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Ogólna  
charakterystyka projektu
Projekt „Modernizacja kształcenia za-
wodowego w Małopolsce”2 realizowany 
był w ramach priorytetu IX Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki3 Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach 
działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjno
ści i jakości szkolnictwa zawodowego. 
Skierowany był do ponadgimnazjalnych 

szkół zawodowych4 kształcących młodzież. 
Celem działania 9.2. było wzmocnienie 
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej szkół i placówek oświatowych 
prowadzących kształcenie zawodowe słu-
żące podniesieniu zdolności uczniów do 
przyszłego zatrudnienia. 

Przed rozpoczęciem projektu prze-
prowadzono analizę stanu kształce-
nia zawodowego w  Małopolsce. Na 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Realizacja programu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce”

AGATA BRZESKA-LEBIECKA

Od lat szkolnictwo zawodowe w Polsce boryka się z problemami. Szkoły zawodowe 
(technika, zasadnicze szkoły zawodowe) postrzegane były  jako szkoły drugiego wy
boru. W polu zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli1 znalazł się program samo
rządowy, współfinansowany ze środków europejskich „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”. Było to jedno z pierwszych w Polsce tego typu komple
mentarnych przedsięwzięć o zasięgu regionalnym. Celem programu było podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami 
rynku pracy. Liderem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Małopol
skiego. Uczestniczyły w nim wszystkie powiaty województwa, a także inne podmioty, 
które prowadziły szkoły zawodowe.

1 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Realizacja programu „Moderniza-
cja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, nr ewid. 181/2015/ P/15/079, Delegatura NIK w Krako-
wie, styczeń 2016 r.

2 Dalej: projekt lub program.
3 Dalej: PO KL.
4 Technika, zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne.
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podstawie opracowań5 stworzonych w la-
tach 2008–2010 zdiagnozowano następu-
jące problemy szkolnictwa zawodowego:

 • niedostosowanie oferty kształcenia do 
potrzeb rynku pracy,
 • niezadowalający stan bazy techno-dy-
daktycznej do nauczania teoretycznych 
przedmiotów zawodowych oraz prak-
tycznej nauki zawodu,
 • niewystarczający dostęp do usług do-
radztwa edukacyjno-zawodowego,

 • niedostateczną liczbę wykwalifikowanych 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
 • niewystarczającą współpracę szkół z pra-
codawcami,
 • niewystarczającą współpracę szkół z te-
ch nicznymi uczelniami wyższymi,
 • niekorzystny wizerunek kształcenia za-
wodowego (negatywny odbiór społeczny 
wśród uczniów i rodziców). 
Województwo Małopolskie skoncen-

trowało swoje działania na podniesieniu 
jakości kształcenia zawodowego w całym 
województwie realizując projekt partner-
ski o zasięgu regionalnym we współpra-
cy z wszystkimi powiatami z Małopolski, 

gminami oraz podmiotami niepublicznymi 
przez wykorzystanie instrumentów do-
stępnych w PO KL. Projekt był realizo-
wany przez ponad 5 lat od stycznia 2010 r. 
do października 2015 roku6. Planowany 
budżet projektu wynosił 154 mln zł.

W projekcie wyodrębniono m.in. na-
stępujące grupy zadań:

 • współpraca ponadnarodowa,
 • realizacja programów rozwojowych szkół,
 • Projektowe Centrum Wsparcia Eduka-
cji Zawodowej,
 • Małopolska Chmura Edukacyjna.
Program realizowany był jako projekt 

systemowy partnerski7. Podobne rozwią-
zanie przyjęto w województwie dolno-
śląskim. W pozostałych województwach 
przeprowadzano konkursy, które były ogła-
szane przez instytucje pośredniczące.

