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Streszczenie

W Strategii Rozwoju Kraju Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawio-
no pogląd, że rozwój idei uczenia się przez całe życie należy do podstawowych 
zadań sektora edukacji, a jednym z kluczowych wyzwań dla środowiska akademic-
kiego jest otwarcie szkół wyższych na kształcenie ustawiczne. W związku z tym 
przed uczelniami stanął wręcz obowiązek wskazywania rozwiązań w tym obsza-
rze. Projekty innowacyjne realizowane z priorytetu IV odpowiadają na potrzebę 
udoskonalenia oferty kształcenia ustawicznego w polskich uczelniach w kontek-
ście społecznym (zainteresowanie kształceniem przez całe życie) i praktycznym 
(dopasowanie kwalifikacji dorosłych do oczekiwań pracodawców). Celem artykułu 
jest wskazanie rekomendacji, w zakresie finansowania i organizowania kształce-
nia ustawicznego, powstałych podczas badań fokusowych projektu innowacyjnego 
w uczelni wyższej. Rekomendacje te mają służyć znalezieniu i wypracowaniu no-
wych rozwiązań kształcenia przez całe życie1, dedykowanych klientom (studentom, 
słuchaczom, absolwentom i wszystkim zainteresowanym) 

Słowa klucze: kształcenie przez całe życie, projekt innowacyjny, modele kształ-
cenia.
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Wstęp

Promowanie koncepcji kształcenia przez całe życie jest jednym z priorytetów Unii 
Europejskiej (Program Ramowy Edukacja i Szkolenia 2020), co znajduje odzwierciedlenie 
w dokumentach krajowych państw członkowskich. W polskich dokumentach strategicznych 
podkreśla się dużą rolę koncepcji uczenia się przez całe życie (Strategia Rozwoju Kraju 
2007-2015 2006). Uczelnie muszą odpowiadać na zauważalne i stale rosnące dążenie osób 
dorosłych do pozyskiwania wiedzy. Badania sondażowe koordynowane przez Eurostat 
wskazują, że w Europie występuje znaczne zróżnicowanie partycypacji dorosłych w pro-
cesach edukacyjnych, a Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem odsetka 
uczestnictwa. W szczegółowym sondażu na temat kształcenia dorosłych noszącym nazwę 

1  W artykule zamiennie są stosowane terminy „kształcenie ustawiczne” i „ kształcenie przez całe życie”.
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Adult Education Survey ankietowano osoby w wieku 25-64 lata, pytając między innymi 
o zaangażowanie w formalne i pozaformalne formy edukacji w okresie 12 miesięcy przed 
badaniem. W sondażu najlepsze rezultaty odnotowano w Szwecji (73,4%), a najgorsze 
w Rumunii (7,4%). Polska z poziomem 21,8% zajęła w tym rankingu dopiero 25. miejsce 
(Adult Educations Survey 2014).

Na podstawie obserwacji i analiz powyższych raportów należy stwierdzić, że pożądaną 
zmianą w szkolnictwie wyższym jest przygotowanie oferty kształcenia ustawicznego dla 
grup nietradycyjnych – taki cel został postawiony w projekcie innowacyjnym w pewnej 
uczelni wyższej, a wyniki badań fokusowych mają posłużyć jako rekomendacje dla ustawo-
dawcy, środowiska akademickiego i pozaakademickiego (w tym biznesu).

Rekomendacje dotyczące finansowania i stosowania metod kształcenia 
przez całe życie – na podstawie projektów innowacyjnych

Opracowane rekomendacje dla projektów innowacyjnych stanowią ważne miejsce w ży-
ciu każdej uczelni wyższej, gdyż innowacje pogłębiają wiedzę o jej zasobach organizacyj-
nych. Głównym celem tego typu projektów jest poprawa jakości działań w obszarze kształ-
cenia przez całe życie, wypracowanie nowych rozwiązań przez instytucje do tego najlepiej 
przygotowane. W artykule zostaną zaprezentowane wybrane rekomendacje między innymi 
o charakterze systemowym lub oparte na współpracy trójstronnej (uczelnia, biznes, samo-
rządy). Wybór akurat tych rekomendacji podyktowany jest liczbą i rodzajem barier oraz 
wyzwań stojących przed kształceniem dorosłych w Polsce. Zarówno sprawa systemu kształ-
cenia, jak i model oparty na trójstronnej współpracy wydaje się autorkom za najpilniejszy 
do uregulowania. W konsekwencji tego bowiem otworzy się droga do kolejnych spójnych 
działań podmiotów odpowiedzialnych za proces kształcenia ustawicznego.

