,6
Słowacja 15,8 15,3 38,1 18,8 9,4 2,6
Finlandia 16,9 12,4 32,7 21,5 12,2 4,3
Szwecja 16,8 13,0 33,0 19,6 12,2 5,3
Wielka Brytania 17,6 13,4 34,9 18,0 11,6 4,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat [tps00010], 19.10.2010

Rysunek 1. Ludność Unii Europejskiej (UE-27) dla dwóch wybranych grup wieku 
w roku 2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat [tps00010], 19.10.2010
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Tabela 2. Udział mieszkańców UE w wieku 25-64 lata w systemie kształcenia 
usatwicznego w latach 2009-2000

Rok
Obszar  
geograficzny

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

UE (UE-27) 9,3 9,4 9,5 9,7 9,8 9,3 8,5 7,2 7,1 7,1
Belgia 6,8 6,8 7,2 7,5 8,3 8,6 7 6 6,4 6,2
Bułgaria 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 b/d
Czechy 6,8 7,8 5,7 5,6 5,6 5,8 5,1 5,6 b/d b/d
Dania 31,6 30,2 29,2 29,2 27,4 25,6 24,2 18 18,4 19,4
Niemcy 7,8 7,9 7,8 7,5 7,7 7,4 6,0 5,8 5,2 5,2
Estonia 10,5 9,8 7 6,5 5,9 6,4 6,7 5,4 5,4 6,5
Irlandia 6,3 7,1 7,6 7,3 7,4 6,1 5,9 5,5 b/d b/d
Grecja 3,3 2,9 2,1 1,9 1,9 1,8 2,6 1,1 1,2 1
Hiszpania 10,4 10,4 10,4 10,4 10,5 4,7 4,7 4,4 4,4 4,1
Francja 6 6 7,5 7,7 7,1 7,1 7,1 2,7 2,7 2,8
Włochy 6 6,3 6,2 6,1 5,8 6,3 4,5 4,4 4,5 4,8
Cypr 7,8 8,5 8,4 7,1 5,9 9,3 7,9 3,7 3,4 3,1
Łotwa 5,3 6,8 7,1 6,9 7,9 8,4 7,8 7,3 b/d b/d
Litwa 4,5 4,9 5,3 4,9 6 5,9 3,8 3,0 3,5 2,8
Luksemburg 13,4 8,5 7 8,2 8,5 9,8 6,5 7,7 5,3 4,8
Węgry 2,7 3,1 3,6 3,8 3,9 4 4,5 2,9 2,7 2,9
Malta 5,8 6,2 6 5,4 5,3 4,3 4,2 4,4 4,6 4,5
Holandia 17 17 16,6 15,6 15,9 16,4 16,4 15,8 15,9 15,5
Austria 13,8 13,2 12,8 13,1 12,9 11,6 8,6 7,5 8,2 8,3
Polska 4,7 4,7 5,1 4,7 4,9 5,0 4,4 4,2 4,3 b/d
Portugalia 6,5 5,3 4,4 4,2 4,1 4,3 3,2 2,9 3,3 3,4
Rumunia 1,5 1,5 1,3 1,3 1,6 1,4 1,1 1 1 0,9
Słowenia 14,6 13,9 14,8 15 15,3 16,2 13,3 8,4 7,3 b/d
Słowacja 2,8 3,3 3,9 4,1 4,6 4,3 3,7 8,5 b/d b/d
Finlandia 22,1 23,1 23,4 23,1 22,5 22,8 22,4 17,3 17,2 17,5
Szwecja 22,2 22,2 18,6 18,4 17,4 b/d b/d 18,4 17,5 21,6
Wlk. Brytania 20,1 19,9 20,0 26,7 27,6 29 27,2 21,3 20,9 20,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat [lfsi_edu_a] 13.09.2010
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Tabela 3. Powody, dla których Europejczycy uczestniczą w kształceniu 
ustawicznym
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UE 51,0 30,0 17,0 22,0 13,0 64,0 15,0 16,0 4,0 5,0
Belgia 38,7 29,8 9,2 24,1 3,3 64,4 11,8 8,1 2,6 1,9
Bułgaria 38,5 40,0 20,8 22,1 22,0 77,3 9,2 34,3 1,8 1,2
Republika 
Czeska 46,2 33,7 16,8 7,4 13,3 54,6 10,4 20,8 4,5 0,5

Dania - - - - - - - - - -
Niemcy 45,9 14,3 15,6 25,0 20,0 68,0 10,5 11,6 3,8 5,4
Estonią 21,1 17,6 5,8 24,9 15,1 80,2 2,4 8,8 1,6 5,5
Irlandia - - - - - - - - - -
Grecja 76,7 52,4 25,5 18,1 16,0 74,8 20,6 48,6 7,9 4,3
Hiszpania 66,6 50,8 28,4 11,8 12,7 68,4 11,8 25,0 4,8 5,0
Francja - - - - - - - - - -
Włochy 43,9 20,9 10,9 13,8 2,5 47,6 13,3 13,5 2,6 3,9
Cypr 64,3 38,2 8,7 16,9 2,1 53,6 14,7 13,3 1,6 4,4
Łotwa 43,8 58,6 17,8 33,7 27,7 74,7 24,3 37,8 4,4 1,8
Litwa 50,6 42,3 17,5 26,2 31,3 77,5 11,8 41,4 3,4 3,2
Luksemburg - - - - - - - - - -
Węgry 56,0 52,0 33,3 51,4 38,3 67,8 13,2 35,2 7,5 1,3
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Malta - - - - - - - - - -
Holandia 42,4 40,2 12,8 35,9 6,6 66,4 19,2 23,7 4,2 10,1
Austria 57,4 57,1 16,2 23,7 10,5 67,1 20,9 10,7 4,6 5,1
PoIska 7,6 7,2 7,2 5,2 6,6 67,1 0,5 7,2 1,5 2,8
Portugalia 80,5 81,6 31,8 12,2 16,0 69,9 23,7 47,4 6,6 6,2
Rumunia - - - - - - - - - -
Słowenia 12,5 21,2 1-7 13,1 1,0 54,4 1,8 2,3 0,3 2,5
Słowacja 34,6 30,2 23,1 66,1 26,6 63,1 8,8 19,2 4,6 1,8
Finlandia 62,1 41,1 16,1 35,3 14,3 69,1 30,0 13,5 3,7 9,4
Szwecja 59,3 41,8 6,5 36,4 8,0 61,8 20,8 8,9 1,5 5,5
Wielka Bry-
tania 82,0 44,8 18,1 57,7 2,8 55,0 9,7 33,9 9,3 86,1

Chorwacja 44,7 35,2 16,9 31,1 17,2 76,9 8,2 15,0 4,8 1,4
Norwegia 67,9 33,2 9,6 43,1 12,7 71,8 16,0 18,3 1,5 7,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat [trng_aes_142], 19.10.2010

Tabela 4. Powody, dla których Europejczycy nie uczestniczą w procesie 
kształcenia ustawicznego
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JE 14,8 20,8 40,2 15,6 31,2 14,9 18,4 38,7 26,8
Belgia 21,8 13,1 38,4 9,5 17,9 4,8 14,7 33,1 10,6
Bułgaria 11,5 29,7 28,8 16,3 56,7 6,2 11,6 24,1 7,7
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Republi-
ka Czeska 11,9 16,1 38,5 7,8 19,7 2,1 22,5 36,8 3,6

Dania - - - - - - - - -
Niemcy 12,1 24,9 33,9 24,1 43,7 11,1 32,8 36,9 13,3
Estonia 18,2 34,5 38,8 2,9 53,1 8,5 8,8 32,6 42,6
Irlandia - - - - - - - - -
Grecja 10,5 19,1 48,3 7,5 33,4 9,7 9,7 43,0 19,0
Hiszpania 5,8 8,5 41,2 7,5 13,4 2,7 4,7 32,5 27,7
Francja - - - - - - - - -
Włochy 19,7 16,8 49,5 19,2 26,2 16,6 15,2 44,1 12,4
Cypr 9,3 12,0 67,9 5,2 16,2 4,8 5,2 42,1 12,3
Łotwa 11,9 24,1 40,1 11,2 50,8 11,9 29,7 36,8 11,4
Litwa 13,2 19,6 34,3 3,2 45,6 4,9 16,2 48,4 13,5
Luksem-
burg - - - - - - - - -

Węgry 12,5 32,4 37,5 13,9 42,3 18,9 39,9 53,2 15,0
Malta - - - - - - - - -
Holandia 23,8 13,0 29,9 4,2 25,1 13,5 20,1 17,6 22,8
Austria 6,3 22,4 42,3 7,1 34,6 2,8 16,1 39,5 15,8
Polska 9,1 31,0 29,2 9,2 61,3 17,5 20,4 31,4 11,5
Portuga-
lia 6,8 34,2 34,5 11,8 22,7 4,1 20,0 26,5 18,9

Rumunia - - - - - - - - -
Słowenia 15,5 30,2 37,7 7,6 48,5 7,3 22,3 55,5 8,8
Słowacja 10,8 30,9 35,5 56,5 39,3 3,0 25,2 40,7 3,7
Finlandia 17,1 25,6 31,0 11,6 22,2 7,2 24,0 43,7 21,4
Szwecja 23,7 22,0 23,0 5,8 32,5 6,9 19,1 32,4 20,5
Wielka 
Brytania 17,0 25,9 42,5 20,8 33, 8 24,1 22,6 43,9 56,5

Chorwa-
cja 11,0 26,7 48,7 14,9 53,8 4,2 17,1 28,8 8,6

Norwegia 19,5 13,6 25,8 4,3 17, 6 9,2 21,1 32,2 15,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat [trng_aes_176], 09.09.2010
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Załącznik 3 do artykułu:

Bożena Ziemniewicz 

Implikacje unijnej polityki językowej dla podmiotów 
systemu edukacji i firm szkoleniowych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej

Rozwój szkół językowych na przykładzie BRITISH CENTRE – 
studium przypadku

Jak wpomniano wcześniej, zmiany ustrojowe, które dokonały się w 1989 r., 
otworzyły Polskę na świat. Gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na uczenie się 
języków obcych, które stały się już realnym do wykorzystywania w praktyce na-
rzędziem komunikacji. 

