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W obliczu zjawisk takich jak rozszerzanie się Unii Europejskiej, starze-
nie się populacji, nasilające się fale migracji oraz bardziej skomplikowane 
ścieżki kariery zawodowej, stale utrzymujące się wysokie wskaźniki bezro-
bocia i związane z tym ryzyko społecznego wykluczenia, w poszczególnych 
państwach Europy zaczęto baczniej przyglądać się tym kompetencjom, któ-
rych już wkrótce każdy człowiek będzie najbardziej potrzebował w życiu do-
rosłym1. Kształcenie ustawiczne jako idea, która w coraz większym stopniu 
zaczyna decydować o kształcie i kierunku rozwoju współczesnej oświaty po-
zwala na względnie aktualne dopasowywanie potrzebnych kompetencji do za-
potrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy.

Największy projekt dotyczący badania kompetencji w kontekście rynku 
pracy realizowany jest od 2010 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię-
biorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Bilansu 
Kapitału Ludzkiego2. To unikatowe na skalę Polski i Europy badanie rynku 
pracy, które w trakcie 5 edycji badań (do 2014 r.) będzie śledzić, jak zmienia 
się struktura kompetencji na rynku pracy. W ramach tego kompleksowego pro-
jektu badawczego poszukiwane są odpowiedzi na kluczowe pytania, które za-
dają sobie z myślą o przyszłości uczniowie, studenci, pracownicy, pracodawcy 
czy instytucje publiczne, odpowiedzialne za kształtowanie polityki w zakresie 
kapitału ludzkiego na skalę ogólnopolską, ale i regionalną:
• Jaki wybrać kierunek kształcenia, by po szkole czy studiach posiadać wie-

dzę i umiejętności, na które będzie zapotrzebowanie?

1 A. Smoczyńska (opracowanie redakcyjne wersji polskiej), Kompetencje kluczo-
we. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego, Warszawa 2005, s. 11.

2 http://bkl.parp.gov.pl/projekt [data dostępu: 25.08.2012].
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• Jakie kompetencje doskonalić, by najlepiej kształtować swoją karierę za-
wodową w obliczu dynamicznie zachodzących zmian gospodarczych?

• Jak planować rozwój pracowników, by firma zdobywała trwałą przewagę 
konkurencyjną na bazie wykwalifikowanego zespołu?

• Wreszcie, jakie zmiany wprowadzać na poziomie państwa, by wspierać 
budowanie innowacyjnej gospodarki opartej na kapitale ludzkim?3.
Analiza kompetencji stanowi jeden z kluczowych elementów projektu 

Bilans Kapitału Ludzkiego ze względu na jego znaczenie dla oceny jakości 
kapitału ludzkiego w Polsce. W badaniu przyjęto, że kompetencje obejmują 
wiedzę, umiejętności i postawy związane z wykonywaniem określonych czyn-
ności, niezależnie od tego, w jakim trybie zostały nabyte i czy są potwierdzone 
w wyniku procedury walidacyjnej4. Takie ujęcie kompetencji lokuje omawiane 
badania w nurcie adaptacyjnym. Badania zostały skorelowane z założeniami 
krajowych ram kwalifikacji, przyjmując, że w pojęciu kwalifikacji zawierają 
się kompetencje zweryfikowane i uznane w drodze formalnej procedury wali-
dacyjnej. Badając zasoby kompetencyjne odniesiono je także do wykonywa-
nego lub projektowanego zawodu.

Mając na uwadze porównawczy cel prowadzonych badań, czyli wskaza-
nie kompetencji, które są potrzebne na rynku pracy wraz z określeniem, jaka 
jest ich podaż ze strony pracowników (aktualnych i potencjalnych – uczniów, 
studentów, bezrobotnych) wyróżniono jedenaście ogólnych klas kompetencji, 
odnoszących się do różnych sfer pracy (tab. 1).

Tabela 1. Klasy kompetencji w Bilansie Kapitału Ludzkiego w Polsce

Nazwa kompetencji Wymiar zachowania Podwymiar zachowania

Kognitywne
wyszukiwanie i analiza 
informacji oraz wycią-
ganie wniosków

szybkie streszczanie dużej ilości 
tekstu

logiczne myślenie, analiza faktów

ciągłe uczenie się nowych rzeczy

Matematyczne wykonywanie obliczeń

wykonywanie prostych rachunków

wykonywanie zaawansowanych 
obliczeń matematycznych

3  http://bkl.parp.gov.pl/projekt [data dostępu: 25.08.2012] 
4 Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edy-

cję badań realizowaną w 2010 r. [online: http://bkl.parp.gov.pl/projekt [data dostępu: 
25.08.2012].
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Nazwa kompetencji Wymiar zachowania Podwymiar zachowania

Komputerowe
obsługa komputera 
i wykorzystywanie 
internetu

podstawowa znajomość pakietu typu 
MS Office
znajomość specjalistycznych progra-
mów, umiejętność pisania programów 
czy tworzenia stron internetowych
wykorzystanie internetu, 
przeszukiwanie stron internetowych, 
obsługa poczty elektronicznej

Artystyczne zdolności artystyczne –
Fizyczne sprawność fizyczna –

Techniczne

wyobraźnia techniczna 
i posługiwanie 
się urządzeniami 
technicznymi

posługiwanie się urządzeniami  
technicznymi
dokonywanie napraw urządzeń 
technicznych

Samoorganizacyjne

samoorganizacja 
pracy i przejawianie 
inicjatywy 
(rozplanowanie 
i terminowa realizacja 
działań w pracy, 
skuteczność w dążeniu 
do celu)

samodzielne podejmowanie decyzji
przedsiębiorczość i przejawianie 
inicjatywy
kreatywność (bycie innowacyjnym, 
wymyślanie nowych rozwiązań)
odporność na stres
terminowa realizacja zaplanowanych 
działań

