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I. TEORIA I PRAKTYKA EDUKACJI 
DOROSŁYCH 

Elżbieta Trafiałek 

EDUKACJA  I  KSZTAŁCENIE  USTAWICZNE   
A  PROGRAM  WZMACNIANIA  KAPITAŁU  

LUDZKIEGO  W  LATACH  2007–2013 

W Unii Europejskiej edukacja, wyznaczana powszechnym do niej dostę-
pem i rangą kształcenia ustawicznego, czyli aktywną polityką społeczną, od lat 
traktowana jest w kategoriach priorytetu determinującego poprawne funkcjo-
nowanie rynków pracy Państw Członkowskich. W Polsce okresu transformacji 
zarówno inwestycje oświatowe, promowanie kształcenia ustawicznego, jak 
i modernizowanie szeroko rozumianego systemu na potrzeby zmieniającego 
się rynku pracy – traktowane były marginalnie. I choć lata 1989–2006 przy-
niosły eksplozję edukacyjną w zakresie stopnia upowszechniania szkolnictwa 
wyższego, gdzie wskaźnik skolaryzacji wzrósł do 47,8%, w grupie kobiet 
osiągając poziom 54,8% (Trafiałek 2007; Rocznik 2006, s. 341), to aspiracje 
edukacyjne dorosłych i popularność kształcenia ustawicznego, doskonalenia, 
reorientacji zawodowej nadal pozostawały na niskim poziomie. Ranga eduka-
cji jako głównego wyznacznika statusu zawodowego, ekonomicznego i spo-
łecznego rosła, a zmiany w funkcjonowaniu systemu nie nadążały za transfor-
macją (Strategia Rozwoju 2005, s. 27).  

Pierwszą zapowiedzią podjęcia wyzwań unijnej polityki edukacyjnej, 
związanych z promocją kapitału społecznego i integracją systemu ze zmiana-
mi zachodzącymi w strukturze demograficznej, w gospodarce oraz na rynku 
pracy, było przyjęcie w 2005 roku Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007– 
–2013, ale realne szanse na pełne urzeczywistnienie założeń zawartych 
w dokumencie powstały w zasadzie dopiero dwa lata później, z chwilą uru-
chomienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 85% współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kapitał społeczny – kapitał ludzki 

Kapitał to wartość, analizowana głównie w kategoriach ekonomicznych, ale 
odnoszona też do czynnika ludzkiego. W literaturze przedmiotowej występuje 
w ujęciach normatywnych, aksjologicznych, funkcjonalnych, strukturalnych 
i operacyjnych. Dla humanisty klasyfikacja na kapitał: ekonomiczny (ogół środ-
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ków materialnych, infrastruktura, dobra materialne), społeczny (stosunki spo-
łeczne, sieci, więzi, interakcje społeczne), kulturowy (język, wiedza, rozwijanie 
zdolności, umiejętności), czy symboliczny (symbole dla tworzenia ideologicz-
nych uzasadnień) – ma w zasadzie charakter porządkujący kwestie społeczne, 
jako że wszystkie wymienione kategorie nawzajem się wyznaczają, warunkują, 
w perspektywie czasu kształtując przestrzeń tworzenia oraz zagospodarowywa-
nia kapitału ludzkiego (Olechnicki, Załęcki 1998, s. 91).  

 Kapitał ludzki (Human capital), jako kategoria społeczno-ekonomiczna, 
stanowi integralny element kapitału ekonomicznego i społecznego (Gra-
niewska 1999, s. 89). Wyznacza wszechstronny rozwój społeczeństwa: spo-
łeczny, kulturalny, informacyjny, gospodarczy. Skumulowany jest w aktywno-
ści, wykształceniu, wiedzy obywateli, a proces jego gromadzenia towarzyszy 
wszystkim fazom życia.  