Dokładnie w tym roku powstała szkoła-matka, z której w 1993 r. wyodrębni-
ło się BRITISH CENTRE. Mowa o szkole języków obcych MODUS, która kierowała 
ofertę głównie do dzieci i działała na terenie szkół podstawowych. Organizatorem, 
lektorem i dyrektorem MODUSu była Bożena Ziemniewicz, która nabyte tu do-
świadczenie wykorzystała cztery lata później przy tworzeniu BRITISH CENTRE.

Dlaczego można uznać, że BRITISH CENTRE jet reprezentatywne dla polskiego ryn-
ku szkół językowych? BRITISH CENTRE znakomicie odzwierciedla rozwój rynku na 
przestrzeni minionych lat – jest to szkoła, która w pełni wykorzystała wszystkie poja-
wiające się szanse, była dobrze i sprawnie zarządzana, reagowała z pewnym wyprze-
dzeniem na zagrożenia i zdołała wypracować silną pozycję rynkową. Ponadto skala jej 
działalności jest na tyle duża, że z pewnością nie mieści się w granicach błędu. 

Jak wspomniano powyżej, w roku 2004/2005 ogólna liczba osób ucząca się 
w prywatnych szkołach językowych wyniosła 786 327 osób. W tym czasie funk-
cjonowało 6845 szkół językowych1. Na przeciętną szkołę językową przypadało 
zatem 115 słuchaczy. W tym samym roku liczba słuchaczy BRITISH CENTRE wy-
nosiła 1780 osób. Słuchacze BRITISH CENTRE stanowili więc 0,22% wszystkich 
uczących się w prywatnych szkołach językowych w Polsce, co sprawia, że można 
uznać tę firmę za reprezentatywną dla branży.
1 Raport krajowy Edukacja językowa w Polsce. Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości 

narodowych i etnicznych (2005).
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BRITISH CENTRE2 powstało w 1993 r. jako odpowiedź na zapotrzebowanie 
rynku na przygotowanie do zdawania egzaminów First Certificate in English (stąd 
pierwsza nazwa szkoły: First Certificate Preparation Centre). Szkoła oparta była 
wyłącznie o kapitał polski (pamiętać należy, iż do Polski weszły także oddziały 
szkół o zasięgu międzynarodowym, których najlepszym przykładem jest Berlitz), 
ale pod jednym względem różniła się od wielu powstających w tym czasie szkół: 
zajęcia – oprócz grup dla początkujących – prowadzili rodzimi użytkownicy języ-
ka angielskiego (native speakers), głównie Brytyjczycy.

Już w pierwszym roku działalności szkoła odniosła sukces, bowiem ilość słu-
chaczy przekroczyła 180 osób. Rozwój ilościowy BRIISH CENTRE prezentują po-
niższe wykresy:

Rysunek 1. Ilość słuchaczy BRITISH CENTRE na przestrzeni lat

Legenda:
beżowy – kursy dla dzieci
niebieski – kursy stacjonarne
seledynowy – kursy dla dzieci metodą Helen Doron Early English
śliwkowy – kursy dla firm i instytucji
ciemnogranatowy – kursy współfinansowane z EFS

Źródło: http://british-centre.pl/o_nas/jubileusz_15.html
2 Autorka wybrała tę szkołę, ponieważ jest jej współzałożycielką, współwłaścicielką i dyrektorem generalnym. 

Wszelkie dane dotyczące BRITISH CENTRE pochodzą bezpośrednio z dokumentów firmy.
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Stały wzrost ilości słuchaczy był efektem zarówno wzrostu popularności szkoły, 
jak i rozwoju przestrzennego – już w roku szkolnym 1995/1996 powstał oddział 
we Wrocławiu, w kolejnym roku oddziały w Krakowie i w Zgierzu, w 1999/2000 
– oddział w Lublinie, w 2000/2001 – w Kutnie, w 2001 – w Kielcach i Tuszynie, 
w 2002 – w Tomaszowie Mazowieckim, w 2004 – w Aleksandrowie Łódzkim. 

Niestety na początku XXI wieku gospodarka Polska zwolniła, stopa bezrobocia 
w styczniu 2001 roku osiągnęła 18%, a na skutek tych zawirowań rynek usług 
szkoleniowych, a wraz z nim rynek kursów językowych, przeżył pierwszy kryzys 
gospodarczy. W latach 2000-2004 upadło ok. 40% firm szkoleniowych (Jabłoń-
ska, 2009). W tej sytuacji BRITISH CENTRE dokonało korekty w polityce rozwoju 
firmy i ekspansję terytorialną zastąpiło koncentracją nad jakością oferowanych 
usług i ich specjalizacją. Wszystkie oddziały oprócz Wrocławia i Zgierza zostały 
poddane szczegółowej analizie rentowności i były stopniowo zamykane. Oddział 
wrocławski usamodzielnił się jako firma działająca w oparciu o umowę franczy-
zową. Jednocześnie zakupiono licencję na nauczanie dzieci metodą Helen Doron 
Early English oraz rozpoczęto starania o pozyskanie dofinansowania ze środków 
unijnych.

Rysunek 2. Ilość słuchaczy BRITISH CENTRE na przestrzeni lat

Źródło: http://british-centre.pl/o_nas/jubileusz_15.html
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Rysunek 3. Struktura słuchaczy BRITISH CENTRE według segmentów na 
przestrzeni lat

Źródło: http://british-centre.pl/o_nas/jubileusz_15.html

Rozwój szkoły był rzeczywiście imponujący. Jak widać na wykresach, obsługuje 
ona głównie młodzież i dorosłych w ramach kursów stacjonarnych prowadzo-
nych w oddziałach BRITISH CENTRE. Ilość takich słuchaczy wzrastała do roku 
szkolnego 2001/2002, po czym kryzys rynku szkoleń doprowadził do spadku ich 
ilości, a od roku 2003/2004 z niewielkimi wahaniami, ilość słuchaczy się ustabili-
zowała. Obecnie należy jednak spodziewać się dalszych spadków ilości słuchaczy 
stacjonarnych, co nie tyle wynika z kryzysu odnotowanego w latach 2009-2010, 
co ze zmian strukturalnych wyrażających się tym, że:

• zdecydowanie wzrasta poziom nauczania języków obcych w szkołach
• następują niekorzystne zmiany demograficzne, na skutek których maleje 

ilość młodzieży i młodych osób dorosłych, stanowiących główną część słu-
chaczy stacjonarnych.
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Rysunek 4. Ilość grup kursów stacjonarnych

Źródło: http://british-centre.pl/o_nas/jubileusz_15.html

Rysunek 5. Ilość grup kursów korporacyjnych

Źródło: http://british-centre.pl/o_nas/jubileusz_15.html

Kursy dla firm i instytucji w minionym kresie ulegały niewielkim wahaniom 
i cały czas – choć powoli – rozwijały się. Świadczy to o niesłabnącym zaintere-
sowaniu pracodawców poziomem znajomości języków obcych pracowników. 
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Na przestrzeni lat zmieniała się jednak bardzo struktura takich kursów i o ile 
początkowo były to głównie kursy języka ogólnego na dość niskim poziomie za-
awansowania, to obecnie dominują kursy języka specjalistycznego, głównie Bu-
siness English, ale również English for Management, Medical English, Technical 
English itp. Kursy z pozostałych języków są nadal kursami ogólnymi.

BRITISH CENTRE nie specjalizuje się w nauczaniu dzieci, jednak potrzeby ryn-
ku i koncepcja rozwoju firmy sprawiły, że w jej ramach powstało Centrum Helen 
Doron Early English, które oferuje nauczanie dzieci już od pierwszego roku życia, 
w oparciu o znaną i sprawdzoną na świecie metodę opracowaną przez Helen Do-
ron. W Łodzi funkcjonują obecnie trzy takie centra, ale – jak widać – ilość dzieci 
nauczana tą metodą utrzymuje się mniej więcej na jednakowym poziomie. Jest to 
zapewne efektem stopnia zamożności łodzian (kursy Helen Doron są dość kosz-
towne) oraz faktem popularności zajęć językowych w żłobkach i przedszkolach 
(rodzice wychodzą z założenia, że na tym etapie życia dzieciom wystarczy dość 
pobieżny kontakt z językiem, mający niewiele wspólnego z komunikacją języko-
wą). Inne kursy językowe BRITIH CENTRE skierowane do dzieci dotyczą zajęć 
prowadzonych poza Łodzią.