Jako główne zadanie wskazano realiza-
cję programów rozwojowych szkół8, w ra-
mach których organizowano następujące 
działania:

 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych oraz ję-
zyków obcych,

5 Były to m.in. następujące opracowania: Diagnoza kształcenia zawodowego w szkołach województwa ma-
łopolskiego prowadzonych przez jednostki samorządu oświatowego – raport sporządzony przez Kurato-
rium Oświaty w Krakowie w 2008 r.; W. Brześcińska: Diagnoza wskazująca na potrzebę realizacji pro-
jektu systemowego obejmującego i wspierającego szkolnictwo zawodowe w Małopolsce, Kraków 2009;  
A. Janczy: Diagnoza stanu kształcenia zawodowego w szkołach województwa małopolskiego w kontek-
ście realizacji projektu systemowego, którego celem jest wspieranie kształcenia zawodowego, Kraków 
2009; M. Krysakowska: Diagnoza wskazująca na potrzebę realizacji projektu systemowego obejmującego 
wspieranie szkolnictwa zawodowego w Małopolsce, Kraków 2009; Diagnoza wskazująca na potrzebę re-
alizacji projektu systemowego obejmującego i wspierającego szkolnictwo zawodowe w Małopolsce, Kra-
ków 2009; Szkolnictwo zawodowe w Małopolsce. Raport PO KL 9.2 – raport sporządzony przez firmę 
EUROKREATOR, Kraków 2010.

6 Pierwotnie realizacja projektu miała zakończyć się 31.12.2014 r., jednakże ze względu na duże zaintere-
sowanie udziałem przedłużono go do 31.10.2015 r. Czynności kontrolne zakończono 20.07.2015 r.

7 Art. 28a ustawy z dnia 6.12. 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 
ze zm.). Partnerstwo polega na wspólnej realizacji wszystkich etapów projektu przez beneficjenta 
oraz podmioty z sektora lub spoza sektora finansów publicznych.

8 Dalej: PRS.
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 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukie-
runkowane na rozwój kompetencji klu-
czowych z przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych oraz języków obcych 
z wykorzystaniem narzędzi informa-
tycznych (ICT),
 • kursy podnoszące kwalifikacje,
 • doradztwo zawodowe,
 • staże-wizyty zawodoznawcze u przed-
siębiorców,
 • płatne praktyki u przedsiębiorców,
 • doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt 
techno-dydaktyczny.
Należy podkreślić, że zadania projektu 

były realizowane obok podstawy progra-
mowej i w żadnym wypadku w program 
nie ingerowały. Uczniowie musieli wyra-
zić dobrowolną chęć udziału w zajęciach, 
ponieważ były one organizowane w cza-
sie wolnym, to jest przed lub po lekcjach, 
w weekendy, ferie oraz podczas wakacji.

Skuteczność projektu
W projekcie wzięło udział 37 partnerów, 
w tym wszystkie 19 powiatów wojewódz-
twa małopolskiego i 3 miasta na prawach 
powiatu, 3 gminy oraz 12 innych podmio-
tów prowadzących szkoły9. 

W  całym województwie małopol-
skim w latach 2010–201510 funkcjono-
wało 691 szkół kształcących w zawo-
dach. W realizacji projektu udział wzięło 
279 szkół11 (40%), w tym 119 zasadniczych 
szkół zawodowych (66% wszystkich szkół 
tego typu w województwie), 143 technika 
(83% takich szkół), 4 technika uzupeł-
niające (11%) oraz 13 szkół policealnych 
(4% szkół tego typu)12. 

Programy rozwojowe szkół

Wdrożenie programów rozwojowych szkół 
było głównym zadaniem projektowym. 
Wprowadzono je w 279 szkołach13, co ozna-
czało realizację tego wskaźnika na pozio-
mie 107% wartości planowanej14, tj. co 
najmniej 260 szkół. W ramach projektu 
udzielono wsparcia 71 665 uczniom15, co 
stanowiło 137% planowanego wskaźnika 
w wysokości 52 43316.

Projekt pozwalał, aby jeden uczeń uczest-
niczył w więcej niż jednej formie wsparcia. 
Nabór uczniów odbywał się na podstawie 
szczegółowych warunków określonych 
w regulaminach rekrutacji. Zajęcia prowa-
dzone były przez podmioty zewnętrzne17 
w obiektach szkolnych lub udostępnionych 

9 Były to osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły niepubliczne, Minister Rolnictwa (zespoły szkół Cen-
tra Kształcenia Rolniczego), szkoły wojewódzkie, dla których organem prowadzącym było województwo 
małopolskie.