Z uwagi na fakt, iż kategorii rekomendacji jest więcej, treści artykułu stanowią jedną 
z części tego obszerniejszego zbioru. 

Rekomendacje o charakterze systemowym2

Podstawowym problemem związanym z kształceniem ustawicznym są jego koszty 
oraz wygospodarowanie wolnego czasu na uczestniczenie w dowolnej formie kształcenia. 
W Polsce ta forma edukacji funkcjonuje głównie w postaci inicjatyw finansowanych przez 
właściwe ministerstwa (którym podlegają instytucje zajmujące się kształceniem dorosłych). 
W przeciwnym wypadku, jego koszty muszą ponosić bezpośrednio osoby zainteresowane 
podnoszeniem swoich kwalifikacji. Z tego powodu osoby, które podejmują naukę również 
w dorosłym życiu wybierają kursy sformalizowane, odbywające się w formach szkolnych, 
co często jest przeszkodą dla osób pracujących, które są zmuszone znaleźć balans między 

2  Raport z badań fokusowych projektu innowacyjnego PI: Nowy model kształcenia przez całe życie i ewaluacji wewnętrznej 
projektu innowacyjnego z priorytetu IV uczelni wyższej.
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życiem prywatnym a zawodowym. Bardziej elastyczne formy, jak kursy organizowane przez 
firmy komercyjne, często są droższe. Środków z budżetu państwa ciągle jest za mało, aby 
finansować wachlarz form kształcenia ustawicznego. 

Przykłady naszych sąsiadów i innych krajów europejskich wskazują rozwiązania godne 
adaptacji:
 - We Francji szkolenia dla pracowników są finansowane ze środków pochodzących z bu-

dżetu państwa, ale też obowiązkowo od pracodawców. Przedsiębiorstwa zatrudniające 
poniżej dziesięciu osób są zobligowane odprowadzać na ten cel około 0,55% swoich zy-
sków, natomiast większe podmioty, zatrudniające powyżej dziesięciu osób, przeznaczają 
na ten cel 1,6% zysków. Poza tym każda pracująca osoba ma prawo do 20 godzin szkoleń 
związanych z pracą w ciągu roku. Nawet w przypadku zwolnienia z miejsca pracy pra-
cownikowi nadal przysługuje to prawo (Górniak i in. 2007).

 - W Szwecji stworzono projekt rachunków edukacyjnych, zakładający oszczędzanie 
przez każdego pracownika kilku procent swojego dochodu i gromadzenie przez kilka 
lat w ten sposób środków na szkolenia. Zaoszczędzone środki są uzupełniane przez 
pracodawcę i/lub dotację państwową – dzięki czemu pracownik po kilku latach może 
wykupić „atrakcyjny kurs”. Natomiast osoby, które przeznaczają uzbierany kapitał na 
uczestnictwo w jednej z certyfikowanych form doskonalenia zawodowego otrzymują 
od państwa „premię kompetencyjną”, przyznawaną w formie dotacji lub ulg podatko-
wych. 

 - W dwunastu landach Niemiec prawo pracy uwzględnia otrzymanie kilku pełnopłatnych 
dni urlopu na wzięcie udziału pracownika w kursie. 

 - W Belgii (konkretnie w Walonii, kraju federalnym) prawo pracy umożliwia skorzystanie  
z kilku dni płatnego urlopu na kurs, pod warunkiem, iż będzie on stanowić element 
kształcenia zawodowego. Urlop ten nazywany jest w sektorze prywatnym „płatnym urlo-
pem edukacyjnym” (conge-education paye) zaś w sektorze państwowym – „urlopem na 
doskonalenie” (conge-formation) (Górniak i in. 2007).
Jak wynika z badań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

