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1. Najważniejsze ustalenia i założenia 

Zaprezentowana w raporcie analiza danych zastanych odnosi się do sfery kształcenia 

i szkolenia zawodowego w placówkach objętych przedmiotem projektu „DUAL. 

Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach 

szkolenia i kształcenia zawodowego”. W oparciu o wytyczne projektowe oraz dane ze 

słownika kodów SIO opracowanego przez Centrum Informatyczne Edukacji1, strukturę 

jednostki analizy współtworzył następujący zestaw ośrodków edukacyjno-szkoleniowych: 

a) zasadnicze szkoły zawodowe (00013), 

b) technika (00016), 

c) szkoły policealne (00019), 

d) szkoły specjalne przysposabiające do pracy (00020), 

e) Centra Kształcenia Praktycznego (00045), 

f) Centra Kształcenia Ustawicznego ze szkołami (00046), 

g) ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (00047), 

h) Centra Kształcenia Ustawicznego bez szkół (00074), 

i) niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego (00075), 

j) niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego ze szkołami 

(00083), 

k) branżowe szkoły I stopnia (00093)2. 

Odbiorcami docelowymi w projekcie są uczniowie, absolwenci szkolenia i/lub 

kształcenia zawodowego, osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 18-29 lat nieuczące 

się, niepracujące i nieszkolące, tzw. "młodzież NEET". W kolejnym rozdziale grupa ta 

zostanie szerzej scharakteryzowana pod kątem dostępnych źródeł GUS. 

Raport stanowi diagnozę dla województwa podlaskiego pod kątem aktualnych 

wskaźników i dostępnych rozwiązań w ramach kształcenia dualnego. Taka forma edukacji – 

zwana także systemem przemiennym lub dwutorowym – opiera się na przyswajaniu wiedzy 

ucznia i/lub uczestnika dedykowanego kursu za pomocą kształcenia teoretycznego w szkole 

zawodowej oraz na jakże istotnej nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę. 

 
1 CIE, Słownik kodów SIO, https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-

wykazu-szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-typow/, dostęp 30.05.2018 
2 Od 1 września 2017 nastąpiła zmiana w systemie szkolnictwa. Istniejące 3-letnie zasadnicze szkoły 

zawodowe przekształcono w 3-letnie szkoły branżowe I stopnia (w efekcie od roku szkolnego 2017/2018 nie 

jest prowadzony nabór do klas pierwszych zasadniczych szkół zawodowych. Dlatego w analizach będzie 

występowała zbiorcza kategoria w zależności od omawianego interwału czasowego. 



 

5 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Podstawowym założeniem systemu dualnego jest to, że szkoła i przedsiębiorstwo to 

dwa wzajemnie uzupełniające się elementy w kontekście przyswajania wiedzy. System 

dualny jest bardzo popularny w krajach rozwiniętych m.in. Niemcy, Austria, Szwajcaria, 

Norwegia czy Francja. W Polsce od września 2017 roku liczba godzin zajęć praktycznych 

odbywanych w przedsiębiorstwach na zasadach dualnego systemu kształcenia nie może być 

niższa, niż łączny tygodniowy wymiar godzin kształcenia zawodowego praktycznego 

określonego dla branżowej szkoły I stopnia. Natomiast w przypadku branżowej szkoły II 

stopnia, technikum i szkoły policealnej, normy godzinowe kształcenia zawodowego 

praktycznego muszą mieścić się w przedziale 30-100% tygodniowego wymiaru czasowego 

określonego dla trzech powyższych placówek3. 

Główne zalety kształcenia zawodowego można wyodrębnić poprzez analizę treści 

programów nauczania dla konkretnych zawodów, które zostały opracowane przez Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Autorzy opracowania zwracają 

uwagę na większe szanse znalezienia zatrudnienia w warunkach współczesnego świata i jego 

problemów. Do tego dochodzi kwestia doświadczenia zawodowego (łatwiejsze wejście na 

rynek pracy) oraz realizacja oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy 

i umiejętności pracowników. System dualny umożliwia swoim adeptom doskonalenie 

kompetencji nabytych w procesie kształcenia ogólnego oraz pozwala indywidualizować 

ścieżki edukacji i kariery zawodowej, przy jednoczesnym zapobieganiu przedwczesnemu 

kończeniu nauki. Jednym z ważniejszych narzędzi strukturalnych opracowanych w ramach 

systemu dualnego jest usystematyzowany wykaz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego4. 

System dualny, oprócz rozwoju aktywności edukacyjnej i zawodowej uczniów, niesie 

także za sobą wymierne korzyści dla placówek kształcenia zawodowego oraz dla 

przedsiębiorstw. Rynek usług edukacyjnych staje się bardziej konkurencyjny, a ośrodki mogą 

rozwijać i unowocześniać bazę technologiczną poprzez zakup sprzętu i modernizację 

dostępnej infrastruktury. Z kolei firmy mogą budować wizerunek dobrego pracodawcy oraz 

regulować dopływ kadry pracowniczej. Należy także wspomnieć o zaletach ekonomicznych 

w postaci redukcji kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych 

współpracowników, co skorelowane jest z możliwościami w ramach wpływania na treści 

 
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki 

zawodu, §4. 
4 KOWEZiU, Program nauczania dla zawodu Cieśla 711501 o strukturze modułowej, Warszawa 2012, s. 6. 
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i sposób organizacji kształcenia zawodowego, jakie posiada świat biznesu w strukturze 

założeń systemu dualnego5.  

Raport został podzielony na kilka modułów tematycznych, w obrębie których 

prezentowane są aktualne trendy i wskaźniki empiryczne. Analizy rozpoczyna aspekt 

demograficzny, który jest wstępem do omówienia aktualnej sytuacji gospodarczej 

województwa. Dalej zostały scharakteryzowane przemiany infrastruktury edukacyjnej, 

z uwzględnieniem reform w oświacie. W kolejnych rozdziałach analizie poddano kształcenie 

zawodowe w regionie, wraz z jego głównymi atrybutami (struktura organizacyjna, praktyki 

zawodowe, programy nauczania, barometr zawodów). 

Już na początku opracowania konieczne jest syntetyczne wprowadzenie do 

podejmowanej tematyki rynku edukacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny 

kształcenia zawodowego w województwie podlaskim. Ogół dostępnych danych w tym 

zakresie jest bardzo szeroki, a informacje płyną z wielu zróżnicowanych zbiorów 

statystycznych, dlatego poniżej przedstawiono najważniejsze statystyki, które stanowią 

diagnozę sytuacji wyjściowej. 

1.1. Cele raportu 

Celem raportu jest analiza sytuacji związanej z kształceniem dualnym na podstawie 

danych z kraju oraz w poszczególnych województwach. Do prawidłowego przeprowadzenia 

działań konieczne jest wyznaczenie kluczowych predyktorów, dobranie odpowiedniej metody 

badawczej, a następnie analiza obszarów związanych z kształceniem dualnym. W raporcie 

omówiony został system edukacji, rynek pracy, oraz sytuacja gospodarcza w kontekście 

regionalnym jak i krajowym. Przedstawione zostały takie aspekty jak analiza struktury 

demograficznej, charakterystyka województwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 

gospodarczej, przemiany infrastruktury edukacyjnej w województwie ze szczególnym 

uwzględnieniem reform, przegląd dostępnych badań, analiza relacji pomiędzy systemem 

edukacji a rynkiem pracy oraz programy nauczania szkół pod kątem specyfiki rynku pracy. 

Dokument podsumowany jest rekomendacjami dotyczącymi analizowanych programów 

nauczania. 

  

 
5 Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Dualne kształcenie 

zawodowe, prezentacja multimedialna, www.cwrkdiz.konin.pl, dostęp 30.05.2018 
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1.2. Kluczowe predyktory w analizie regionalnej 

Województwo podlaskie znajduje się na 5. miejscu w Polsce pod względem odsetka 

mieszkańców z wykształceniem wyższym. 22,4% osób z tego obszaru administracyjnego 

legitymizuje się tym poziomem wykształcenia. Do Mazowsza – lidera rankingu w 2016 roku 

– województwo podlaskie traciło niespełna 9 punktów procentowych. Pod względem 

wykształcenia zawodowego (przedmiot analizy) region podlaski został sklasyfikowany na 

15. miejscu w skali kraju z odsetkiem na poziomie 44,5%. Warto podkreślić, że najwięcej 

osób z wykształceniem zawodowym zamieszkuje województwo śląskie (53,3%). Wartość 

regionalnego współczynnika skolaryzacji netto w szkołach technicznych i zasadniczych 

zawodowych pozwala klasyfikować województwo podlaskie poza górną częścią rankingu 

regionalnego – 14. pozycja na mapie kraju. Relatywnie najlepiej pod tym względem wypada 

województwo opolskie (52,0%), z przewagą prawie 11 punktów procentowych nad 

Podlasiem6 (tab. 1). 

  

 
6 Określa relacje liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku szkolnego) na 

danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako 

odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Przykładowo współczynnik dla poziomu szkoły podstawowej 

wyliczamy dzieląc liczbę uczniów szkół podstawowych w wieku 7-12 lat (wiek przypisany do tego poziomu) 

na początku danego roku szkolnego przez liczbę ludności w wieku 7-12 lat według stanu w dniu 31 XII tego 

samego roku; wynik podajemy w ujęciu procentowym. 
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Tabela 1. Wybrane wskaźniki demograficzno-edukacyjne w podziale na województwa w 2016 roku7 

Region 

Kluczowe wskaźniki analityczne 

A B C D E F G H 

Lubuskie 17,8 52,1 48,1 -0,22 14,7 4,2 0,1 18,0 

Warmińsko-mazurskie 18,4 45,5 44,7 -0,15 15,7 4,9 0,1 29,6 

Kujawsko-pomorskie 18,5 51,4 49,6 -0,33 15,2 7,8 0,2 30,5 

Opolskie 19,5 51,0 52,0 –1,38 14,6 4,9 0,4 26,2 

Wielkopolskie 20,7 52,5 51,6 1,70 15,0 5,2 0,1 26,7 

Lubelskie 20,9 48,2 44,2 -1,23 15,6 5,7 0,02 23,7 

Zachodniopomorskie 20,9 46,6 41,1 -0,80 14,5 2,9 0,0 33,8 

Podkarpackie 21,1 49,6 49,1 0,54 16,4 7,5 0,04 21,4 

Świętokrzyskie 21,1 48,1 47,7 -2,66 15,1 5,1 0,3 32,3 

Śląskie 21,4 53,3 47,9 -1,36 13,8 6,3 0,1 46,7 

Łódzkie 21,8 46,1 43,6 -2,98 14,1 5,7 0,4 45,0 

Podlaskie 22,4 44,5 41,2 –0,76 15,8 4,5 0,1 34,5 

Dolnośląskie 23,3 48,4 44,3 -1,07 13,9 4,8 0,6 30,4 

Małopolskie 24,1 47,9 51,7 1,70 15,5 5,6 0,6 34,4 

Pomorskie 24,7 45,6 47,3 2,04 14,9 4,1 0,1 31,6 

Mazowieckie 31,0 41,4 38,6 -0,15 13,8 4,5 0,2 26,6 

Legenda wskaźnikowa: A - Odsetek mieszkańców z wykształceniem wyższym; B - Odsetek mieszkańców 

z wykształceniem zawodowym8; C - Skolaryzacja netto szkoły techniczne i ZSZ9; D - Przyrost naturalny; E - 

Odsetek ludności w wieku 18-29 do ludności ogółem; F - Wydatki na oświatę w strukturze budżetu województwa 

G - Dochody z oświaty w strukturze budżetu województwa; H - Odsetek beneficjentów10 wśród osób 18-29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Vademecum Samorządowca 2017, za BAEL 2016, Rocznika 

Statystycznego Województw 2017, BDL, SIO 

Pod względem przyrostu naturalnego województwo podlaskie ma niekorzystny bilans, 

świadczący o tym, że liczba zgonów w danym roku przewyższa liczbę urodzeń żywych  

(-0,76). W skali kraju był to 9. wynik. Jedynie 4 polskie województwa odnotowały w 2016 

roku korzystny trend demograficzny. Na płaszczyźnie edukacyjnej w skali kraju, 

niesprzyjające trendy demograficzne najlepiej widać podczas analizy liczby uczących się 

 
7 Wszystkie dane oprócz wskaźnika D zostały wyrażone w wartościach procentowych 
8 W kolumnie prezentowana jest suma osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz średnim 

zawodowym 
9 W kolumnie prezentowana jest suma współczynnika wśród osób w wieku 16-18 
10 Grupa uczniów / słuchaczy kształcąca się w placówkach będących jednostką analizy w projekcie. 

Docelowe kody SIO: 00013, 00016, 00019, 00020, 00045, 00046, 00047, 00074, 00075, 00083, 00093 
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w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 

1990/1991 uczniowie z wyżej wymienionych typów szkół stanowili aż 19,5% ludności 

Polski. Po upływie dwóch dekad (2010/2011) tenże odsetek spadł do poziomu 14,3%, zaś 

obecnie plasuje się w okolicach 13%11. 

Uwzględniając fakt, że odbiorców docelowych projektu „DUAL” charakteryzuje 

przedział wiekowy od 18 do 29 lat, warto przyjrzeć się dokładniej tak zoperacjonalizowanej 

zmiennej wieku mieszkańców województwa podlaskiego. Patrząc przez pryzmat udziału 

ludności w tym wieku w liczbie wszystkich mieszkańców regionu widać, że wartość 15,8% 

jest jedną z najwyższych w skali 16-stu województw (2. wynik w kraju). Tylko na 

Podkarpaciu tenże odsetek był relatywnie największy – 16,4%. Z kolei wśród ludności 

Podlasia w wieku 18-29 lat, udział uczniów / słuchaczy kształcących się w placówkach 

będących jednostką analizy w projekcie (przyjęte kody SIO) oscyluje na poziomie 34,5%, 

co daje 3. wynik w Polsce (liderem pod tym względem jest województwo śląskie – 46,7% 

beneficjentów wśród osób w wieku 18-29 lat. 

Struktura budżetu województwa podlaskiego zawiera przekrój przez główne dziedziny 

życia społecznego, z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych oraz uzyskanych dochodów 

z tego tytułu. Raportowane dane GUS w Statystycznych Vademecach Samorządowca 

uwzględniają wartości procentowe, a nie rzeczywiste sumy pieniężne. Wśród głównych 

działów znajduje się „Oświata i wychowanie”. W 2016 roku wydatki edukacyjne stanowiły 

4,5% w skali całego budżetu, co pod względem proporcji procentowej klasyfikuje 

województwo podlaskie na 12. miejscu w Polsce (na równi z Mazowieckim). Relatywnie 

największy odsetek środków przeznaczono na „Oświatę i wychowanie” w województwie 

kujawsko-pomorskim (7,8%). Budżet województwa podlaskiego został zasilony na poziomie 

0,1% tytułem działu „Oświata i wychowanie”. Najwyższy wskaźnik w skali kraju 

odnotowano na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce i wyniósł 0,6%, co potwierdza, że sektor 

edukacyjny stosunkowo w niewielkim stopniu zasila budżety wojewódzkie.  

Poniżej znajduje się mapa w przekroju kartogramu wojewódzkiego, która obrazuje 

zróżnicowanie pod względem prognozy sytuacji w zawodach zrównoważonych, które zostały 

sklasyfikowane przez Barometr Zawodów. Grupa zawodów zrównoważonych to kategoria 

analityczna, w której liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych do podjęcia 

zatrudnienia w danym zawodzie (równowaga popytu i podaży). Im wyższy poziom 

 
11 Główny Urząd Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017, tablica przeglądowa, s. 

127 
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wskaźnika, tym bardziej można mówić o rynku pracownika w danym regionie. Dodatkowo 

mapa zawiera informacje odnośnie aktywności zawodowej i stopy bezrobocia wśród osób 

w wieku 15-29 lat. Jest to warstwa wiekowa cyklicznie analizowana przez GUS, 

a jednocześnie jest najbardziej zbliżona do przedziałów wiekowych odbiorców projektu 

„DUAL”. Na podstawie powyższych wskaźników można wydzielić regiony bardziej 

dostosowane do potrzeb pracownika oraz te, o nieco słabszej specyfikacji. 

Rysunek 1. Segmentacja rynku pracownika w Polsce na podstawie wskaźnika zawodów zrównoważonych, 

aktywności zawodowej oraz stopy bezrobocia wśród osób w wieku 15-29 lat w 2016 r. (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Barometru Zawodów oraz BDL 

Województwo podlaskie znajduje się w przedziale czwartym kartogramu (81-85% 

zawodów zrównoważonych). Dokładny wynik pozwala klasyfikować region na 4. miejscu 

w Polsce. Aktywność zawodowa osób w wieku 15-29 lat jest niższa od średniej rówieśników 

z całego kraju o 3 punkty procentowe (44,7% region względem 47,7% Polska). Z kolei stopa 

bezrobocia rejestrowanego w grupie wiekowej 15-29 lat jest wyższa od średniej kraju 

o 2 punkty procentowe (13,8% region względem 11,8% Polska). Zarówno w przypadku 

aktywności zawodowej, jak i stopy bezrobocia, w województwie podlaskim występują trendy 

niekorzystne w skali całego kraju. 
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2. Nota metodologiczna – charakterystyka wykorzystanych źródeł 

zastanych, krótka informacja o autorach opracowania  

Monitorowanie sytuacji rynku edukacyjnego z uwzględnieniem płaszczyzny regionalnej 

(16 województw) wymaga przygotowania odpowiedniej metodologii i kompleksowego 

doboru źródeł zastanych. Idea raportu bazuje na analizie desk research, której celem było 

usystematyzowanie zgromadzonych przez różne ośrodki badawcze danych statystycznych 

o podłożu edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem systemu kształcenia zawodowego. 

Opracowane dane mają na celu przedstawić obraz polskiego szkolnictwa zawodowego 

w wymiarze regionalnym oraz uchwycenie wiodących trendów w kluczowych aspektach 

funkcjonowania modelu kształcenia dualnego, m.in. infrastruktura edukacyjna, wpływ reform 

edukacyjnych, prognozy zawodowe. Raport jakościowy został opracowany w 2018 roku12.  