10 Do kwietnia 2015 r., dane uzyskane z Kuratorium Oświaty w Krakowie.
11 W programie mogły uczestniczyć tylko szkoły kształcące młodzież.
12 Technika uzupełniające oraz szkoły policealne, w przeważającej części były szkołami dla dorosłych.
13 Stan na 31.03. 2015 r.
14 Dane nie uwzględniały liczby programów rozwojowych wdrożonych w sześciu centrach kształcenia prak-

tycznego i ustawicznego.
15 Jeden uczeń mógł uczestniczyć w kilku różnych formach wsparcia, jednakże w końcowej statystyce od-

notowany był tylko raz.
16 Stan na 31.03.2015 r.
17 Wybór odbywał się na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).
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przez firmę. Prowadzący zajęcia wyposa-
żali uczestników w wymagane materiały 
dydaktyczne, odzież ochronną, niezbęd-
ny sprzęt.

Największym zainteresowaniem mło-
dzieży cieszyły się kursy zawodowe18 
kończące się uzyskaniem dodatkowych 
umiejętności i kwalifikacji. Do 30 września 
2014 r. wzięło w nich udział ponad 40 tys. 
uczniów19, co stanowiło ponad 60% wszyst-
kich uczestników projektu. Prowadzący 
kursy zostali zobowiązani do opracowania 
programów zajęć z podziałem na liczbę go-
dzin zajęć teoretycznych i praktycznych. 
Kursy kończyły się egzaminami teoretycz-
nym i praktycznym, a uczniowie otrzymy-
wali stosowne certyfikaty i zaświadczenia. 
Po ukończeniu niektórych kursów można 
było przystąpić do egzaminów, które da-
wały stosowne uprawnienia państwowe, 
jak na przykład prawo jazdy odpowiedniej 
kategorii, książeczka spawacza wydawana 
przez Instytut Spawalnictwa, uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych, uprawnie-
nia operatora koparko-ładowarki, upraw-
nienia operatora żurawi samojezdnych 
(HDS). W kontrolowanych powiatach 
największym powodzeniem cieszyły się 
kursy: prawa jazdy kat. B, obsługi kasy 
fiskalnej, kierowcy wózka jezdniowego, 
spawania, baristy, barmana.

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające 
w zakresie przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych, technologii infor-
macyjnych (ICT) oraz języków obcych 
miały na celu rozwijanie zainteresowań, 
poszerzenie wiedzy zdobytej w szkole 
oraz lepsze przygotowanie do egzaminu 
maturalnego. Z tych form wsparcia sko-
rzystało około 30 tys. uczniów20.

W doradztwie zawodowym indywidu-
alnym bądź grupowym w zakresie pla-
nowania swojej przyszłości zawodowej 
uczestniczyło około 10 tys. beneficjentów21.

Staże-wizyty zawodoznawcze były or-
ganizowane w celu nabycia doświadcze-
nia zawodowego i praktycznej wiedzy 
o zawodach, zapoznania się ze strukturą 
przedsiębiorstwa oraz stosowanymi tech-
nologiami. Odbywały się one w zakładach 
pracy22. Czas trwania stażu wynosił 1-3 dni. 
Wykonawca był zobowiązany zapewnić 
warunki materialne do prowadzenia stażu, 
w tym m.in. stanowiska szkoleniowe wy-
posażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, 
narzędzia, materiały i dokumentację tech-
niczną. W wizytach zawodoznawczych 
wzięło udział 31 921 uczniów23. Z kolei 
praktyki u pracodawców24 były realizowa-
ne w okresie wakacji w latach 2013–2015, 
trwały 3-4 tygodnie i były połączone z wy-
płatą stypendium25, a pracodawca mógł 

18 Kursy uzależnione były od branży zawodowej.
19 Dane szacunkowe według stanu na 30.09.2014 r.
20 Dane szacunkowe według stanu na 30.09.2014 r.
21 Dane szacunkowe według stanu na 30.09.2014 r.
22 Na przykład: hotele, restauracje, zakład produkcji okien, zakład wytwarzający samochody osobowe, cen-

trum obsługi pojazdów samochodowych.
23 Stan na 31.03.2015 r.
24 Były to dodatkowe praktyki, które wykraczały poza wymiar godzin wynikający z podstawy programowej.
25 Maksymalnie 1500 zł brutto.
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otrzymać zwrot kosztów26. W tej for-
mie wsparcia uczestniczyło 3517 bene-
ficjentów27. Ze staży i praktyk zawodo-
wych skorzystało najwięcej uczniów na 
Dolnym Śląsku (32,2 tys. ) i w Małopolsce 
(29,9 tys. )28.