 Kapitał ludzki kojarzony jest głównie z organizacją przedsiębiorstw, 
efektywnością pracy, restrukturyzacją i wydajnością podmiotów gospodar-
czych. Znajduje więc umocowanie przede wszystkim w analizach ekonomicz-
nych. Jego społeczny wymiar rzadko skupia uwagę analityków rynku, socjolo-
gów i polityków społecznych, a przestrzeń tę należy obecnie traktować jako 
teren poszukiwań potencjału ludzkiego, w ogromnej mierze wyznaczającego 
skuteczność przemian systemowych. Od wartości skumulowanej w kapitale 
społecznym (kapitał ludzki, wykształcenie, sprawność, wydajność, mobilność, 
aktywność, zdolność do tworzenia dóbr), zależą kierunki i koszty przechodze-
nia na kolejne etapy rozwoju społecznego, a od optymalnego wykorzystania 
zasobów kapitałowych państwa – skuteczność działań modernizacyjnych 
i szeroko rozumiany rozwój gospodarczy. Wskazane zależności podkreślane 
są w licznych teoriach naukowych. 

W świetle teorii determinizmu demograficznego Thomasa Malthusa (XIX 
wiek) – zmiany w strukturach ludności wyznaczają kierunki rozwoju społecz-
nego i kulturowego, a według teorii popytu i podaży Johna Keynesa – warun-
kiem likwidacji bezrobocia, zwiększania podaży i stymulowania rozwoju 
gospodarczego jest tworzenie optymalnych warunków popytu, czyli wzrost 
możliwości konsumpcyjnych wszystkich grup społecznych1.  

                                                           
1 Tzw. „Szkoła keynesistowska” to założenie, że w gospodarce rynkowej istnieje 

tendencja nadwyżki siły roboczej nad popytem. Słaby popyt na towary generuje bezro-
bocie, a pracodawcy w dążeniu do obniżania kosztów pracy dalej redukują miejsca 
pracy, pogłębiając zjawisko. Zatem państwo powinno finansować nowe miejsca pracy 
i podejmować nawet najbardziej kosztowne działania dla zwiększenia popytu – jest to 
bowiem warunek podaży i wzrostu gospodarczego. J. Keynes, twórca rewolucyjnych 
teorii ekonomicznych, zalecał w swych opracowaniach zapobieganie recesji poprzez 
finansowanie przez państwo pełnego zatrudnienia. Postulował „wyjmowanie” bezro-
botnych spod opieki społecznej i powierzanie im pożytecznych stanowisk, co obecnie 
można odnosić do aktywnych form zwalczania bezrobocia poprzez prace interwencyj-
ne, Programu Absolwent i Programu 50+ – dotyczących aktywizacji zawodowej 
młodzieży oraz osób w wieku niemobilnym. 
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Według teorii klasyka ekonomii, Adama Smitha, kapitał zawsze powstaje 
z nadwyżki produkcji nad konsumpcją. Dochód wypracowany przez kapitał 
jest zyskiem, odpowiednikiem płacy, wypracowywanym przez inne czynniki 
produkcji. Wszystkie te teorie można odnieść do wartości kapitału ludzkiego 
czyli zysku, jaki społeczeństwo może czerpać z potencjału poszczególnych 
grup społecznych, wiekowych, zawodowych. 

Współczesny amerykański polityk społeczny japońskiego pochodzenia – 
Francis Fukuyama w swej pracy Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do do-
brobytu – wyraźnie wskazuje na zależności, jakie we współczesnych cywiliza-
cjach wiążą optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich z trwaniem struktur 
welfare state. Można zatem przyjąć, że podstawą rozwoju społecznego i bu-
dowania struktur państwa przyjaznego dla człowieka jest optymalne wykorzy-
stanie potencjału kapitału ludzkiego skumulowanego we wszystkich grupach 
społecznych, zawodowych i wiekowych. Taka interpretacja wskazanej zależ-
ności stała się też źródłem inspiracji optymalnego wykorzystania środków 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, sprecyzowanego w Programie Ope-
racyjnym Kapitał Ludzki 2007–2013. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013, będący jednym z dzie-
sięciu programów operacyjnych przyjętych w ramach realizacji Narodowej 
Strategii Spójności (NSS) i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
(NSRO) na lata 2007–2013, potwierdza akceptację przez Polskę priorytetów 
unijnych ukierunkowanych na promocję polityki prozatrudnieniowej, na re-
dukcję zjawiska wykluczenia społecznego, stymulowanie spójności terytorial-
nej i na budowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy. 