W raporcie, przy prezentowaniu danych symbolem „N” oznaczono liczbę wskazań lub 

jednostek w ramach omawianej zmiennej (np. liczba uczniów, nauczycieli, szkół, firm). 

2.1. Wybór metody badawczej 

Podstawę analizy stanowią dokumenty takie jak sprawozdania, roczniki statystyczne, 

analizy, publikacje. Pracę z desk research należy rozpocząć od identyfikacji dostępnych 

zbiorów danych oraz opracowania  zbioru potencjalnych zmiennych. Eksploracja danych ma 

na celu obserwację trendów, dynamiki, średniego tempa zmian oraz wielowymiarowej analizy 

porównawczej dostępnych danych.  

Metoda ta charakteryzuje się takimi zaletami jak reprezentatywność wyników, 

możliwość obserwacji i analizy odchyleń kluczowych zmiennych dla dużych zbiorów danych 

oraz relatywnie szybki dostęp do danych. Wadą desk research jest możliwość wyciąganiu 

wniosków tylko i wyłącznie w oparciu o zmienne przewidziane w raporcie, oraz brak 

możliwości pogłębienia i doprecyzowania interesujących obszarów.  

Inne dostępne narzędzia badawcze to FGI(Zogniskowane Wywiady Grupowe). Zaletą 

wywiadów grupowych jest efekt wzajemnej stymulacji respondentów i uzyskanie większej 

ilości rozbudowanych informacji niż w przypadku indywidualnych wywiadów. Wadą metod 

 
12 Raport przygotował zespół analityków Działu Badań i Analiz Strategicznych Agencji Exacto z Rzeszowa 

pod kierownictwem dra hab. Dariusza Tworzydło. W skład zespołu wchodzili: Przemysław Szuba, Marek 

Zajic, Mateusz Lach, Paweł Wasilewski, Aneta Lis.  
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fokusowych jest przede wszystkim tendencja ulegania opiniom lidera grupy fokusowej przez 

co istnieje ryzyko, że część respondentów może zataić swoje poglądy.  

IDI (Indywidualne Wywiady Pogłębione) pozwalają na zapoznanie się 

z indywidualnymi opiniami oraz pozwalają na pełne zrozumienie respondenta. Wadą tej 

metody jest wysoki koszt dotarcia do każdego respondenta, długi czas badania oraz 

konieczność bardzo dobrego przygotowania ze strony badacza.  

Desk research w tym wypadku jest lepszą metodologią ze względu na możliwość 

analizowania globalnych trendów charakterystycznych dla całego województwa, a także dane 

pozyskane z oficjalnych źródeł są reprezentatywne dla całego zbioru badawczego, dlatego 

w  oparciu o badania tego typu zostały przygotowane poniższe analizy.  

2.2. Jakościowa analiza danych desk research 

Literatura przedmiotu wskazuje na dwa rodzaje analizy desk research, tj. wspomagający 

i zasadniczy. W przypadku niniejszego opracowania mówimy o analizie stanowiącej odrębny 

projekt badawczy, co implikuje konieczność zdefiniowania typu zasadniczego. Jego 

kluczowym założeniem jest brak odwoływania się do danych reaktywnych, w których 

zachodzi interakcja badacza z osobami badanymi np. respondentami w metodologii 

ilościowej. W przypadku zasadniczej desk research najpierw następuje rozeznanie w badanej 

tematyce, po czym badacz szuka odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Kluczowe 

w tym przypadku jest wyszukiwanie informacji według ściśle określonych celów badawczych: 

ogólnych i szczegółowych. W przypadku takiej techniki jak desk research bardzo łatwo jest 

zagłębić się w nowych danych, informacjach, nowych powiązaniach i tym samym stracić 

z oczu właściwy cel, ostatecznie dostarczając wiele informacji kontekstowych, niekoniecznie 

ściśle powiązanych z celem badania13. Aby wyeliminować powyższe zagrożenie, warto już na 

początku przygotować agendy wskaźnikowe, które powinny stanowić drogowskaz selekcji 

danych dla zespołu badawczego.  

Poniżej znajduje się wykaz pogrupowanych kategorii źródeł danych, które były 

wykorzystane do przedmiotowej analizy sytuacji rynku edukacyjnego w danym 

województwie: 

a) Statystyki i zestawienia tabelaryczne – cykliczne pomiary ośrodków realizujących 

postulat statystyki publicznej. Chodzi głównie o publikowane w różnej formie 

 
13 Z. Bednarowska, Desk research – wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań 

marketingowych i społecznych, „Marketing i Rynek” 7/2015, s.19. 
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ekspertyzy Głównego Urzędu Statystycznego np. Roczniki Statystyczne dla 

województw, biuletyny statystyczne, Narodowe Spisy Powszechne, raporty z serii 

Oświata i wychowanie, tablice Banku Danych Lokalnych, czy syntetyczne 

Vademeca Samorządowca. 

b) Akty prawne regulujące funkcjonalność systemu edukacji w Polsce – 

dokumenty urzędowe pozwalające rozpoznać skalę analizowanego zjawiska np. 

ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia ministerialne w sprawie: klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, podstawy programowej kształcenia w 

zawodach, ramowych planów nauczania do publicznych szkół.  

c) Materiały statystyczne ośrodków zajmujących się monitorowaniem 

infrastruktury edukacyjnej w Polsce – raporty cząstkowe Ośrodka Rozwoju 

Edukacji (ORE), Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej (KOWEZiU), Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), dane 

z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). 

d) Inne bazy danych – wskaźniki wpisujące się w przedmiot prowadzonej analizy 

danych, np. ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim opracowany przez 

ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), czy Barometr 

Zawodów, czyli cykliczna prognoza prowadzona na zlecenie Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. 

e) Wyniki badań społecznych – sondaże CBOS, GfK Polonia oraz ośrodków 

akademickich podejmujących problematykę kształcenia zawodowego w regionach, 

a także analizy statystyczne wykonywane z inicjatywy samorządów. 

f) Inne opracowania tematyczne, dostępne online – wymienione w bibliografii 

(„Literatura naukowa”, np. pozycje nr 18, 20, 24, 26, 30, 36, 37, 38, 42 i 46) 

g) Informacje kontekstowe – dane umożliwiające szersze rozeznanie sytuacji 

wyjściowej oraz bazujące na wcześniejszych analizach w ramach realizowanego 

projektu badawczego. Główny materiał informacyjny stanowiły raporty z 

zakończonych już etapów projektu „DUAL”, które zostały udostępnione 

Wykonawcy: 

• Raport z badań IDI. Zawody przyszłości - przeprowadzony w ramach 

projektu „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku kształcenia 

w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” (autorzy: 

Wojciech Broszkiewicz, Explicator Research&Consulting), 
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• Raport desk research nt. kształcenia dualnego w placówkach szkolenia 

i kształcenia zawodowego – opracowany w ramach projektu „DUAL. 

Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia 

dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” (autorzy: 

Łukasz Chmiel), 

W toku prowadzonych analiz wykorzystano najbardziej aktualne dane dostępne 

w obiegu publicznym, które charakteryzują rzeczywistość edukacyjną pod kątem kształcenia 

zawodowego. W zależności od źródła pierwotnego, za najbardziej aktualne i dostępne dane 

można uznać te z lat 2016/2017. Część analiz, których celem jest wskazanie zmian 

systemowych odwołuje się do szerszego zakresu interwałów czasowych, co daje możliwość 

prowadzenia porównań międzyokresowych. Protokół badawczy wymaga także rozstrzygnięć 

definicyjnych w kontekście jednostki analizy w projekcie – stanowi ją grupa określana 

mianem młodzieży NEET. 

3. Przemiany struktury demograficznej w województwie po 1989 

r., z uwzględnieniem uczniów poszczególnych szczebli edukacji 

W rozdziale zaprezentowane zostaną ważne pod kątem systemu edukacji, statystyki 

demograficzne województwa podlaskiego. Prognozy demograficzne dla regionu są 

niekorzystne, co potwierdzają liczby: od 2000 roku liczba mieszkańców województwa 

zmniejszyła się o 24,1 tys., tj. o 2%14. 

3.1. Aktualny portret demograficzny województwa podlaskiego 

Poniższa grafika stanowi podsumowanie ważnych pod kątem struktury demograficznej 

wskaźników w skali województwa podlaskiego, którego powierzchnia sięga 20187 km2, 

co daje 6. miejsce w Polsce. 

Województwo podlaskie jest obszarem silnie sfeminizowanym (na 100 mężczyzn 

przypada 105 kobiet), ze zdecydowaną przewagą ludności miejskiej – 60,6%. Populacja liczy 

prawie 1,2 mln mieszkańców. Region wpisuje się w oddziaływanie niekorzystnych trendów 

demograficznych, co potwierdza ujemny przyrost naturalny. Mediana wieku statystycznego 

mieszkańca przekracza 40 lat. 

 
14 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Barometr Zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie 

w województwie podlaskim, Kraków 2017, s. 9. 
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Rysunek 2. Profil województwa podlaskiego na koniec 2016 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Statystycznego Vademecum Samorządowca 2017 

Liczba ludności regionu w wieku 15-29 lat spadła o prawie 37 tys., patrząc pod kątem 

skrajnych roczników zaprezentowanych na powyższym wykresie (1995 vs. 2016). 

Dla lepszego zobrazowania skali zjawiska warto podkreślić, że jest to większa wartość, 

aniżeli czwarte pod względem wielkości miasto województwa podlaskiego (Augustów, ok. 

30 tys. ludności). 

Wykres 1. Ludność w wieku 15-29 lat w województwie podlaskim po 1989r. (tys. osób) 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 

 

Profil regionu
6,5% pow. Polski

ludność ogółem: 
1186,6 tys.

mediana wieku:
40,4 lat

struktura płci:
105 kobiet na 100 

mężczyzn

przyrost naturalny:
-0,76

odsetek ludności 
miejskiej:

60,6%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

PODLASKIE



 

16 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Społeczeństwo województwa podlaskiego stanowi przewaga osób starszych (16,5% 

z metryką 65 lat i więcej), w stosunku do najmłodszej kategorii biologicznej grupy wiekowej 

(14,4% to osoby poniżej 15-ego roku życia). Ponad 2/3 społeczeństwa reprezentuje środkową 

grupę wiekową, tj. 15-64 lata. 

Tabela 2. Struktura wieku mieszkańców województwa podlaskiego (stan na 31.XII.2016) 

Wskaźniki 

Biologiczne grupy wieku w % Jednostka analizy w projekcie 

0 – 14 lat 15 – 64 lata 
65 lat i 

więcej 

Młodzież 

szkolna 16-

18 lat 

Młodzi 

dorośli  

19-29 lat 

Odbiorcy 

projektu  

18-29 lat 

Mieszkańcy woj. 

podlaskiego 
14,4 69,1 16,5 36,8 tys. 181,8 tys. 194,4 tys. 

Mieszkańcy 

Polski 
14,9 69,3 15,8 1 146,6 tyś. 5 468,9 tyś. 5 859,6 tyś. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego dla województw 2017 

W regionie mieszka nieco ponad 194 tys. osób, które spełniają kryteria wiekowe 

potencjalnych odbiorców projektu „DUAL”15. Pod tym względem, w skali kraju była to jedna 

z niższych frekwencji – 14. pozycja. 

W latach 2002-2003, w województwie podlaskim współczynnik dzietności był wyższy 

od wyników ogólnopolskich. W kolejnych latach sytuacja zaczęła się wyrównywać, zaś od 

2006 roku wskaźniki dla Podlasia okazują się być niższe, niż dla całego kraju. Średnia 

z okresu 2002-2016 dla regionu wynosiła 1,255, zaś dla Polski 1,292. Tak niskie 

współczynniki mogą budzić obawy o przyszłościowy kształt systemu edukacji, który musi 

być przygotowany do niwelowania negatywnych skutków zmian w strukturze demograficznej 

ludności. 

  

 
15 Odbiorcami docelowymi w projekcie są uczniowie, absolwenci szkolenia i/lub kształcenia zawodowego, 

osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 18-29 nie uczące się nie pracujące i nie szkolące tzw. "młodzież 

NEET" 
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Wykres 2. Współczynnik dzietności w województwie podlaskim w latach 2002-2016 względem trendów 

krajowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 

Współczynnik dzietności obliczany dla kobiet w wieku 15-49 lat oscylował w 2016 

roku na poziomie 1,30 (dane dla województwa podlaskiego). Taki stan rzeczy nie gwarantuje 

prostej zastępowalności pokoleń w regionie. We współczesnych społeczeństwach, w których 

praktycznie wszystkie nowo narodzone jednostki dożywają do dorosłości, przeciętna liczba 

potomstwa potrzebnego do zastąpienia rodziców wynosi nieco mniej niż 2,1. Potrzebne są 

bowiem dzieci zastępujące matkę, ojca oraz uwzględnienie faktu, iż niewielka część 

noworodków umrze, zanim będzie w stanie rozpocząć własną prokreację16. Niestety, 

niekorzystne trendy uwidaczniają się zarówno na płaszczyźnie mikro, jak i makroregionalnej 

i stanowią punkt wyjściowy wielu debat społeczno-gospodarczych. 

Kluczowa jest również analiza struktury zamieszkania omawianego województwa. 

  

 
16 P. Szukalski, Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń? „Acta Universitatis 

Lodziensis, Folia Oeconomica”, t. 231, 2009, s. 59. 
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Tabela 3. Struktura zamieszkania województwa podlaskiego (stan na 31.XII.2016) 

Wskaźniki Dane 

Gęstość zaludnienia 59 osób na 1 km2 

Miasta ogółem 40 

Liczba miast z min. 50 tys. 

mieszkańców 
3 

Główny kierunek migracji 

międzywojewódzkich 
woj. mazowieckie 

Saldo migracji ogółem -1 287 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego dla województw 2017 

Województwo podlaskie ma najmniejszą gęstość zaludnienia w Polsce (najwięcej 

śląskie 374 os./km2), jest umiarkowanie zurbanizowanym obszarem administracyjnym, w 

którym funkcjonuje 40 miast (w skali kraju to 4,3%, najwięcej miast jest w wielkopolskim 

112), z czego 3 z liczbą ludności powyżej 50 tys. mieszkańców (3,5%)17. Głównym 

kierunkiem migracji wewnętrznych na poziomie międzywojewódzkim jest Mazowsze. W 

omawianym województwie występuję niekorzystne saldo migracji, co oznacza że więcej ludzi 

opuszcza województwo niż do niego napływa. Sytuacja w sąsiednim regionie mazowieckim 

jest znacznie lepsza dlatego jest bardzo popularnym kierunkiem migracji ogólnopolskiej. 

Drugi sąsiad, warmińsko-mazurskie jest w gorszej sytuacji gospodarczej, i większość 

emigrantów obiera za cel województwo pomorskie. Wewnątrz regionu jedynymi kierunkami 

migracji z dodatnim saldem są miasto Suwałki oraz powiat białostocki. Największe ujemne 

saldo migracji obserwuje się w powiatach grajewskim oraz kolneńskim.  

3.2. Trendy regionalne w obszarze oświaty i wychowania 

Poziom wykształcenia mieszkańców województwa podlaskiego jest porównywalny 

z trendami krajowymi, przy czym występują odchylenia zarówno w jedną, jak i drugą stronę. 

  

 
17 W Polsce jest 919 miast, z czego 86 zamieszkuje przynajmniej 50 tys. mieszkańców – stan na 31 grudnia 

2016 
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Tabela 4. Struktura wykształcenia (w %) mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 15-64 lata na 

tle kraju w 2016 roku 

Wykształcenie 
Województwo 

podlaskie 
Polska 

Odchylenie 

regionalne 

Wyższe 26,4 25,6 +0,8 

Średnie zawodowe, policealne 24,9 24,4 +0,5 

Średnie ogólnokształcące 11,2 10,5 +0,7 

Zasadnicze zawodowe 21,5 25,1 -3,6 

Gimnazjalne, podstawowe 16,0 14,4 +1,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Analizy sytuacji kształcenia ogólnego w województwie łódzkim 

Największe odchylenie występuje w odniesieniu do wykształcenia zasadniczego 

zawodowego. W wymiarze ogólnopolskim, osoby z tego typu kwalifikacjami stanowią 

przeszło 1/4 społeczeństwa. Z kolei w województwie podlaskim jest ich 21,5%. Co ciekawe, 

mieszkańcy Podlasia uzyskali wyższy wskaźnik w kategorii wykształcenia wyższego 

(26,4%), aniżeli statystyczny Polak (25,6%). Powyższe dane świadczą o pozytywnych 

trendach w obszarze chęci rozwoju oraz kontynuowania edukacji wśród podlaskiej młodzieży.  

Mieszkańcy regionu w 2016 r. mieli lepszą efektywność zdawalności egzaminów 

maturalnych (81%), niż statystyczny Polak (79%). W porównaniu z rokiem 2007, można 

zauważyć ubytki jakościowe w zdawalności matury, oscylujące w granicach 10 punktów 

procentowych. Na przestrzeni ostatnich lat najsłabszy wskaźnik w regionie odnotowano 

w 2014 r., kiedy 27% maturzystów uzyskało negatywne wyniki z egzaminów. 
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Tabela 5. Poziom zdawalności egzaminów maturalnych w Polsce w latach 2005-2016 (w %) 

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Średnia 

z lat 

Polska 87 79 89 79 78 81 75 80 81 71 74 79 79 

Warmińsko-mazurskie 84 78 88 78 76 80 73 78 80 68 71 76 77 

Zachodniopomorskie 83 77 86 77 77 80 73 78 79 67 70 76 77 

Dolnośląskie 85 75 85 75 77 82 75 80 81 69 73 77 78 

Lubelskie 88 80 90 81 79 80 74 80 80 70 73 79 79 

Lubuskie 84 77 85 75 75 82 77 82 83 74 76 82 79 

Opolskie 84 74 89 77 77 82 75 80 81 70 75 79 79 

Pomorskie 83 78 88 78 78 82 75 80 81 71 73 79 79 

Świętokrzyskie 87 77 88 77 77 80 76 78 79 71 75 80 79 

Wielkopolskie 87 78 87 76 76 81 75 80 81 70 73 78 79 

Kujawsko-pomorskie 86 80 90 79 80 83 75 80 82 71 73 79 80 

Łódzkie 87 81 90 79 79 82 76 80 81 71 74 80 80 

Mazowieckie 87 80 90 79 78 82 76 81 81 71 75 82 80 

Podkarpackie 87 79 90 80 80 81 75 80 81 71 75 80 80 

Śląskie 89 81 89 80 79 82 76 81 82 71 76 78 80 

Podlaskie 88 80 91 81 79 81 77 82 82 73 75 81 81 

Małopolskie 90 82 92 82 81 83 77 82 84 73 77 82 82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE 

Na podstawie danych w uwzględnionym zestawieniu interwałów czasowych widać, że 

średnia zdawalność matury w województwie podlaskim oscylowała na poziomie 81%. 
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Wykres 3. Poziom wykształcenia mieszkańców województwa podlaskiego (ludność według BAEL) po 

1989r. (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 

W analizowanym okresie można zauważyć stałe trendy w polaryzacyjnych kategoriach 

poziomu wykształcenia mieszkańców Podlasia: 

• Zmniejsza się odsetek osób z najniższym poziomem wykształcenia (w 1995 r. 

niemal 47% mieszkańców ukończyło w najbardziej optymistycznym wariancie 

szkołę podstawową lub gimnazjum. Po upływie 21 lat, tenże odsetek zmniejszył 

się ponad dwukrotnie – 23,3%. 