Uczniowie uczestniczący w projekcie 
otrzymali 151 54929 certyfikatów, upraw-
nień i zaświadczeń, co przy założonej do-
celowej wartości 5000 oznaczało realizację 
wskaźnika w 3031%, przy czym liczba cer-
tyfikatów potwierdzających nabyte kwa-
lifikacje i uprawnienia przez zdanie egza-
minu wynosiła 42 325, to jest 28% ogólnej 
liczby certyfikatów.

Liczba szkół zawodowych, które w za-
kresie wdrażania programów rozwojowych 
współpracowały z przedsiębiorcami, wy-
niosła 225, co oznaczało wykonanie wskaź-
nika w 141% w stosunku do założonej war-
tości 160 szkół30. Jednocześnie stanowiło 
to 80,6% szkół, które wdrożyły programy 
rozwojowe. W stażach i praktykach wzię-
ło udział 33 98431 uczniów, co w odnie-
sieniu do wartości docelowej wskaźnika 
28 500 stanowiło 119%32. Marszałek, sta-
rostowie oraz dyrektorzy szkół podkreślali, 

że przedsiębiorcy nie zawsze byli chętni do 
współpracy ze szkołami. Z kolei przedsię-
biorcy jako utrudnienia w realizacji pro-
jektu wskazywali na konieczność wypeł-
niania bardzo dużej liczby dokumentów, 
co było bardzo uciążliwe, a także na zbyt 
sztywne ramy projektu, które zmniejszały 
elastyczność przy organizowaniu zadań 
skierowanych do praktykantów33.

Do szkół i placówek zakupiono nowocze-
sny sprzęt do praktycznej nauki zawodu34 
oraz sprzęt techno-dydaktyczny35 za łączną 
kwotę 14,5 mln zł36. W efekcie wyposażo-
no 221 szkół (lub placówek oświatowych) 
w sprzęt techno-dydaktyczny, co przy wy-
maganym wskaźniku co najmniej 50 szkół 
lub placówek37 oznacza realizację na pozio-
mie 442%. Z kolei 200 szkół wyposażono 
w nowoczesne materiały dydaktyczne, co 
stanowiło 100% zakładanego wskaźnika.

Współpraca ponadnarodowa

Współpraca międzynarodowa polegała 
na uczestnictwie w wizytach studyjnych 
w regionach partnerskich oraz w semi-
nariach tematycznych prowadzonych 
przez zagranicznych ekspertów, w celu 

26 Maksymalnie 500 zł brutto.
27 Stan na 31.03.2015 r.
28 Według Sprawozdania z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w 2014 r. <http://

www.efs.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Sprawozdanie%20 
roczne%20z%20realizacji%20Programu%20Operacyjnego%20Kapital%20Ludzki%20w%202014%20r.pdf>.

29 Prowadzący zajęcia mieli obowiązek wydać zaświadczenia dla każdej formy wsparcia organizowanej w ramach PRS.
30 Stan na 31.03.2015 r.
31 Uczeń mógł uczestniczyć tylko jeden raz w praktyce zawodowej.
32 Stan na 31.03.2015 r.
33 Raport z ewaluacji końcowej projektu (niepublikowany).
34 Na przykład: wyposażenie do pracowni gastronomicznych, spawania, diagnostyki samochodowej, kompu-

terowych, kosztorysowania, normowania i projektowania w budownictwie.
35 Np. programy komputerowe, tablice multimedialne.
36 Kwota wydatkowana na 30.09.2014 r.
37 Stan na 31.03.2015 r.
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poznania przyjętych w innych krajach roz-
wiązań oraz narzędzi i wymiany doświad-
czeń. Współpracę nawiązano z 5 szkołami 
i jednym centrum kształcenia w regionie 
Rodan-Alpy (Francja), 4 szkołami z regionu 
Turyngia (Niemcy). Na 2015 r. zaplano-
wano współpracę z 6 szkołami z regionu 
Istria (Chorwacja).

W ramach współpracy realizowano takie 
zadania jak opracowanie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie kształcenia zawo-
dowego i ich upowszechnianie. Ponadto 
opracowano innowacyjne materiały w za-
kresie dziesięciu zagadnień38, które zosta-
ły przekazane do 100 szkół realizujących 
projekt39.