Interpersonalne

kontakty z innymi 
ludźmi zarówno ze 
współpracownikami, 
jak i klientami czy 
podopiecznymi

współpraca w grupie
łatwe nawiązywanie kontaktów ze 
współpracownikami czy klientami
bycie komunikatywnym i jasne 
przekazywanie myśli
rozwiązywanie konfliktów pomiędzy 
ludźmi

Biurowe organizowanie i prowa-
dzenie prac biurowych –

Kierownicze
zdolności kierownicze 
i organizacyjne prac 
innych

przydzielanie zadań innym 
pracownikom
koordynowanie pracy innych 
pracowników
dyscyplinowanie innych pracowników 
– przywoływanie ich do porządku

Dyspozycyjne dyspozycyjność
gotowość do częstych wyjazdów
elastyczny czas pracy (bez stałych 
godzin pracy)

Źródło:  Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję 
badań realizowaną w 2010 r. [online: http://bkl.parp.gov.pl/projekt [data 
dostępu: 27.11.2012].
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W badaniu BKL zdecydowano się na zastosowanie deklaratywnego po-
dejścia do pomiaru kompetencji, tj. oceny kompetencji pracowników przez 
pracodawców oraz samooceny kompetencji przez pozostałe grupy badanych 
(rys. 2).

Rys. 2. Model diagnozy kompetencji w BKL po stronie popytu i podaży

Źródło:  Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję 
badań realizowaną w 2010 r. [online: http://bkl.parp.gov.pl/projekt [data 
dostępu: 27.11.2012].

W badaniu zastosowano różnorodne techniki badawcze: wywiady tele-
foniczne wspomagane komputerowo, wywiady osobiste, ankiety audytoryjne 
oraz sporadycznie ankiety internetowe, odnosząc je do wspólnego dla wszyst-
kich badanych zbiorowości mianownika, tj. standaryzowanej skali (samo)oce-
ny kompetencji. Kompetencje po stronie podażowej były badane dwuaspekto-
wo: poprzez samoocenę poziomu danej umiejętności (pytanie wprost o kom-
petencje) oraz poprzez ujawnienie stopnia motywacji, tj. chęci wykonywania 
pracy związanej z wykorzystaniem tej umiejętności (pytanie o motywację). 
Zamysłem wyodrębnienia tych dwóch elementów było określenie realnego, 
czyli możliwego do spożytkowania przez pracodawców, kapitału ludzkiego. 
Aby zminimalizować wieloznaczność stosowanych pojęć na określenie po-
szczególnych typów kompetencji i skłonić badanych do rzeczowej samooce-
ny, w kwestionariuszu we wstępie do bloku pytań o kompetencje starano się 
nakreślić możliwie silny kontekst wiążący pytania z pracą zawodową. 

Po stronie popytowej kompetencji (badanie pracodawców) zdecydowano 
się wykorzystać podejście tzw. „wakatowe” (CEDEFOP 2010). Polega ono 
na deklarowaniu przez pracodawców kompetencji wymaganych na wolnym 
stanowisku pracy, tj. takim, na które w momencie badania prowadzona jest re-
krutacja. Badanie polegało na zadaniu badanemu pracodawcy sekwencji pytań 
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otwartych, kodowanych zgodnie z odpowiednim systemem klasyfikacji zawo-
dów, kompetencji itd. 

Dotychczas przeprowadzono dwie edycje badań w ramach Bilansu Kapi-
tału Ludzkiego. Rezultatem każdej z nich są raporty tematyczne oraz zredago-
wany na tej podstawie raport podsumowujący (tab. 2).

Tabela 2. Raporty w badaniach BKL 2010 i 2011

I. edycja badań – 2010 II. edycja badań – 2011
1.  Jakich pracowników potrzebują pol-

scy pracodawcy?
2.  Kto nas kształci po zakończeniu szko-

ły?
3.  Polki i Polacy na rynku pracy
4.  Kogo kształcą polskie szkoły
5.  Studenci – przyszłe kadry gospodarki
6.  Bezrobotni – niewykorzystane zasoby 

polskiej gospodarki

1.  Kogą chcą zatrudnić pracodawcy?
2.  Kształcenie po szkole
3.  Aktywność zawodowa Polaków
4.  Kogo kształcą polskie szkoły?

Raport podsumowujący pierwszą edycję 
badań realizowaną w 2010 r. Bilans Ka-
pitału Ludzkiego w Polsce. 
Autorzy: Sz. Czarnik, Maja Dobrzyńska, 
J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler, M. Ko-
cór, A. Strzebońska, A. Szczucka, K. Tu-
rek, B. Worek

Raport podsumowujący pierwszą edy-
cję badań realizowaną w 2010 r. Bilans 
Kapitału Ludzkiego w Polsce „Kompe-
tencje jako klucz do rozwoju Polski” pod 
red. J. Górniaka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: online: http://bkl.parp.gov.pl/projekt; data 
dostępu: 27.11.2012.

Na badania BKL składa się siedem modułów badawczych:
1) badania pracodawców (w I. i II. edycji: ponad 32 000 podmiotów),
2)  badania ofert pracy (w I. i II. edycji: ponad 40 000 ofert),
3)  badania ludności w wieku produkcyjnym (w I. i II. edycji: ponad 34 000 

osób),
4)  badania osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy (w I. 

i II. edycji: ponad 16 000 osób),
5)  badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w I. edycji: 35 712 osób, 

kolejne badanie w 2013 r.),
6)  badania studentów (w I. edycji: 33 272 osoby, kolejne badanie w 2013 r.),
7)  badania instytucji szkoleniowych (w I. i II edycji: 9 000 podmiotów).