Program, przyjęty przez Komisję Europejską 28 września 2007 roku 
i zatwierdzony przez Radę Ministrów 16 października 2007 roku, stanowi 
pierwszą od uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej czytelną 
odpowiedź na założenia wspólnotowej polityki spójności i odnowionej Strate-
gii Lizbońskiej. Potwierdza podjęcie, między innymi, takich wyzwań jak: 
podnoszenie atrakcyjności Państw Członkowskich w dziedzinie inwestycji 
i zatrudnienia; promowanie innowacyjności, rozwój wiedzy, kompetencji, 
tworzenie nowych miejsc pracy; rozwój kapitału społecznego i ludzkiego; 
optymalne wykorzystanie zasobów pracy; podejmowanie działań strategicz-
nych na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki. 

Zakładając wsparcie dla rozwoju takich obszarów jak: edukacja, zatrudnie-
nie, integracja społeczna, potencjał adaptacyjny pracowników i przedsiębiorstw 
– przewiduje się także budowę profesjonalnej administracji wszystkich szczebli, 
a tym samym państwa przyjaznego obywatelom. Jego spectrum problemowe jest 
niezwykle szerokie: od wychowania przedszkolnego – po kształcenie ustawiczne 
i od instytucji systemu oświaty – po uczniów dorosłych uzupełniających wy-
kształcenie, nauczycieli oraz pracowników administracji oświatowej. 
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Środki z budżetu Programu, przewidziane na 11,4 mld euro (9,7 mld z EFS), 
wykorzystane będą na podniesienie poziomu aktywności zawodowej, aktywi-
zację bezrobotnych, profilaktykę wykluczenia społecznego, na finansowanie 
inicjatyw oraz usług służących upowszechnianiu edukacji społeczeństwa, 
podnoszeniu ich jakości i optymalnemu sprzężeniu z potrzebami gospodarki 
opartej na wiedzy. Spośród dziesięciu priorytetów składających się na Pro-
gram, kwestiom edukacyjnym bezpośrednio poświęcono trzy: Wysoką jakość 
oświaty (Priorytet III), Szkolnictwo wyższe i naukę (Priorytet IV) oraz Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach (Priorytet IX), choć realizacja pozo-
stałych pośrednio także ich dotyczy. Pozostałe priorytety Programu to: Za-
trudnienie i integracja społeczna (Priorytet I), Rozwój zasobów ludzkich 
(Priorytet II), Dobre rządzenie (Priorytet V), Rynek pracy otwarty dla wszyst-
kich (Priorytet VI), Promocja integracji społecznej (Priorytet VII), Regional-
ne kadry gospodarki (Priorytet VIII) i Pomoc techniczna (Priorytet X). Sześć 
z wymienionych priorytetów (I–V i X) realizowanych będzie na szczeblu 
centralnym, a pozostałe cztery – na szczeblu regionalnym (VI–IX). Wydatki 
przewidziane na wdrażanie priorytetów edukacyjnych obejmą 32,2% całości 
budżetu PO KL, a na dwa podstawowe priorytety edukacyjne (Priorytet III 
i IX) alokacja obejmie 23,8% ogółu środków budżetu PO KL (Uchwała 2007). 