W okresie od grudnia 2012 r. do marca 
2015 r. zorganizowano 10 wizyt studyjnych 
u zagranicznych partnerów. Z kolei na terenie 
Małopolski od listopada 2013 r. do kwiet-
nia 2015 r. zorganizowano 26 seminariów 
tematycznych, gdzie wykładowcami byli 
eksperci z regionów partnerskich. Łącznie 
ze współpracy międzynarodowej skorzystało 
1805 uczniów, to jest 106% w stosunku do 
założonej liczby 170040, a do zakończenia 

projektu zaplanowano uczestnictwo w trzech 
wizytach studyjnych w Chorwacji dla ko-
lejnych 90 uczniów.

Małopolska Chmura Edukacyjna41

Działania, które realizowano w latach 
2014–2015, obejmowały zdiagnozowa-
nie uzdolnień uczniów z 10 techników 
objętych pilotażem MChE w celu zre-
krutowania uczniów na warsztaty letnie 
organizowane na krakowskich uczelniach, 
organizację warsztatów, realizację kół  
e-learningowych na platformie interne-
towej, stworzenie 60 scenariuszy zajęć 
on-line, między innymi w formie „od-
wróconych lekcji”42 oraz realizację zajęć 
we współpracy z uczelniami wyższymi43.

Do 31 marca 2015 r. łączna liczba ucz-
niów, którzy uczestniczyli w  letnich 
warsztatach oraz zajęciach on-line wy-
niosła 824 osoby44 (92% planu zakłada-
jącego udział 900 uczniów). W okresie 
od  czerwca do lipca 2015 r. zaplanowa-
no drugą edycję naukowych warsztatów 
letnich dla kolejnych 200 uczniów mało-
polskich techników.

38 Programowanie robotów i budowa sterowników; optyka; gastronomia; nowoczesne technologie w bu-
downictwie, technice sanitarnej i klimatyzacji; obsługa ruchu turystycznego; handel i sprzedaż; produkcja 
i zarządzanie w rolnictwie; hotelarstwo; branża rolno-przetwórcza; kształcenie zawodowe w murarstwie 
i innych zawodach budowlanych.

39 Materiały te udostępniono wszystkim uczniom korzystającym z tej formy wsparcia.
40 Stan na 31.03.2015 r.
41 Dalej: MChE.
42 Podczas standardowej lekcji uczeń zazwyczaj poznaje nowy materiał, a następnie utrwala go w domu, od-

rabiając „pracę domową”. Odwrócona lekcja polega na zamianie kolejności tych form uczenia się – uczeń 
dostaje do opracowania materiał przed lekcją, a na zajęciach powtarza i utrwala nabyte wiadomości 
i umiejętności.

43 Zajęcia powadzone były przez wykładowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Kra-
kowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

44 Łączna liczba uczestników wyniosła 861, ponieważ jeden uczeń mógł skorzystać z obu form dodatkowego 
kształcenia.
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Projektowe Centrum 
Wsparcia Edukacji Zawodowej

Celem tego zadania było wspieranie szkół 
przy tworzeniu rozwojowych programów 
nauczania i materiałów edukacyjno-dydak-
tycznych, w tym standaryzacja zajęć me-
rytorycznych ukierunkowanych na rozwój 
kompetencji kluczowych oraz doradztwa 
zawodowego. Do współpracy zaproszono 
ekspertów zajmujących się problematyką 
edukacji zawodowej, doradztwa edukacyj-
no-zawodowego, kształcenia matematycz-
no-przyrodniczego, kształcenia w zakresie 
języków obcych, teleinformatyki. 

W zakresie standaryzacji zajęć mery-
torycznych oferowanych uczniom wy-
pracowano ramowe programy zajęć 
z matematyki, informatyki, doradztwa 
zawodowego45 i czterech języków obcych 
zawodowych46. Przygotowano także pa-
kiety edukacyjne składające się ze scena-
riuszy zajęć dla nauczyciela i ucznia z po-
wyższych przedmiotów. Opracowane ma-
teriały udostępnione zostały na stronie 
internetowej projektu47. 

W ramach działania Centrum opraco-
wano materiał w zakresie organizacji staży 
i praktyk zawodowych – opis małopolskich 
standardów współpracy szkół zawodowych 
z przedsiębiorcami. 

W wyniku tych działań 264 przedsię-
biorców złożyło deklaracje współpracy 

w zakresie organizacji płatnych staży 
i praktyk dodatkowych oraz wizyt zawodo-
znawczych w zakładach pracy. Ostatecznie 
167 z nich współpracowało ze szkołami 
w latach 2013-2014 przy realizacji staży 
miesięcznych. W 2013 r. 404 przedsię-
biorców przyjęło uczniów na miesięczne 
staże zawodowe, a w 2014 r. – 583. 