• W 1995 r. tylko 6,4% ludności Podlasia legitymowało się wykształceniem 

wyższym. Obecnie, 22,4% mieszkańców regionu ukończyło studia wyższe.  

W kontekście kształcenia zawodowego wartym odnotowania jest fakt, że zasadnicze 

szkoły zawodowe cieszyły się porównywalną popularnością w 1995 r. oraz w ostatnim roku 

prowadzonego naboru do tego typu placówek (20% osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym względem 20,5% w 2016 r.). 
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Tabela 6. Współczynnik skolaryzacji netto (w %) w województwie podlaskim z uwzględnieniem uczniów 

poszczególnych szczebli edukacji w pięciu ostatnich okresach szkolnych 

Typ szkoły 
Kategoria 

wiekowa 

Lata szkolne 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Podstawowa 7-12 lat 91,8 91,5 91,2 88,5 90,9 

Gimnazjum 13-15 lat 91,1 90,6 90,2 90,3 89,7 

Zasadnicza 

zawodowa 

16-18 lat 

8,5 8,7 9,1 8,7 8,3 

Liceum 

ogólnokształcące 
49,4 48,4 47,7 47,0 46,3 

Technikum 30,7 31,1 31,6 32,1 32,9 

Policealna 19-21 lat 12,2 8,0 8,0 7,2 6,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Roczników Statystycznych dla województw 

Regionalne współczynniki skolaryzacji netto wyliczone względem rodzaju szkół, 

utrzymują się w latach 2012-2017 na porównywalnym poziomie. Nieznaczne (aczkolwiek 

o systematycznym podłożu) trendy spadkowe występowały w kontekście gimnazjum, liceum 

ogólnokształcącego oraz szkoły policealnej. Z kolei największa różnica brzegowa 

w kontekście kształcenia dualnego, dotyczyła szkół policealnych (obecnie 5,4 punktu 

procentowego niekorzystnej różnicy w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013). 

Wykres 4. Trendy w skolaryzacji netto w podlaskich szkołach zawodowych w latach 2002-2016 względem 

trendów krajowych (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 
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Zasadnicze szkoły zawodowe, które w najbliższym czasie ustąpią miejsca swoim 

branżowym odpowiednikom, cieszyły się największą popularnością młodzieży z Podlasia 

w roku 2002 oraz w latach 2007-2009. W tym czasie, współczynnik skolaryzacji netto 

regionu wpisywał się w ramy „punktu kulminacyjnego” popularności ZSZ. Pomiędzy tym 

okresem oraz w latach późniejszych, odnotowano zdecydowany spadek zainteresowania 

szkołami zawodowymi zarówno w skali kraju, jak i regionu. W latach 2002-2016 

analizowane wskaźniki regionalne oscylowały za każdym razem poniżej wartości 

ogólnopolskich. 

Rysunek 3. Struktura budżetu województwa w odniesieniu do sfery oświaty i wychowania (stan na 

31.XII.2016) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Statystycznego Vademecum Samorządowca 2017 

W budżecie dochodów województwa z 2016 r., dział oświaty i wychowania stanowi 

łącznie tylko 0,1%. Podlaski samorząd terytorialny zdecydowanie więcej inwestuje 

w regionalny system edukacji – 4,5%. Dla porównania, wydatki na dział edukacyjnej opieki 

wychowawczej wynoszą 0,3%. 

3.3. Grupa NEET 

W badaniach społecznych jednostkami analizy są głównie osoby, których cechy 

stanowią zainteresowanie dla badacza pod kątem podejmowanej problematyki. W praktyce 

nie istnieją żadne bariery wykluczające dobór jednostek analizy, o ile ich selekcja wpisuje się 

w szerokie ramy metodologiczne docelowego projektu. Badacze, poprzez analizę 

pojedynczych jednostek mogą łączyć opisy w szersze kategorie analityczne, aby przedstawić 

złożony obraz grupy18. 

 
18 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 113-114. 
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Młodzież NEET – generacja młodych osób, w wieku 15-29 lat, nieaktywnych na rynku 

pracy oraz pozostających poza sferą edukacji i szkoleń. W literaturze przedmiotu termin ten 

jest akronimem pochodzącym od angielskich słów: Not in Education, Employment or 

Training. Studiując polskie opracowania naukowe i publicystyczne dotyczące tej kategorii 

osób, można spotkać się z określeniami: młodzi trzy razy nic, pokolenie „ani-ani”, czy też 

pokolenie straconych19.  

Zjawisko to odnosi się zatem do młodych ludzi, którzy znajdują się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku, a więc nie pracują, nie uczą się oraz nie podejmują szkolenia. W 2016 r. 

odsetek takich osób w wieku 15-24 lata wyniósł w Polsce 10,5%, a więc nieznacznie poniżej 

średniej UE, która wynosi 11,5%, co odzwierciedla niski wskaźnik osób porzucających na 

stałe naukę20. 

Rysunek 4. Główne czynniki oddziałujące na zwiększenie szansy zostania NEET-sem 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie artykułu Ewy Krause, Zjawisko NEET, czyli o młodzieży trzy razy nic, 

Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, nr 2/2016 

Poniższa mapka terytorialna umożliwia prowadzenie analiz w wielu płaszczyznach, 

m.in. wymiar wojewódzki, regionalny (obszary sąsiadujące z omawianym województwem), 

czy ogólnokrajowy.  

 
19 M. Balcerowicz-Szkutnik, J. Wąsowicz, Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy, „Studia 

Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 312/2017, s. 9. 
20 Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2017r., s. 4. 
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Rysunek 5. Wskaźnik NEET w grupie wiekowej 15-24 lata wg województw w 2014 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu Realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce opracowanego 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015 

W województwie podlaskim na koniec 2014 roku skala zjawiska NEET oscylowała na 

poziomie 10% i był to 2. z najniższych wyników w kraju. Najmniej zagrożonym regionem 

było Mazowsze (1. miejsce w Polsce), gdyż analizowany wskaźnik nie przekroczył tam 9%. 

Niekorzystne odchylenie województwa podlaskiego od lidera rankingu oscylowało na 

poziomie 1,1 punktu procentowego, co wskazuje na nieznaczne dysproporcje w sytuacji na 

rynku pracy w regionach. 

Podsumowując rozdział 3:  

• patrząc na profil demograficzny województwo podlaskie zamieszkuje 

społeczeństwo starzejące się,  

• populacja w okresie 1995-2016 zmniejszyła się o 36,8tyś., 

• średnia zdawalność matury jest 2 punkty procentowe powyżej średniej 

krajowej, 

• w ciągu analizowanych 21 lat nastąpiła zmiana struktury wykształcenia, 

obserwuje się znaczny spadek udziału wykształcenia podstawowego głównie 

na rzecz wykształcenia wyższego, oraz nieznacznie średniego 
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ogólnokształcącego, policealnego i średniego zawodowego, a także 

zasadniczego zawodowego 

• szczytowy wskaźnik skolaryzacji dla szkół zawodowych miał miejsce 

w 2009r., skolaryzacja szkół zawodowych w regionie jest kilka punktów 

procentowych poniżej średniej krajowej, 

• w niemal całym analizowanym okresie współczynnik dzietności był nieco 

poniżej średniej krajowej, oraz jego wartość nie zapewnia zastępowalności 

pokoleń. 

4. Charakterystyka województwa zawierająca omówienie 

aktualnej sytuacji gospodarczej 

Analizy z zakresu Barometru Zawodów wskazują że, podlaskie przedsiębiorstwa 

zwiększają zatrudnienie. W okresie trzech kwartałów 2017 roku przeciętne zatrudnienie 

w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 107 tys. osób, tj. było wyższe od zanotowanego 

w analogicznym okresie 2016 roku o 6,7%. Ponadto, zwiększa się zapotrzebowanie na 

pracowników. W okresie od stycznia do września 2017 roku podlascy pracodawcy zgłosili do 

PUP 28 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 11,1% ofert więcej, 

niż w analogicznym okresie 2016 roku. Wzrosła przede wszystkim liczba miejsc pracy 

niesubsydiowanej, o 26,4%, i stanowiły one 60,6% (16,9 tys. 21. W związku z powyższymi 

liczbami, konieczne jest bliższe spojrzenie na sposób funkcjonowania podlaskiego rynku 

pracy. 

Celem nadrzędnym kształcenia zawodowego jest opanowanie wiedzy zawodowej z tych 

dziedzin, które są wspólne dla wszystkich zawodów objętych danym kierunkiem kształcenia 

zawodowego. Opanowanie typowych metod, środków i form działalności zawodowej, 

rozwinięcie specjalnych uzdolnień i zainteresowań niezbędnych do wykonywania danego 

zawodu i przyzwyczajenie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji22. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębnia 8 priorytetowych obszarów 

kształcenia (administracyjno-usługowy, budowlany, elektryczno-elektroniczny, mechaniczny 

 
21 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Barometr Zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie 

w województwie podlaskim, Kraków 2017, s. 9, 10. 
22 E. Goźlińska, F. Szlosek, Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Radom 1997, s. 58–59. 



 

27 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

i górniczo-hutniczy, rolniczo-leśny z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomiczny, 

medyczno-społeczny oraz artystyczny)23. Dzięki danym statystycznym MEN możliwe jest 

opracowanie zbiorczej macierzy, w której liczebności uczniów i absolwentów 

sklasyfikowanych według zawodu można zagregować do wyżej wymienionych obszarów 

kształcenia. Otrzymany w ten sposób zbiór danych stanowi istotny zasób informacji na 

poziomie regionalnym w kontekście kapitału edukacyjnego oraz w nawiązaniu do Polskiej 

Klasyfikacji Działalności.  

4.1. Województwo podlaskie w rankingu przedsiębiorczości 

Cykliczne raporty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczące stanu 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, dostarczają interesujących danych 

o rozwoju przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Analitycy PARP opracowali ranking 

na bazie zaprojektowanego syntetycznego wskaźnika, który stanowi konglomerat kluczowych 

aspektów związanych z działalnością przedsiębiorstw na rynku (np. liczba przedsiębiorstw 

i pracowników, przychody i koszty, przeciętne wynagrodzenie, nakłady inwestycyjne)24. 

  

 
23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego [Dz.U. 2017 poz. 622] 
24 PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2017, 43-44. 



 

28 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Tabela 7. Syntetyczny wskaźnik odzwierciedlający poziom przedsiębiorczości w poszczególnych 

województwach 

 Wskaźnik 

2015 

Miejsce w rankingu przedsiębiorczości w ostatnich 5-ciu pomiarach 

Region 2011 2012 2013 2014 2015 

Warmińsko-mazurskie 22,31 16 16 16 16 16 

Podkarpackie 23,33 14 14 12 12 15 

Lubelskie 28,46 15 15 15 15 14 

Świętokrzyskie 30,77 10 12 14 13 13 

Lubuskie 35,9 13 13 11 14 12 

Podlaskie 43,08 9 11 13 8 11 

Opolskie 46,92 8 10 9 11 10 

Łódzkie 47,95 12 9 10 10 9 

Zachodniopomorskie 50,00 11 8 7 9 8 

Kujawsko-pomorskie 58,46 7 7 8 7 7 

Dolnośląskie 58,97 6 5 4 4 6 

Śląskie 59,23 5 4 3 5 5 

Małopolskie 60,51 4 6 5 6 4 

Wielkopolskie 71,54 3 3 6 3 3 

Pomorskie 76,41 2 2 2 2 2 

Mazowieckie 86,15 1 1 1 1 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów PARP 

Województwo podlaskie z wynikiem 43,08 zostało sklasyfikowane na 11. miejscu 

w kraju za „przedsiębiorczość” w 2015 r. Średnia krajowa na poziomie 50 punktów 

wskaźnikowych daje podstawy do postrzegania wyniku Podlasia jako raczej 

niezadowalającego. Relatywnie najwyższa lokata regionu przypadła na rok 2014, kiedy 

województwo kończyło klasyfikację na 8. miejscu. 

Z raportu PARP płynie kluczowy wniosek, który ma przełożenie na wszystkie 

województwa Polski (trend krajowy): 

Dokonując analizy poszczególnych wskaźników odnoszących się do przedsiębiorstw 

aktywnych na 1000 mieszkańców, należy zwrócić uwagę na spadek liczby aktywnych małych 

przedsiębiorstw we wszystkich województwach. Pogarszającym się wskaźnikom małych firm 

towarzyszą wyższe wskaźniki mikrofirm na 1000 mieszkańców. Częściowo tę sytuację 

wyjaśnia spadek liczby pracujących w małych firmach, co oznacza, że część tych 

przedsiębiorstw zmieniła status na mikro, bądź uległa likwidacji. Wyższe wskaźniki 
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przychodów na podmiot czy na pracującego wskazują na pewną stabilizację, co potwierdzają 

niższe wskaźniki udziału kosztów w przychodach. Dość stabilna sytuacja z tendencją 

wzrostową w osiąganych przychodach w większości województw przekłada się na ponoszone 

nakłady na większym lub zbliżonym poziomie z roku poprzedniego25. 

4.2. Przedsiębiorstwa na podlaskim  

Pod względem zatrudnienia, struktura podlaskich przedsiębiorstw ściśle powiązana jest 

z ogólnokrajowymi trendami. Mikroprzedsiębiorstwa z regionu zatrudniające maksymalnie 

9 osób stanowią 96,1% rynku. Jest to o 0,3 punktu procentowego więcej, niż wartość 

współczynnika dla Polski. W skali całego województwa, małych firm z sektora MŚP było 

3,1%, natomiast średnich – 0,7%26. Podkreślenia wymaga fakt, ok. 80% przedsiębiorstw 

zatrudniających poniżej 50 pracowników stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. Małe i średnie przedsiębiorstwa sprzyjają aktywizowaniu rozwoju lokalnego 

i regionalnego, z uwagi na silne przywiązanie do środowiska lokalnego oraz budowanie sieci 

wzajemnych powiązań27. 

 Za potencjałem gospodarczym danego obszaru terytorialnego przemawia także liczba 

dużych firm, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Pod tym względem województwo 

podlaskie zajmuje 14. miejsce w Polsce. Na Podlasiu podmiotów spełniających takie kryteria 

zatrudnienia było 88 w kwietniu 2018 roku, co stanowiło 2% w skali kraju. Dodatkowo, 

8 przedsiębiorstw z regionu znalazło się w prestiżowym rankingu 500 największych polskich 

przedsiębiorstw. Za liderów regionu należy uznać: Grupę Mlekovita z centralą w Wysokich 

Mazowieckich (88. miejsce w rankingu), Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol (113. lokata 

w rankingu Rzeczpospolitej) oraz Pfleiderer Grajewo SA GK (194. lokata). 

  

 
25 Ibidem, s. 51 
26 Stan po I kwartale 2018 roku 
27 Ibidem, s. 11. 
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Tabela 8. Struktura przedsiębiorstw w oparciu o wielkość zatrudnienia (w %) 

Region 

Wielkość zatrudnienia w % 

Ogółem 

0-9 10-49 50-249 250 i więcej 

N=4 149 235 N=147 683 N=29 175 N=4 418 N=4 330 511 

Polska 95,81 3,41 0,67 0,10 100,00 

Dolnośląskie 96,58 2,75 0,57 0,10 100,00 

Kujawsko-pomorskie 95,53 3,57 0,78 0,12 100,00 

Lubelskie 96,05 3,20 0,67 0,07 100,00 

Lubuskie 95,94 3,34 0,64 0,08 100,00 

Łódzkie 95,30 3,88 0,72 0,10 100,00 

Małopolskie 95,86 3,42 0,62 0,09 100,00 

Mazowieckie 96,02 3,22 0,63 0,13 100,00 

Opolskie 95,87 3,39 0,65 0,09 100,00 

Podkarpackie 95,69 3,45 0,75 0,11 100,00 

Podlaskie 96,14 3,05 0,73 0,09 100,00 

Pomorskie 96,10 3,17 0,65 0,08 100,00 

Śląskie 95,02 4,08 0,78 0,12 100,00 

Świętokrzyskie 95,53 3,62 0,75 0,10 100,00 

Warmińsko-mazurskie 95,55 3,57 0,79 0,09 100,00 

Wielkopolskie 95,45 3,73 0,71 0,10 100,00 

Zachodniopomorskie 96,44 2,94 0,56 0,06 100,00 

Wskaźnik firm z regionu, które znalazły się w rankingu TOP 500 

Rzeczpospolitej (lista z 2016 r.) 
8 firm (1,6% w skali kraju) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON GUS kwiecień 2018 oraz Listy 500 RP 

Odnotowania wymaga, że 2 sekcje PKD uzyskały ponad 10% udział w regionalnym 

rynku. Relatywnie najwięcej przedsiębiorstw konsoliduje sekcja G, czyli handel hurtowy 

i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24%). Drugie 

w kolejności jest budownictwo (13,3%), dalej działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna (8,7%) oraz sekcja C – agregująca firmy zajmujące się przetwórstwem 

przemysłowym (8,1%). 