Badania BKL 2010 objęły próbę 8122 zarejestrowanych bezrobotnych ze 
wszystkich województw. Ich głównym celem była analiza sytuacji tej grupy 
Polaków oraz diagnoza potencjału i zasobów kompetencyjnych, jakimi dys-
ponują. Wśród badanych 16% stanowiły osoby z wykształceniem niższym 
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(gimnazjalnym lub podstawowym) – tę grupę stanowią pracownicy przy pra-
cach prostych; 28% z wykształceniem zasadniczym zawodowym – wśród nich 
dominują byli robotnicy przemysłowi; 13% średnim ogólnokształcącym – w tej 
kategorii byli to pracownicy usług i sprzedawcy; 26% policealnym lub średnim 
zawodowym; 12% wyższym – wśród osób z najwyższym wykształceniem co 
czwarta była wcześniej zatrudniona jako specjalista. Stosunkowo najlepiej 
wykształcona była grupa bezrobotnych w wieku poniżej 35 lat. W badaniu 
BKL diagnoza zasobów kompetencyjnych respondentów została podzielona 
na dwa komponenty: ocena własnego poziomu danej kompetencji i ocena mo-
tywacji do wykonywania pracy wymagającej danej kompetencji. Dostrzeżono 
bardzo silną korelację pomiędzy oceną kompetencji i chęcią wykonywania 
pracy z nią związaną. Oznacza to, że respondenci zgodnie oceniali obydwa 
komponenty: wysoko oceniając daną kompetencję jednocześnie żywili dużą 
chęć do wykonywania związanej z nią pracy, a także odwrotnie – niska ocena 
współwystępowała zazwyczaj z niską motywacją. Istotniejszą w omawianym 
badaniu z perspektywy tej korelacji jest ocena poziomu kompetencji. Na po-
ziomie ogólnym respondenci najwyżej oceniali następujące własne kompe-
tencje: kontakty z ludźmi, dyspozycyjność, sprawność fizyczną oraz samoor-
ganizację pracy. Najniżej: zdolności artystyczne, obsługa, montowanie i na-
prawa urządzeń, zdolności kierownicze i organizacyjne oraz organizowanie 
i prowadzenie prac biurowych. Wraz z wiekiem w mniejszym lub większym 
stopniu spada samoocena respondentów w zakresie wszystkich kompetencji. 
Największy spadek zaobserwowano w przypadku kompetencji komputero-
wych, słabszy w przypadku kompetencji kognitywnych czy samoorganiza-
cyjnych, a także fizycznych. Znaczenie pracy fizycznej we współczesnej go-
spodarce maleje, ale niezmiennie rośnie znaczenie zdolności kognitywnych, 
takich jak m.in. wnioskowanie, inteligencja, zdolności analityczne, werbalne 
czy też umiejętność uczenia się. W samoocenie badanych przeciętne wyniki 
dla oceny kompetencji kognitywnych spadają wraz z wiekiem. Spadek należy 
interpretować jako spadek w zakresie tzw. inteligencji płynnej, a więc umie-
jętność uczenia się, szybkość percepcji i umiejętności wnioskowania. Wynik 
ten jest zgodny z wiedzą psychologiczną, należy jednak pamiętać, że jest to 
jedynie część zdolności kognitywnych. Tylko niektóre zdolności kognitywne 
pogarszają się wraz z wiekiem, co jest związane ze zmianami strukturalny-
mi w mózgu. Inne, nieuchwycone jednak bezpośrednio w badaniu, pozostają 
względnie stabilne lub nawet polepszają się. Jedyne umiejętności, których 
poziom rośnie wraz z wiekiem, to kompetencje techniczne (obsługa, monto-
wanie i naprawa urządzeń). Jest to zakres umiejętności i wiedzy, w którym 
istotne jest doświadczenie. W przypadku oceny tych kompetencji występowa-
ła zdecydowana przewaga mężczyzn (we wszystkich kategoriach wiekowych 
i wykształcenia).



325Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce w latach 2010–2012 ...

W ocenie kompetencji w podziale na poziomy wykształcenia największe 
różnice i skoki przeciętnych wartości ocen kompetencji uwidaczniają się po-
między trzema grupami ze względu na wykształcenie: gimnazjalne i zasadni-
cze zawodowe, średnie, wyższe. To respondenci z wyższym wykształceniem 
najwyżej oceniali wszystkie swoje kompetencje. Wyżej niż inne grupy oce-
niali kompetencje komputerowe i internetowe, umiejętności związane z samo-
organizacją pracy, własną inicjatywę, wyszukiwanie i analizę informacji oraz 
organizowanie i prowadzenie prac biurowych. Respondenci z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym najwyżej spośród wszystkich oceniali swoje umie-
jętności w zakresie obsługi, montowania i naprawy urządzeń. Najmniejsze róż-
nice występowały w przypadku kompetencji fizycznych, obsługi, montowania 
i naprawy urządzeń, odporności na stres, dyspozycyjności czy też współpracy 
w grupie. Co istotne, są to kompetencje w dużej mierze niezależne od poziomu 
wykształcenia formalnego. 

Różnice w samoocenie umiejętności pomiędzy kobietami i mężczyzna-
mi (poza kompetencjami technicznymi) były stosunkowo niewielkie. Kobiety 
wyżej niż mężczyźni oceniały niektóre swoje kompetencje: interpersonalne, 
artystyczne, a także organizowanie prac biurowych. Mężczyźni z kolei prze-
ciętnie wyżej niż kobiety oceniali: umiejętność obsługi urządzeń oraz nie-
znacznie dyspozycyjność. 