Efektywność projektu
Do 31 marca 2015 r.48 koszty projektu 
wyniosły 137 004 tys. zł, czyli 89% łącz-
nego budżetu w wysokości 154 mln zł. 
Największe wydatki poniesiono na pro-
gramy rozwojowe szkół (76%). Ogólny 
średni koszt projektu przypadający na 
jedną szkołę biorącą udział w projek-
cie wynosił 491,1 tys. zł, to jest średnio 
81,9 tys. zł w roku. Wydatki na realizację 
projektu w stosunku do łącznych wydat-
ków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 
w powiatach i miastach na prawach po-
wiatu w latach 2010–2014 wynosiły od 
2,4% (miasto Kraków) do 7,7% (powiat 
dąbrowski). Średnio stanowiły one 4,6% 
w skali wydatków wszystkich powiatów 
i miast na prawach powiatu, czyli 0,9% 
w roku.

Ogólny średni koszt projektu przypada-
jący na jednego ucznia wynosił 1 912 zł49. 
Na podstawie danych publikowa-
nych przez Ministerstwo Pracy i Polityki  

45 W przypadku zajęć z doradztwa zawodowego postawiono nacisk na ukierunkowanie ścieżki zawodowej 
i przygotowanie do roli pracownika bez odniesienia do poszczególnych branż.

46 Języki obce zawodowe: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski w branżach takich jak: budowlana, me-
chaniczno-mechatroniczna, turystyczno-gastronomiczna, usługowa, rolniczo-przetwórcza, informatycz-
no-elektroniczna.

47 <www.zawodowamalopolska.pl>
48 Zakończenie projektu zaplanowano na 31.10.2015 r.
49 Stan na 31.03.2015 r.
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Społecznej50 ustalono, że w  latach 
2010–2014 średni koszt udziału jednej 
osoby bezrobotnej w szkoleniach finan-
sowanych z Funduszu Pracy w Małopolsce 
wynosił 2245 zł (2470 zł w Polsce), 
a średni koszt odbywania staży u praco-
dawców – 5983 zł (6289 zł w Polsce)51. 
Koszty udziału jednego ucznia w projekcie 
były więc o 15% niższe od średniego kosztu 
szkoleń przeprowadzanych przez urzędy 
pracy w Małopolsce (o 23% niższe w sto-
sunku do średniej w Polsce) oraz o 68% 
niższe od średniego kosztu odbywania 
stażu (o 64% niższe w stosunku do śred-
niej w Polsce).

Ogólny średni koszt udziału jednego 
uczestnika w projekcie w kontrolowanych 
powiatach kształtował się od 470 zł w po-
wiecie wadowickim do 942 zł w powiecie 
myślenickim52. 

Oddziaływanie projektu
W województwie małopolskim w okresie 
od 2010 r. do 2014 r., podobnie jak w całej 
Polsce, wystąpiły negatywne tendencje de-
mograficzne. Liczba osób w wieku 16-19 lat 
spadła o 16%, zatem na podkreślenie 

zasługuje fakt, iż w takim otoczeniu od-
setek uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych wybierających kształcenie zawodo-
we wzrósł z poziomu 56,4% w 2010 r. do 
60,6% w 2014 r., rysunek 1, s. 86.

Porównując dane z 2014 r. z danymi 
z 2010 r., stwierdzamy, że Małopolska zna-
lazła się na pierwszym miejscu w kraju 
pod względem dynamiki zmian udzia-
łu uczniów kształcących się w szkołach 
zawodowych w odniesieniu do liczby 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wzrost 
o 4,2 punktu procentowego) w stosunku 
do innych województw, co przedstawiono 
na rysunku 2, s 86.

Spośród ogólnej liczby uczniów szkół za-
wodowych w Polsce w latach 2010–2014, 
w województwie małopolskim kształci-
ło się średnio 9% uczniów chcących zdo-
być kwalifikacje zawodowe, co dawało 
Małopolsce czwarte miejsce wśród wszyst-
kich województw, po województwach: 
śląskim (13%), mazowieckim (11%) i wiel-
kopolskim (10%). 