Projekty realizowane będą w dwóch trybach: systemowym i konkurso-
wym. Tryb systemowy obejmie projekty realizowane przez beneficjentów 
imiennie wskazanych w Programie i w dodatkowych dokumentach stanowią-
cych jego uszczegółowienie. W trybie konkursowym uczestniczyć będą mogły 
natomiast wszystkie podmioty spełniające kryteria merytorycznej adekwatno-
ści do założeń PO KL, co oznacza, że o środki na realizację projektów będą 
mogły się ubiegać: instytucje szkoleniowe systemu oświaty i szkolnictwa wyż-
szego, instytucje rynku pracy, otoczenia biznesu i przedsiębiorcy, jednostki 
administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe. 

Modernizacja systemu i podnoszenie jakości oświaty 

Wysoka jakość oświaty to Priorytet III – wdrażany centralnie. Obejmuje 
działania skoncentrowane wokół funkcjonowania systemu oświaty, moderni-
zacji i innowacyjności wszystkich obszarów związanych z budowaniem mode-
lu społeczeństwa opartego na wiedzy. Zakłada wprowadzenie rozwiązań sys-
temowych w zakresie monitoringu i ewaluacji, rozwój badań edukacyjnych, 
powiązanie ich z polityką edukacyjną oraz zwiększenie efektywności nadzoru 
pedagogicznego, sprawowanego przez kuratorów oświaty. Dla optymalizacji 
jakości kształcenia w założeniach Priorytetu podkreślono potrzebę prowadze-
nia systematycznego monitoringu instytucji oświatowych i całego systemu – 
prowadzenia badań ilościowych, jakościowych oraz wypracowania zobiekty-
wizowanego narzędzia oceny skutków podejmowanych działań. Pozyskiwaniu 
porównywalnych danych przedmiotowych służyć będzie rozbudowywany 
ustawicznie System Informacji Oświatowej, a zakładanej poprawie jakości 
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kształcenia – modernizacja systemu, w tym także w części dotyczącej dosko-
nalenia nauczycieli oraz wdrażanie nowatorskich, ponadregionalnych progra-
mów podnoszenia kwalifikacji i rozwój akredytacji jednostek odpowiedzial-
nych za realizację zadań. 

Najważniejszym celem Priorytetu III jest dostosowanie oferty edukacyj-
nej do potrzeb rynku pracy oraz upowszechnienie nowego modelu oświaty, 
poprzez wzbogacenie go o innowacyjność, otwartość, kompetencje przedmio-
towe i elastyczność. W realizacji zamierzeń uwzględniono też rozwój portalu 
edukacyjnego Scholaris, dzięki któremu nauczyciele będą mieli ułatwiony 
dostęp do najnowszych programów nauczania i do informacji na temat nowo-
czesnych metod dydaktycznych.  

W założeniach do realizacji zadań wiele miejsca poświęcono kwestii po-
nadregionalnych programów rozwoju zainteresowań naukami ścisłymi: mate-
matycznymi, przyrodniczymi i technicznymi, które stanowić będą podstawę 
dla realizacji Priorytetu IX, wdrażanego na poziomie regionów. 

Skutecznemu łączeniu systemu edukacji z potrzebami gospodarki opartej 
na wiedzy sprzyjać będzie opracowanie na szczeblu centralnym i wdrożenie 
Krajowego Systemu Kwalifikacji, poprzedzone opracowaniem Krajowych 
Ram Kwalifikacji zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Cała sfera 
zadaniowa Priorytetu III – Wysoka jakość oświaty – ukierunkowana jest doce-
lowo na ułatwienie obywatelom sprawnego funkcjonowania na krajowym 
i międzynarodowym rynku pracy. 

W szczegółowym opisie priorytetów, dla kategorii Wysoka jakość oświa-
ty przewidziano cztery grupy działań podstawowych i liczne opisy kategorii 
poddziałań:  
1. Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, obejmująca dwa 

poddziałania dla projektów systemowych: 
1.1.  Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań 

systemu oświaty, 
1.2.  Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego. 