(PARP), polscy pracodawcy rzadko decydują się na jakiekolwiek szkolenia dla pracowników 
oraz w znacznej mierze są temu niechętni (Bilans Kapitału Ludzkiego… 2011). W przypad-
ku, gdy szkolenie związane jest z treścią pracy i ma zwiększyć kompetencje pracownika, ale 
nie jest niezbędne do wykonywania służbowych zadań, często jest traktowane jako prywatna 
sprawa pracownika, która powinna być realizowana we własnym zakresie w czasie wolnym 
od pracy. Rozwiązaniem wartym rozważenia może być zatem uelastycznienie przepisów 
dotyczących możliwości podejmowania kształcenia ustawicznego w czasie pracy, a także 
kontrolowanie, czy zapisy te są przestrzegane. Obecny system prawny pozwala uzyskać 
w Polsce urlop na szkolenie w dosyć ograniczonych warunkach, a niechęć pracodawców 
do udzielania płatnego urlopu na szkolenie lub uelastycznienia godzin pracy pracownika 
i strach pracowników przez zgłaszaniem tego do Państwowej Inspekcji Pracy powoduje, że 
wiele osób rezygnuje z inicjatyw podnoszących kwalifikacje

Kolejnym problemem są trudności z finansowaniem przez pracowników szkoleń, które 
bezpośrednio przyczyniają się zdobycia specjalistycznej wiedzy oraz uzyskania przez pra-
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cownika statusu eksperta w danej dziedzinie. Możliwe jest przygotowywanie zachęt przez 
władze centralne i samorządowe także w tej dziedzinie. Dobrym przykładem mogą być na 
przykład czeki/bony edukacyjne funkcjonujące w Belgii czy Niemczech. Czeki edukacyjne 
kosztują w pierwszym kraju 15 euro i można nimi zapłacić za szkolenie o wartości 30 euro. 
Warunkiem skorzystania z czeku jest wzięcie udziału w szkoleniu w instytucji, która posiada 
certyfikat nadawany przez departament edukacji. Dużą zaletą tej formy dofinansowania jest 
fakt, iż mogą z niej korzystać zarówno pracownicy etatowi, jak i przedsiębiorcy, a także oso-
by prowadzące własną działalność. W Niemczech funkcjonują natomiast bony edukacyjne 
o wartości od 30 do 150 euro – są one w całości finansowane z budżet państwa. W Finlandii 
bony edukacyjne były kierowane do wybranych grup, zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym – takich jak imigranci, bezrobotni lub osoby w średnim lub starszym wieku, które 
w toku formalnej edukacji nie zdobyły umiejętności koniecznych do funkcjonowania w spo-
łeczeństwie informacyjnym (Górniak i in. 2007). 

Kolejnym rozwiązaniem może być wprowadzenie nisko oprocentowanej pożyczki do 
wykorzystania na dalsze kształcenie. W przypadku tego rozwiązania konieczne powinno 
być spełnienie warunku konsultacji z doradcą zawodowym, który pomoże wskazać odpo-
wiedni kurs. Te konsultacje powinny być bezpłatne, natomiast kurs lub inna forma może 
być dofinansowana przez państwo. Obecnie w Polsce obserwuje się inicjatywę dofinanso-
wania kapitału ludzkiego głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednak ważnym 
aspektem finansowania ze środków budżetu państwa kształcenia ustawicznego obywateli 
powinno być dofinansowywanie tylko części szkoleń. Przykłady z innych krajów wskazują, 
że gdy np. połowę kursu dofinansowuje jego uczestnik, zwiększa to motywację do syste-
matycznego i solidnego przyswajania nowej wiedzy i uczestnictwa w kursie, a tym samym 
pozytywnie wpływa na efekty przyjętych rozwiązań3.

Poza tym warto zaproponować także, by wsparcie opisane wcześniej mogło być wyda-
wane wyłącznie na kursy posiadające akredytację lub licencję nadrzędnej instytucji odpo-
wiedzialnej za kształcenie dorosłych (w Finlandii wszystkie podmioty szkoleniowe, które 
chcą uzyskać prawo do kształcenia ustawicznego, muszą uzyskać licencję od Ministerstwa 
Edukacji – dzięki temu mogą też starać się o rządowe dofinansowanie swojej działalności). 
Brak wystandaryzowanych narzędzi pozwalających na ocenę jakości kształcenia ustawicz-
nego we wszystkich jego formach szczególnie firm prywatnych powoduje, że często szkole-
nia te nie pozwalają na podniesienie kwalifikacji ich uczestników

W związku z tym warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji powinien być fakt 
spełnienia obiektywnych kryteriów. W przypadku kształcenia ustawicznego kierowanego 
do osób bez pracy wielokrotnie można spotkać się z danymi wskazującymi, że szkolenia 
organizowane przez urzędy pracy (choć zlecane często prywatnym firmom szkoleniowym) 
są nieefektywne (Gosk, Lewandowski, Tyrowicz 2013).