W roku szkolnym 2009/2010 gimna-
zja ukończyło 41 753 uczniów53, a liczba 
tych, którzy w roku szkolnym 2010/2011 

50 Raporty Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej za poszcze-
gólne lata 2010-2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Warszawa 
2010-2014,<https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy>. Opraco-
wania zawierają analizę efektywności wykorzystania w poszczególnych latach przez powiatowe urzędy 
pracy środków Funduszu Pracy na finansowania następujących podstawowych form aktywizacji zawo-
dowej: szkoleń, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zatrudnienia w ramach robót publicznych, 
odbywania staży u pracodawców, przyznania pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub dopo-
sażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych, przyznania bezrobotnym 
jednorazowych środków na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej.

51 Szkolenia i staże u pracodawców są to najczęstsze formy, z których mogą skorzystać bezrobotni absolwenci szkół.
52 Stan na 31.12.2014 r. O różnicach w kosztach decydowały liczba i rodzaj przeprowadzonych kursów pod-

noszących kwalifikacje. Zdecydowanie droższe były kursy w zakresie zdobywania uprawnień operatorów 
różnych maszyn lub prawa jazdy niż kursy w branży turystyczno-gastronomicznej (baristy, barmana, itp.).

53 Dane uzyskane z Kuratorium Oświaty w Krakowie.
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rozpoczęli naukę w pierwszych klasach 
techników i zasadniczych szkół zawodo-
wych, wyniosła 21 271 uczniów. Było to 

51% wszystkich absolwentów gimnazjów 
w Małopolsce. Z kolei liczba pierwszo-
klasistów (w powyższych dwóch typach 

Rysunek 1. Wzrost odsetka uczniów szkół zawodowych w Małopolsce w latach 
2010–2014 na tle spadku liczby ludności w wieku 16-19 lat

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

  Ludność Małopolski w wieku 16-19 lat
  Odsetek uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy wybrali kształcenie zawodowe
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Rysunek 2. Wzrost (w punktach procentowych) udziału liczby uczniów szkół zawodowych 
w odniesieniu do liczby uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w poszczegól-
nych województwach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
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szkół kształcących w zawodach) w roku 
szkolnym 2014/2015 wynosiła 20 237, co 
w porównaniu z liczbą 35 979 absolwentów 
gimnazjów z roku szkolnego 2013/2014 
stanowiło 56%. Badany tą metodą wzrost 
zainteresowania uczniów kształceniem 
zawodowym wyniósł 10%.

W 2010 r. zdawalność egzaminów zawo-
dowych54 kształtowała się w Małopolsce na 
poziomie 71%. Należy podkreślić ponad-
przeciętny poziom zdawalności egzaminów 

w województwie małopolskim na tle ca-
łego kraju, gdzie średni poziom zdawal-
ności wynosił 66,4%. Kolejne lata wyka-
zywały wzrost tego miernika w stosunku 
do bazowego 2010 r. Również w 2014 r. 
w Małopolsce uzyskano 1,5% wzrost po-
ziomu zdawalności egzaminów zawodo-
wych w odniesieniu do 2010 r., mimo że 
w Polsce wystąpił spadek z 66,4% w 2010 r. 
do 64,9% w 2014 r. Zdawalność egzaminów 
zawodowych w Małopolsce w porównaniu 

54 W projekcie założono podniesienie zdawalności egzaminów w zawodach technicznych o 5%, a w zawo-
dach robotniczych o 1,5%. Zgodnie z przyjętą metodyką egzaminy w zawodach technicznych dotyczyły 
egzaminów zdawanych przez uczniów i absolwentów szkół policealnych (w których kształcenie podjąć 
można po zdaniu matury), techników i techników uzupełniających. Egzaminy w zawodach robotniczych 
odnosiły się do egzaminów zdawanych przez uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 
oraz szkół policealnych, gdzie kształcenie można było podjąć bez zdania matury.

Rysunek 3. Zdawalność egzaminów zawodowych wśród absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych, techników i techników uzupełniających oraz szkół policealnych w odnie-
sieniu do danych z województw lubelskiego i podkarpackiego oraz całego kraju

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgo-
wej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
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z wynikami w województwach lubelskim 
i podkarpackim55 oraz w Polsce przedsta-
wiono na rysunku 3, s. 87.