Gwałtowny wzrost ilości słuchaczy w latach 2004-2008 był wynikiem uzyska-
nia przez BRITISH CENTRE dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach programów unijnych: Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju 
Zasobów Ludzkich (trzy projekty) i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego (również trzy projekty). W kolejnych latach 2009-2010 firma re-
alizowała dwa kolejne projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, szkoląc w ich ramach łącznie 500 osób.

BRITISH CENTRE swój rozwój oraz utrwaloną pozycję na rynku zawdzięcza ela-
styczności i podążaniu – a nawet wyprzedzaniu – zjawisk zachodzących w kwestiach 
związanych z polityką językową w skali europejskiej. Właściwie od samego począt-
ku wyznacznikiem podejmowanych przez Zarząd firmy działań było dążenie do wy-
sokiej jakości świadczonych usług. Z tego względu szkoła została już w 1993 r. wpi-
sana do rejestru niepublicznych placówek Edukacyjnych (Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta Łodzi nr 306) – w ten sposób w czasie, kiedy część szkół językowych omijała 
rejestrowanie się (nie było to obowiązkowe), BRITISH CENTRE dobrowolnie oddało 
się pod nadzór wizytatorów z Kuratorium Oświaty (wizytacje miały miejsce kilka-
krotnie i dotyczyły zarówno dokumentacji i procedur, jak i samych zajęć).
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W 2005 r. BRITISH CENTRE poddało się dodatkowo inspekcji akredytacyjnej, 
którą przeszło pozytywnie, uzyskując akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty. Do-
dajmy, że było pierwszą akredytowaną szkołą językową w województwie łódzkim 
– następne placówki uzyskały akredytacje dopiero trzy lata później. Tytuł ten sta-
nowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria 
jakości. W przypadku szkół językowych jest to jednocześnie potwierdzenie, że ich 
działania zgodne są z unijną polityką językową, szczególnie w zakresie odpowiednio 
wyposażonej w nowoczesne środki i materiały bazy dydaktycznej, wysoko wykwa-
lifikowanej kadry dydaktycznej tworzącej materiały dydaktyczne dostosowane do 
aktualnych potrzeb. Akredytacja przyznawana jest na podstawie ustawy o systemie 
oświaty, a sama inspekcja akredytacyjna prowadzona przez przedstawicieli Kurato-
rium, organizacji pracodawców oraz wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy.

Rysunek 6. Rozkład poziomów nauczania w BRITISH CENTRE

Serie 1 – kolor niebieski – poziom A1 (początkujący)
Serie 2 – kolor śliwkowy – poziom A2 (komunikacja podstawowa)
Serie 3 – kolor bladożółty – poziom B1 (słabo zaawansowani)
Serie 4 – kolor turkusowy – poziom B2 (średnio zaawansowani)
Serie 5 – kolor granatowy – poziom C1 (zaawansowani)
Serie 6 – kolor brązowy – poziom C2 (płynna znajomość języka)

Źródło: http://british-centre.pl/o_nas/jubileusz_15.html
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Nacisk na wysoką jakość oferowanych usług znalazł odzwierciedlanie również 
w sferze zarządzania firmą. W roku 2006 BRITISH CENTRE uzyskało certyfikat 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie: „nauczanie języków ob-
cych, w tym dzieci metodą Helen Doron, kształcenie ustawiczne dorosłych i pro-
wadzenie egzaminów językowych Cambridge BULATS i Pearson Language Tests”.

Inne potwierdzenia wysokiej jakości usług BRITISH CENTRE, to uzyskany dwu-
krotnie EuroCertyfikat i udział w Europejskim Programie Promocji Jakości (2007 
i 2010), przyznany jako wyraz uznania dla profesjonalizmu i rzetelności, wiary-
godności i spełniania najwyższych wymagań i standardów Unii Europejskiej.

Ciekawych spostrzeżeń dostarcza również analiza struktury słuchaczy pod 
względem poziomów zaawansowania. Na przestrzeni lat mimo wahań utrzy-
muje się dominacja słuchaczy średnio zaawansowanych. Początkowo wynikało 
to ze specyfiki szkoły (First Certificate Preparation Centre przyciągało klientów, 
którzy chcieli przygotować się do egzaminu potwierdzającego ich średni poziom 
zaawansowania – tzw. pierwszy certyfikat Cambridge University). W okresie 
późniejszym posiadanie tego certyfikatu zwalniało z pisemnej matury, a w przy-
padku gimnazjalistów – dawało dodatkowe punkty przy rekrutacji do liceum. Po 
likwidacji tych przywilejów zainteresowanie zdawaniem egzaminu First Certifi-
cate in English znacznie spadło, co nie znaczy, że znacząco zmieniła się struktura 
słuchaczy. 

Procent słuchaczy na wyższych poziomach zaawansowania pozostaje od lat 
bez zmian. Wynika to głównie z tego, że opanowanie języka w stopniu zaawan-
sowanym nie jest postrzegane jako niezbędne – dlatego decyduje się na to około 
15-20% słuchaczy (przy czym 20% to wielkość z pierwszego dziesięciolecia ist-
nienia szkoły, natomiast obecnie wielkość ta oscyluje wokół 15%).

Interesujące jest jeszcze zjawisko dotyczące poziomu A1, który obejmuje dwa 
poziomy: beginners (początkujący) i falsebeginners („fałszywi” początkujący, 
czyli osoby, które uczyły się języka dawno, na przykład w szkole i miały od tego 
czasu dużą przerwę lub osoby, które mają kontakt z językiem, np. poprzez in-
ternet, w mediach, w pracy, ale nie uczyły się go w sposób systematyczny). O ile 
w pierwszym okresie istnienia szkoły poziom A1 obejmował jedną i drugą grupę, 
o tyle obecnie osoby naprawdę początkujące praktycznie nie zdarzają się w ogóle.

W trakcie rekrutacji zapisujący się na kursy słuchacze proszeni są o wypeł-
nienie ankiet, które pozwalają analizować wstępnie ich potrzeby. Z zebranych 
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danych wynika, że najwięcej osób podejmuje naukę ze względu na potrzebę zda-
nia egzaminu (w przypadku uczniów jest to matura, w przypadku studentów – 
egzamin kończący przedmiot), konieczność sprostania wymogom w pracy lub 
chęć zmiany zatrudnienia na lepiej płatne albo z uwagi na potrzebę komunikowa-
nia się z cudzoziemcami, szczególnie w trakcie wyjazdów zarówno służbowych, 
jak i turystycznych.

Analizując funkcjonowanie BRITISH CENTRE na przestrzeni lat, wyraźnie do-
strzec można, że miały na nie wpływ nie tylko czynniki bieżące i oddziaływanie 
rynku, ale też tak – wydawać by się mogło – „oddalone” czynniki, jak polityka 
językowa Unii Europejskiej.

Kiedy w 1989 r. powołano do życia program LIGUA, o którym twórcy przyszłego 
BRITISH CENTRE jeszcze nie wiedzieli, wskazywano w nim konieczność podniesie-
nia poziomu nauczania i uczenia się języków obcych oraz zapewnienia szerszego 
dostępu do różnych form umożliwiających uczenie się języków obcych przez całe 
życie. Jednocześnie w Polsce powstawały w tym czasie pierwsze prywatne szkoły 
językowe, którym przyświecała dokładnie ta właśnie idea: poziom nauczania języ-
ków w szkołach był niski, stosowane metody przestarzałe, osiągane rezultaty – bar-
dzo słabe. Jeszcze w ramach szkoły języków obcych MODUS autorka przygotowała 
grupę uczniów szkoły podstawowej (wówczas ośmioletniej, a więc 14- i 15-latków) 
do zdawania First Certificate in English, co stało się powodem poważnych pertur-
bacji, nauczyciel języka angielskiego w szkole bowiem legitymował się jedynie tym 
samym certyfikatem. Perturbacje wynikały zaś z tego, że uzyskał znacznie gorszą 
ocenę niż wychowankowie autorki, co zresztą potwierdzało jego liczne braki, wy-
chwytywane i wskazywane przez wychowanków Bożeny Ziemniewicz. 

Zajęcia w tych pierwszych szkołach językowych znacznie odbiegały od znanych 
schematów. Oparte były na zupełnie innej filozofii i służyły rozwijaniu umiejęt-
ności komunikowania się, co już samo w sobie odróżniało je od typowych zajęć 
szkolnych, skoncentrowanych na nauczaniu gramatyki i poprawności językowej. 
Ogromną rolę odgrywała tu motywacja zarówno prowadzących je lektorów, jak 
i uczestników, co bardzo rzutowało na poziom nauczania, nieporównanie wyso-
ki z lekcjami szkolnymi. Nie bez znaczenia pozostawała tu mała liczebność grup, 
umożliwiająca lektorowi bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem zajęć.

Kolejnym czynnikiem mającym duży wpływ na jakość nauczania były stoso-
wane materiały dydaktyczne, początkowo „zdobywane” bezpośrednio z Wielkiej 
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Brytanii, później oferowane już przez przedstawicieli wiodących wydawnictw 
bezpośrednio na rynku polskim. Autorka dużym nakładem sił i środków sprowa-
dzała dla dzieci korzystających z kursów w MODUSie książki opracowane w for-
mie komiksów („Chatterbox” wydawnictwa Longman), które już swoją konstruk-
cją i kolorystyką przyciągały uwagę dzieci i zachęcały do efektywnej nauki.