 

 



 

31 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Rysunek 6. Najczęściej reprezentowane sekcje PKD wśród przedsiębiorstw województwa podlaskiego 

(w %)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON GUS 

Statystyki prowadzone w 2017 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

wykazywały, że w końcu 2016 roku odsetek zatrudnionych w sektorze rolnym (30,1%) był 

prawie dwukrotnie wyższy niż w skali kraju (16%), natomiast w sektorach: przemysł 

i budownictwo (20,7%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport 

i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja 

(20,4%) – zdecydowania niższy, odpowiednio o: 5,7 i 4,6% punktów procentowych, 

niż w skali kraju28. Najczęściej reprezentowane sekcje PKD (TOP 6 na powyższym 

diagramie), wśród przedsiębiorstw działających w województwie podlaskim, osiągnęły ponad 

69% udział w całym segmencie rynku. 

4.3. Sytuacja gospodarcza w regionie 

Przegląd interesujących wskaźników gospodarczych dostarcza obszar tematyczny 

„Rynek Pracy”, który jest cyklicznie opracowywany w ramach wojewódzkich Vademecum 

Samorządowca. Szczegółowe informacje zawiera poniższy rysunek. 

 
28 Ibidem, s. 9. 

Udział 
rynkowy 
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69,19%
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Spośród czterech powyższych wskaźników, które dają możliwości porównywania 

sytuacji w regionie z uwarunkowaniami na przestrzeni kraju, województwo podlaskie gorzej 

wypada w kontekście liczby pracujących ogółem w przeliczeniu na tysiąc ludności (-9), 

wyższej stopy bezrobocia (-2,1) oraz uwzględniając wskaźnik zatrudnienia w wieku 15-24 lat 

(-2,8). Z kolei analogiczny wynik, zarówno w skali kraj, jak i regionu, dotyczy ogólnego 

współczynnika aktywności zawodowej (56,2%). 

Rysunek 7. Diagnoza aktualnej sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego na koniec 2016 roku 

 

****sytuacja w regionie jest lepsza w analizowanym okresie 

=sytuacja w regionie jest taka sama jak w kraju 

^^^ sytuacja w kraju jest lepsza w analizowanym okresie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Statystycznego Vademecum Samorządowca 2017 

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej w 2016 r., w województwie 

podlaskim odnotowano trendy korzystne dla pracodawców. Średnio 68 firm przypadających 

na 10 tys. ludności zostało zarejestrowanych w rejestrze REGON, podczas gdy 60 podmiotów 

zostało z niego usuniętych w analogicznym przeliczeniu populacyjnym. Bilans regionu miał 

charakter pozytywny (+8), co świadczy o pewnym rozwoju otoczenia rynkowego. 

 Powyższy wniosek znajduje swoje potwierdzenie także w rozkładzie kwot 

dotyczących przeciętnego wynagrodzenia brutto w regionie. Dane GUS z 2016 roku 

Pracujący na 1000 ludności

Współczynnik aktywności zawodowej ogółem

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Podmioty gospodarki narodowej REGON na 10 tys. ludności w wieku 
produkcyjnym

Wskaźnik zatrudnienia w wieku 15-24 lata 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. ludności

Jednostki nowo zarejestrowane / wyrejestrowane na 10 tys. ludności

292 osób^^^

56,2%=

10,3%^^^

1343 firm

25,6%^^^

641 osób

68 firm / 60 firm
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wskazują, że statystyczny mieszkaniec województwa podlaskiego otrzymywał tytułem 

wynagrodzenia 3767 zł brutto, co daje 11. wynik w kraju. 

Zestawiając średnie obecne wynagrodzenie brutto w regionie, z tym uzyskiwanym 

jeszcze dekadę wcześniej, widać że dynamicznie wzrosła skala zarobkowa. Aktualnie 

mieszkańcy Podlasia zarabiają 1460 zł więcej, aniżeli w 2006 roku29. Co ciekawe, 

zaobserwowana podwyżka płacy stanowi 70% najniższej krajowej (2100 zł brutto). 

Tabela 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w odniesieniu do województwa 

podlaskiego 

Region analizy 
Wynagrodzenie 

brutto 201630 

Zmiana na 

przestrzeni 

dekady (2006) 

Relacja do 

średniej 

krajowej 2016 

Pozycja województwa 

na tle kraju pod kątem 

wynagrodzenia w 2016 

Województwo  

podlaskie 
3 767 zł + 1 460 zł 87,8%% XI miejsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 

Województwo podlaskie zajmuje 13. miejsce w rankingu obrazującym wielkość 

gospodarki regionu, wyrażoną PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Wykres 5. PKB z 2015 roku w podziale administracyjnym Polski (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 

 
29 Sposób obliczania parametrów przez GUS: dane o wynagrodzeniach podaje się w ujęciu brutto, tj. łącznie z 

zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od 1999 r. ze składkami na obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe), płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. 

Dane o świadczeniach społecznych podaje się w ujęciu brutto, tj. łącznie z zaliczkami na poczet podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 
30 Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób 
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PKB per capita na Podlasiu w 2015 r. wynosiło 33272 zł i znacznie odstawało 

od średniej krajowej (42338 zł). Dlatego uzasadnionym jest postrzeganie regionu jako 

jednego z najsłabiej rozwiniętych regionów gospodarczych Polski. 

Rysunek 8. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem mieszkańców województwa podlaskiego w 2016 roku  

(w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Statystycznego Vademecum Samorządowca 2017 

Skala ubóstwa skrajnego, obliczana na podstawie minimum egzystencji 

w województwie podlaskim oscyluje na poziomie 4,2%. Terytorialne zróżnicowanie według 

danych GUS wyodrębnia 4 kryteria klasyfikacyjne dla Polski: 

1. do 3,0% – sytuacja korzystna w województwie lubuskim, łódzkim, 

dolnośląskim, śląskim; 

2. 3,1 – 5,0% – prognoza dla województwa mazowieckiego, zachodnio-

pomorskiego, podlaskiego i pomorskiego,; 

3. 5,1 – 7,0% – prognoza dla województwa opolskiego, małopolskiego i kujawsko-

pomorskiego; 

4.  7,1– sytuacja niekorzystna w województwie świętokrzyskim, wielkopolskim, 

lubelskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim31. 

Na podstawie powyższych przedziałów widać, że województwo podlaskie znajduje się 

w obszarze drugim, który sygnalizuje raczej korzystną sytuację gospodarczą regionu.  

 
31 GUS, opracowanie sygnalne: Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r., Warszawa 2017 

Zasięg ubóstwa

Minimum 
egzystencji

4,2%

Relatywna granica
17,0%

Ustawowa granica
14,7%
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4.4. Lokalny rynek pracy  

Wykres 6. Pracujący absolwenci podejmujący pracę po raz pierwszy według indeksowanych przez GUS 

typów szkół w 2016 roku (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 

Struktura rynku pracy absolwentów regionu wykazuje pewne zróżnicowania 

w odniesieniu do trendów krajowych. Największe różnice widać na poziomie odsetka 

przedstawiającego udział absolwentów liceów ogólnokształcących. Rynek pracy 

województwa podlaskiego jest rzadziej otwarty na tego typu osoby (13,4% region względem 

16,9% Polska). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadków absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych (16,6% region względem 18,1% Polska). Z kolei regionalnie występowała 

relatywnie większa szansa zatrudnienia osób z wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym oraz wyższym, w stosunku do trendów ogólnopolskich. Ponad cztery na dziesięć 

osób, podejmujących pierwszą pracę w na Podlasiu, jest absolwentem szkoły wyższej. 

Mając na uwadze specyfikację jednostki analizy niniejszego raportu, warto poddać 

analizie międzyokresowej wskaźniki dostarczające informacji w kontekście aktywności 

zawodowej i stopy bezrobocia. Kategorie analityczne GUS pozwalają prowadzić analizy 

wśród osób w wieku 15-29 lat na przestrzeni kilkunastu lat. W opracowaniu wykorzystano 

interwał 1995-2016. 

W 2016 r. w regionie odnotowano wzrost wskaźnika aktywności zawodowej wśród 

osób w wieku 15-29 lat o ponad 2 punkty procentowe, w porównaniu do pierwszego okresu 
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czasowego. Dynamika korzystnych zmian była zdecydowanie słabiej zauważalna 

w województwie podlaskim, niż w skali całego kraju. Relatywnie największy wzrost 

odnotowano pomiędzy rokiem 2015 a 2016 (3,8 punktu procentowego). 

Tabela 10. Wskaźnik aktywności zawodowej wśród osób w wieku 15-29 lat po 1989r. (w %) 

Region 1995 1999 2010 2015 2016 

Polska 40,7 40,0 43,9 45,0 47,7 

Dolnośląskie 36,1 38,6 46,0 45,6 49,2 

Kujawsko-Pomorskie 39,1 38,5 42,5 45,0 45,4 

Lubelskie 46,8 38,8 38,8 36,7 42,4 

Lubuskie 36,8 39,0 44,9 42,2 46,2 

Łódzkie 41,8 41,4 47,1 47,6 51,0 

Małopolskie 43,5 43,1 42,5 44,9 47,8 

Mazowieckie 40,6 42,7 48,9 49,8 50,1 

Opolskie 41,9 37,5 44,1 45,1 49,1 

Podkarpackie 41,2 35,7 36,1 34,9 41,5 

Podlaskie 42,2 42,3 39,5 40,9 44,7 

Pomorskie 38,8 40,0 44,7 48,4 49,1 

Śląskie 40,4 38,5 44,5 46,1 50,7 

Świętokrzyskie 41,2 38,0 41,3 42,3 43,6 

Warmińsko-Mazurskie 36,1 32,3 40,2 38,7 41,7 

Wielkopolskie 42,3 45,3 48,7 51,1 52,7 

Zachodniopomorskie 36,8 36,3 35,9 41,2 41,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W 1995 r. województwo podlaskie zajmowało 4. miejsce pod względem omawianego 

wskaźnika na tle kraju. Na koniec XX w. pozycja ta została utrzymana. Najbardziej aktualne 

dane wskazują, że region piastuje 11. lokatę wśród najlepiej prosperujących województw 

względem aktywności zawodowej osób w wieku odpowiadającym ramom projektu „DUAL. 

Ponadnarodowa współpraca w kierunku kształcenia w placówkach szkolenia i kształcenia 

zawodowego”. 
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Tabela 11. Wskaźnik stopy bezrobocia wśród osób w wieku 15-29 lat po 1989r. (w %) 

Region 1995 1999 2010 2015 2016 

Polska 23,5 23,6 16,8 14,2 11,8 

Dolnośląskie 27,1 26,4 16,7 12,4 9,5 

Kujawsko-Pomorskie 26,9 26,3 18,8 13,4 13,5 

Lubelskie 20,4 24,7 20,0 21,0 16,6 

Lubuskie 25,7 26,3 17,2 13,6 10,2 

Łódzkie 23,8 23,5 15,5 13,4 9,5 

Małopolskie 19,6 21,7 15,7 13,5 10,3 

Mazowieckie 20,9 18,4 13,0 12,0 10,6 

Opolskie 22,8 25,7 16,3 12,0 10,1 

Podkarpackie 27,8 30,9 24,9 26,5 19,3 

Podlaskie 19,7 20,4 18,9 13,4 13,8 

Pomorskie 27,0 19,4 15,9 11,6 11,7 

Śląskie 18,6 21,1 15,8 12,3 9,4 

Świętokrzyskie 27,0 27,2 21,0 20,6 17,9 

Warmińsko-Mazurskie 32,9 33,8 16,6 17,5 18,0 

Wielkopolskie 23,2 18,8 15,5 10,9 7,5 

Zachodniopomorskie 26,8 32,3 20,6 15,5 14,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Korzystne trendy w aktywności zawodowej województwa rzutują także na spadek stopy 

bezrobocia wśród młodych osób. W krańcowych analizowanych okresach czasu nastąpiła 

zmiana in plus na poziomie prawie 6 punktów procentowych. W 2016 r. bezrobocie w wieku 

15-29 lat w województwie podlaskim oscylowało na poziomie 13,8%, podczas gdy średnia 

krajowa była relatywnie lepsza – 11,8%. 

W 1995 r. województwo podlaskie zajmowało 3. miejsce w Polsce pod względem 

pułapu stopy bezrobocia (korzystna sytuacja w regionie). Na koniec XX w. nastąpił spadek na 

4. pozycję. Tymczasem najbardziej aktualne dane GUS wskazują, że Podlasie ma jedną 

z wyższych stóp bezrobocia w kraju (11. miejsce) wśród osób w wieku odpowiadającym 

ramom projektu „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku kształcenia w placówkach 

szkolenia i kształcenia zawodowego”. 
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Podsumowując rozdział 4: 

• najwięcej przedsiębiorstw jest zarejestrowanych w sekcjach PKD: handel hurtowy 

i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo, działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna oraz przetwórstwo przemysłowe 

• obserwuje się korzystne trendy gospodarcze, coraz więcej nowych firm, (+8/10 

tyś. ludzi) 

• podlaskie charakteryzuje 13 miejsce w rankingu wielkości gospodarki regionu 

(PKB na mieszkańca), 

• wzrost wskaźnika aktywności zawodowej wśród osób w wieku 15-29 lat, o 2,5% 

w perspektywie 20 lat 

• stopa bezrobocia nieznacznie wyższa od średniej krajowej, 

• niska przedsiębiorczość powoduje, że region zajmuje 11 miejsce w tej krajowej 

klasyfikacji. 

5. Przemiany infrastruktury edukacyjnej w województwie po 

1989 r., z uwzględnieniem skutków reform w oświacie (z 1999 r. 

i z 2017 r.) dla szkolnictwa zawodowego 

Kształt systemu i infrastruktury edukacyjnej w województwie determinowany jest przez 

aktualnie obowiązujące rozporządzenia. W przypadku okresu po transformacji ustrojowej 

w polskim szkolnictwie miały miejsce dwie wielkie reformy edukacji, reforma z 1999 roku 

oraz reforma z 2017 roku.  

Dokładną ich charakterystykę zawierają rozdziały IV-VI raportu desk research ze 

wcześniejszych etapów projektu „DUAL” 32. W tym miejscu warto przedstawić streszczenie 

danych tam zawartych. Jednakże zasadniczą część raportu stanowić będzie przegląd aktualnej 

infrastruktury edukacyjnej regionu.  

5.1. Reformy edukacji w Polsce 

Poniżej przedstawiono grafikę prezentującą przemiany związane z reformami edukacji 

z lat 1999 i 2017. Należy zwrócić uwagę na wiek inicjacji szkolnej, który na grafice 

 
32 Ł. Chmiel, Raport desk research nt. kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia 

zawodowego, s.13-38. 
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przedstawiony jest w uproszczeniu. Między rokiem 1999 a 2017, wiek inicjacji szkolnej był 

zróżnicowany w zależności od rocznika i mógł wynosić 5 lub 6 lat dla uczniów 

rozpoczynających edukację od klasy „0”. 

W wyniku reformy edukacyjnej, która weszła w życie w 1999 roku, zasadniczej 

zmianie uległa struktura szkolnictwa, głównie poprzez wprowadzenie nowego ustroju 

szkolnego i nowego typu szkoły – gimnazjum. Zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego 

były jednak mniejsze, niż pierwotnie planowano. W początkowych założeniach reformy 

zakładano odejście od dwutorowości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym 

(ogólnokształcące i zawodowe) i pozostawienie w systemie tylko dwuletnich szkół 

zawodowych, których ukończenie umożliwiałoby absolwentom uzyskanie tytułu robotnika 

wykwalifikowanego. Argumenty za przyjęciem reformy w takim kształcie skoncentrowane 

były na promowaniu wykształcenia średniego jako podstawowego celu zmian w edukacji. 

Drogą do jego osiągnięcia miało być liceum profilowane, zróżnicowane programowo, ale 

jednolite pod względem organizacyjnym. Cele kształcenia zawodowego miały kontynuować: 

liceum profilowane o profilu zawodowym, policealne szkoły zawodowe oraz dwuletnie 

szkoły zawodowe33. 

  

 
33 W. Adamski, M. Baethge, O. Bertrand, P. Grootgings, A. Józefowicz, Edukacja w okresie transformacji. 

Analiza porównawcza i propozycje modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce, Warszawa 1993, s. 174. 
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Rysunek 9. System edukacji w Polsce 

 

Źródło: Onet.pl, za MEN, Forsal.pl Infografika: Polska Grupa Infograficzna 

W systemie oświaty wprowadzonym w reformie z 1999 roku, wybór ścieżki zawodowej 

był możliwy na IV etapie edukacyjnym, po ukończeniu gimnazjum. Absolwent gimnazjum 

mógł kontynuować naukę w następujących zawodowych szkołach ponadgimnazjalnych: 

a) zasadnicza szkoła zawodowa – o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie 

dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze 

kształcenie w liceach lub technikach uzupełniających; 
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b) technikum – nauka trwa 4 lata, ich ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki 

w szkołach wyższych; możliwa jest także kontynuacja nauki w szkole 

policealnej (nie wymaga matury); 

c) liceum profilowane – kształcące w profilach ogólnozawodowych, ich 

ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego; licea profilowane kształciły w cyklu trzyletnim i dawały 

możliwość przygotowania ogólnozawodowego, absolwenci szkół tego typu nie 

mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 

zdobycie zawodu dla uczniów liceów profilowanych możliwe było po 

ukończeniu szkoły policealnej; 

d) szkoły specjalne przysposabiające do pracy – o trzyletnim cyklu nauki, dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi; ukończenie szkoły 

tego typu umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie 

do pracy34. 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, od 1 września 2017 r. wprowadzone zostały 

istotne zmiany w strukturze szkolnictwa, w tym dotyczące szkolnictwa zawodowego. 

Przywrócono 8-letnią szkołę podstawową, 4-letne liceum ogólnokształcące, 5-letnie 

technikum oraz wprowadzono nowe typy szkół – szkołę branżową pierwszego i drugiego 

stopnia, która zastąpiła zasadniczą szkołę zawodową35. 