Kompetencje w samoocenie respondentów są wyraźnie zróżnicowane 
względem rodzaju poszukiwanej przez nich pracy. Profile kompetencyjne 
kandydatów na dane typy stanowisk odpowiadają z grubsza wymaganiom 
tych stanowisk, czyli bezrobotni poszukują pracy przede wszystkim w tych 
zawodach, w których wymagane są kompetencje, które posiadają. Najwyżej 
oceniali swoje kompetencje kandydaci na specjalistów oraz kierowników. Naj-
wyższe oceny w zakresie kompetencji interpersonalnych znajdziemy wśród 
kandydatów na pracowników obsługi klienta oraz specjalistów od ekonomii 
i zarządzania. Wysokie oceny w tym zakresie występują w zawodach wymaga-
jących kontaktu z ludźmi. Kompetencje komputerowe najwyżej oceniane były 
wśród kandydatów na specjalistów w zakresie technologii informatyczno-ko-
munikacyjnych i techników informatyków. Analizując kompetencje biurowe, 
których najwyższy poziom mają w ocenie kandydatów na stanowiska pracow-
nicy biurowi, a także kompetencje w zakresie obsługi, montowania i naprawy 
urządzeń, które najwyższy poziom odnotowują wśród poszukujących takich 
prac, jak: informatycy, monterzy, inni robotnicy mający do czynienia z obsłu-
gą urządzeń Najniższe ogólne oceny poziomu kompetencji znajdziemy wśród 
osób poszukujących zatrudnienia przy pracach prostych. 

Tabela 3 prezentuje dane na temat kompetencji studentów oraz osób 
z wyższym wykształceniem na tle porównawczym – innych grup badanych 
w kontekście oczekiwań pracodawców.
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Tabela 3. Średnie oceny własnych kompetencji dla ludności ogółem, pracujących, 
zarejestrowanych bezrobotnych, uczniów i studentów

Ludność w wieku 
produkcyjnym Bezrobotni Uczniowie Studenci

Ogółem Pracujący
(LUB) kontakty 
z innymi ludźmi 3,8 3,9 3,7 4,0 4,0

współpraca w grupie 3,8 3,9 3,8 4,0 4,0
łatwe nawiązywanie 
kontaktów ze 
współpracownikami

3,8 4,0 3,8 4,0 4,0

bycie 
komunikatywnym 3,8 3,9 3,7 3,8 3,9

rozwiązywanie 
konfliktów pomiędzy 
ludźmi

3,3 3,5 3,2 3,6 3,6

(DYS) dyspozycyjność 3,6 3,8 3,6 3,8 3,9
elastyczny czas pracy 3,3 3,4 3,4 3,8 3,6
częste wyjazdy 3 3,2 3,2 3,5 3,7
(FIZ) sprawność 
fizyczna 3,4 3,6 3,5 3,8 3,6

(SAM) 
samoorganizacja 
pracy i przejawianie 
inicjatywy

3,4 3,6 3,3 3,7 3,9

terminowa realizacja 
zaplanowanych działań 3,6 3,8 3,6 3,7 3,9

samodzielne 
podejmowanie decyzji 3,6 3,7 3,4 3,9 3,9

odporność na stres 3,3 3,5 3,3 3,3 3,5
przedsiębiorczość 
i przejawianie 
inicjatywy

3,3 3,5 3,2 3,4 3,7

kreatywność 3,3 3,5 3,2 3,6 3,8
(KOG) wyszukiwanie 
i analiza informacji, 
wyciąganie wniosków

3,1 3,3 3,0 3,4 3,8

ciągłe uczenie się 
nowych rzeczy 3,4 3,6 3,3 3,6 3,9

logiczne myślenie, 
analiza faktów 3,3 3,5 3,1 3,6 3,9

szybkie streszczanie 
dużej ilości tekstu 2,9 3,0 2,8 3,0 3,4
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Ludność w wieku 
produkcyjnym Bezrobotni Uczniowie Studenci

Ogółem Pracujący
(MAT) wykonywanie 
obliczeń 3,1 3,3 2,9 3,1 3,3

wykonywanie prostych 
rachunków 3,4 3,6 3,2 3,7 3,8

wykonywanie 
zaawansowanych 
obliczeń 
matematycznych

2,4 2,6 2,2 2,5 2,7

(KOM) obsługa 
komputera 
i wykorzystanie 
internetu

3,0 3,2 3,0 4,1 4,1

wykorzystanie internetu 3,0 3,2 3,0 4.3 4,3
koordynowanie pracy 
innych pracowników 2,7 2,8 2,7 3,6 4,0

dyscyplinowanie 
innych pracowników 2,0 2,1 2,0 2,4 2,6

(BIU) organizowanie 
i prowadzenie prac 
biurowych

2,9 3,1 2,8 3,2 3,5

(TCH) obsługa, 
monitorowanie 
i naprawa urządzeń

2,8 3,0 2,6 2,6 2,6

(ART) zdolności 
artystyczne i twórcze 2,5 2,6 2,6 3,1 3,3

Średnia 3,2 3,4 3,1 3,5 3,7
N (średnie*) 17 890 10 051 8 120 35 238 33 100

Źródło: Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 r. Bilans 
Kapitału Ludzkiego w Polsce [online: http://bkl.parp.gov.pl/projekt [data 
dostępu: 27.11.2012].

Analizując dane tab. 3, można sformułować pierwszy wniosek, że pod-
stawową determinantą oceny kompetencji jest wykształcenie. Respondenci 
z wyższym wykształceniem najwyżej oceniali niemal wszystkie swoje kom-
petencje. Zdecydowanie wyżej niż inne grupy oceniali kompetencje kompute-
rowe i internetowe, organizowanie i prowadzenie prac biurowych, wyszukiwa-
nie i analizę informacji oraz umiejętności związane z samoorganizacją pracy 
oraz umiejętnością współpracy. Ci kandydaci mają zwykle wyższe wymagania 
płacowe, ale też realnie zarabiają więcej. Od razu warto nadmienić, że w ob-
szarze kompetencji społecznych pracodawcy zidentyfikowali największe luki. 
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Można by przypuszczać, iż wysokie oceny wynikają z braku punktu odniesie-
nia, jakim byłaby konfrontacja swojej samooceny z realiami pracy zawodo-
wej, ale pracujący i bezrobotni z wykształceniem wyższym posiadali bardzo 
zbliżone profile ocen kompetencji. Świadczyć by to mogło o tym, że rynkowa 
weryfikacja kompetencji nie wpływa negatywnie na ich samoocenę.