Kolejna wskazówka to system punktacji danych instytucji zajmujących się szkolenia-
mi, dla osób stojących przed wyborem najlepszej oferty kształcenia (Prawelska-Skrzypek, 

3  Doświadczenia autorek z pracy w projektach z EFS wskazują, że bezpłatne kształcenie, szczególnie finansowane w 100% 
z EFS, często rodzi zagrożenie braku odpowiedzialności (szeroko pojętej) uczestników za podjętą formę kształcenia. 
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Frankowicz 2011). Należy podkreślić, iż instytucje, które funkcjonują na rynku polskim 
są różne pod względem struktury, działają na podstawie różnych regulacji prawnych – 
przez co nie działają wspólnie, nie maja wspólnych celów, nie współpracują, a nawet czę-
sto rywalizują w złym słowa tego znaczeniu. Wpływa to na niemożność stworzenia wy-
standaryzowanych kryteriów i opracowania jednej strategii rozwoju ustawicznego. Jako 
benchmark autorki wskazują Wielką Brytanię, w której istnieje uporządkowana struktura 
zarządzająca całością kształcenia ustawicznego. Wyłoniono tam m.in. instytucje (Górniak 
i in. 2007):
 - zarządzającą programami kształcenia ustawicznego oraz doskonalenia zawodowego 

w Anglii i Walii – jest nią Departament Edukacji oraz Umiejętności (Department of 
Education and Skills);

 - opiniującą, która zajmuje się opracowywaniem wraz z przedsiębiorcami) oraz zatwier-
dzaniem standardów kwalifikacji zawartych w Narodowych Ramach Umiejętności;

 - odpowiedzialną za finansowanie i rozwój kształcenia ustawicznego – dla Anglii jest nią 
The Learning and Skills Council for England, dla Walii zaś National Council;

 - odpowiedzialną za kształcenie ustawiczne na poziomie lokalnym – są to jednostki samo-
rządu terytorialnego wspierane np. przez agencje rozwoju przedsiębiorczości.
Spójna struktura zarządzająca edukacją dorosłych pozwala na kontrolowanie jej jako-

ści, finansowania oraz efektów. Z tego względu warto wskazać, że próba reformowania 
polskiej struktury organizacyjnej poprzez wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji 
daje nadzieję na wyznaczenie wspólnych celów, standardów i podniesienie jakości kształ-
cenia dorosłych w Polsce. Krajowe Ramy Kwalifikacji powinny być punktem wyjścia do 
elastycznego realizowania zadań edukacyjnych. Wydaje się jednak, że dla osiągnięcia peł-
nego sukcesu w kształtowaniu edukacji przez całe życie, dostosowanej do potrzeb rynku 
pracy, dobrym rozwiązaniem byłaby stała współpraca instytucji edukacyjnych i instytucji 
rynku pracy, dla zapewnienia pełnej informacji na temat bilansowania popytu i podaży na 
pracę. Duże efekty mogłoby przynieść zaproponowanie i tym samym zawiązanie współ-
pracy między uczelniami i instytucjami rynku pracy, której efektem byłoby wprowadzenie 
rozwiązań systemowych, które w Polsce w zasadzie nie istnieją. Nawet przepisy prawa da-
jąc z jednej strony wytyczne do konieczności monitorowania losów zawodowych, nie dają 
żadnych rozwiązań systemowych pozostawiając dużą autonomię poszczególnym jednost-
kom naukowym, co prowadzi do wykorzystywania w badaniach różnych metod badaw-
czych i tym samym uniemożliwia porównanie danych w spójny sposób. Pomocne w tym 
aspekcie są ramy kwalifikacji, stanowiące punkt odniesienia dla weryfikacji kwalifikacji, 
które pozwalają na wzrost mobilności zawodowej i ułatwienie dostępu do edukacji. W ten 
system efektów doskonale wpisuje się projekt innowacyjny, który swoimi rozwiązaniami 
– modelami wymusza konieczność „uszycia programów kształcenia na miarę konkretnego 
klienta”. Dopasowaniem tym przechodzimy do kolejnego obszaru rekomendacji, w któ-
rych istotną rolę odgrywać powinno porozumienie nawiązane między edukacją biznesem 
i samorządem.
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Kształcenie na bazie trójstronnego modelu współpracy4