Na marginesie wspomnieć należy o pozytywnej roli wydawnictw materiałów 
dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla rozwoju rynku szkół językowych 
w Polsce. Kierując się czysto komercyjnymi przesłankami (chęć zdobycia jak naj-
większej części rynku) zabiegały one intensywnie o klientów, promując nowocze-
sne metody i techniki nauczania. ELT (English Language Teaching) Business to 
niezwykle dochodowy interes, funkcjonujący obecnie na całym świecie. Przemia-
ny ustrojowe w krajach Europy Wschodniej otworzyły dla tegoż biznesu wspa-
niałe możliwości rozwojowe, bowiem tak chłonne rynki w samej Europie były 
niepowtarzalną okazją wypromowania się i znalezienia odbiorców na długie lata. 
To właśnie prywatne szkoły językowe były pierwszym celem przedstawicieli ta-
kich światowych potentatów, jak Longman, Oxford University Press czy Cambrid-
ge University Press. Spotkania organizowane z myślą o dyrektorach takich szkół 
obejmowały – oprócz przedstawienia samej oferty – spotkania z autorami pod-
ręczników, prezentacje technik nauczania z ich wykorzystaniem, dyskusje (rów-
nież kuluarowe) na temat dobrych praktyk i przenoszenia ich na grunt polski. To 
wszystko niezwykle przyśpieszyło wzrost poziomu nauczania w tych szkołach, 
które gotowe były inwestować w materiały i w szkolenie lektorów. BRITIH CEN-
TRE nie tylko od samego początku uczestniczyło we wszelkich spotkaniach tego 
typu, ale również je organizowało, zapraszając do współpracy przedstawicieli 
wydawnictw. Wszelkie szkolenia metodyczne organizowane przy okazji promocji 
podręczników były też okazją do nieustannego rozwoju zawodowego zarówno 
kadry zarządzającej, jak samych lektorów, na co zawsze w BRITISH CENTRE kła-
dziono duży nacisk.

Jeszcze w MODUSie, a następnie w BRITISH CENTRE, autorka niniejszego arty-
kułu koncentrowała się na działalności mającej na celu przybliżenie uczestnikom 
kursów wiedzy o krajach, których dany język dotyczył. Takie działania wymagają 
przełamywania niechęci otoczenia do przedsięwzięć wykraczających poza ru-
tynę dnia codziennego. Zanim jeszcze pojawiły się na rynku materiały integru-
jące taką wiedzę z podręcznikiem, wprowadziła do programów nauczania jako 
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obligatoryjne oglądanie filmów (wówczas video), różnych na różnych poziomach 
nauczania i w różnych grupach wiekowych. Aby zapewnić odpowiednią motywa-
cję zarówno lektorom, jak i uczestnikom, co roku organizowane były konkursy 
wiedzy o krajach np. anglojęzycznych, pozwalające na pochwalenie się zdobytą 
wiedzą i zdobycie atrakcyjnych nagród. Formuła ta znakomicie sprawdzała się u 
najmłodszych słuchaczy, natomiast w grupach dorosłych wykorzystywane były 
materiały autentyczne, pochodzące z zagranicznej prasy. We wszystkich grupach 
zawsze realizowany był moduł przysłów i porzekadeł, w ramach którego uczest-
nicy kursu przyswajali przynajmniej 50 porzekadeł przedstawianych w ramach 
rozgrzewki rozpoczynającej każde zajęcia.

BRTISH CENTRE od początku włączało się we wszelkie działania mające na celu 
popularyzowanie uczenia się języków, rzeczą naturalną było więc odnotowanie 
Europejskiego Roku Języków w formie przesłania skierowanego do słuchaczy: 
nauka języków otwiera nowe możliwości! W związku z tym, że od tego czasu 
26 września obchodzony jest jako Europejski Dzień Języków, od kilku lat utarł się 
zwyczaj stosowania w tym dniu wyjątkowego rabatu dla wszystkich zapisujących 
się – pod warunkiem podania powyższego hasła (które oczywiście zdobi sekreta-
riaty i nie ma nigdy wątpliwości, że właśnie o nie chodzi).

W BRITISH CENTRE wcielano w życie również inne hasła i postulaty, które sta-
wały się istotnym elementem polityki językowej Unii Europejskiej. Wśród nich 
warto wskazać te zawarte w przyjętym w 2003 r. planie działania na lata 2004-
2006, znanym pod nazwą Promowanie nauki języków obcych i różnorodności języ-
kowej3. Choć nie było to świadome (Zarząd firmy nie kierował się przecież wska-
zaniami z tego dokumentu), to jednak dokładnie podążał za zawartymi w nim 
postulatami.

Przede wszystkim BRITISH CENTRE, nastawione wcześniej na młodzież i doro-
słych, dokładnie w tym czasie objęło swoimi usługami również dzieci – i to bar-
dzo małe dzieci –zakupując licencję i franczyzę na nauczanie metodą Helen Doron 
Early English. W ten sposób umożliwiało wszystkim potencjalnym klientom do-
stęp do nauki języków obcych w ramach uczenia się przez całe życie − w wieku 
przedszkolnym, w szkole podstawowej, średniej, wyższej oraz w wieku dorosłym.

Co do jakości nauczania na wszystkich poziomach, to jej potwierdzeniem jest 
nie tylko sposób organizacji szkoły (dział nauczania pod kierunkiem Director of 
3 Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan 2004-2006, Commission of the Euro-

pean Communities, Brussels, 24.07.2003, COM(2003) 449 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ
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Studies, zatrudniający koordynatorów metodycznych, czuwających nad poszcze-
gólnymi segmentami dydaktyki, to jest kursami stacjonarnymi, kursami dla dzie-
ci, kursami dla firm i instytucji, kursami e-learningowymi oraz egzaminami ze-
wnętrznymi), ale również formalne potwierdzenia, a wśród nich:

• akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty (od 2005); 
• przyznanie prawa prowadzenia międzynarodowych testów kompetencji 

językowych Cambridge ESOL BULATS z języka angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego i niemieckiego jako centrum nr 065 (od 2005);

• przyznanie autoryzacji Pearson Language Assessments jako Centrum Egza-
minacyjne nr 85866 dla egzaminów (od 2006);

• uzyskanie tytułu Polish Test Centre of the Year 2008, przyznanego przez 
Pearson Language Test.

Jakość oferowanych usług oraz sprawnej organizacji firmy potwierdzały rów-
nież:

• wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego ze standardami ISO 
9001:2000, potwierdzone certyfikatem nr 75 100 30717 przyznanym na 
okres 2006-2009;

• udział w Europejskim Programie Promocji Jakości;
• uzyskanie EuroCertyfikatu w kategorii Wiarygodność Firmy / Instytucji 

(2007);
• podpisanie Kodeksu Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 

(2007);
• uzyskanie tytułu „Miejsce Przyjazne Dzieciom” przyznawanego przez „Ga-

zetę Wyborczą” (2010);
• uzyskanie nagrody Złoty Flipchart przyznawanej przez Polską Izbę Firm 

Szkoleniowych;
• uzyskanie tytułu Firma Roku 2010 PRIMUS INTER PARES; 
• uzyskanie tytułu „Duże Centrum Nauczania Metodą Helen Doron Early En-

glish” (2010);
• uzyskanie EuroCertyfikatu w kategorii Wiarygodność Firmy/Instytucji 

(2010).
Na szczególną uwagę zasługuje jeszcze jedno wyróżnienie, a mianowicie uzyska-

nie nominacji do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego w katego-
rii małe przedsiębiorstwo przyznawane przez Wojewodę Łódzkiego i Marszałka 
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Województwa Łódzkiego (2010). Nagroda ta cieszy się wysokim prestiżem wśród 
przedsiębiorców województwa łódzkiego. Stanowi wyróżnienie dla przedsię-
biorstw osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz budujących pozytywny 
wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały 
wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa. Nominowanie do 
nagrody firmy szkoleniowej jest dla niej wielkim sukcesem i stanowi ogromne osią-
gnięcie. Jednocześnie potwierdza, że BRITIH CENTRE funkcjonuje nie tylko jako 
firma szkoleniowa, ale też jako organizacja oddziałująca na środowisko w którym 
działa, co jest dostrzegane nawet przez władze województwa.

Wysoka jakość nauczania jest nierozerwalnie związana z kwalifikacjami za-
trudnionych nauczycieli i odpowiednią organizacją procesu nauczania, na przy-
kład prowadzenia sprawdzianów progresu. W przypadku BRITISH CENTRE 
jedno i drugie zostało sprawdzone w trakcie inspekcji akredytacyjnej i podlega 
kontroli wizytatorów Kuratorium Oświaty w Łodzi. BRITISH CENTRE – jak już 
wyżej wspomniano – spełnia również wszystkie pozostałe wymogi akredytacyj-
ne zgodnie z Ustawą o systemie oświaty. 