Podstawą prawną zmian są następujące dokumenty: 

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe36;  

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

 
34 W. Adamski i wsp., Edukacja… op.cit., s. 176. 
35 Ł. Chmiel, Raport desk research nt. kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia 

zawodowego, s. 33-34. 
36 Dz.U. 2017 poz. 59. 
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szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 

szkoły policealnej37; 

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. 

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego38; 

d) Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 

marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach39; 

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół40; 

f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli41. 

Harmonogram wdrażania nowego systemu kształcenia zawodowego został rozłożony na 

kilka lat. Poszczególne etapy, to42: 

a) Od 1 września 2017 – istniejące 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe 

przekształcono w 3-letnie szkoły branżowe I stopnia (w efekcie od roku 

szkolnego 2017/2018 nie jest prowadzony nabór do klas pierwszych 

zasadniczych szkół zawodowych); 

b) Od 1 września 2019 – rozpoczęcie działalności przez 5-letnie technika 

(przyjmujące absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej); 

c) Od 1 września 2020 – pierwszy nabór do klas pierwszych 2-letnich szkół 

branżowych II stopnia. 

W ramach nowowprowadzanego systemu zmianom nie podlega formuła szkoły 

policealnej. W zależności od zawodu, okres nauczania w niej nie trwa dłużej niż 2,5 roku. 

Szkoła branżowa I stopnia realizować ma kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. 

II stopień branżowej szkoły ma funkcjonować w zawodach, które maja kontynuację na 

poziomie technika. Są to na przykład: 

a) mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych, 

b) magazynier i technik logistyk, 

c) mechatronik i technik mechatroniki. 

 
37 Dz.U. 2017 poz. 356. 
38 Dz.U. 2017 poz. 622. 
39 Dz.U. 2017 poz. 860. 
40 Dz.U. 2017 poz. 703. 
41 Dz.U. 2017 poz. 649. 
42 Harmonogram uruchamiania nowego typu szkół, www.wsip.pl (dostep online z dn. 28.01.2018). 
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Technika mają prowadzić kształcenie w zawodach, w przypadku których wyodrębniono 

maksymalnie dwie kwalifikacje. 

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia ma za zadanie zapewnić drożność 

kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta ma umożliwić absolwentom 

branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, 

że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci 

branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować 

naukę na studiach wyższych43. 

Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia 

umożliwi, bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Zarówno 

uczniowie branżowej szkoły I stopnia, jak i branżowej szkoły II stopnia, będą objęci 

działaniami wychowawczymi44. 

Osoby dorosłe mogą kontynuować naukę w szkołach dla dorosłych, 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub potwierdzić poziom wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych w drodze egzaminów eksternistycznych45. 

W branżowej szkole I stopnia realizowane ma być kształcenie w zakresie jednej 

kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej 

kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 

a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe46. 

II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację 

na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu 

drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom 

technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu 

maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie 

na studiach wyższych47. 

  

 
43 Ibidem 
44 Ibidem 
45 Ibidem 
46 Ibidem 
47 Ibidem 
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5.2. Skutki reform edukacji 

Zmiany strukturalne i efekty reform najlepiej widać na przykładzie liczby absolwentów 

poszczególnych typów szkół w latach 1989-2017. Przyglądając się powyższemu wykresowi, 

można zauważyć dokładnie moment wprowadzenia reformy z 1999 r., kiedy zdwojona została 

liczba absolwentów szkół podstawowych, bowiem kończyli je zarówno ósmoklasiści, jak 

i szóstoklasiści, następnie w 2002 r. na wykresie pojawia się linia odnosząca się do 

absolwentów gimnazjum. Skutki reformy z 2017 r. obrazowane przez liczbę absolwentów 

widoczne są w postaci urwanej linii w szkołach podstawowych, które w 2017 r. nie miały 

absolwentów, bowiem szóstoklasiści poszli do klasy siódmej.  

Wykres 7. Liczba absolwentów (w tys.) w podziale na typy szkół48 

 

Źródło: Polska 1989-2014, GUS, maj 2014. Dane uzupełnione o Informacje z Systemu Informacji Oświatowej za 

lata 2014-2017 

 
48 Absolwenci Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Zasadniczych Szkół Zawodowych, Szkół 

„Maturalnych” są liczeni bez osób dorosłych dla których wyodrębniono osobną kategorię.  
* Od roku szkolnego 2004/05 łącznie ze szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy.  

** Od roku szkolnego 2004/05 łącznie z liceami profilowanymi, od roku szkolnego 2005/06 z uzupełniającymi liceami 

ogólnokształcącymi oraz od roku szkolnego 2006/07 technikami uzupełniającymi.  
*** Obejmują szkoły: pod stawowe, gimnazja, zasadnicze zawodowe, licea ogólnokształcące oraz technika, łącznie ze szkołami 

wyszczególnionymi w notce „**”.  
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Oprócz tych wyrazistych efektów reform, widoczne są również spore zmiany odnoszące 

się do szkolnictwa zawodowego. Jeszcze w 1992 r. zasadnicze szkoły zawodowe opuszczało 

więcej uczniów (248 tys.), niż w szkoły kończących się egzaminem maturalnym (220 tys.). 

W roku 1993 ta liczba była porównywalna z minimalną przewagą na rzecz ZSZ (248 tys. do 

238 tys.) W kolejnych latach liczba absolwentów szkół „maturalnych” zaczęła rosnąć. W roku 

2004 liczba absolwentów szkół maturalnych była ponad jedenastokrotnie wyższa od liczby 

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (458 tys. do 40,2 tys.)  

Co ciekawe, linie oznaczające liczbę absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 

oraz szkół „maturalnych” można interpretować jako lustrzane odbicie, z uwzględnieniem 

korekty na tendencje demograficzne. Wyraźnie widać, że odpływ absolwentów 

z zasadniczych szkół zawodowych łączy się ze zwiększoną liczbą absolwentów szkół 

średnich, kończących się egzaminem maturalnym. Wykres obrazuje tendencję, w której 

zasadnicze szkoły zawodowe ostatnich dwóch dekadach traciły na znaczeniu. Reforma z 1999 

roku stawiająca na zdobycie wykształcenia średniego, wydaje się być tylko wzmocnieniem 

tych tendencji. 

 W województwie podlaskim widać zmiany infrastrukturalne w kontekście liczebności 

głównych placówek oświaty. Cyfrowe dane GUS pozwalają prowadzić analizę porównawczą 

w latach 2009-2016 w ramach szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół 

zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół policealnych. 

 Relatywnie największe zmiany dotyczyły stanu w szkołach policealnych 

i podstawowych. W tych placówkach odnotowano wyraźne spadki. W 2016 roku działało 

w województwie podlaskim o 42 szkoły policealne mniej, aniżeli 7 lat wcześniej. Suma szkół 

podstawowych zmniejszyła się o 37 placówek. W przypadku technikum siła zmian była mniej 

wyraźna (-13). Jedynie w przypadku gimnazjum występował trend zwyżkowy. W 2009 r. 

było ich 204 w całym województwie. Z kolei na rok przed rozpoczęciem procedury ich 

wygaszania, działało 212 szkół gimnazjalnych dla dzieci i młodzieży.  
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Tabela 12. Zmiany w liczbie placówek dla dzieci i młodzieży w regionie na przestrzeni ostatnich lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – tablice dla działu VIII Edukacja i wychowanie 

Analizując powyższe dane, warto podkreślić charakter trendów wojewódzkich: 

• występuje stabilizacja w liczbie zasadniczych szkół zawodowych (wąska 

rozpiętość przedziału 39-44), 

• systematycznie maleje liczba szkół technicznych oraz policealnych. 

5.3. Opinia społeczeństwa na temat reform edukacji z 1999 i 2017 roku 

W Polsce od lat można spotkać się ze sprzecznymi opiniami na temat systemu 

szkolnictwa. Wprowadzane reformy mają go stale usprawniać, jednak nierzadko spotykają się 

z obawami i przeciwnikami – stanowią ich przede wszystkim stali zwolennicy obecnych 

systemów. Dwie reformy szkolnictwa wprowadzane w Polsce, w 1999 i 2017 roku, niosły za 

sobą wiele modyfikacji obowiązujących zasad, ale przede wszystkim niepokoju. 

Na podstawie badań przeprowadzanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej warto 

prześledzić preferencje Polaków w tym względzie. Wszystkie przytoczone dane 

z komunikatów CBOS pochodzą z reprezentatywnych prób losowo-adresowych dorosłej 

ludności Polski, jednakże wyniki były prezentowane zbiorczo, bez analizy regionalnej. 

Sondaże społeczne CBOS dotyczące sfery edukacji są bardzo rozbudowane i dotyczą 

wielu aspektów, których analiza nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania. Dlatego 

warto syntetycznie nakreślić kluczowe przesłania płynące z dostępnych badań. 

Reforma z 1999: Zmiany wprowadzone do systemu edukacji 1 września 1999 r. były 

postrzegane przez Polaków w kategoriach przynoszących niewiele korzyści dla lepszego 

funkcjonowania systemu edukacji (już w marcu 2000 r. aż 77% Polaków zgłaszało potrzebę 

Typ szkoły dla dzieci  

i młodzieży 

Rok szkolny Kierunek zmiany  

2016 - 2009 2009/2010 2010/2011 2014/2015 2015/2016 

Podstawowa 433 432 397 396 -37 

Gimnazjum 204 204 211 212 +8 

Zasadnicza szkoła zawodowa 44 43 39 39 -5 

Liceum Ogólnokształcące 75 73 74 75 0 

Technikum 73 72 62 60 -13 

Policealna 118 110 81 76 -42 
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kolejnej reformy szkolnictwa, z czego 37% w trybie pilnym)49. Taki stan rzeczy może dziwić, 

a zwłaszcza przy uwzględnieniu wyraźnej potrzeby wprowadzenia zmian do systemu 

edukacji, jaką nieprzerwanie zgłaszali Polacy w latach wcześniejszych (ponad 2/3 

społeczeństwa stale zgadzało się z twierdzeniem, że reforma szkolnictwa jest potrzebna). Taki 

trend w opiniach utrzymywał się na przestrzeni lat 1996-199950. Z jednej strony 

społeczeństwo chciało zmian systemu, ale po ich wprowadzeniu okazało się, że nie mają one 

przełożenia na pozytywne działanie szkolnictwa. Co więcej, zaledwie 16% respondentów na 

początku XXI w. było zdania, że system szkolnictwa funkcjonuje lepiej po wprowadzeniu 

reformy powołującej do życia szkoły gimnazjalne. Natomiast ponad 1/3 społeczeństwa (35%) 

zwracała uwagę na błędy systemowe. Dodatkowo, aż 23% Polaków nie dostrzegało plusów, 

ani minusów reformy z 1999 r., czym poddawali niejako w wątpliwość uzasadnienie jej 

wdrożenia51. 

Reforma z 2017: Zmiany systemu edukacji bazujące na stopniowej likwidacji 

gimnazjów, zastąpieniu szkoły zawodowej szkołą branżową i wydłużeniu nauki w liceach do 

4 lat oraz w technikach do 5 lat, podzieliły społeczeństwo na dwa podobne objętościowo 

obozy. Polaryzacja opinii najbardziej uwidacznia się w grupie zdecydowanych zwolenników 

(29%) oraz bezwzględnych krytyków rozwiązań systemowych w kontekście edukacji (21%). 

Taki stan rzeczy wskazuje na wiele kontrowersji, jakie budzi nowa reforma edukacji52. 

Podkreślenia wymaga fakt, że na początku 2017 r. (na 8 miesięcy przed wprowadzeniem 

reformy) zdecydowana większość Polaków pozytywnie wypowiadała się o poziomie 

kształcenia w Polsce w poszczególnych placówkach. Łączny odsetek odpowiedzi „raczej 

dobrze” i „bardzo dobrze” kształtował się na poziomie powyżej 50% w przypadku 

publicznych szkół podstawowych (66%), publicznych liceów (59%), publicznych techników 

(57%) oraz publicznych gimnazjów (53%). Jedynie w przypadku publicznych zasadniczych 

szkół zawodowych oscylował nieznacznie poniżej połowy możliwej punktacji procentowej 

(47%)53. 

Chęć wprowadzenia obu reform edukacji przysporzyła Polakom nie lada problemów 

i znaczącego podziału w opiniach społecznych. W obu przypadkach większość wypowiadała 

się za potrzebą i byciem zwolennikami wprowadzania zmian w systemie szkolnictwa. 

 
49 Komunikat z badań CBOS, Reforma edukacji – pierwsze nadzieje i obawy, Warszawa 2000 
50 Komunikat z badań CBOS, Społeczne poparcie dla reformy szkolnictwa, Warszawa 1999 
51 Komunikat z badań CBOS, Cztery reformy w opinii społecznej: poinformowanie i ocena, Warszawa 2000 
52 Komunikat z badań CBOS, Czy reforma edukacji powinna zostać poddana pod głosowanie w referendum? 

Warszawa 2017 
53 Komunikat z badań CBOS, Polacy o reformie systemu edukacji, Warszawa 2017 
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Jednakże pierwsza z analizowanych reform nie przyniosła oczekiwanej odnowy w systemie 

kształcenia. Z kolei druga reforma ściśle związana jest z kształceniem dualnym, dlatego 

konieczne jest przytoczenie jeszcze kilku interesujących wskaźników. 

W świetle aktualnych komunikatów CBOS widać, że siedmiu na dziesięciu Polaków 

popiera koncepcje zastąpienia zasadniczej szkoły zawodowej, dwustopniową szkołą 

branżową. Walorem takiego rozwiązania jest kompatybilność przygotowania do wejścia na 

rynek pracy oraz szansa podjęcia dalszej edukacji dzięki zdaniu egzaminu maturalnego. Tylko 

10% badanych w kategoriach pejoratywnych odnosiło się do proponowanych zmian 

w kontekście szkół branżowych54. Inne korzyści płynące ze zmian edukacyjnych dotyczą 

ogólnej poprawy jakości kształcenia, zwiększenia szansy na pełne realizacje programów 

nauczania, czy też wpływu na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na wsi i w miastach. 

Mogłoby się wydawać, że reforma edukacji z 2017 r. jest dobrze przemyślaną strategią 

działania, która korzystnie determinuje wydolność całego polskiego systemu edukacji. 

Jednakże opinie rodziców mających dzieci w wieku szkolnym uwidaczniają pewne obawy. 

Warto przytoczyć te wskazania, które najsilniej wskazywały na destabilizujące 

uwarunkowania reformy: 

a) spowoduje chaos w szkołach, związany z wprowadzeniem zmian (59% 

odpowiedzi rodziców), 

b) spowoduje utratę pracy przez część nauczycieli gimnazjów (55% odpowiedzi 

rodziców), 

c) będzie stanowić zbyt duże obciążenie finansowe dla samorządów (47% 

odpowiedzi rodziców)55. 

5.4. Aktualna infrastruktura edukacyjna w województwie podlaskim 

Infrastruktura edukacyjna stanowi bardzo ważny element infrastruktury społecznej 

kraju, gdyż obejmuje swoim zasięgiem kluczowe urządzenia i instytucje, które świadczą 

wielopłaszczyznowe usługi w zakresie kształcenia i szkoleń. Wśród głównych składowych 

infrastruktury edukacyjnej wymienia się potencjał edukacyjny, który łączy w sobie kapitał 

 
54 Komunikat z badań CBOS, Polacy o reformie systemu edukacji, Warszawa 2017 
55 Ibidem 
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ludzki (pracownicy szkół, nauczyciele, uczniowie) i rzeczowy (budynki szkolne, programy 

nauczania, zaplecze socjalne, wyposażenie pracowni)56.  

System edukacji, w tym infrastruktura edukacyjna, ma do spełnienia kilka celów 

i funkcji, m.in. poznawcze (procesy zachodzące w otaczającym nas świecie), egzystencjalne 

(system wartości i sfera podmiotowości człowieka) oraz instrumentalne (umiejętności 

i kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku pracy)57. 

Tabela 13. Główne wskaźniki infrastruktury edukacyjnej województwa podlaskiego (stan na IX 2017) 

Wskaźnik Dane liczbowe58 

Kod 

SIO 
Typ placówki 

Uczniowie / 

słuchacze 
Szkoły Nauczyciele 

Etaty 

nauczycieli 

00083 
Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego 

i praktycznego ze szkołami 
0 0 0 0 

00019 Policealna 8 153 107 589 222 

00020 Specjalna przysposabiająca do pracy 326 15 16 7 

00093 Branżowa szkoła I stopnia (dawne ZSZ) 3 370 59 100 28 

00046 Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami 417 1 57 41 

00075 
Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego 

i praktycznego 
34 561 104 181 53 

00074 Centrum Kształcenia Ustawicznego bez szkół 646 12 0 0 

00016 Technikum 15 658 62 159 73 

00045 Centrum Kształcenia Praktycznego 781 13 16 10 

00047 Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 859 13 20 5 

Ogółem dla kształcenia zawodowego 64 771 386 1 138 439 

Odsetek kadry szkoleniowej i/lub kształcenia zawodowego wśród wszystkich 

nauczycieli pracujących w województwie podlaskim 
5,32% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MEN oraz SIO 

Analizując infrastrukturę edukacyjną województwa podlaskiego, największą liczbę 

placówek szkolenia i kształcenia zawodowego stanowią szkoły policealne – 107 szkół. Nieco 

mniej funkcjonuje niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego – 104 

 
56 E. Kwiatkowski, S. Roszkowska, Infrastruktura edukacyjna w Polsce w okresie transformacji, „Acta 

Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, t. 219.208, s. 8 
57 B. Kołaczek, Dostąp młodzieży do edukacji, Warszawa 2004, s. 15. 
58 Dane Systemu Informacji Oświatowej dotyczące liczby nauczycieli i etatów nauczycielskich spływające 

z poszczególnych placówek charakteryzują się bardzo wysoką liczbą braków danych. Wartości dla tych 

kategorii podane w tabeli należy traktować poglądowo. Realna liczba nauczycieli może być nawet 

kilkudziesięciokrotnie wyższa 
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szkoły, techników – 62 placówki oraz branżowych szkół I stopnia (dawne ZSZ) – 59 szkół. 