Prowadzenie działań informacyjno-doradczych, których celem byłoby objęcie opieką 
wszystkich zainteresowanych kształceniem nieformalnym może przyjmować formę tzw. 
uniwersytetu otwartego – forma takiego kształcenia zyskuje coraz szersze rzesze zwolen-
ników. Sytuacja zawodowa absolwentów na rynku pracy jest determinowana przez sytuację 
gospodarczą i społeczną. Z jednej strony, dynamicznie zmieniający się rynek pracy (krajo-
wy, ale też europejski), a z drugiej, fakt że można zaobserwować masowość podejmowania 
kształcenia przez w szczególności młode osoby wpływają w znaczny sposób na możliwości 
podjęcia pracy (ograniczając je). 

Rekomenduje się, aby realizowane projekty innowacyjne zawierały elementy informo-
wania o kształceniu ustawicznym, o jego specyficznych celach i pozwalały na wykształcenie 
nawyków uczenia się bez względu na wiek i fakt posiadania konkretnego wykształcenia 
potwierdzonego np. dyplomem.

Partnerstwo trójstronne, czyli współpraca między uczelnią, przedsiębiorstwami oraz 
władzami samorządowymi. W opinii ekspertów z fokusów układ ten jest istotny z punk-
tu widzenia budowania potencjału rozwojowego uczelni na podstawie modelu kształcenia 
przez całe życie (produkt projektu innowacyjnego). Relacja między trzema wymienionymi 
podmiotami powinna opierać się przede wszystkim na zasadzie równorzędności. W związku 
z tym zalecane jest stworzenie sprawnie działającego systemu wymiany informacji między 
podmiotami, w myśli koncepcji dzielenia się wiedzą. I kolejno eksperci zalecają:
 - podejmowanie współpracy między przedsiębiorstwami i władzami samorządowymi na 

zasadach doradztwa (wymiana informacji między podmiotami będzie przebiegała w spo-
sób przejrzysty i spójny, bez możliwości podejmowania działań, które mogłyby zostać 
zinterpretowane jako negatywne, umotywowane politycznie);

 - aby samorządy zatrzymywały funkcjonujące podmioty gospodarcze na danym obszarze, 
przede wszystkim poprzez stworzenie regulacji prawnych ułatwiających przedsiębior-
com prowadzenie działalności; 

 - aby samorządy przyciągały do regionów jak największej liczby zagranicznych inwesto-
rów;

 - wspólne finansowanie inicjatyw podejmowanych w ramach przyjętych zależności, rozło-
żenie kosztów planowanych inwestycji;

 - aby uczelnie były ogniwem łączącym strony inicjatyw (tzw. Patron współpracy);
 - aby uczelnie prowadziły badania dla biznesu i samorządów.

Często jest tak, że uczelnie realizują badania dla siebie, samorządy nie dzielą się swoim 
doświadczeniem, na przykład tym związanym z pozyskiwaniem środków unijnych, a przed-
siębiorcy nie widzą w tych dwóch pierwszych podmiotach cennego źródła zdobywania wie-
dzy. Rekomendowana jest wymiana informacji między uczelniami a samorządami na temat 
pozyskiwania środków unijnych, gdyż w tej dziedzinie samorządy często mają lepszą wie-

4  Raport z badań fokusowych projektu innowacyjnego PI: …, op. cit. 
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dzę, dzięki organizacji szkoleń czy kursów dla przedstawicieli uczelni i biznesu. Wynikiem 
tego może być aplikacja o dofinansowanie wspólnego przedsięwzięcia.

Model rekomendowany do zaimplementowania to taki, w którym:
1. uczelnie pozyskują środki od samorządów na prowadzenie badań, 
2. wyniki badań przekazywane są przedsiębiorcom,
3. na podstawie tych wyników przedsiębiorcy wprowadzają w regionie nowe rozwiązania,
4. nowe rozwiązania usprawniają funkcjonowanie biznesu a to wpływa na rozwój regionu.