Kwalifikacje lektorów w BRITIH CENTRE są weryfikowane nie tylko na podsta-
wie składanych przez nich dokumentów. Lektorzy polscy, jak i native speakers 
(dla nich język, którego uczą, jest językiem ojczystym) muszą przejść wielostop-
niową procedurę kwalifikacyjną. Dopiero po zaprezentowaniu swoich umiejęt-
ności i uzyskaniu akceptacji kierownictwa i metodyków zaliczani są w poczet ze-
społu, co jest w zasadzie początkiem drogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach oraz konferencjach 
metodycznych. Praca lektorów podlega ciągłej obserwacji –zajęcia hospitowane 
są pod kątem dostosowania metod i technik pracy do możliwości percepcyjnych 
danej grupy słuchaczy.

W dokumentach unijnych (np. w Nowej strategii ramowej w sprawie wieloję-
zyczności4) kładzie się duży nacisk na zachęcanie wszystkich obywateli do na-
uki języków obcych, „aby komunikowanie między ludźmi było coraz doskonalsze, 
a porozumienie coraz pełniejsze”. W praktyce szkoła językowa koncentruje się 
dokładnie nad osiągnięciem tego efektu. I tak BRITISH CENTRE prowadzi kursy 
języków obcych nastawione na równomierny rozwój wszystkich kompetencji 

4 Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 
dnia 22.11.2005, COM(2005) 596 końcowy, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ
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językowych (umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, po-
rozumiewania się, wypowiadania się w mowie i tworzenia tekstów pisanych), ale 
szczególny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności porozumiewania się w ję-
zyku obcym, co zgodne jest z podejściem komunikatywnym (Communicative Ap-
proach), dominującym wśród stosowanych w firmie metod nauczania. 

BRITISH CENTRE prowadzi również działalność propagującą wiedzę o języku 
i kulturze innych krajów, w szczególności drogą organizowania konkursów języ-
kowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udziału w różnorodnych imprezach 
temu poświęconych, organizowanych przez inne placówki. Prowadzi również 
działalność propagującą nowości w dziedzinie metodyki nauczania języków ob-
cych drogą organizowania seminariów i warsztatów przeznaczonych dla nauczy-
cieli.

Wspomniana metoda komunikacyjna zakłada aktywne używanie języka obce-
go już od pierwszej lekcji, toteż z założenia kursy BRITISH CENTRE są połącze-
niem intensywnej pracy i przyjemności, czyli przebiegają w miłej, nieskrępowa-
nej i motywującej atmosferze, pozwalającej szybko przełamać barierę językową 
i coraz swobodniej porozumiewać się. Punktem wyjścia są potrzeby słuchaczy, 
toteż w procesie planowania pracy pod uwagę brane są ich możliwości poznaw-
cze i style uczenia się. Lektorzy wykorzystują szeroki wachlarz technik aktywizu-
jących, pamiętając, że istnieje niemal tyle sposobów uczenia się, co uczących się. 
Realizowany program wzbogacony jest wykorzystaniem nagrań audio, filmów 
i edukacyjnych programów multimedialnych.

Jak widać, wszystkie te elementy współgrają z artykułowanymi w ramach poli-
tyki językowej Unii Europejskiej postulatami i świadczą o niezwykle ważnej roli, 
jaką prywatne szkoły językowe pełnią na polskim rynku: to właśnie one stanowiły 
awangardę we wprowadzaniu wszystkich nowoczesnych rozwiązań związanych 
z nauczaniem, nie tylko języków obcych, zanim zagościły one w szkołach pań-
stwowych. Dlaczego tak się stało? Prywatne szkoły językowe były na ogół bardzo 
prężnie zarządzanymi placówkami, zatrudniały dynamicznych, pragnących roz-
wijać się lektorów, tworzyły środowiska dość jednorodne (sami lektorzy języków 
obcych, a nie – jak to jest w szkołach – nauczyciele różnych przedmiotów), co 
sprzyjało wymianie dobrych praktyk, a jednocześnie zatrudniały metodyków ści-
śle nadzorujących ich pracę, stymulujących do poszukiwań i wypróbowywania 
nowych technik pracy.
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Właśnie prywatne szkoły językowe najwcześniej (BRITISH CENTRE w roku 
2003) zapoznały się i wcieliły w życie zasady wypracowane w Common Europe-
an Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessmen (CEFR), 
czyli w „Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, naucza-
nie, ocenianie”. Dokument ten jest obowiązkową lekturą wszystkich, którzy zaj-
mują się nauczaniem języków obcych, kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, 
opracowywaniem podstaw programowych i programów nauczania, określaniem 
standardów wymagań egzaminacyjnych, autorów podręczników i materiałów 
dydaktycznych. CEFR promuje różnojęzyczność i kompetencję interkulturową 
w kształceniu językowym, co stanowi przełom w określaniu celów edukacji ję-
zykowej, którymi czyni między innymi lepsze rozumienie świata i ludzi, opano-
wanie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz uzyskanie wiedzy i umie-
jętności do porozumiewania się z innymi narodami. Nie jest więc najważniejsze 
osiągnięcie perfekcji w jednym lub kilku językach, czyli dążenie do idealnego 
wzorca „rodzimego użytkownika”, lecz promowanie umiejętności komunikowa-
nia się i podkreślanie znaczenia umiejętności cząstkowych, na przykład wypo-
wiadania się w jednym języku, a rozumienia w innym.

Europejski system opisu kształcenia językowego szczegółowo określa zakres 
wiedzy, sprawności i umiejętności wymaganych na sześciu poziomach biegłości 
językowej (A1, A2, B1, B2, C1, C2), które stały się powszechnie używanym spo-
sobem określania poziomów zaawansowania słuchaczy. W oparciu o wytyczne 
zamieszczone w CEFR powstała koncepcja Europejskiego Portfolio Językowego. 
Również w oparciu o CEFR ukształtowano system międzynarodowych egzami-
nów językowych TELC.

W BRITISH CENTRE pierwsze portfolio językowe, wzorowane na dostępnych 
dokumentach, ale dostosowane do potrzeb poszczególnych grup na konkretnych 
poziomach zaawansowania w oparciu o konkretne podręczniki, opracowano 
w roku 2003/2004, a pracę z nim rozpoczęto w roku 2004. Zważywszy, że w tym 
samym roku pojawiło się pierwsze polskie portfolio językowe, uznać należy, że 
i w tej dziedzinie BRITISH CENTRE było w ścisłej awangardzie działań podejmo-
wanych na podstawie rozwiązań i postulatów europejskich. 

Jednocześnie BRITISH CENTRE prowadziło szeroko zakrojoną akcję informa-
cyjno-promocyjną, mającą uświadomić cel wprowadzenia takiej „pomocy dy-
daktycznej” i zwrócić uwagę na odpowiedzialność osoby uczącej się za osiągane 
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rezultaty. Akcja ta obejmowała nie tylko słuchaczy, ale też osoby spoza grona 
klientów, a szczególnie nauczycieli i uczniów szkół państwowych współpracują-
cych z BRITISH CENTRE. Na terenie firmy organizowane były spotkania, w czasie 
których uczestnicy otrzymywali informacje dotyczące stylów poznawczych i spo-
sobów uczenia się, przeprowadzali samoocenę pod okiem i z pomocą lektorów, 
ucząc się w ten sposób umiejętności oceniania własnych postępów w poznawa-
niu języka oraz świadomego doskonalenia kompetencji językowej, komunika-
cyjnej, interkulturowej i różnokulturowej. Spotkania te cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem nie tylko z uwagi na ich atrakcyjną organizację i możliwość ob-
cowania z native speakers, pracującymi w BRITISH CENTRE, ale również dlatego, 
że poruszana tematyka była i dla nauczycieli, i dla ich podopiecznych absolutną 
nowością. Były też okazją do oddziaływania na otoczenie, szerzenia wiedzy do-
tyczącej tego, co działo się wówczas w Europie w zakresie języków obcych i poli-
tyki językowej w ogóle oraz promowania działań dotyczących edukacji językowej 
w znacznie szerszym znaczeniu niż tylko nauczanie języka obcego.

Co do międzynarodowych egzaminów językowych, to BRITIH CENTRE otrzy-
mało uprawnienia do przeprowadzania ich od dwóch instytucji: Syndykatu Eg-
zaminacyjnego Uniwersytetu Cambridge i Pearson Language Test. Oczywiście 
przygotowanie do egzaminów odbywa się w oparciu o standardy oparte o CEFR, 
wynik egzaminu jest również podawany w obowiązującej sześciostopniowej skali 
biegłości językowej. Do chwili obecnej (do końca 2010 r.) w BRITISH CENTRE 
przeprowadzono 36 egzaminów PLT, 1136 egzaminów Cambridge BULAT oraz 
zgłoszono 800 kandydatów do egzaminów FCE, CAE i CPE.

Kolejnym postulatem zajmującym ważne miejsce w polityce językowej Unii Eu-
ropejskiej, wyraźnie sformułowanym w Konkluzjach Rady z 22 maja 2008 w spra-
wie wielojęzyczności (2008) jest to, że nauczanie powinno odbywać się przy zasto-
sowaniu nowych technologii i innowacyjnych podejść.

W wymiarze bieżących działań szkoły językowej przekłada się to na wykorzy-
stywanie nowatorskich materiałów i środków dydaktycznych lub też wypraco-
wanie nowych technik organizacyjno-dydaktycznych. W jakim kierunku podążało 
w tym zakresie BRITISH CENTRE?