Studenci zgodnie oceniali obydwa aspekty każdej kompetencji (samo-
ocena poziomu danej umiejętności oraz motywacja do wykonywania pracy 
związanej z wykorzystaniem tej kompetencji): wysoko oceniając daną kom-
petencję, wyrażali jednocześnie dużą chęć do wykonywania związanej z nią 
pracy. Potwierdza to obiegową prawdę, iż z jednej strony ludzie najczęściej 
chcą robić to, co w swoim mniemaniu potrafią, a z drugiej strony nabywa-
ją umiejętności wymagane w zawodzie, który chcą wykonywać. Mając to na 
uwadze, w dalszych analizach będziemy bazować jedynie na ocenie poziomu 
badanych kompetencji.

Kierunek studiów i płeć w największym stopniu różnicują samoocenę 
studentów. Najniższą ogólną samooceną charakteryzują się studenci kierun-
ków weterynaryjnych, pedagogicznych, ochrony i bezpieczeństwa, humani-
stycznych, a najwyższą – studenci kierunków inżynieryjno-technicznych, 
matematyczno-statystycznych, informatycznych, ochrony środowiska, archi-
tektury i budownictwa, natomiast z grupy humanistycznej – studenci prawa. 
Mężczyźni zazwyczaj oceniają się wyżej od kobiet, natomiast kobiety przy-
znają sobie lepsze noty za kompetencje społeczne, zdolności artystyczne, chęć 
samokształcenia, komunikatywność i umiejętność organizacji pracy (swojej 
i innych osób).

Studenci są świadomi konieczności uzupełnienia posiadanego wykształ-
cenia, najbardziej świadome są kobiety oraz ci, od których specyfika zawodo-
wa w największym stopniu wymaga ciągłego dokształcania lub ci, którzy są 
w najmniejszym stopniu zadowoleni z praktycznych umiejętności uzyskanych 
w trakcie studiów. Studenci starają się profilować plany edukacyjne zgodnie ze 
studiowanym kierunkiem, ale na kierunkach: społecznych, ekonomiczno-ad-
ministracyjnych, biologicznych i fizycznych są zdecydowanie częściej zainte-
resowani zróżnicowanymi tematami szkoleń (niekoniecznie zbieżnymi z posia-
danym wykształceniem). Niestety deklaracje nie pokrywają się z rzeczywistą 
aktywnością edukacyjną dorosłych Polaków, z których w wieku 18–64 lat do-
kształca się na kursach (14%) i w drodze samokształcenia (12%), z tego 6% uczy 
się i na kursach i samodzielnie. Z tego wynika, że w 2010 roku 80% dorosłych 
Polaków nie uczyło się w żaden sposób, w kolejnej edycji badań BKL przepro-
wadzonej w 2011 r. nie nastąpiły praktycznie żadne zmiany w tym zakresie. 

Badania BKL wskazują na wysoki poziom przeedukowania społeczeń-
stwa, tj. nadmiar kwalifikacji, któremu towarzyszy niedobór kompetencji. Co 
trzeci absolwent szkół wyższych pracuje jako specjalista (34%), czyli zazwy-
czaj zgodnie ze swoim wykształceniem. Najczęściej było tak wśród absolwen-
tów kierunków medycznych, gdzie 60% pracowało jako specjaliści, najczęściej 
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w swoim zawodzie. Podobnie rzecz się miała dla 49% informatyków. Wśród ab-
solwentów studiów humanistycznych 51% pracowało jako specjaliści, wliczając 
w to 31% pracujących jako nauczyciele. Podobnie było w przypadku absolwen-
tów studiów pedagogicznych. Ogólnie pracodawcy byli zadowoleni z umiejęt-
ności swoich pracowników – połowa (53%) była w pełni usatysfakcjonowana, 
a 43% było zadowolonych. W tab. 4 znajdują się dane na temat wymagań kom-
petencyjnych związanych z wybranymi branżami w opinii pracodawców.

Tabela 4. Wymagania kompetencyjne związane z branżą (odpowiedzi pracodawców 
poszukujących pracowników)

Przemysł
 i górnictwo

Budownic.
 i transport

Handel, ho-
telarstwo, 
gastrono-

mia

Usługi 
specjalist. Edukacja

Opieka 
zdrowotna 
i pomoc 

społ.
Kompetencje 
kognitywne 6% 14% 10% 12% 3% 6%

Kompetencje 
samoorganizacyjne 38% 34% 44% 47% 58% 40%

Kompetencje 
kulturalne 9% 5% 10% 8% 1% 9%

Kompetencje 
fizyczne 12% 8% 7% 3% 3% 0%

Kompetencje 
interpersonalne 32% 21% 51% 38% 48% 40%

Kompetencje 
kierownicze 2% 4% 3% 7% 1% 8%

Kompetencje 
dyspozycyjne 3% 6% 4% 7% 7% 5%

Kompetencje 
biurowe 2% 4% 19% 6% 10% 3%

Kompetencje 
techniczne 13% 11% 4% 2% 1% 4%

Kompetencje 
komput. 12% 3% 14% 26% 14% 35%

Kompetencje 
matematyczne 0% 2% 4% 2% 0% 0%

Kompetencje 
zawodowe 45% 54% 39% 46% 22% 54%

Kompetencje inne 4% 10% 8% 5% 34% 13%

Kwalifikacje* 15% 8% 9% 8% 4% 0%

N ogółem 1073 528 775 393 259 263
* Wykształcenie, uprawnienia.
Uwaga: Ze względu na możliwość wskazania odpowiedzi procenty nie sumują się do 100.

Źródło:  BKL – Badanie Pracodawców 2010 [online: http://bkl.parp.gov.pl/projekt 
[data dostępu: 27.11.2012]
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Trzy czwarte pracodawców poszukujących pracowników zwracało uwa-
gę na trudności w znalezieniu odpowiednich osób do pracy z powodów, które 
zawiera tabela 6. 