2.  Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. 
3.  Poprawa jakości kształcenia, z dwoma poddziałaniami dla projektów sys-

temowych i konkursowych: 
 3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli, 
 3.2. Modernizacja treści i metod kształcenia. 
4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, 

z dwoma poddziałaniami: 
4.1. Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji (projekty 

systemowe), 
4.2. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie (projekty systemowe 

i konkursowe). 
Na realizację Priorytetu III w latach 2007–2013 zaplanowano ponad 1 mld 

euro, z czego 855,3 mln euro z EFS (Szczegółowy Opis 2007, s. 77– 
–106). Za wdrażanie założeń odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego oraz jako instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
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Powiązanie szkolnictwa wyższego i nauki z gospodarką  

Szkolnictwo wyższe i nauka to Priorytet IV PO KL, sklasyfikowany 
w grupie zadań realizowanych centralnie. Znacząca rola szkolnictwa wyższego 
w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy została precyzyjnie określona zarów-
no w Strategii Lizbońskiej, jak i w opracowanym przez Komisję Europejską, 
w ramach Procesu Bolońskiego, dokumencie zatytułowanym Rola uniwersyte-
tów w Europie wiedzy. Wskazano w nim zadania instytucji szkolnictwa wyż-
szego i jednostek naukowo-badawczych, między innymi takie jak: ścisłe po-
wiązanie z sektorem gospodarki, rozwój współpracy międzynarodowej środo-
wisk akademickich, wzrost mobilności studentów i kadry akademickiej. Reali-
zację uzależniono od podniesienia kwalifikacji kadr sektora badawczo- 
-rozwojowego, zwłaszcza w zakresie zarządzania projektami badawczymi 
i opracowywania wyników działań eksploracyjnych.  

Funkcjonowanie polskiego szkolnictwa wyższego po roku 1989, mimo 
tzw. boomu edukacyjnego, nadal nacechowane jest licznymi problemami 
strukturalnymi, których ograniczaniu służyć ma realizacja założeń Priorytetu 
IV. Najczęściej wskazywane to: zróżnicowana jakość kształcenia, słabe po-
wiązanie z gospodarką i potrzebami rynku pracy, mała popularność kierunków 
ścisłych, niskie tempo wzrostu liczebności kadry akademickiej w stosunku do 
przyrostu liczby studentów. Sfera zadaniowa Priorytetu IV – Szkolnictwo 
wyższe i nauka ukierunkowana też została na: modernizację metod i progra-
mów kształcenia, wprowadzanie standardów międzynarodowej uznawalności 
dyplomów i akredytacji, zwiększanie otwartości oraz mobilności środowisk 
akademickich. Przyjęto, że zgłaszane projekty obejmować będą takie zagad-
nienia jak: zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycz-
nych i przyrodniczych, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, mar-
keting wyników prac badawczych, kształcenie w systemie e-learningu, dosko-
nalenie kadry, organizacja praktyk i staży dla studentów, współpraca z poten-
cjalnymi pracodawcami, jednostkami naukowymi, współpraca i wymiana 
międzynarodowa. 

W ramach Priorytetu IV wyodrębniono dwie grupy działań kierunkowych 
i trzy kategorie poddziałań. Są to: 
1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie 

liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy: 
1.1.  Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (projekty konkurso-

we), 
1.2.  Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu 

dla gospodarki opartej na wiedzy (projekty systemowe), 
1.3.  Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyż-

szym (projekty systemowe). 
2.  Rozwój kwalifikacji kadr i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gos-

podarczym (Szczegółowy Opis 2007, s. 109–122).  
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Wydatki na realizację Priorytetu IV przewidziano na 960,4 mln euro 
(w tym 816,3 mln euro z EFS). Odpowiedzialność za jego wdrożenie spoczy-
wa na Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz na Ministerstwie Szkolnic-
twa Wyższego i Nauki jako instytucji pośredniczącej (Program Operacyjny 
2006, s. 109).  