Rozwój firmy zmierzał w kierunku zaoferowania klientom spójnego systemu 
nauczania języków obcych, ze szczególnym naciskiem na język angielski, który 
współcześnie traktowany jest nie tyle jako obcy, co drugi język, obowiązujący 
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w kontaktach zawodowych i turystycznych, dla wszystkich grup wiekowych. To 
podejście wymagało dostosowania metod i technik nauczania odpowiednich dla 
danej grupy docelowej, innych w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, dzie-
ci w wieku szkolnym, młodzieży gimnazjalnej i licealnej, „młodych dorosłych” 
(youngadults), osób dojrzałych pracujących, seniorów. 

Drugi nurt działań dotyczył włączania środków dydaktycznych opartych o tech-
nologie ICT do procesu dydaktycznego. Wymagało to z kolei szeroko zakrojonych 
oddziaływań skierowanych zarówno do wewnątrz (szkolenia i coaching lekto-
rów, idący w kierunku przełamania bariery użytkowania Internetu i platform 
e-learningowych), jak i na zewnątrz (powolny proces włączania kolejnych grup 
klientów do systemu e-learningowego firmy).

W tym zakresie dużą rolę odegrało również przygotowywanie własnych mate-
riałów dydaktycznych, kierowanych do konkretnych grup słuchaczy i „uszytych” 
na miarę ich indywidualnych potrzeb. Wymagało to przeszkolenia grupy lekto-
rów pod kątem techniki tworzenia takich materiałów i zamieszczania ich w sys-
temie informatycznym.

Podobnych działań, skierowanych do kadry dydaktycznej, wymagało wdroże-
nie do stosowania bardzo atrakcyjnych materiałów interaktywnych bezpośred-
nio na zajęciach dydaktycznych dzięki wykorzystywaniu mobilnych i stacjonar-
nych tablic multimedialnych).

Zaprezentowane podejście pozwoliło na stworzenie nowej jakości – innowacyjne-
go systemu nauczania uwzględniającego nie tylko poziomy zaawansowania, ale też 
różne potrzeby klientów w zależności od grupy wiekowej, wzbogaconego własnymi 
materiałami dydaktycznymi i technikami Blended Learning i Distance Learning.

Choć poszczególne elementy systemu występują w różnych wariantach na ryn-
ku (na przykład platformy e-learningowe), to jednak na ogół stanowią osobny 
element, niespójny z systemem i logiką funkcjonowania szkoły językowej. Stwo-
rzony w BRITISH CENTRE system jest unikalny w skali kraju, co potwierdzają 
informacje zaczerpnięte z opracowań PolishAssociation for Standards in Langu-
age Education – PASE oraz badania środowiska Firm Szkoleniowych prowadzone 
przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych.

Obecnie w oparciu o swoje bogate doświadczenia związane z aplikowaniem 
i realizowaniem projektów finansowanych ze środków unijnych (8 projektów 
własnych, podwykonawstwo w 7 projektach obcych) BRITISH CENTRE rozwija 
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drugi nurt działalności, a mianowicie obsługę projektów w zakresie rekrutacji 
i promocji, szczególnie konferencji rozpoczynających i zamykających projekty. 

Z uwagi na pozyskane doświadczenie i zaplecze techniczne i technologiczne 
BRITISH CENTRE uruchamia również szkolenia z zakresu IT, kompetencji spo-
łecznych i metodyki zarządzania według metodologii PRINCE2.

Należy podkreślić, że podjęcie innej działalności niż tylko szkolenia językowe, 
jest na rynku polskim dość charakterystyczne i wynika z konieczności zdywersy-
fikowania oferty w celu dostosowania się do sytuacji rynkowej, na którą ogromny 
i – jak wielu obserwatorów rynku podkreśla – destabilizujący wpływ miały środ-
ki unijne skierowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niedo-
skonałość systemu ich przydzielania sprawiła, że nie trafiały one do tych najbar-
dziej potrzebujących, a tych, którzy stali się grupą docelową projektów dobrze 
napisanych od strony technicznej. W związku z tym, że jak dotąd nie znaleziono 
lepszego sposobu dystrybucji środków unijnych, należało wykorzystać ten moc-
no niedoskonały sposób dla bezpieczeństwa i Firm, i instytucji pośredniczących 
w ich wykorzystaniu.

BRITISH CENTRE, jako szkoła wysoce reprezentatywna dla głównego nur-
tu rozwoju profesjonalnych szkół językowych, dobrze odzwierciedla wcielanie 
w życie postulatów polityki językowej Unii Europejskiej, zatem warto prześledzić 
nowości wprowadzone w firmie w okresie 2008-2010, by wyrobić sobie pogląd 
na tendencje istniejące na rynku polskim.

I tak nowości w zakresie technologii to:
• wprowadzanie nowoczesnych środków dydaktycznych do prowadzenia za-

jęć stacjonarnych zarówno w oddziałach BRITISH CENTRE, jak i na terenie 
firm i instytucji, na których zlecenie prowadzone są szkolenia – wprowadze-
nie stacjonarnej interaktywnej tablicy multimedialnej oraz upowszechnia-
nie mobilnych tablic interaktywnych;

• przeprowadzenie cyklu szkoleń związanych z wykorzystaniem tablic inte-
raktywnych – szkolenia metodyczne;

• rozwój technik związanych z metodą Distance Learning – przetworzenie 
akredytowanych programów nauczania na wersję elektroniczną oferowaną 
za pośrednictwem platformy e-learningowej British Centre;

• wzbogacenie platformy e-learningowej dzierżawionej od firmy IOKI, wdro-
żenie nowej wersji platformy, rozszerzenie możliwości dla nauczyciela i dla 
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użytkownika, poprawienie kompatybilności platformy z zajęciami stacjo-
narnymi (blended learning);

• zakupienie nowej platformy do pracy w systemie e-learning, bez ingerencji, 
a jedynie pod nadzorem lektora prowadzącego monitoring pracy użytkow-
nika;

• uaktualnianie i rozszerzanie modułów szkoleniowych, które mogą być re-
alizowane w systemie e-learning lub w systemie blended learning: Firma, 
Korespondencja, Negocjacje, Podróżowanie, Podstawowa komunikacja, Pre-
zentacje, Rozmowy telefoniczne, Spotkania, Życie towarzyskie oraz Banking 
English; ponadto opracowane pełne szkolenia z zakresu:

 – Business English (poziomy A2, B1, B2, C1);
 – Medical English (poziomy B1, B2, C1);
 – BULATS (przygotowanie do egzaminu);

• wprowadzenie elektronicznej „strefy słuchacza”, dostępnej poprzez platfor-
mę e-learningową, w której słuchacz może dowolnie długo i według wła-
snego wyboru ćwiczyć te elementy gramatyczne, słownikowe i z zakresu 
rozumienia tekstów słyszanych i czytanych, które pozwalają doskonalić 
umiejęności;

Nowe produkty:
• wprowadzenie diagnostyki z zakresu poziomu znajomości języka on-line;
• szkolenie z zakresu Medical English na wszystkich poziomach nauczania, 

przetestowane na grupie 200 lekarzy;
• na wszystkich poziomach zaawansowania kurs zakończony egzaminem ję-

zykowym BULATS, przy czym egzamin nie wymaga dodatkowych opłat;
• wprowadzenie egzaminu BULATS on-line.
Nowe usługi:
• obsługa merytoryczna i prowadzenie obsługi klientów małej szkoły języko-

wej na podstawie umowy o współpracy – wrzesień 2008 r.;
• prowadzenie rekrutacji na szkolenia klientów zewnętrznych, akcji informa-

cyjno-promocyjnych i dokumentacji pod kątem szkoleń współfinansowa-
nych ze środków europejskich.

Nowe rynki:
• segment klientów zainteresowanych językiem medycznym;
• segment klientów zainteresowanych językiem prawniczym.
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Kolejny aspekt polityki językowej w zakresie nauczania języków, to metodyka. 
Proponowane w dokumentach metody nauczania to przede wszystkim metody 
aktywne, nastawione na komunikację, uwzględniające indywidualne potrzeby i 
możliwości uczących się – łączenie nauki w sali dydaktycznej z pracą indywidu-
alną, nauką w toku praktyk zawodowych, metody interakcji międzynarodowej.

I w tym zakresie BRITISH CENTRE dobrze odzwierciedla tendencje dominujące 
na ryku polskim, zwłaszcza pod względem dostosowania metod i technik naucza-
nia do poszczególnych segmentów rynku.

Kursy BRITISH CENTRE prowadzone są metodą komunikatywną (Communica-
tiveApproach) i nastawione są na równomierny rozwój wszystkich kompetencji 
językowych: 

• umiejętności rozumienia ze słuchu;
• umiejętności rozumienia tekstu pisanego;
• umiejętności porozumiewania się (interakcja);
• umiejętności wypowiadania się w mowie (prezentacja);
• umiejętności tworzenia tekstów pisanych.
Ponadto w różnych kursach stosowane są poniższe metody i techniki naucza-

nia:
• Total PhysicalResponse w kursach dla dzieci;
• Helen Doron Early English dla dzieci od pierwszego do 14 roku życia;
• autonomia słuchaczy, portfolio językowe;
• Callan (dla grup korporacyjnych zainteresowanych tą metodą);
• moduł technik szybkiego zapamiętywania i efektywnego uczenia się;
• techniki motywacyjne zaczerpnięte z programowania neurolingwistyczne-

go (NLP);
• Blended Learning i Distance Learning.