Tabela 6. Czego brakowało kandydatom zgłaszającym się do pracy w określonym za-
wodzie?

odpowiednich 
kompetencji

wymaganych 
uprawnień doświadczenia motywacji z innych 

powodów
Wyżsi urzędnicy
 i kierownicy 35% 8% 46% 1% 11%

Specjaliści 45% 9% 14% 8% 24%
Technicy i inny 
średni personel 51% 8% 15% 24% 2%

Pracownicy 
biurowi 39% 0% 16% 44% 0%

Pracownicy usług 
i sprzedawcy 50% 6% 17% 26% 2%

Robotnicy 
przemysłowi 
i rzemieślnicy

45% 2% 33% 15% 5%

Operatorzy 
i monterzy 
maszyn

24% 13% 37% 19% 7%

Pracownicy przy 
pracach prostych 26% 0% 32% 42% 0%

Źródło:  BKL – Badanie Pracodawców 2010 [online: http://bkl.parp.gov.pl/projekt 
[data dostępu: 27.11.2012].

Kandydatom do pracy brakowało w opinii pracodawców głównie trzech 
rodzajów kompetencji:
–  zawodowych: związanych z pracą w danym zawodzie i specyficznych dla 

niego,
–  interpersonalnych: czyli kontakty z innymi ludźmi oraz współdziałanie 

w grupie,
–  samoorganizacyjnych: samodzielność, decyzyjność, przedsiębiorczość, 

wykazywanie inicjatywy, odporność na stres i, ogólnie – motywacja do 
pracy.
Co ciekawe, kandydaci do pracy najwyżej oceniają swoje kompetencje 

interpersonalne, których brak zgłaszają pracodawcy. Pracodawcy zdecydowa-
nie bardziej wolą zatrudniać osoby przejawiające chęć do pracy i wykazujące 
się samodzielnością oraz komunikatywnością, nawet jeśli ich kompetencje za-
wodowe nie są na najwyższym poziomie.
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Badania pracodawców wykazały, że najczęstsza przyczyna problemów ze 
znalezieniem pracowników na stanowisko specjalisty wiąże się z niespełnie-
niem przez nich oczekiwań (deklaracje pracodawców), co może sugerować, 
że nie tyle brakuje kandydatów na określone stanowisko, a raczej aplikujący 
posiadają luki kompetencyjne, które dla wybranych grup zawodowych pre-
zentuje tab. 6.

Tabela 6. Luki kompetencyjne w wybranych grupach zawodowych

Specjaliści nauczania i wychowania;
luki w zakresie:

Specjaliści ds. ekonomicznych 
i zarządzania;

luki w zakresie:
komunikatywności, samodzielności, 
umiejętności twórczych, dyspozycyjności, 
staranności, skrupulatności, dokładności 
i dbałości o szczegóły

umiejętności oceny kondycji finansowej 
przedsiębiorstwa, znajomości zagadnień 
procesu rozliczania, stosowania ustawy 
o finansach publicznych, znajomości 
narzędzi marketingowych, znajomości 
przepisów podatkowych, prawa zamówień 
publicznych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. 
Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 r. [online: 
http://bkl.parp.gov.pl/projekt [data dostępu: 27.11.2012].

W przypadku zawodów informatycznych najważniejszymi brakami kom-
petencyjnymi osób wykonujących zawód specjalisty ds. technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych wg pracodawców są umiejętności komputerowe oraz 
kompetencje zawodowe! Szukając przyczyn tego zjawiska, wskazuje się na 
niedopasowanie do wymagań rynku pracy struktury specjalizacji na kierun-
kach informatycznych. Z jednej strony system kształcenia wyższego dostar-
cza na rynek wystarczającą liczbę informatyków ogółem, równocześnie pra-
codawcy poszukują wąsko wyspecjalizowanych pracowników, takich jak np. 
programiści aplikacji. 

W 2011 r. na rynku pracy było 1,5 mln absolwentów szkół wyższych. 
W porównaniu z grupami o niższym wykształceniu (średnie, zawodowe, gim-
nazjalne), bezrobocie wśród osób z wykształceniem wyższym jest stosunkowo 
niskie – tylko 7,3%. Niepokojące jest jednak to, że wśród świeżo upieczonych 
absolwentów, którzy ukończyli studia w 2011 r., stopa bezrobocia wyniosła aż 
21%. Warte dalszych analiz wydają się być jednocześnie wyniki badania BKL 
pokazujące, że zainteresowanie młodych ludzi szkołami zawodowymi ciągle 
maleje. Młodzież woli uczyć się w technikach. Nie chodzi tu jedynie o uzyska-
nie konkretnego zawodu technika, ale przede wszystkim o zdobycie wykształ-
cenia, które będzie przepustką do innej pracy niż fizyczna. Młodzież nie chce 
pracować na stanowiskach robotniczych czy rzemieślniczych – dlatego też te 
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kierunki nauczania cieszą się najmniejszą popularnością. Na szkołę zawodo-
wą decydują się dziś młodzi ludzie, który podchodzą z rezygnacją do swojej 
ścieżki kariery. Ci, którzy rozpoczęli naukę w zawodówce, chcą pracować 
jako mechanik samochodowy (17,7%), kucharz małej gastronomii (13,2%), 
fryzjer (11,3%) oraz sprzedawca (9,7%). W przypadku technikum najchętniej 
wybierany kierunek to „technik informatyk” – kształciło się tam 7,8% ogółu 
uczniów, oraz „technik ekonomista” – 5,9% uczniów. Konieczna jest postu-
lowana poprawa jakości szkół zawodowych i techników, bo doprowadzi ona 
w konsekwencji do poprawy dostępności wykwalifikowanych pracowników, 
na których popyt zgłaszają przecież pracodawcy.