Wymienione wyżej szkoły zatrudniają również największą ilość nauczycieli, przy czym 

bezapelacyjnym liderem są szkoły policealne, zatrudniające 589 pedagogów. Ilość szkół nie 

do końca przekłada się jednak na liczbę uczniów/słuchaczy, gdyż w tym przypadku liderem 

okazały się być niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, które w 2017 

r. kształciły ponad 34 tys. osób. Warto również zwrócić uwagę, że odsetek kadry 

szkoleniowej i/lub kształcenia zawodowego wśród wszystkich nauczycieli pracujących 

w województwie podlaskim wyniósł 5,32%, co daje 5. miejsce w kraju59. Rozkład 

zainteresowania poszczególnymi placówkami oraz strukturą kadry nauczycielskiej jest 

podobny jak w innych województwach kraju. 

Rysunek 10. Potencjał szkolenia zawodowego w województwie podlaskim w skali kraju (stan na IX 2017) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MEN oraz SIO 

Patrząc na wkład województwa podlaskiego w rynek edukacyjny całego kraju, 

wystandaryzowane wskaźniki procentowe mieszczą się w przedziale 3,3-3,7%. Największy 

odsetek stanowią placówki kształcenia zawodowego, natomiast najmniejszy – etaty 

nauczycieli. Ponadto, liczba uczniów/słuchaczy kursów oraz nauczycieli prowadzących 

wynosi po 3,6%, spośród wszystkich tego typu osób w Polsce60.  

  

 
59 Analiza obejmuje wyłącznie elementy będące przedmiotem docelowego projektu „DUAL”. Weryfikacji 

dokonano podczas konsultacji metodologicznych, które oparte były na wyborze określonych typów placówek 

za pomocą kodów SIO 
60 Uwzględnione w analizie typy placówek prezentowała tabela z głównymi wskaźnikami infrastruktury 

edukacyjnej analizowanego regionu 
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Wykres 8. Klasyfikacja nauczycieli ze wszystkich szkół i placówek na poziomie województwa podlaskiego, 

N=21 411 (w %, stan na IX 2017) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO 

W województwie podlaskim aż 3/5 nauczycieli ze wszystkich szkół i placówek 

stanowią nauczyciele dyplomowani. Taki stan rzeczy przemawia za wysokimi kwalifikacjami 

kadry dydaktycznej. Odsetek nauczycieli mianowanych wynosi 18%, natomiast nauczycieli 

kontraktowych – 13%. Ponadto, co jedenasty zatrudniony nauczyciel odbywa staż. 

Aktualne wskaźniki frekwencyjne dotyczące liczby absolwentów, którzy przynajmniej 

teoretycznie powinni zasilić rynek pracy województwa podlaskiego, pozwoliły wychwycić 

bardzo interesujące prawidłowości. Zestawiając odsetek absolwentów szkół objętych 

przedmiotem kształcenia zawodowego w województwie podlaskim na skali całego kraju, 

w 2016 r. największy odsetek stanowiły osoby kończące szkoły policealne – 3,8%. Tuż za 

nimi uplasowali się absolwenci technikum – 3,2% oraz zasadniczych szkół zawodowych – 

2,3%. Z kolei najmniejszy odsetek uczniów, w porównaniu z absolwentami w całym kraju, 

ukończył szkołę specjalną przysposabiającą do pracy – 1,9%. Jednak patrząc przez pryzmat 

rzeczywistego potencjału ludzkiego, jaki wyrażają poszczególne liczebności analizowanych 

kategorii w regionie widać, że największa podaż absolwentów dotyczy techników 

zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego. System Informacji Oświatowej 

wskazywał, że w 2016 r. było 3734 takich (tab. 15). 
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Tabela 14. Absolwenci szkół objętych przedmiotem kształcenia zawodowego z 2016 roku 

Region 
Zasadnicza szkoła 

zawodowa 
Technikum Szkoła policealna 

Szkoła specjalna 

przysposabiająca 

do pracy 

Polska 49 563 114 967 68 842 2 489 

Podlaskie 1 135 3 734 2 646 48 

Opolskie 1 473 3 194 1 384 60 

Świętokrzyskie 1 661 4 425 3 198 115 

Lubuskie 1 732 3 417 1 231 69 

Zachodniopomorskie 1 952 4 397 2 704 133 

Warmińsko-mazurskie 2 095 4 281 2 280 102 

Lubelskie 2 241 7 126 4 719 127 

Łódzkie 2 390 6 906 4 196 155 

Podkarpackie 2 901 8 133 4 091 194 

Dolnośląskie 3 164 7 831 5 011 148 

Kujawsko-pomorskie 3 402 6 580 4 746 181 

Pomorskie 3 809 6 443 4 343 135 

Mazowieckie 4 577 12 842 8 139 361 

Śląskie 4 831 13 673 8 195 258 

Małopolskie 5 595 11 559 5 855 181 

Wielkopolskie 6 605 10 426 6 104 222 

Udział absolwentów z 

województwa w skali 

kraju 

2,3% 3,2% 3,8% 1,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO 

Prowadzone przez Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 

Ministerstwa Edukacji Narodowej zestawienia statystyczne pozwalają na zobrazowanie skali 

zjawiska, w odniesieniu do absolwentów pozaszkolnych form kształcenia zawodowego. 

Tabela 15. Absolwenci pozaszkolnych form doskonalenia i dokształcania zawodowego z 2016 roku 

Region CKP 
CKU ze 

szkołami 
ODiDZ 

CKU bez 

szkół 

Niepubliczne 

placówki bez 

szkół 

Niepubliczne 

placówki ze 

szkołami 

Polska 38 896 6 472 59 036 15 327 651 115 2 622 

Podlaskie 745 417 490 590 28 331 0 

Udział absolwentów z 

województwa w skali kraju 
1,9% 6,4% 0,8% 3,8% 4,4% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MEN 



 

53 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Biorąc pod uwagę absolwentów pozaszkolnych form doskonalenia i dokształcania 

zawodowego w 2016 r., 6,4% absolwentów CKU ze szkołami wywodzi się z województwa 

podlaskiego. Nieco ponad 400 osób ukończyło tego typu ośrodki edukacyjne. Udział 

absolwentów niepublicznych placówek bez szkół oscylował na poziomie 4,4%, natomiast 

CKU bez szkół – 3,8%. Znacznie niższe wskaźniki procentowe w skali Polski odnotowano 

w przypadku absolwentów podlaskich CKP – 1,9% oraz ODiDZ – 0,8%. Z kolei żaden 

z absolwentów niepublicznych placówek ze szkołami nie kształcił się w województwie 

podlaskim. 

Rysunek 11. Priorytetowe zawody wybierane przez uczniów w 2016 roku w województwie podlaskim (stan 

na IX 2017) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MEN 

W 2016 roku na Podlasiu, najczęściej wybieranym przez uczniów zawodem okazał się 

być technik informatyk, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe w następujących placówkach: 

dawne ZSZ i szkoły branżowe, technika, szkoły policealne oraz szkoły artystyczne. 

Informacje dotyczące TOP 12 priorytetowych zawodów w regionie prezentuje powyższa 

grafika. Natomiast dokładne omówienie preferencji zawodowych uczniów z uwzględnieniem 

wskaźników frekwencyjnych zostanie zaprezentowane w dalszej części raportu.  

Województwo podlaskie pod kątem zdawalności egzaminów zawodowych wypada na 

tle kraju gorzej w sferze testów pisemnych oraz lepiej w przypadku testów praktycznych. 
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Niemal co siódma osoba przystępująca do wykonania zadania w 2017 roku nie była w stanie 

uzyskać wymaganego minimum (75% puli punktów). 

Tabela 16. Wskaźnik zdawalności egzaminów zawodowych z kwalifikacji w 2017 roku - sesja czerwiec-

lipiec (w %) 

Region 

Egzamin Świadectwo 

potwierdzające 

kwalifikacje Pisemny Praktyczny 

Polska 88,4 83,7 78,0 

Dolnośląskie 87,2 80,8 70,6 

Mazowieckie 87,5 80,2 70,7 

Pomorskie 88,7 82,1 72,5 

Lubuskie 88,9 82,1 73,0 

Zachodniopomorskie 87,9 84,3 73,6 

Świętokrzyskie 86,6 81,6 75,0 

Opolskie 88,1 84,5 75,3 

Kujawsko-pomorskie 89,2 84,7 75,8 

Łódzkie 88,2 81,5 76,3 

Warmińsko-mazurskie 86,3 83,3 76,3 

Wielkopolskie 90,1 84,5 76,5 

Śląskie 88,8 84,2 78,6 

Podlaskie 87,6 85,2 79,1 

Lubelskie 87,0 87,3 80,1 

Podkarpackie 88,6 87,2 80,5 

Małopolskie 91,4 87,8 83,3 

Region na tle kraju -0,8 +1,5 +1,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE 

Zdawalność egzaminu zawodowego z kwalifikacji w województwie podlaskim w części 

pisemnej w sesji czerwiec-lipiec 2017r. była niższa od średniej rówieśników z całego kraju 

o 0,8 punktu procentowego (87,6% region względem 88,4% Polska). Z kolei zdawalność 

egzaminu praktycznego była wyższa od średniej kraju o 1,5 punktu procentowego (85,2% 

region względem 83,7% Polska). Ponadto, świadectwo potwierdzające kwalifikacje uzyskało 

79,1% osób, co stanowi o 1,1 punktu procentowego więcej, niż średnia rówieśników z całego 

kraju (78%). 
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Na koniec rozdziału warto zaprezentować główne wnioski płynące z badania 

ilościowego wśród dyrektorów publicznych szkół kształcących w zawodzie oraz Centrów 

Kształcenia Praktycznego. Projekt o charakterze ogólnopolskim był realizowany w latach 

2010/201161. Co prawda, upłynęło już 7 lat od publikacji raportu, aczkolwiek zakres 

poruszanej problematyki oraz zasięg terytorialny stawia ten projekt wśród wiodących 

opracowań w kraju na temat systemu kształcenia zawodowego. Poniżej wypunktowano 

najważniejsze ustalenia62. 

Brak zaplecza: średnio co siódmy badany dyrektor deklarował, że placówka posiada 

specjalistyczne pracownie lub warsztaty szkolne, w których prowadzona jest praktyczna 

nauka zawodu. Jednakże aż 28% szkół kształcących w zawodzie nie posiadało w 2010 roku 

specjalistycznego wyposażenia. 

Niewykorzystany potencjał: pomimo zaplecza technicznego (narzędzia warsztaty), aż 

24% badanych jednostek edukacyjnych nie prowadzi w wyposażonych pracowniach nauki 

w zawodach. 

Fragmentaryczna współpraca międzynarodowa: tylko co czwarta szkoła brała udział 

w edukacyjnych programach lub projektach międzynarodowych, a zaledwie 18% dyrektorów 

prowadzi współprace z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi. Najsłabszym ogniwem 

były relacje z pracodawcami spoza Polski, gdyż odnotowana zaledwie 11% takowych 

odpowiedzi. 

Od jakości infrastruktury edukacyjnej zależy w dużej mierze poziom wykwalifikowania 

młodych kadr zawodowych. Dlatego monitorowanie zaplecza technicznego szkół jest 

ważnym elementem strategii rozwoju edukacji. Dane SIO wskazują, że wyposażeniem 

technodydaktycznym dysponuje w kraju: 

• ponad połowa (56%) ponadgimnazjalnych placówek kształcących w zawodach. 

Relatywnie najlepiej sytuacja występuje w CKP (87%) oraz technikach (80%), 

•  2/5 zasadniczych szkół zawodowych przy czym niemal wszystkie szkoły tego 

typu organizują zajęcia praktyczne (przynajmniej częściowo) u pracodawców 

lub w CKP,  

 
61 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce, Raport końcowy, Warszawa 2011. 

* Badanie zrealizowane w ramach projektu Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” na próbie 

4009 dyrektorów publicznych szkół kształcących w zawodzie oraz dyrektorów CKP kształcących w zawodzie 
62 Ibidem, s. 126 - 137. 
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• nieco ponad 1/3 szkół policealnych (34%), co może sugerować, że szkoły tego 

typu nie oferują uczniom wsparcia kształcenia odpowiednimi narzędziami63. 

Podsumowując rozdział 5: 

• w latach 1999-2000 nastąpił dwuletni wzrost liczby uczniów szkół 

podstawowych w związku z reformą edukacji z 1999 r., 

• analogicznie w 2017 r. nie było absolwentów podstawówek, ze względu na 

likwidację gimnazjów, 

• w analizowanej perspektywie (1989-2017) nastąpił znaczny trend odnośnie 

preferencji szkół kończących się egzaminem maturalnym, 

• pomimo kilkuletniego oczekiwania reformy szkolnictwa wprowadzonej 

w 1999 r., w praktyce, ludzie odnieśli się do jej praktycznego wdrożenia dość 

krytycznie – jedynie 16% uznało że nowy system jest lepszy, a znaczna 

większość oczekiwała kolejnej reformy, 

• przed reformą szkolnictwa w 2017 r. społeczeństwo było dość zadowolone 

z systemu i jakości kształcenia, a grupy zwolenników oraz krytyków miały 

podobny rozmiar i nie posiadały znacznej przewagi w grupie respondentów,  

• wprowadzenie reformy 2017 r. powoduje obawy takie jak chaos w szkołach, 

utrata pracy przez nauczycieli oraz finansowe obciążenie samorządów, 

• infrastruktura edukacyjna w województwie podlaskim składa się w największej 

części ze szkół policealnych,  

• obszar oświaty charakteryzują wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej, aż 60% 

to nauczyciele dyplomowani, 

• absolwenci szkół objętych przedmiotem kształcenia zawodowego w niespełna 

połowie są absolwentami techników, 

• pozaszkolne formy w województwie podlaskim wyróżniają absolwenci Centrów 

Kształcenia Ustawicznego ze szkołami, którzy stanowią 6,4% absolwentów 

kraju, 

• największym zainteresowaniem cieszy się zawód Technik informatyk oraz 

Muzyk, 

 
63 Ibidem, s. 73. 
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• zdawalność egzaminów zawodowych w województwie jest wyższa o 1,1 punktu 

procentowego od średniej kraju. 

6. Przegląd dostępnych badań socjologicznych, pedagogicznych 

i ekonomicznych dotyczących funkcjonowania sfery edukacji  

w województwie (w tym w zakresie kształcenia zawodowego) 

Schemat analityczny przeglądu badań bazuje na syntetycznym omówieniu istotnych dla 

sfery edukacyjnej projektów badawczych. Należy zaznaczyć, że większość badań była 

prowadzona na szczeblu krajowym bez szczegółowej analizy regionalnej. Niemniej jednak, 

kilka dostępnych opracowań dotyczy wyłącznie problematyki edukacyjnej w regionie. 

1. Lista czynników wpływających na wizerunek szkolnictwa zawodowego 

regionu na podstawie publikacji „Analiza kształcenia zawodowego 

w województwie podlaskim w kontekście działania 9.2 PO KL”64 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dokonano pomiaru 

efektów wdrażania Działania 9.2 PO KL oraz przygotowano zestaw rekomendacji 

dotyczących kierunków wsparcia finansowego szkolnictwa zawodowego. Jednym 

z elementów badań było uwzględnienie opinii dyrektorów oraz nauczycieli podlaskich szkół 

zawodowych. W tym celu wykorzystano technikę CAWI (Computer-Assisted Web 

Interview). Uczestników badania zapytano o siłę wpływu poszczególnych czynników na sferę 

szkolnictwa zawodowego (pytanie za pomocą tzw. suwaka). Z przekroju analiz w obu 

grupach docelowych można wyciągnąć kluczowy wniosek:  

Reasumując, na wizerunek szkół zawodowych składają się w znacznym stopniu takie cechy 

jak: elastyczność kształcenia, wysokie kompetencje kadry i możliwość znalezienia pracy po 

ukończeniu szkoły. Ale już w małym stopniu elementem wizerunku prestiż absolwentów. 

Potwierdzają to nie tylko obiegowe opinie, ale też pytani w ramach studiów przypadku 

nauczyciele. Widzą, że szkoła zawodowa wciąż jest postrzegana jako drugi wybór, raczej dla 

uczniów słabszych. Oczywiście nauczyciele każdej z badanych placówek chętnie wskazują 

przypadki uczniów, którzy mogąc ze względu na średnią z egzaminu gimnazjalnego wybrać 

 
64 Analiza kształcenia zawodowego w województwie podlaskim w kontekście działania 9.2 PO KL, Ośrodek 

Ewaluacji Sp. z.o.o, Warszawa 2014, s. 99-102 
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liceum ogólnokształcące, wybierają technika. Jednak są to wciąż rzadkie sytuacje. 

Nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych zdają sobie sprawę, że szkoły zawodowe nie są 

popularne wśród uczniów65. 

Podkreślenia wymaga fakt, że 58% dyrektorów oraz 45% nauczycieli na pytanie „Czy 

Pana/i zdaniem szkolnictwo zawodowe jest popularne wśród młodzieży” udzieliło 

odpowiedzi przeczącej. Dydaktycy zgodnie podkreślają, że budowa pozytywnego wizerunku 

kształcenia zawodowego oraz wdrażanie w życie hasła kampanii „Szkoła zawodowa szkołą 

pozytywnego wyboru” to proces skomplikowany i długofalowy. Trudności w nakłonieniu 

młodych ludzi do wybierania zawodowej ścieżki edukacyjnej są ściśle powiązane z regresem 

szkolnictwa zawodowego. Niemniej jednak dalsze działania promocyjne dają optymistyczne 

rokowania co do tego, że szkolnictwo zawodowe znowu staje się przedmiotem 

zainteresowania władz centralnych. 

2. Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych 

kształcenia zawodowego w województwie Podlaskim66 

W opracowaniu ORE znajduje się interesujący rozdział poświęcony analizie potrzeb 

doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej w podlaskich szkołach policealnych, 

technikach oraz ZSZ. Z analizy odpowiedzi wielokrotnych wynika, że dyrekcja szkół 

zawodowych najczęściej uczestniczy w szkoleniach z zakresu: konstruowania szkolnych 

planów nauczania (100%), przepisów prawa oświatowego (81%), tworzenia programu 

nauczania dla zawodu (81%), wdrażania i ewaluacji programów nauczania (57%), 

dostosowywania przykładowych programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości 

szkoły (57%), dopuszczania programów nauczania przez dyrektora szkoły (57%), 

prowadzenia ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ (52%). Niepokojącym jest to, 

że aspekt organizacji praktyk zawodowych stanowi przedmiot zainteresowania zaledwie 9,5% 

badanych dyrektorów z województwa podlaskiego. Większość badanej kadry zarządzającej 

chciałaby uczestniczyć w szkoleniach z zakresu projektowania kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych (52%). Dużym zainteresowaniem szkoleniowym cieszyłby się obszar 

prowadzenia ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ oraz moduł zarządzania 

zespołem szkół zawodowych (obie kategorie uzyskały po 33% wskazań wielokrotnych). 