Segment dzieci w wieku przedszkolnym

Aby zapewnić nauczanie małych dzieci na wysokim poziomie merytorycznym 
BRITISH CENTRE sięgnęło po sprawdzoną i cieszącą sie dużym uznaniem na ca-
łym świecie metodę Helen Doron Early English, dokonując zakupu licencji i na-
wiązując współpracę na zasadzie franczyzy.
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Metoda stanowi spójny system nauczania dzieci od czwartego miesiąca życia. 
Jest to więc coś więcej niż metoda nauczania, pozwala bowiem na oddziaływanie 
nie tylko na dzieci, ale również na ich rodziców. 

Proces nauki języka jest skomplikowany. Mimo to, zwykle do ukończenia trzech 
lat dziecko potrafi opanować jeden lub – w sprzy jających warunkach – nawet 
więcej języków. Im dziecko starsze, tym trudniej jest mu opanować poprawną in-
tonację i gramatykę języka obcego. Ponadto nauka języka obcego we wczesnych 
latach rozwija w korze mózgowej połączenia odpowiedzialne za słuch i ogólną 
inte ligencję. Poznawanie drugiego języka w dzieciństwie jest skutecznym spo-
sobem na przyspieszenie rozwoju intelektualnego dzieci i gwarantuje, że nigdy 
dziecko nie będzie miało bariery mówienia w tym języku.

Na kolejnych poziomach nauczania dzieci pracują w zależności od wieku na 
różnych, bardzo starannie przygotowanych materiałach dydaktycznych, opraco-
wanych przez autorkę metody, nieustannie unowocześnianych i dostosowywa-
nych do zmian technologicznych i do zmian zachodzących w świadomości ludzi.

Dzieci dwa razy dziennie słuchają specjalnie opracowanych nagrań, zapewnia-
jących im codzienny kontakt z językiem. Na spotkaniu z nauczycielem poznają za 
pomocą wszystkich zmysłów znaczenie dobrze im już znanych dźwięków. Osłu-
chiwanie się z melodią języka, połączone z systemem pochwał za każdą próbę 
powiedzenia czegoś, czy wykazanie zrozumienia wydanego polecenia, powoduje 
pozytywne skojarzenia i silną motywację wspomagającą nauczanie. Metoda po-
zwala na opanowanie języka do dziesięciu razy szybciej niż na innych kursach. 
Jest przyjazna dla dziecka, które uczy się w trakcie zabawy, nie mając przy tym 
świadomości, że jest pilnie nadzorowane i sprawdzane.

Dzieci w wieku szkolnym

Dzieci w wieku szkolnym, których rodzice zdecydują, że ich dziecko nie powin-
no uczyć się w trakcie zabawy i koncentrować na mówieniu, mogą korzystać z na-
uki opartej na Communicative Approach, wzbogaconej o inne metody i techniki 
wymienione poniżej: 

Metoda komunikacyjna (The Communicative Approach) – celem jest rozwi-
janie sprawności swobodnego porozumiewania się w języku angielskim. Me-
toda ta skupia się na naturalnej, dziecięcej zdolności do kreatywnego myślenia 
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i działania co w konsekwencji sprawia, iż wszyscy uczniowie stają się aktywnymi 
uczestnikami ćwiczeń językowych, które uczą używania języka w sposób natural-
ny i przyjemny. 

Drama – technika aktywnego uczenia się, która wykorzystuje spontaniczną, 
właściwą naturze dziecka, ekspresję aktorską oraz skłonność do naśladownictwa 
i zabawy. Jako metoda twórcza, drama uczy samodzielności myślenia i działania, 
aktywności i otwartości w komunikacji, rozwija emocje, wyobraźnię i fantazję, 
a przede wszystkim wyzwala swobodne mówienie w nauczanym języku. 

TPR (Total PhysicalResponse) – metoda bazuje na sposobie, w jaki dzieci przy-
swajają język ojczysty. Komunikacja między rodzicami a dziećmi łączy aspekty 
zarówno werbalne, jak i ruchowe. Dziecko ruchem odpowiada na mowę rodzi-
ców. Przez wiele miesięcy dziecko wchłania język, nie będąc jeszcze w stanie mó-
wić. W tym okresie dochodzi do internalizacji języka oraz „łamania systemu”, po 
czym dziecko jest w stanie spontanicznie reprodukować język/mowę.

Technika opowiadania bajek (Storytelling) – zapewnia uczniom barwne 
doświadczanie języka angielskiego. Wzbogacona o różne ćwiczenia językowe, 
umożliwia kształcenie wszystkich sprawności językowych, a przede wszystkim 
motywuje uczniów do spontanicznych interakcji. 

Młodzież gimnazjalna i licealna

Nauczanie tej grupy wiekowej wymaga odpowiednich dla młodych ludzi, bar-
dzo aktualnych materiałów dydaktycznych oraz stosowania środków dydaktycz-
nych odpowiadających najnowocześniejszym sprzętom, z których młodzi ludzie 
korzystają.

Materiały dydaktyczne opracowywane są przez zespół lektorów w oparciu 
o sygnalizowane przez słuchaczy obszary zainteresowań, najnowsze piosenki 
i wchodzące na ekrany filmy. 

Doskonałe rezultaty daje korzystanie z modnych portali społecznościowych, 
które stają się forum wymiany myśli w językach obcych.

W tej grupie wiekowej znakomicie sprawdza się możliwość przeniesienia 
żmudnych ćwiczeń gramatycznych z sali zajęciowej na platformę e-learningową. 
Dodatkowo pozwala to na eliminację utrwalania błędów (błąd popełniony w pra-
cy domowej w wersji papierowej zostaje skorygowany dopiero na zajęciach przy 
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okazji jej sprawdzania, natomiast platforma pokazuje błąd natychmiast i nie do-
puszcza do jego utrwalenia w umyśle osoby wykonującej ćwiczenia).

Nauczanie również i w tym przypadku oparte jest o Communicative Approach. 
Kładzie nacisk na używanie języka w różnych kontekstach w oparciu o jego funk-
cje. Głównym celem jest bardziej pomóc uczniom tworzyć znaczenie niż rozwijać 
perfekcyjne struktury gramatyczne lub przyswajać wymowę jak najbardziej zbli-
żoną do oryginalnego wzorca językowego. Najważniejszym zadaniem jest rozwi-
janie kompetencji komunikatywnej, dlatego też zajęcia często przyjmują formę: 
pracy w parach lub grupach wymagającej negocjacji i kooperacji między ucznia-
mi, zadań opartych o płynność mówienia, co wzmacnia pewność uczniów, odgry-
wania ról (role-playing), podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje 
językowe.

Dla tej grupy prowadzone jest przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych 
i maturalnych – są to kursy z zajęciami tylko jeden raz w tygodniu, by nie obciążać 
innych dni, w które słuchacze korzystają z zajęć z innych przedmiotów egzami-
nacyjnych.

Young Adults

Ta grupa docelowa obejmuje studentów i młode osoby pracujące, przyzwycza-
jone do uczenia się, wysoko motywowane. Jest to grupa, w której język ogólny 
najczęściej poszerzany jest o język specjalistyczny (np. Business English) oraz 
przygotowanie do konkretnych egzaminów.

Stosowane techniki pracy oparte są o nowoczesne środki dydaktyczne, z wyko-
rzystaniem tablic interaktywnych i platform e-learningowych. 

Cechą charakterystyczną tej grupy docelowej jest to, że zajęcia dla niej prowa-
dzone są na ogół na bardzo wysokich poziomach zaawansowania.

Pracujący

Szkolenia dla osób pracujących odbiegają znacznie pod względem metodyki 
prowadzenia zajęć i środków dydaktycznych od innych szkoleń. Są one na ogół 
ukierunkowane na kompetencje wymagane w danej firmie/ instytucji – również 
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zakres słownikowy zależy zdecydowanie od branży i oczekiwań uczestników 
i zleceniodawcy.

Jednocześnie takie kursy nie mają charakteru intensywnego, uwzględniają bo-
wiem ograniczony czas, przeznaczany przez słuchaczy na samodzielną pracę do-
mową. Dużą pomocą w przypadku takich osób jest możliwość korzystania z kon-
sultacji on-line lub e-mailowych oraz z tak zwanej strefy słuchacza, zawierającej 
wyjaśnienia z zakresu różnych zagadnień językowych.

Profilowanie kursów dla osób pracujących jest zdecydowanie trendem, 
który będzie dominował w szkołach językowych w następnej dekadzie.

Jednocześnie na szkolenia dla osób pracujących można pozyskać środki unijne, 
stąd też dla tej grupy docelowej prowadzona jest duża ilość różnorodnych szkoleń 
językowych, zawsze z uwzględnieniem specyficznych potrzeb ich uczestników. 

Wszystkie kursy dla dorosłych poprzedzane są badaniem potrzeb uczest-
niczących w nich osób oraz potrzeb pracodawców. Dodatkowo prowadzi się 
badania uczestników pod względem ich reprezentacji poznawczych, aby od-
powiednio dobrać techniki prowadzenia zajęć.