Brak szczegółowych informacji na temat sukcesów lub porażek rynko-
wych absolwentów szkół wyższych sprzyja tworzeniu uproszczonej wizji rze-
czywistości edukacyjnej, która w opinii publicznej w chwili obecnej została 
sprowadzona do prostego dychotomicznego podziału na grupy: absolwentów 
kierunków technicznych i ścisłych odnoszących sukcesy rynkowe oraz absol-
wentów kierunków humanistycznych i społecznych, którzy po ukończeniu stu-
diów stają się przysłowiowymi bezrobotnymi z dyplomem. Należy pamiętać, 
że tak schematyczny obraz rynku edukacyjnego nie oddaje w pełni jego złożo-
ności, ponadto może w sposób istotny zaniżać aspiracje absolwentów, a także 
stanowi dobre podstawy dla samospełniającego się proroctwa.

W związku z wydłużoną perspektywą działania szkół wyższych, w przy-
padku większości kierunków (w tym głównie humanistycznych, społecznych, 
gospodarczych), szansą na dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pra-
cy jest zatem próba dopasowania kompetencyjnego, a nie kwalifikacyjnego. 
Kształtowanie ścieżek kształcenia opartych o kompetencje wymaga od uczelni 
wyższych nie tylko zaangażowania w sferę dydaktyczną, ale przede wszyst-
kim rozbudowę oferty okołouczelnianej (organizacje studenckie, dodatkowe 
zajęcia, warsztaty itp.), w ramach której studenci mogliby zdobywać nowe 
kompetencje (także o charakterze społecznym). Wysoki poziom kompetencji 
społecznych wywołuje dodatkowy efekt w postaci eksponowania niektórych 
kompetencji osobistych, takich jak poczucie własnej wartości, motywacja, wy-
trwałość czy umiejętność podejmowania inicjatyw5.

Niepokoi niski poziom wiedzy i świadomości tego, czym są kompeten-
cje (społeczne) oraz ich znaczenie na rynku pracy, jak i problem z adekwatną 
oceną poziomu posiadanych kompetencji. Porównując oceny kompetencji, 
które wystawili zatrudnionym specjalistom przedsiębiorcy z autoewaluacją 
analogicznych kompetencji przygotowaną przez studentów (przyszłych spe-
cjalistów), można sformułować interesujący wniosek. Okazuje się, że oceny te 
w kilku punktach są szczególnie rozbieżne: studenci zdecydowanie wyżej (niż 
pracodawcy) oceniają umiejętności samoorganizacji pracy, przejawianie ini-
cjatywy, terminowość, dyspozycyjność, obsługę komputera i wykorzystanie 

5 A. Smoczyńska, dz.cyt., s. 17.
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internetu, a także kontakty z innymi ludźmi. Ponadto należy stwierdzić, że 
na rynku brakuje jasnej informacji na temat tego, który kierunek studiów 
zwiększa szanse rynkowe absolwentów, co sprzyja przypadkowości decyzji 
podejmowanych przez studentów. Problem ten widać choćby na przykładzie 
deklaracji respondentów niezadowolonych z wyboru uczelni na temat tego, 
jaką inną szkołę wybraliby w chwili obecnej. Większość z nich nie podaje 
konkretnej uczelni, a jedynie jest w stanie wymienić preferowany typ szkoły.

Niskie rozeznanie studentów w potrzebach pracodawców, a także ich nie 
zawsze adekwatna samoocena implikują w opinii badaczy BKL konieczność 
podjęcia skoordynowanych działań w obszarze dostarczania odpowiedniej in-
formacji na temat funkcjonowania i efektów kształcenia nie tyle całego sektora 
akademickiego, co poszczególnych szkół wyższych (np. systemy benchmar-
kingowe, wskaźniki osiągnięć, monitorowanie losów absolwentów). Najważ-
niejszym elementem systemu informacji na temat skuteczności kształcenia na 
poziomie wyższym są zazwyczaj badania losów absolwentów uczelni, które 
powinny być prowadzone w oparciu o jedną wspólną metodologię (lub wspól-
ny moduł) – tak, aby umożliwić porównanie wyników pomiędzy uczelniami. 
Formuła przyjęta w Polsce (badania koordynowane przez poszczególne jed-
nostki) nie zapewnia dostatecznego stopnia porównywalności, stąd badania ta-
kie posiadają walor informacyjny dla zarządzających poszczególnymi szkoła-
mi wyższymi, są jednak bezużyteczne zarówno dla zarządzających sektorem, 
jak i dla jego potencjalnych klientów (zwiększyć mogą stopień dezinformacji 
kandydatów na studia). Adekwatna informacja na temat jakości i efektywno-
ści kształcenia powinna zostać wsparta właściwie zaplanowanym systemem 
doradczym. Wśród przyczyn, które pozwalają twierdzić, że wsparcie doradz-
twem jest niedostateczne, wymienić należy: nieefektywne lub niedostosowane 
do potrzeb uczniów instrumenty służące ocenie i rozwojowi kompetencji klu-
czowych i zawodowych, koncentrację na treściach i zapamiętywaniu zamiast 
na rozwijaniu refleksyjności, argumentowania, samoświadomości w procesie 
nauczania, niski poziom zdiagnozowania problemów i potrzeb studentów pod 
kątem wejścia na rynek pracy, niesystematyczne doradztwo edukacyjne i za-
wodowe ze strony placówek oświatowych i instytucji doradztwa zawodowego. 
Należy podkreślić, że powinno się poprawić jego funkcjonowanie na poziomie 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego (a nawet podstawowego), aby zracjonalizo-
wać dalsze wybory edukacyjne uczniów. Nadrzędnym celem edukacji szkolnej 
jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w rzeczywisto-
ści pozaszkolnej. Zakłada to przekazanie im takiej wiedzy, umiejętności i kom-
petencji, które można będzie zastosować w życiu codziennym. Jednak bada-
nia wykazują, że wiele osób nie potrafi zastosować nabytej w szkole wiedzy 
i umiejętności w nowych okolicznościach. Brak tej umiejętności nie pozwala 
nawet najlepszym uczniom stać się kompetentnymi osobami dorosłymi6. Wie-
dza i umiejętności zdobyte w procesie formalnej edukacji mogą przekształcić 

6 Tamże, s. 19.
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się w kompetencje dopiero wtedy, kiedy zostaną przeniesione na grunt niefor-
malny. To samo wydaje się prawdziwe w odniesieniu do wiedzy i umiejętności 
nabytych poza szkołą, które – po wykorzystaniu w szkole – mogą przerodzić 
się w kompetencje. Współpraca szkoły i jej otoczenia wydaje się zatem wa-
runkiem niezbędnym z punktu widzenia właściwego przygotowania młodych 
ludzi do życia dorosłego7. 