 
65 Ibidem, s. 101 
66 Raport z powszechnego monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w 

zawodach w województwie podlaskim, KOWEZiU 2013, s. 76-77 
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3. Diagnoza kształcenia zawodowego w województwie podlaskim w kontekście 

potrzeb rynku pracy67 

Raport powstał na potrzeby wielopłaszczyznowego „Programu rozwoju kompetencji 

zawodowych województwa podlaskiego”. Ważnym elementem analitycznym była 

weryfikacja szans na podjęcie pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia. Metodyka oparta 

została na kluczowych działaniach: 

• określenie poziomu analizy, 

• identyfikacja kierunków, uczniów i absolwentów szkół istniejącego systemu 

kształcenia zawodowego w latach 2014-2015, 

• identyfikacja skali zjawiska dotyczącego kształcenia zawodowego w rzemiośle, 

• konfrontacja strony podażowej (absolwenci kształcenia) ze stroną popytową 

(oferty pracy – PMZiK 2011-2014), 

• oszacowanie „szansy sukcesu” - stosunek liczby ofert pracy zidentyfikowanych 

w zawodzie kształconym, do liczby absolwentów wchodzących na rynek pracy, 

w danym roku. Szansa została wyliczona dla 2014 r. Do obliczeń, tam gdzie 

było to możliwe, wykorzystano dane o kształceniu w danym zawodzie 

prowadzonym przez rzemieślników, 

• ocena merytoryczna szansy na zatrudnienie w zestawieniu z sytuacją na rynku 

pracy w danym zawodzie (zawody pokrewne KZiS), 

• pomiar deficytowości, równowagi i nadwyżki na skali powiatowego rynku 

pracy w województwie podlaskim. 

Przykładowe ekspertyzy pokazują, że największe szanse na podjęcie pracy w zawodzie 

mają osoby, które posiadają kwalifikacje stolarza oraz technika ekonomisty (wymagana jest 

regulacja podaży). Podlaskie średnie szkoły zawodowe prowadzą naukę 61 zawodów. 

W przypadku 48 zawodów odbywa się kształcenie na poziomie zasadniczym zawodowym, 

zaś system rzemieślniczy obejmuje 23 zawody. Analizując potencjał strategiczny gospodarki 

w regionie widać, że sekcje D, E, J oraz N klasyfikacji PKD, zostały uznane za branże 

ekspansywne (charakteryzujące się relatywnie najwyższą dynamika wzrostu w liczbie 

podmiotów gospodarczych w latach 2010-2014).  

 
67 Diagnoza kształcenia zawodowego w województwie podlaskim w kontekście potrzeb rynku pracy, 

Podlaskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Białystok 2016, prezentacja E. Dąbrowskiej (Referat 

Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Białymstoku) 
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4. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 202068 

W dokumencie zawarto postulat wdrożeniowy, którego podstawowym wyzwaniem ma 

być sprawny i wysokiej jakości system edukacji, w tym ustawicznej i szkoleń, dopasowany 

do potrzeb gospodarczych i społecznych. W ramach celu strategicznego o konkurencyjnej 

gospodarce regionu, uwzględniono rozwój kompetencji do pracy i wsparcie aktywności 

zawodowej mieszkańców regionu. Władze wojewódzkie dostrzegają konieczność poprawy 

dostępności do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dostosowanego do potrzeb rynku 

pracy, dlatego wiele zapisów w Strategii Rozwoju dotyczy sfery kształcenia zawodowego.  

Autorzy opracowania zwracali uwagę, że problemy społeczno-gospodarcze Podlasia 

wynikają z niedostosowania kompetencyjno-kwalifikacyjnego zasobów pracy. W tym 

aspekcie wyróżnić można dwie niekorzystne tendencje: 

• 13% ogółu zawodów na rynku regionalnym charakteryzuje brak siły roboczej 

w relacji do rzeczywistych potrzeb pracodawców, 

• duże nadwyżki bezrobotnych w zawodach rolniczych, przemyśle maszynowym 

i elektronicznym oraz w budownictwie. Wysoki udział bezrobotnych w stosunku 

do ofert pracy występował też w zawodach rzemieślniczych i usługowych. Z grup 

o wyższych kwalifikacjach byli to specjaliści w naukach humanistycznych (m.in. 

filolodzy, historycy, politolodzy, archeolodzy, nauczyciele)69. 

Sytuacja na rynku pracy wynika m.in. z funkcjonowania szkół policealnych 

i zawodowych. W województwie w latach 1999-2010 udział osób posiadających wykształcenie 

policealne oraz średnie zawodowe zwiększył się o dwa punkty procentowe do 24%, co jest 

równe średniej krajowej. Jednocześnie udział osób posiadających wykształcenie zasadnicze 

zawodowe stabilnie utrzymuje się na poziomie około 19% przy średniej dla kraju wynoszącej 

w 2010 roku 26,5%70. 

5. Program Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 roku71 

Do strategicznych celów edukacji w województwie podlaskim należą: 

 
68 Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego, Białystok 2013, s. 30-31 oraz 43 
69 Ibidem, s. 30 
70 Ibidem, s. 31 
71 Program Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 roku, 2007, s. 4 
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• wyrównywanie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości wszechstronnego 

rozwoju, 

• wspieranie kształcenia ustawicznego i edukacji zgodnej z rozwojem 

innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie, 

• nauka języków obcych kluczem do zwiększonej mobilności w międzynarodowej 

przestrzeni edukacyjnej i na międzynarodowym rynku pracy, 

• wychowanie patriotyczne i zwiększenie roli edukacji kulturalnej. 

Autorzy opracowania zwracali uwagę na konieczność przygotowania absolwentów do 

mobilności edukacyjnej i zawodowej, w tym w obszarze edukacji międzynarodowej 

i międzynarodowych rynków pracy72.  

6. Raport desk research nt. kształcenia dualnego w placówkach szkolenia 

i kształcenia zawodowego73  

W 2018 r. przeprowadzona została analiza danych zastanych, której model analityczny 

poświęcony był zagadnieniom związanym ze stan szkolnictwa, reformy edukacji oraz 

funkcjonowaniem systemu kształcenia dualnego. Autorzy precyzyjnie określili istotę oraz 

znaczenie kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych 

do systemu. W raporcie znajduje się także wiele odniesień do sytuacji na rynku pracy. Należy 

również podkreślić szeroki przegląd źródeł tematycznych, które zostały wykorzystane 

w analizie desk research. Przykładowe tytuły: „Efektywne szkolnictwo zawodowe, jako 

kluczowy element nowoczesnej gospodarki. Diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego 

w Polsce. Propozycja modyfikacji modelu”, „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego 

wyboru”, „Informacja o wynikach kontroli: system szkolnictwa zawodowego”, Budowanie 

zaufania do kształcenia zawodowego, monitorowanie procesu wdrażania podstaw 

programowych kształcenia w zawodach 2013-2015”. 

Dane uwzględnione w raporcie desk research stanowiły punkt wyjścia do analiz 

regionalnych. 

 
72 Ibidem, s. 34 
73 Ł. Chmiel, Raport desk research nt. kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia 

zawodowego opracowany w ramach projektu „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania 

kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego”, Rzeszów 2018 
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7. Zawody przyszłości, Raport z badań IDI przeprowadzonych w ramach 

projektu „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania 

kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego”74 

Na podstawie przeprowadzonych 80 wywiadów eksperckich w całej Polsce, 

przygotowano wieloaspektową analizę poświęconą uwarunkowaniom rynku pracy oraz 

miejsca, jakie zajmuje na nim grupa tzw. młodzieży NEET. W badaniach brali udział 

nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodów, kadra zarządzająca 

ośrodkami kształcenia oraz specjaliści zatrudnieni w instytucjach szkoleniowych, izbach 

rzemieślniczych oraz stowarzyszeniach. W badaniach brali udział eksperci, którzy 

reprezentowali wszystkie polskie województwa. Z danych zebranych w projekcie badawczym 

wynika, że: 

• rynek pracy jest otwarty na pracowników; 

• położenie młodzieży na rynku pracy jest dla niej korzystne; 

• większość respondentów oczekuje poprawy sytuacji rynku pracy; 

• obecne trendy są dla pracodawców najbardziej niekorzystne; 

• informatyk i budowlaniec zostały uznane za zawody przyszłości; 

• większość wypowiedziała się pozytywnie za zmianami, jakie wprowadza 

reforma z 2017 roku; 

• spora liczba respondentów spotkała się z problematyką młodzieży NEET. 

Ważnym zagadnieniem była prognoza kształtowania się sytuacji na rynku pracy przez 

najbliższe 5 lat. Tu większość respondentów (51%) wskazała, że zmiany dążą w kierunku 

polepszenia się obecnej sytuacji, co będzie wynikało przede wszystkim z nowych inwestycji 

i dobrej koniunktury gospodarczej; korzystnych zmian w przepisach i działalności władz; 

automatyzacji i informatyzacji; wysokich kompetencji pracowników. Podobnie ma się 

sytuacja, gdy zapytano badanych o beneficjentów zmian. Tu ponownie na podium stanęli 

pracownicy, zaś ostatnie miejsce należy do osób niepełnosprawnych. Za najbardziej 

zagrożoną zmianami grupę, eksperci uznali pracodawców, co podparto przede wszystkim 

obciążeniami podatkowymi, konkurencją w pozyskaniu pracowników, brakiem 

wykwalifikowanej kadry oraz brakiem rąk do pracy. Tu również poruszono kwestię zawodu 

przyszłości. Zdaniem ekspertów, będzie to informatyk (35%) oraz budowlaniec (22%). 

 
74 W. Broszkiewicz, Raport z badań IDI przeprowadzonych w ramach projektu „DUAL”, Rzeszów 2018 



 

63 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Wyraźnie widać, że przodujące zawody są ściśle związane z rozwijającymi się technologiami, 

a także jest to związane z brakiem wykwalifikowanych fachowców w tych branżach.  

8. Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania 

jakościowego wśród ekspertów75 

W 2011 roku, w całym kraju (w 16 województwach) zostały przeprowadzone badania 

panelowe, w oparciu o metodę zogniskowanych wywiadów grupowych. Badanie dotyczące 

województwa podlaskiego zostało przeprowadzone 24 stycznia 2011 r. Miało formę wywiadu 

prowadzonego przez moderatora, zgodnie z wcześniej opracowanym scenariuszem. 

W każdym panelu dyskusyjnym udział wzięło 8-miu ekspertów, w tym: dyrektorzy 

szkół prowadzących kształcenie w zawodach (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum 

i szkoła policealna); przedstawiciele instytucji rynku pracy (PUP/WUP); przedstawiciele 

stowarzyszeń pracodawców/pracodawców współpracujących z ww. szkołami; przedstawiciele 

jednostek samorządu terytorialnego specjalizujących się w obszarze oświaty. 

Wnioski płynące z tych badań były w większości niespecyficzne w odniesieniu 

do konkretnych województw. Oznacza to, że wyniki badań były dosyć podobne, niezależnie 

od obszaru geograficznego kraju, a więc także ukazujące opinie na temat województwa 

podlaskiego. Jako najważniejsze wnioski można przedstawić: 

a) brak systemowego podejścia do doradztwa zawodowego, 

b) przestarzałe wyposażenie placówek dydaktycznych, 

c) brak należycie wykształconej kadry, 

d) egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji w niewystarczającym stopniu 

kładzie nacisk na weryfikację umiejętności praktycznych, 

e) rozbieżność pomiędzy klasyfikacją zawodów Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji, ukazująca brak spójności i oderwanie 

od rzeczywistości przy kształtowaniu edukacji zawodowej przez osoby 

odpowiedzialne za ustalanie jej ram, 

f) brak skutecznego, systemowego funkcjonowania doradztwa zawodowego 

i właściwej diagnostyki predyspozycji zawodowych, 

g) brak systemowych rozwiązań dotyczących współpracy pomiędzy szkołami 

a pracodawcami, 

 
75 Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania jakościowego wśród ekspertów, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 2011, s. 8-55 
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h) brak standardów oraz nadzoru nad kształceniem praktycznym, 

i) nienależyte dopasowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy. 

Ponadto, dało się wyodrębnić wnioski charakteryzujące edukację zawodową, 

wyróżniające województwo podlaskie na tle innych. Eksperci zwracali uwagę na działania, 

które są podejmowane na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w regionie: 

a) aktywne działania doradców zawodowych na rzecz wsparcia decyzyjnego 

młodzieży gimnazjalnej np. Centrum Doradztwa w Białymstoku, 

b) dostępność do renomowanych przedsiębiorstw w regionie, 

c) współpraca szkół z ważnymi podmiotami pod kątem zwiększenia szans 

młodzieży na zatrudnienie (PUP, Izba Rzemieślnicza Przedsiębiorczości), 

Eksperci analizując sytuację w regionie identyfikowali także główne problemy 

i zagrożenia dla systemu kształcenia zawodowego. W tym aspekcie kluczową rolę odgrywa 

upadek wiodącej branży dla województwa podlaskiego – włókienniczej. Niestety rozmówcy 

zwracali także uwagę na brak perspektyw na jej rewitalizację. Dodatkowo położenie Podlasia 

na wschodniej ścianie Polski niejako zamyka drogę do atrakcyjnego rynku edukacyjnego. 

W województwie podlaskim widoczna jest aktywizacja wszystkich interesariuszy kształcenia 

zawodowego. Jednocześnie odczuwalna jest świadomość małej atrakcyjności rynku edukacji 

i pracy w porównaniu do województw zachodnich lub innych, bardziej prężnych (kompleks 

wobec Pomorza, Wielkopolski czy Mazowsza)76.  

9. Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy 

MEN77 

Badanie stanowi wykaz wskaźników, które obrazują sposób funkcjonowania kształcenia 

zawodowego w Polsce, przy uwzględnieniu płaszczyzny regionalnej. W odniesieniu do 

województwa podlaskiego pojawia się kilka wzmianek tematycznych. Zostały przywołane 

następujące dane, które pochodzą głównie z ekspertyz GUS: 

a) zmiany w liczbie głównych placówek podejmujących kształcenie zawodowe na 

przestrzeni lat 2005-2009, 

b) zmiany populacyjne w liczbie uczniów podejmujących naukę zawodu w ZSZ na 

przestrzeni lat 2005-2009, 

 
76 Ibidem, s. 55. 
77 Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Warszawa 2011, s. 60-104 
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c) partycypacja władz samorządowych (wymiar powiatów) w procesie promocji 

szkół zawodowych w 2009 r., 

d) potencjał technodydaktyczny jakim dysponują szkoły zawodowe (mapa kategorii 

wyposażenia technodydaktycznego, w którym przypada najmniejsza i największa 

liczba uczniów w podziale wojewódzkim) 

Patrząc na kategorie wyposażenia technodydaktycznego w województwie podlaskim, 

można zauważyć relatywnie niskie liczebności uczniów, które średnio przypadają na dany 

rodzaj sprzętu. Taki stan rzeczy dotyczy przede wszystkim: pracowni ogólnych, pracowni 

językowych, grafoskopów, diaskopów, magnetofonów do nagrań oraz prenumerowanej 

w szkole prasy. 

10. Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania 

ilościowego CATI78 

W 2010 roku zrealizowano badania wśród przedsiębiorstw metodą wywiadów 

telefonicznych CATI, mające na celu poznanie ich opinii na temat systemu edukacji 

zawodowej w Polsce. Spośród 1075 wywiadów, 4% stanowiły badania opinii 

przedsiębiorców z Podlasia. W tamtym okresie, jedno na cztery przedsiębiorstwa 

współpracowały ze szkołą lub CKP. Były to głównie firmy średniej wielkości, rzadziej 

mikroprzedsiębiorstwa. Najczęściej była to współpraca z pojedynczą ZSZ o charakterze 

trwałym (średnio 6-letnim). Inicjatorami tego procesu zazwyczaj były szkoły lub CKP. 

Przeważały pozytywne opinie na temat współpracy, wyrażone chęcią kontynuowania tych 

działań. Główną motywacją było pozyskiwanie kadr do swoich przedsiębiorstw oraz 

możliwość promocji własnej marki. Czynniki zniechęcające do takiej kooperacji, to m.in. 

regulacje formalno-prawne i brak zachęt w postaci dofinansowania. Dodatkowo, 

przedsiębiorcy uskarżali się na: brak dyscypliny wśród uczniów, bierność szkół przy 

nawiązywaniu współpracy i nieodpowiednie dopasowanie programów edukacji do profilu 

swojej działalności gospodarczej. Co ciekawe jednak, przedsiębiorcy na ogół mieli dobre 

zdanie o absolwentach szkół zawodowych. Pragną ich zatrudniać i uważają, że absolwentów 

powinno być więcej. 

 
78 Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród przedsiębiorstw metodą 

wywiadów telefonicznych CATI, 2010, s.71-73 
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11. Efektywne szkolnictwo zawodowe, jako kluczowy element nowoczesnej 

gospodarki79 

Dokument stanowi wieloaspektową analizę danych GUS z lat 2014-2016, które zostały 

opracowane przez twórców raportu „Efektywne szkolnictwo zawodowe, jako kluczowy 

element nowoczesnej gospodarki”. Raport m charakter ogólnopolski i stanowi przyczynek do 

prowadzenia dyskusji nad rozwojem szkolnictwa zawodowego w Polsce.  