Warunki konieczne do spełnienia powyższego modelu:
 - przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów, ale bardziej szczegółowo 

zgłaszają zapotrzebowanie na konkretne kompetencje;
 -  uczelnie dopasowują kierunki studiów i programy kształcenia do potrzeb przedsiębior-

ców;
 - przedsiębiorcy i samorządowcy rozmawiają ze studentami, w ramach form kształcenia 

w murach uczelni (seminaria, warsztaty).
Najważniejszą rekomendacją tego modelu jest potrzeba wykorzystania w tej współpra-

cy trójstronnej niestandardowych metod kształcenia – mentoringu i coachingu. Proponuje 
się wprowadzenie mentoringu przedsiębiorców w kierunku studentów. Zdaniem ekspertów, 
indywidualne zajęcia pozytywnie wpłynęłyby na ukierunkowanie ich dalszej ścieżki eduka-
cyjnej, a także kariery zawodowej. Natomiast coaching powinien być skierowany od kadry 
akademickiej do przedsiębiorców, aby obie strony otwierały się na nowe rozwiązania.

Kolejną rekomendacją tego modelu jest inicjatywa zwiększenia zaangażowania podmio-
tów partnerstwa trójstronnego w tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości. Jest to ważne 
przede wszystkim dlatego, że przyjmuje odpowiednią formę prawną. Podmioty te działa-
ją przy uczelniach wyższych, wspierają przedsiębiorczość regionu, ale także zapewniają 
młodym ludziom dostęp do biznesu. Warto, aby uczelnie w takim układzie pełniły funkcję 
dostarczycieli konkretnych usług. Przede wszystkim muszą zapewnić przedsiębiorcom do-
stęp do zasobów wiedzy uczelni, ale także do zasobów ludzkich. Ważne jest również, aby 
wspierały swoich studentów w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej. I znów 
ukłon w kierunku systemu, gdyż obecnie brakuje uregulowań prawnych pozwalających na 
określenie praw, obowiązków i wielu innych zagadnień związanych z zakresem współpracy, 
jaką mogłoby być partnerstwo trójstronne. Warunkiem niezbędnym są uregulowania praw-
ne. To po stronie ustawodawcy, a po stronie partnerów leży pomysł na włączanie swoich 
zasobów ludzkich, przede wszystkim uczelnie wyższe powinny traktować studentów, jako 
zasób gotowy do wejścia w tę współpracę trójstronną – jako głównych odbiorców, którym 
dedykowane są usługi tej współpracy (poprzedzone zbadaniem ich postaw).

Jako wzór do naśladowania, należy wskazać jak robią to inni. W przypadku Belgii kształ-
ceniem ustawicznym zajmują się między innymi (Górniak i in. 2007):
 - regionalne instytucje publiczne (w Walonii – Division de l’Emploi El de la formation 

professionnelle – Wydział pracy i szkolenia zawodowego);
 - partnerzy społeczni – na przykład stowarzyszenie pracowników Belgii (Centre de 

Formation de la Commission Paritaire Nationalne Auxiliaire ‒ CEFORA);
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 - regionalna agencja zatrudnienia – zwana Forem – oferująca kursy w 11 zawodach;
 - organizacje zajmujące się rozwojem społeczności lokalnych, a także promocją danych 

zawodów (na przykład Enseignement Francophone de Promotion Socjalne a Bruxelles);
 - organizacje pozarządowe (NGO), które zajmują się reintegracją społeczno-zawodową – 

oferują kursy dla osób bez wykształcenia lub posiadających wykształcenie, ale mających 
problemy na rynku pracy (na przykład Organismes d’insertion socioprofessionnelle ‒ 
OISP).
W Niemczech szkolenia i kursy organizowane między innymi przez:

 - związki zawodowe (razem z administracją poszczególnych landów zajmują się szkole-
niami w danych zawodach),

 - organizacje religijne,
 - działające na zasadach komercyjnych instytucje prywatne, prywatnych przedsiębiorców 

(zgodnie z ustawą o kształceniu zawodowym istnieje możliwość organizowania przez 
nich certyfikowanych kursów).
Jednocześnie instytucje prowadzące kształcenie ustawiczne są zwykle nadzorowane 

przez regionalne i/lub centralne organy odpowiedzialne za tę gałąź edukacji. Dzięki temu 
ta forma kształcenia musi odpowiadać określonym standardom jakości, a do modelu trój-
stronnego zapraszane są inne podmioty, co może wpłynąć na stworzenie kolejnego modelu 
kształcenia ustawicznego.