W związku z wdrożeniem struktur kwalifikacji na poziomie szkolnictwa 
wyższego (programy studiów budowane na efektach, a nie standardach kształ-
cenia) konieczne jest przygotowanie przez poszczególne uczelnie właściwego 
systemu wsparcia doradczego dla studentów, którzy będą mogli w dowolny 
sposób profilować swoje wykształcenie (np. zmieniając kierunek kształcenia 
po studiach I stopnia). 

Słabością pomiaru kompetencji w badaniu BKL jest fakt, że nie sprawdza 
się w ten sposób rzeczywiście posiadanych kompetencji, tylko deklaracje, co 
niesie za sobą ryzyko zawyżania lub zaniżania oceny własnych kompetencji 
przez badanych. Podejście obiektywne ma swoje poważne ograniczenia anali-
tyczne i realizacyjne, które w opinii badaczy BKL uniemożliwiły jego zastoso-
wanie w tym badaniu. Szansą na zweryfikowanie rzetelności i trafności przy-
jętgo w ramach projektu BKL sposobu pomiaru kompetencji będzie możli-
wość porównania uzyskanych deklaracji z wynikami testów kompetencyjnych 
w ramach Międzynarodowego Programu OECD Badania Kompetencji Osób 
Dorosłych (PIAAC), w którym przyjęto obiektywny sposób pomiaru kompe-
tencji. Pierwsze wyniki badań z tego programu ukażą się jesienią 2013 r.

Omawiane wyniki badań stanowią wyzwanie dla edukacji dorosłych. 
Edukacja, rozwijanie/doskonalenie kompetencji służy rozwojowi jednostki. 
Konieczne zatem, z punktu widzenia edukacji dorosłych, jest wsparcie w przy-
gotowaniu obrazu własnej osoby i koncepcji tworzenia siebie, wartościowania 
własnych umiejętności. Edukacja dorosłych ma za zadanie uczyć osoby do-
rosłe efektywnie funkcjonować w rzeczywistości pozaszkolnej, powinna ra-
cjonalizować dalsze wybory edukacyjne osób dorosłych i kształtować kulturę 
uczenia się w społeczeństwie. Wyjątkowo trudnym czynią to wyzwanie niskie 
wskaźniki uczenia się dorosłych Polaków. Niewielkie zmiany w tym obszarze 
potwierdzają wyniki omawianych badań BKL z 2011 r.: według tych danych 
w ciągu roku poprzedzjącego badanie jedynie 20% Polaków w wieku 18–64 
lat (około 5 mln osób) podnosiło swoje kompetencje w jakikolwiek sposób 
(samodzielne uczenie się, uczestnictwo w kursach i szkoleniach). Samodziel-
nie uczyło się niecałe 12% (2,8 mln osób). W ostatnim roku w kursach i szko-
leniach brało udział zaledwie 14% wszystkich badanych. Oznacza to, że rynek 
usług szkoleniowych objął w roku poprzedzających II edycję badań BKL nie-
omal 3,4 mln klientów. 80% Polaków nie uczyło się w ubiegłym roku w ża-
den sposób, nawet przez samokształcenie. Zbliżone wskaźniki odnotowano 

7 Tamże, s. 18.
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w poprzedniej edycji badań BKL (2010), w ostatnim roku nie nastąpiły za-
tem praktycznie żadne zmiany w aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków. 
Nim więc kształcenie ustawiczne będzie miało wpływ na kształt i kierunek 
rozwoju oświaty, a co za tym idzie dopasowanie potrzebnych umiejętności 
i kompetencji do zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy, konieczne 
jest uświadomienie osób wchodzących na rynek pracy, bądź już na nim funk-
cjonujących, o potrzebie zdobywania kompetencji i ich ciagłego doskonalenia. 
Raz zdobyte kompetencje wymagają ciągłej aktualizacji. Każdy dorosły ab-
solwent, pracownik w wyniku doradczego wsparcia w wystarczający sposób 
musi być przygotowany do konfrontacji z wymogami, jakie stawia przed nim 
rynek pracy. Doradztwo edukacyjno-zawodowe na każdym etapie kształcenia 
przyczynić się może do bardziej racjonalnych wyborów edukacyjnych i zawo-
dowych uczących się osób. Inwestycja w edukację jest kluczem do sukcesu na 
rynku pracy.

Summary

Study of Human Capital in Poland in years 2010–2012  
– conclusions for adult education and the labor market

Keywords: competence, labour market, human capital

The article describes how this extensive research project, Study 
of Human Capital in Poland (BKL), seeks the answers to the key questions 
about the future asked by schoolchildren, students, employees, employers, 
and public institutions responsible for the shaping of policy related to human 
capital at both national and regional level. The paper aims to give an overview 
of the problem which is the quastion what competences to hone to build the 
best professional career, one that will be in demand in the face of dynamic 
economic changes. Analysis of competence is one of the key elements of the 
project Human Capital because of its importance for assessing the quality 
of human capital. The last part of the paper marks how these research results 
pose a challenge for adult education.