Promocja wiedzy, wykształcenia i kompetencji w regionach  

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach to Priorytet IX PO KL – 
wdrażany regionalnie za pośrednictwem samorządów województw. Na jego 
realizację przewidziano ponad 1,7 mld euro (w tym 1,4 mld euro z EFS) (Pro-
gram Operacyjny 2006, s. 122). Kluczowym zagadnieniem w obrębie przyję-
tych założeń jest tu wyrównywanie szans edukacyjnych, bez względu na miej-
sce zamieszkania i przynależność do grupy społecznej. Przyjęto, że przebieg 
kariery edukacyjnej i sytuację na rynku pracy w głównej mierze wyznacza 
dostęp do edukacji i usług edukacyjnych na każdym etapie życia i w każdym 
środowisku.  

Szczególną uwagę w opisie Priorytetu IX zwrócono na potrzebę upo-
wszechniania edukacji przedszkolnej, na wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci z małych miast i wsi oraz na programy rozwojowe szkół, placówek 
oświatowych, a także na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. W planowanych 
działaniach podjęto ponadto niezwykle istotną kwestię przywrócenia rangi 
szkolnictwu zawodowemu. Na rynku pracy istnieje coraz większe zapotrze-
bowanie na absolwentów szkół zawodowych, w tym głównie szkół o profilach 
technicznych, a ta sfera systemu cieszy się wśród uczniów coraz mniejszą 
popularnością. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku zróżnicowana  
i z reguły nieprzystająca do oczekiwań rynku pracy, oceniana niżej od ogólne-
go – jakość kształcenia zawodowego. Absolwent szkoły zawodowej, zgodnie z 
założeniami twórców PO KL musi być wyposażony nie tylko w rozległą wie-
dzę teoretyczną, ale nade wszystko – w praktyczne umiejętności wymagane 
przez potencjalnych pracodawców. 

Priorytet IX obejmuje pięć kategorii zadaniowych: 
1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: 
1.1.  Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej (projekty konkursowe), 
1.2.  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług eduka-
cyjnych (projekty konkursowe), 

1.3.  Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (projekty 
systemowe). 

2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 
3.  Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. 
4.  Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty. 
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5.  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (Szczegółowy Opis 
2007, s. 270). 

W ujęciu syntetycznym Priorytet IX stwarza duże możliwości reformy 
polskiego systemu oświatowego i dopasowania go do standardów unijnych. 
Środki przewidziane na jego wdrażanie obejmują: modernizację oferty eduka-
cyjnej szkolnictwa zawodowego, dopasowywanie kierunków kształcenia do 
potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy, odbudowę edukacji przed-
szkolnej, podnoszenie jakości kształcenia we wszystkich typach szkół, wdra-
żanie nowatorskich, kompleksowych programów rozwoju kadry pedagogicz-
nej i administracji systemu oświaty, wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne i sprzęt, programy stypendialne dla uczniów szczególnie uzdol-
nionych (szczególnie w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i tech-
nicznych), rozwój i podnoszenie jakości usług edukacyjnych w placówkach 
kształcenia ustawicznego, promowanie formalnego podnoszenia i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych oraz poziomu wykształcenia. Większość przewi-
dzianych zadań adresowana jest do regionów dotychczas zaniedbanych pod 
względem dostępu do edukacji, a szczególne preferencje skoncentrowane na 
wspieraniu oddolnych inicjatyw lokalnych służących podnoszeniu poziomu 
wykształcenia i mobilności mieszkańców. 