Seniorzy

Kursy dla seniorów uwzględniają fakt, że dla ich uczestników ważniejsze są 
funkcje społeczne kursu niż funkcje poznawcze w odniesieniu do poznawanego 
języka. Do tego dostosowywana jest również tematyka zajęć oraz formy ich reali-
zacji.

Blended Learning w BRITISH CENTRE

Od 1 września 2006 r. BRITISH CENTRE dysponuje profesjonalną platformą 
e-learningową dedykowaną nauczaniu języków obcych, którą udostępnia wszyst-
kim słuchaczom stacjonarnym. Czteroletni okres pracy z wykorzystaniem plat-
formy w systemie blended learning pozwolił na wypracowanie skutecznych spo-
sobów motywowania słuchaczy do pracy za jej pośrednictwem. Dotychczasowe 
doświadczenia zaowocowały również uruchomieniem od września ubiegłego 
roku nowych kursów, które dostępne są już w systemie Distance Learning (wy-
łącznie za pośrednictwem platformy).
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Platforma e-learningowa BRITISH CENTRE pozwala:
• uzupełniać kursy stacjonarne i moduł e-learningowy;
• oferować kursy językowe na odległość;
• oferować tematyczne kursy językowe, repetytoria i przygotowanie do egza-

minów na różnych poziomach zaawansowania;
• opracować kursy na odległość w oparciu o własne materiały.
Wszyscy uczestnicy posiadają indywidualne kody i hasła, które tworzą system 

kompetencji i uprawnień. 
Należy pamiętać, że metodyka nauki zakłada posiadanie przez ucznia dostępu 

do internetu, który umożliwia pełną swobodę pobierania materiałów dydaktycz-
nych oraz wymianę informacji. 

Nauczyciel wyposażony jest w funkcje raportów i analizy czasu trwania indy-
widualnej nauki ucznia, ma też techniczną możliwość przygotowania indywidual-
nych materiałów dostosowanych do potrzeb konkretnej osoby. 

Materiały nauczania są zawsze aktualne, bowiem w krótkim czasie lektor może 
łatwo uaktualnić materiał we własnym zakresie. System zarządzania nauczaniem 
wyposażony jest w funkcje informowania uczniów o wprowadzonych do wyko-
nania zadaniach.

Zajęcia stacjonarne wspomagane są również wykorzystaniem tablicy multime-
dialnej oraz urządzenia o nazwie e-beam, które jest odmianą przenośnej tabli-
cy multimedialnej – oczywiście dysponujemy stosownymi materiałami dydak-
tycznymi do wykorzystania w trakcie zajęć. Możliwość włączania się słuchaczy 
w kształtowanie treści wyświetlanych na tablicy za pomocą dodatkowych table-
tów dodatkowo podnosi atrakcyjność zajęć. 

BRITISH CENTRE na tle branży szkoleń językowych

BRITISH CENTRE jako niepubliczna placówka oświatowa kształcenia ustawicz-
nego i jednocześnie firma szkoleniowa oferująca kursy językowe, pozostaje czę-
ścią szeroko rozumianego rynku usług szkoleniowych, monitorowanego przez 
Polską Izbę Firm Szkoleniowych. Obecnie jest to rynek rozdrobniony – 90% ryn-
ku stanowią mikroprzedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności gospodarcze. Na 
tym tle BRITISH CENTRE, będące małym przedsiębiorstwem z punktu widzenia 
ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę i obrotów, lokuje się znacznie powy-
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żej średniej.
BRITISH CENTRE jest głównie szkołą językową. W kontekście rynku szkół ję-

zykowych, jest to firma zdecydowanie duża – Polskie Stowarzyszenie Szkół Języ-
kowych PASE, monitorujące ten rynek uznaje, że szkoła obsługująca powyżej 500 
słuchaczy rocznie, to szkoła duża. Ilość słuchaczy BRITISH CENTRE wynosi około 
2 tysięcy rocznie (załącznik), co plasuje je zdecydowanie wśród szkół najwięk-
szych.

Rynek szkół językowych jest rynkiem, na którym panuje ostra konkurencja. 
Największą szansę na utrzymanie się na nim mają szkoły sieciowe, zwłaszcza 
finansowane przez kapitał zagraniczny lub zasilane innym kapitałem zewnętrz-
nym. BRITISH CENTRE od 18 lat z powodzeniem konkuruje z takimi szkołami. 
Zdołało również dorównać, a na rynku łódzkim wyprzedzić takie firmy, które 
powstały w drodze uwłaszczenia instytucji funkcjonujących jeszcze w PRL (np. 
Empik w całej Polsce lub w Łodzi Studium Języków Obcych Szuster, poprzednia 
nazwa: Studium Języków Obcych Textilimpex).

W przygotowywanym co rok przez „Newsweek” Przewodniku po szkołach ję-
zykowych prezentowane są te firmy, które działają na rynku co najmniej dwa lata 
i w poprzednim roku szkolnym uczyły minimum 100 kursantów. W Łodzi wy-
mienia się obecnie 25 szkół, przy czym wśród nich znajduje się Centrum Helen 
Doron, będące formalnie częścią BRITISH CENTRE, ale stanowiące wyodrębnioną 
jednostkę organizacyjną i działające w oparciu o umowę franczyzową.

Tu warto nadmienić, że BRITISH CENTRE jest również franczyzodawcą, bo-
wiem dysponuje zarówno znaną marką, jak i spójnym systemem metodyczno-dy-
daktycznym.

Zgodnie z prowadzoną przez PASE bazą szkół językowych, akredytacją Kura-
tora Oświaty legitymują się w Łodzi oprócz BRITISH CENTRE jeszcze 4 szkoły 
językowe.

Nadmienić należy, że BRITISH CENTRE było pierwszą łódzką szkołą akredy-
towaną przez Kuratora Oświaty (lipiec 2005), kolejne trzy uzyskały akredytację 
w 2008, a ostatnia – w roku bieżącym. W bazie PASE podano, że jeszcze jedna 
szkoła (Lloyd Woodley) legitymuje się akredytacją Kuratorium, co nie znajduje 
potwierdzenia w wykazie zamieszczonym na stronie internetowej tej instytucji.

Jak widać z powyższego, BRITISH CENTRE stanowi ważny element lokalnego 
rynku szkoleń językowych. Odgrywa rolę lidera i jest wzorem naśladowanym 



przez inne szkoły i to nie tylko w zakresie znaków jakości, jak akredytacja, ale 
również w zakresie egzaminów międzynarodowych, powszechnie dostępnych 
w Polsce (LCCI, ETS, TELC). Cambridge BULATS, którego oferowaniem może po-
szczycić się BRITISH CENTRE, jest produktem unikalnym i przez długi czas BRI-
TISH CENTRE było jedynym centrum egzaminacyjnym w Polsce. Obecnie upraw-
nienia do prowadzenia tego egzaminu ma jeszcze kilka szkół, które zyskały status 
ośrodków egzaminacyjnych innych egzaminów.

 Na koniec dodać należy, że BRITISH CENTRE jest firmą powszechnie znaną 
i cieszy się opinią szkoły o bardzo wysokim poziomie nauczania, oferującej nowo-
czesne metody nauczania i zatrudniającej wysokiej klasy specjalistów.
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Monogra�ia „stanowi interesujące dzieło, w którym Autorzy omawiają kom-
petentnie problemy istotne dzisiaj, ale też kluczowe dla przyszłości, kiedy będziemy
rzeczywiście stawać się społeczeństwem wiedzy, w którym kwali�ikacje, umie-
jętności i talenty ludzi, bez względu na profesję, będą uważane za krytyczny 
czynnik sukcesu. 

Praca stanowi logicznie skomponowany układ opracowań, którego celem jest 
wypracowanie standardów Ram Kwali�ikacji Zawodowych dla określonych grup 
zawodowych i w których precyzuje się wymagania co do kwali�ikacji i kompe-
tencji konkretnych specjalistów prowadzących szkolenia, podkreśla się potrzebę 
i znaczenie rozwijania kompetencji pracowników w związku z poszerzaniem się 
możliwości biznesowych, a także omawia się wybrane (istotne) aspekty projek-
towania działań edukacyjnych. Intencją Autorów jest zainteresowanie różnych 
grup zawodowych ideą kształcenia ustawicznego jako organicznego elementu 
działań edukacyjnych wpisujących się w potrzeby współczesnego rynku pracy.”

Prof. zw. dr hab. Józef Penc 

„Ważnym wyzwaniem idei integracji europejskiej jest tworzenie wspólnej 
przestrzeni gospodarczej, której elementem są porównywalne kwali�ikacje zawo-
dowe pracowników. (…) Wszystkie opracowania przedstawiają ważne problemy 
dotyczące kwali�ikacji zawodowych pracowników. Zostały napisane ze znaw-
stwem spraw od strony teoretycznej i praktyki życia zawodowego. Na uwagę 
zasługuje komplementarność i szerokie spektrum omawianej problematyki. 
Ponadto opisano człowieka przyszłości – menedżer, także w stosunku do siebie. 
Omówiono kształcenie służb BHP, zaangażowanie się w czyn pracy ludzi star-
szych, osób niepełnosprawnych. Cenna jest problematyka kształcenia ustawicz-
nego w starzejącej się Europie.”

Prof. zw. dr hab. Roman Ossowski
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