Badaniem losów absolwentów mało-
polskich szkół zawodowych zajmowało 
się Małopolskie Obserwatorium Rynku 
Pracy i Edukacji56. Z przeprowadzonych 
badań wynikało, że po roku od zakończenia 
w 2010 r. nauki w szkołach zawodowych 
49% absolwentów pracowało (w tym 15% 
jednocześnie pracowało i korzystało z in-
nych form kształcenia), a 25% uczyło się 
i nie pracowało. Osób, które ani nie pra-
cowały, ani nie podejmowały dalszego 
kształcenia, było 26%. Z kolei wśród ab-
solwentów szkół zawodowych po roku 

od ukończenia tych szkół w 2013 r. osób 
pracujących było 67% (w tym 25% pra-
cowało i w tym samym czasie kształciło 
się), 18% uczyło się i nie pracowało, a 15% 
nie wykazywało żadnej aktywności, to zna-
czy nie pracowało, ani nie zdobywało no-
wego wykształcenia. W porównaniu z ba-
zowym rokiem 2010 oznaczało to wzrost 
o 18 punktów procentowych odsetka 
absolwentów, którzy rok po ukończeniu 
szkoły zawodowej pracowali lub praco-
wali i uczyli się, oraz spadek o 9 punk-
tów procentowych odsetka absolwentów, 
którzy nie tylko nie pracowali zawodowo, 
ale też nie kształcili się. Szczegółowe dane 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Losy absolwentów po roku od ukończenia małopolskich szkół zawodowych

Absolwenci 
kończący 

szkoły 
kształcące 

w zawodach 
w roku:

Odsetek 
absolwentów 
pracujących

Odsetek 
absolwentów 
pracujących 

i uczących się

Odsetek 
absolwentów 
uczących się

Łącznie 
odsetek 

absolwentów 
pracujących 

i uczących się

Odsetek 
absolwentów 

niepracujących 
i nieuczących 

się

2010 34% 15% 25% 74% 26%

2011 40% 21% 20% 81% 19%

2012 40% 23% 18% 81% 19%

2013 42% 25% 18% 85% 15%

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

55 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie obejmuje swym zasięgiem województwa: małopolskie,  
lubelskie i podkarpackie.

56 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji jest projektem realizowanym przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie. Misją Obserwatorium było dostarczanie rzetelnej informacji o rynku pracy, 
ułatwiającej podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju regionalnego Małopolski. Szczegółowe raporty 
z badań opublikowano na stronie internetowej <http://obserwatorium.malopolska.pl>.
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Podsumowanie
Wyniki kontroli57 są pozytywne i pokazują 
jak można efektywnie i skutecznie wy-
datkować środki publiczne z wymiernym 
pożytkiem dla kształcącej się młodzieży, 
przyczyniając się do uatrakcyjnienia sys-
temu szkolnictwa zawodowego. Niestety, 
nie jest to efekt trwały, ale działania doraź-
ne. Program się skończył, a jeżeli chcemy 
powtórzyć jego sukces, to należy zasta-
nowić się nad kontynuacją przedstawio-
nych działań. 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do 
Ministra Edukacji Narodowej o rozszerzenie 
oferty kształcenia zawodowego młodzie-
ży przez organizację dodatkowych zajęć, 

ukierunkowanych przede wszystkim na 
kursy podnoszące kwalifikacje oraz prak-
tyki u pracodawców, a co za tym idzie o opra-
cowanie mechanizmu ich długofalowego 
dofinansowania na podstawie doświad-
czeń wynikających z realizacji programu 
w Małopolsce. Z kolei jednostkom samorzą-
du terytorialnego Izba rekomendowała kon-
tynuację i upowszechnianie dobrych praktyk 
wypracowanych w projekcie, a także zapew-
nienie udziału w ich finansowaniu.

AGATA BRZESKA-LEBIECKA,
Delegatura NIK w Krakowie

57 Przeprowadzona kontrola Realizacja programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” 
(patrz przypis 1) to kontrola wykonania zadań, której celem była ocena skuteczności i efektywności  
realizacji programu. Izba nie oceniała prawidłowości wydatkowania i rozliczenia środków finansowych 
ze względu na niezakończenie projektu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych.

Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe, szkolnictwo zawodowe, modernizacja projektu, pro-
gram operacyjny, program samorządowy

Key words: vocational education,  secondary vocational schools, project modernisation,  
operational programme,  self-governmental programme, additional qualifications