Zakończenie 

W Unii Europejskiej poziom wykształcenia społeczeństwa i jego mobil-
ność edukacyjna pozostają w ścisłym powiązaniu ze statusem na rynku pracy. 
Najważniejszą jednakże kwestią jest upowszechnianie kształcenia całożycio-
wego, ustawicznego, jako że żaden poziom wykształcenia nie gwarantuje 
kompetencji zawodowych bezterminowo. W Polsce boom edukacyjny obej-
muje głównie ludzi młodych, natomiast osoby dorosłe, w tym głównie bierne 
zawodowo, nie przejawiają wystarczającej aktywności edukacyjnej. Według 
analityków rynku pracy, w miarę obniżania statusu na rynku pracy – zaintere-
sowanie jakimikolwiek formami dokształcania maleje. Dotyczy to także ab-
solwentów szkół wyższych. Dokształcaniem i reorientacją zawodową nie są 
zainteresowani ani ludzie w wieku aktywności zawodowej, tzw. „niemobil-
nym” (po 45 roku życia), ani w wieku przedemerytalnym, ani też bezrobotni. 
We wszystkich dostępnych formach kształcenia ustawicznego uczestniczą 
głównie osoby legitymujące się wykształceniem wyższym i aktywne zawodo-
wo. Sytuacja od lat nie ulega zmianie, choć już w 2003 roku w Sektorowym 
Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 zapisano, że 
globalizacja gospodarki wymaga przełamywania barier komunikacyjnych, 
językowych i kulturowych, a warunkiem funkcjonowania na rynku pracy jest 
wykształcenie oraz ustawiczne kształtowanie takich umiejętności i cech jak: 
kreatywność, zdolność do adaptacji, otwartość na reorientację i doskonalenie. 
Jednocześnie podkreślono, że „w zmiennych i konkurencyjnych warunkach 
rynku pracy ważnym elementem edukacji staje się kształcenie ustawiczne” 
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(Sektorowy Program 2003, s. 63). Uznano, że głównym narzędziem w tym 
procesie jest całożyciowa edukacja, która „decyduje o kształcie rozwoju 
współczesnej oświaty” (Półturzycki 2006, s. 36–38). 

Trwałe funkcjonowanie na rynku pracy, stanowiące podstawę tak ważnej 
obecnie profilaktyki wykluczenia społecznego, należy zatem wiązać z pilną 
potrzebą upowszechniania kształcenia ustawicznego. Stałe doskonalenie wie-
dzy i umiejętności w dobie globalizacji stało się już nie tyle potrzebą sprosta-
nia wyzwaniom unijnym, co koniecznością, w całym konglomeracie powiązań 
wyznaczającą konkurencyjność, rozwój gospodarczy i dobrobyt obywateli. 

Wysoka ranga nadawana kwestiom edukacyjnym przez Unię Europejską, 
co potwierdza bogaty transfer środków na cele zawarte w PO KL 2007–2013, 
stanowi dla Polski ogromną szansę na redukcję wielu problemów wynikają-
cych z wieloletnich zapóźnień rozwoju w tej dziedzinie. Można zakładać, że 
w ramach realizacji opisanych trzech priorytetów przez najbliższe 15 lat sku-
tecznie podniesiona zostanie jakość kształcenia na wszystkich poziomach, 
oświata stanie się bardziej dostępna dla mieszkańców małych środowisk, 
a idea kształcenia ustawicznego zyska należną rangę, na stałe wpisując się we 
współczesny model społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy.  
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Streszczenie 
W artykule podjęto problem reformowania polskiego systemu oświaty 

i upowszechniania kształcenia ustawicznego w ramach przyjętego do realizacji 
w latach 2007–2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program, 
w 85% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obej-
muje trzy priorytety związane z tą sferą życia społecznego. To: Wysoka jakość 
oświaty (P-3), Szkolnictwo wyższe i nauka (P-4) oraz Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach (P-9). 
 
Summary 

The article presents the problem of reforms to the Polish educational sys-
tem and popularization of permanent education within the framework of Hu-
man Capital Operating Programme to complete in 2007–2013. The Pro-
gramme, financed in 85% from the European Social Fund, comprises three 
priorities connected with that sphere of social activity, namely High Quality of 
Education (P-3), Higher Education and Science (P-4), and Development of 
Education and Competence in Regions (P-9). 
 