Podsumowanie

Każdy kto kiedykolwiek pracował przy projekcie innowacyjnym wie, że finalny produkt 
nie zawsze jest taki sam jak zakładany na początku. Jednak zaletą tworzenia innowacji jest 
to, że wszyskie osoby/podmioty pracują razem i porozumiewają się. Stwarza to warunki do 
ciągłego uczenia się co wpływa na usprawnianie tej innowacji. Wiele istotnych czynników 
innowacyjności wyzwala się w sposób natrualny, a innym trzeba pomóc. Bardzo ważne są 
umiejętności współpracy członków projektu, stąd zaproponowany model współpracy trój-
stronnej jest modelem trudnym z punktu widzenia logistyki, jednak niepodważalna siła tkwi 
w „różnorodności kapitału ludzkiego” stron.

Przez wiele lat funkcjonowało przekonanie o tym, że raz zdobyte wykształcenie wystar-
czy na całe życie. Niewiele osób decydowało się na zmiany w zakresie własnej edukacji. 
Jeśli podejmowały one decyzję o dalszym kształceniu, to w wielu przypadkach były to de-
cyzje wymuszone sytuacją, a nie podjęte z głębokiego przekonania. Rzadko się zdarzało, 
aby ktoś zmieniał zawód, a jeśli to następowało to głównie dlatego, że pojawiał się jakiś 
czynnik przymusu, np. chęć podwyższenia statusu społecznego czy ekonomicznego, albo po 
prostu nadarzyła się okazja zmiany pracy. Istotne zatem z tego punktu widzenia wydaje się 
stworzenie systemu, który będzie wpływał na zmianę świadomości i ukierunkowanie my-
ślenia na osiągnięcie określonych umiejętności, a co za tym idzie zdobywania kwalifikacji, 
nie tylko z poczucia obowiązku, ale także z faktycznej chęci zdobycia wiedzy (wytworzenia 
dużej motywacji wewnętrznej u zainteresowanych).
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Innovative Projects at Universities – Recommendations Concerning 
Lifelong Education Financing and Organising

Summary

In the Country Development Strategy of the Ministry of Regional Develop-
ment, there is presented the opinion that development of the idea of lifelong learn-
ing belongs to the essential tasks of the education sector and one of the key chal-
lenges for the academic circles is openness of universities to continuous education. 
Due to this, universities simply faced the duty to indicate solutions in this area. The 
priority IV innovative projects respond to the need to improve the offer of long-life 
education at Polish universities in the social (interest in lifelong learning) and prac-
tical context (adjustment of adults’ qualifications to employers’ expectations). An 
aim of the article is to indicate recommendations, as regards continuous education 
financing and organising, emerged in the course of focus group interviews with an 
innovative project at a university. Those recommendations are to serve finding and 
developing new solutions for lifelong education , dedicated to clients (students, 
learners, graduates and to all concerned). 

Key words: lifelong learning/education, innovative project, education models.

JEL codes: D02
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Инновационные проекты в вузах – рекомендации, касающиеся 
финансирования и организации непрерывного обучения

Резюме

В «Стратегии развития страны» Министерства регионального развития 
представили мнение, что развитие идеи обучения в течение всей жизни отно-
сится к основным задачам сектора образования, а одним из основных вызовов 
для академической среды является открытие вузов на непрерывное обучение. 
В этой связи перед вузами поставлено прямо обязательство указывать решения 
в этой области. Инновационные проекты, осуществляемые в рамках приори-
тета IV, отвечают потребности совершенствования предложения непрерывно-
го обучения в польских вузах в общественном (интерес к обучению в течение 
всей жизни) и практическом контексте (приспособление квалификации взро-
слых людей к ожиданиям работодателей). Цель статьи – указать рекомендации 
в области финансирования и организации непрерывного обучения, возникшие 
по ходу фокус-групп по инновационному проекту в вузе. Эти рекомендации 
призваны служить поиску и выработке новых решений по обучению в течение 
всей жизни , направляемых клиентам (студентам, курсантам, выпускникам  
и всем заинтересованным). 

Ключевые слова: обучение в течение всей жизни, инновационный проект, 
модели обучения.
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