Przedsiębiorcy wciąż wskazują na brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych 

pracowników na rynku pracy. Pocieszającym jest fakt, że moda na wyższe wykształcenie 

w kraju, która zniechęcała przez lata uczniów do wyboru innej ścieżki niż szkolnictwo 

zawodowe, nie zrujnowała zupełnie tego typu edukacji. Od 2014 roku można zauważać 

odwrócenie tego trendu. Autorzy opracowania podkreślają również, że na lepsze zmieniła się 

legislatywa, na którą w dużej mierze narzekali uprzednio przedsiębiorcy. Obszary, które 

wciąż wymagają zmiany, dotyczą przede wszystkim współpracy na linii: przedsiębiorcy – 

placówki edukacyjne. Dotyczy to wypracowania efektywnych wzorów współpracy, potrzebę 

czerpania przez nauczycieli przedmiotów zawodowych z dobrych praktyk przedsiębiorców. 

Niestety, wciąż kierunki edukacji są nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony 

wskazywano się na konieczność wdrożenia mechanizmów skierowanych bezpośrednio do 

samych uczniów. Sugerowane jest stworzenie Systemu Informacji Zawodowej oraz 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

12. Monitor edukacji i kształcenia 201780 

Interesujące wnioski na temat aktualnego stanu polskiego szkolnictwa zawodowego 

oraz stojących przed nim perspektyw, wynikają z opracowanego przez Komisję Europejską 

dokumentu „Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2017 r. Polska”. Unowocześnianie kształcenia 

i szkolenia zawodowego oraz wspieranie uczenia się dorosłych zostało tu uznane za jeden 

z najważniejszych celów zmian w polskim systemie edukacji. 

Dorośli wykazują niewielkie zainteresowanie rozwijaniem swoich umiejętności lub 

zdobywaniem nowych kwalifikacji. Polska stoi wobec istotnego wyzwania 

długoterminowego, które polega na stworzeniu odpowiedniego sposobu uczenia się przez całe 

 
79 Efektywne szkolnictwo zawodowe, jako kluczowy element nowoczesnej gospodarki, Fundacja Warsaw 

Enterprise Institute, Warszawa 2016, s. 3-4 
80 Monitor edukacji i kształcenia 2017. Kształcenie i szkolenie. Polska, Komisja Europejska, Bruksela 2017,  

s. 6-11 



 

67 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

życie, zwłaszcza wśród osób starszych i osób o niskich kwalifikacjach. W 2016 r. wskaźnik 

uczestnictwa dorosłych w uczeniu się, który wynosił 3,7%, był wyższy o 0,2 punktu 

procentowego w porównaniu do poprzedniego roku, ale w dalszym ciągu jest znacznie niższy 

od średniej UE, wynoszącej 10,8%. Ostatnie badanie OECD dotyczące umiejętności 

dorosłych (PIAAC) pokazuje, że 15% dorosłych Polaków ma słabe umiejętności czytania, 

pisania i liczenia oraz że umiejętności informatyczne Polaków we wszystkich grupach 

wiekowych są niższe od średniej OECD. 

13. Strategia rozwoju edukacji 2007-201381 

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego wymaga budowania jego prestiżu oraz 

przeciwdziałania negatywnej selekcji do szkół zawodowych wszystkich szczebli. 

Kształcenie zawodowe powinno również kształtować kompetencje kluczowe, tak na poziomie 

zasadniczym i średnim, jak i policealnym i wyższym. Konieczne jest także podniesienie 

znaczenia praktycznej nauki zawodu, głównie poprzez ścisłą współpracę z pracodawcami. 

Takie podejście do kształcenia zawodowego zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy 

i pozwoli na dostosowanie kwalifikacji do potrzeb konkretnego stanowiska pracy. 

Przyczyni się do tego również rozwój programów modułowych, wzbogacenie oferty 

kształcenia policealnego i kształcenia zawodowego na poziomie wyższym. 

Istnieje konieczność utrzymania w wyższych szkołach zawodowych kształcenia o szerokim 

profilu, umożliwiającego elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. 

14. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r.82  

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest aktualizacją średniookresowej 

strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Celem głównym projektowanych 

w ramach strategii działań rozwojowych jest stworzenie warunków dla wzrostu dochodów 

mieszkańców Polski, przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, 

ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Edukacja znalazła się w obszarze 

horyzontalnym. Kapitał ludzki i społeczny. W ramach systemu edukacji wskazano, że 

wyzwaniami pozostają: dalsze doskonalenie systemu w kierunku bardziej praktycznego 

 
81 Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 

2005,  

s. 40. 
82 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta przez Radę 

Ministrów 14 lutego 2017 r. 
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podejścia do kształcenia i jego lepsze dopasowanie do wymagań stawianych przez 

współczesny rynek pracy oraz rozwijanie takich umiejętności, jak: kreatywność, 

rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, przygotowanie do uczenia się przez całe życie. 

Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, gotowej do stosowania najnowszych 

technologii, może istotnie wpłynąć na zwiększenie globalnej konkurencyjności polskiej 

gospodarki. 

7. Analiza aktualnych relacji pomiędzy systemem edukacji 

i rynkiem pracy w kontekście kształcenia zawodowego 

W analizie wykorzystano narzędzie o nazwie Barometr Zawodów. Pochodzi ono ze 

Szwecji, zaś w Polsce koordynatorem krajowym projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy 

w Krakowie. Natomiast w poszczególnych regionach, za cykliczne pomiary odpowiadają 

poszczególne wojewódzkie urzędy pracy. Metodologia Barometru Zawodów została 

wypracowana w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku jako element szerszego 

systemu prognozowania zmian na rynku pracy83.  

W województwie podlaskim niemal 1/4 uczniów kształci się w obrębie 

administracyjno-usługowym. Drugie miejsce w hierarchii preferencji uczniów przypadło 

obszarowi turystyczno-gastronomicznemu (16%). Dalej sklasyfikowano segment elektryczno-

elektroniczny (15,3%). Średnio jeden na dziesięciu uczniów z województwa podlaskiego 

wybiera kształcenie zawodowe w obrębie specjalizacji medyczno-społecznej (10,3%) lub 

artystycznej (10,2%)84. 

W roku szkolnym 2016/2017 największy odsetek absolwentów ukończył kształcenie 

zawodowe w ramach obszaru administracyjno-usługowego – poziom 19,8%. Zawody 

przyporządkowane do profilu turystyczno-gastronomicznego zajęły drugie miejsce 

w zestawieniu obrazującym potencjalny dopływ absolwentów na podlaski rynek pracy 

(18,1%). Niewiele mniejszy odsetek będzie szukał zatrudnienia w sektorze medyczno-

społecznym – 16%.  

  

 
83 Barometr Zawodów, Geneza badania, https://barometrzawodow.pl/strona-glowna/geneza, dostęp 

06.06.2018 
84 Dane MEN uwzględniają uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia, 

techników, szkół policealnych oraz artystycznych 
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Tabela 17. Obszary kształcenia zawodowego wynikające z Polskiej Klasyfikacji Działalności względem 

liczby uczniów i absolwentów podlegających kształceniu zawodowemu w województwie podlaskim (stan 

na 30.IX.2017) 

Kategorie analityczne Dane szacunkowe MEN w % 

Symbol Obszar kształcenia zawodowego 
Uczniowie  Absolwenci 

N=29 876 N=4 367 

AU administracyjno-usługowy 23,0 19,8 

BD budowlany 6,6 7,1 

EE elektryczno-elektroniczny 15,3 9,5 

MG mechaniczny i górniczo-hutniczy 9,2 9,5 

RL rolniczo-leśny z ochroną środowiska 9,4 9,7 

TG turystyczno-gastronomiczny 16,0 18,1 

MS medyczno-społeczny 10,3 16,0 

ST artystyczny 10,2 10,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MEN oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 13 marca 2017r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

Na podstawie zgromadzonych danych można wnioskować, że obszar medyczno-

społeczny będzie w największym stopniu zagrożony deficytem w perspektywie najbliższych 

2-3 lat kształcenia zawodowego w województwie podlaskim. Wynika to z relatywnie 

największej dysproporcji pomiędzy odsetkiem absolwentów a uczniów, którzy dalej kształcą 

się w systemie. Z drugiej strony, zawody o podłożu elektryczno-elektronicznym wydają się 

być najlepiej przystosowane do sprostania oczekiwaniom rynku, gdyż proporcjonalny udział 

uczniów względem absolwentów przemawia na korzyść tej pierwszej grupy. 

7.1. Rodzaje programów nauczania 

Programy nauczania, ze względu na zintegrowany charakter przekazywanej wiedzy 

lub jego brak, można podzielić na modułowe i przedmiotowe. Pod względem 

wyodrębnionych etapów nauczania, programy nauczania dzielą się na liniowe i spiralne. 

1. Modułowy program nauczania, to zestaw modułów kształcenia w zawodzie 

i odpowiadających im jednostek modułowych, wyodrębnionych na podstawie 

określonych kryteriów, które umożliwiają zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie 

umiejętności i postaw właściwych dla zawodu85. 

 
85 K. Symela, Ekspertyza do tematu projektu innowacyjnego Nr 21, Modernizacja oferty kształcenia 

zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. 
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Programy modułowe wyznaczają nowoczesne trendy szkolnictwa zawodowego. Zaletą 

tak skonstruowanych programów jest ich większa elastyczność w zakresie modyfikacji, 

w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku pracy, przemiany technologiczne i ogólnie, 

większa zdolność do adaptacji. Programy modułowe integrują szkolenie teoretyczne 

i praktyczne, zapewniając ich komplementarność. Dzięki temu, proces edukacji łatwiej jest 

ukazać jako pewną holistyczną całość, w której widać wyraźne powiązania przyswajanej 

wiedzy z jej wykorzystaniem podczas praktyk. Zapewnia to większe zrozumienie 

podejmowanych działań edukacyjnych oraz buduje zaufanie uczniów do szkoły i sposobu 

organizacji nauki86. 

2. Przedmiotowy program nauczania dla zawodu, to zestaw przedmiotów kształcenia 

zawodowego i odpowiadających im działów programowych, wyodrębnionych na 

podstawie określonych kryteriów, umożliwiających zdobywanie wiedzy 

oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji właściwych dla zawodu87. 

Cechą nadrzędną tak konstruowanych programów, jest wyraźny rozdział części 

teoretycznej od praktycznej. Rodzi to obraz przypadkowości podejmowanych procesów 

nauczania wśród uczniów, brak powiązań jednego z drugim. Efektem tego może być niechęć 

do nauki poszczególnych przedmiotów, wynikająca z braku szerszego kontekstu. Utrudnione 

jest też wprowadzanie zmian, poprzez rozczłonkowaną strukturę kształcenia zawodowego. 

Niestety, w zdecydowanej większości przypadków w województwie podlaskim 

występowała struktura przedmiotowa (93,4%). Dodatkowo, wszystkie szkoły policealne oraz 

ZSZ bazują na tego typu programach. Jedynie w podlaskich technikach analizowane 

programy nauczania miały strukturę modułową (4,9%)88. 

3. Program liniowy zakłada, że każda następna część materiału jest dalszym ciągiem 

poprzedniej, dlatego uczeń danych treści uczy się tylko raz. Zasada przechodzenia do 

kolejnej porcji materiału opiera się na założeniu pełnego opanowania porcji 

poprzedniej. 

4. Program spiralny różni się od programu liniowego tym, że do tych samych treści 

wraca się na coraz wyższych poziomach, rozszerzając ich zakres. Materiał ułożony 

 
86 A. Żelasko, Materiały do przedmiotu Kształcenie Modułowe dla studentów studiów podyplomowych 

„Profesjonalny nauczyciel kształcenia zawodowego”. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. 

Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach, Zeszyt naukowy nr 13/2011 
87 A. Zych: Opracowywanie i dostosowywanie programów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Materiały pomocnicze dla nauczycieli. ZCDN Szczecin 2006 
88 Raport z powszechnego monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w 

zawodach w województwie podlaskim, KOWEZiU 2013, s. 33 
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jest w następujące po sobie cykle. I tak, pierwszy cykl obejmuje cały materiał 

nauczania w zakresie podstawowym, kolejny cykl poszerza informacje, itd. Mamy tu 

do czynienia z powtarzaniem i uzupełnianiem informacji w pewnym, określonym 

zakresie89. 

Jeśli chodzi o powiązania dwóch powyższych sposobów podziału programów, to możliwe jest 

wyodrębnienie dwóch podstawowych zasad nimi rządzących:  

1. Programy modułowe zazwyczaj są liniowe. Poszczególne moduły traktowane są jako 

pewne odrębne całości, których przyswajanie następuje w pewnej chronologii 

czasowej. 

2. Przy zawodach o mnogich kwalifikacjach zwykle stosuje się programy liniowe. 

Ułatwia to koncentrację na danej kwalifikacji, na poszczególnym etapie edukacji.  

7.2. Analiza rynku pracy w Barometrze Zawodów oraz liczby godzin kształcenia 

dualnego 

W województwie podlaskim odnotowano dość wysoki odsetek osób bezrobotnych 

(10,3% w 2016 r., przy średniej krajowej na poziomie 8,2%). Optymizmem nie napawa 

również fakt jednego z najniższych w skali kraju wskaźnika podmiotów gospodarki 

narodowej w rejestrze REGON/10 tysięcy ludności. Wynosi on 842 (14. miejsce w rankingu 

regionów), przy średnim wyniku dla Polski na poziomie 1103. Wynik 641 osób fizycznych 

prowadzących działalność/10 tys. ludności, klasyfikujący województwo podlaskie na 13. 

pozycji w kraju, potwierdza brak stabilności gospodarczej województwa i sygnalizuje 

potencjalne trudności w znalezieniu pracy dla absolwentów. W 2016 r. w regionie 

funkcjonowało 386 szkół zawodowych (14. lokata na mapie Polski), które kształciły blisko 

65. tys. uczniów90. Chodzi o placówki stanowiące przedmiot analizy projektu „DUAL”. 

W województwie podlaskim, 12,9% zawodów ujętych w Barometrze Zawodów 2017, 

to tzw. zawody deficytowe (stosunkowo łatwo można znaleźć w nich zatrudnienie). Ich cechą 

charakterystyczną jest to, że zapotrzebowanie pracodawców przewyższa podaż pracowników 

o pożądanych kwalifikacjach, a więc są oni szczególnie atrakcyjni na rynku pracy.  

 
89 A. Pfeiffer, M. Suliga, Programy nauczania dla zawodu. Krok po kroku, KOWEZiU 2013, Warszawa, 

s.13-14 
90 Łączna wartość kategorii wybranych do jednostki analizy (kody SIO) 
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Tabela 18. Województwa - podział na zawody deficytowe/zrównoważone/nadwyżkowe (w %), liczbę szkół 

zawodowych91 i „pracowitość” 

Kraj / region Deficyt Równowaga Nadwyżka 
Szkoły 

zawodowe 
Pracowitość 

Polska 16,2 82,0 1,8 10 522 38,9 

Łódzkie 5,7 94,3 0,0 676 39,4 

Mazowieckie 8,1 91,3 0,6 1 052 47,1 

Lubelskie 10,0 81,8 8,2 630 38,9 

Podlaskie 12,9 81,9 5,2 386 35,5 

Świętokrzyskie 15,2 77,8 7,0 411 37,8 

Warmińsko-mazurskie 15,8 83,6 0,6 481 30,9 

Podkarpackie 18,3 73,2 8,5 492 39,1 

Zachodniopomorskie 21,0 74,7 4,3 572 31,6 

Małopolskie 22,4 74,5 3,1 946 40,6 

Opolskie 23,9 73,0 3,1 296 33,1 

Śląskie 25,1 73,6 1,3 1 353 37,4 

Dolnośląskie 27,3 72,7 0,0 774 38,1 

Kujawsko-pomorskie 27,4 66,4 6,2 643 34,7 

Wielkopolskie 28,3 69,1 2,6 878 43,1 

Lubuskie 28,8 71,2 0,0 246 33,8 

Pomorskie 31,5 64,9 3,6 686 36,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Barometr Zawodów 2017 oraz dane MEN 

Prawie 13% zawodów uznanych za deficytowe w województwie podlaskim, to 

wskaźnik niższy od trendów ogólnopolskich.. Średnia dla kraju wynosi 16,2%, a dla 

porównania w województwie łódzkim – zaledwie 5,7%. W odniesieniu do 7 grup zawodów 

Podlasia, deficyt ma charakter permanentny (występuje stale na przestrzeni lat 2016-2018: 

diagności samochodowi, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, 

operatorzy obrabiarek skrawających, pielęgniarki i położne, samodzielni księgowi, spawacze 

oraz szefowie kuchni).  

82% zwodów zostało zaklasyfikowanych do warstwy „zrównoważone”, gdzie popyt na 

pracowników o konkretnych kwalifikacjach jest przybliżony do podaży tego rodzaju 

pracowników. Niepokojące jest jednak to, że na Podlasiu odnotowano dość wysoki odsetek 

zawodów nadwyżkowych, których występowanie może sygnalizować przestarzały system 

 
91 Łączna wartość kategorii wybranych do jednostki analizy (kody SIO) 
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kształcenia i brak reakcji na aktualne potrzeby rynku pracy (wynik regionu to 5,2% przy 1,8% 

w Polsce). Zawody nadwyżkowe w skali regionu to: ekonomiści, nauczyciele przedmiotów 

ogólnokształcących, operatorzy maszyn włókienniczych, pedagodzy, rolnicy i hodowcy, 

specjaliści administracji publicznej, specjaliści technologii żywności i żywienia oraz technicy 

mechanicy. 

 Wskaźnik z powyższej tabeli o nazwie „pracowitość” pokazuje jaki odsetek 

mieszkańców Podlasia podejmuje pracę zarobkową w odniesieniu do całej społeczności 

regionu – 35,5% (wynik poniżej średniej krajowej). 

Poniższa tabela prezentuje wszystkie zawody deficytowe w województwie podlaskim. 

Tabela 19. Wykaz wszystkich zawodów deficytowych (n=20) w województwie podlaskim wraz 

z przypisaną sekcją PKD 

Zawody deficytowe PKD Zawody deficytowe PKD 

Cieśle i stolarze budowlani C 
Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót 

ziemnych 
F 

Cukiernicy C Operatorzy obrabiarek skrawających C 

Diagności samochodowi G Piekarze C 

Elektrycy, elektromechanicy 

i elektromonterzy 
C Pielęgniarki i położne Q 

Fryzjerzy S 
Projektanci i administratorzy baz 

danych, programiści 
J 

Kierowcy samochodów ciężarowych 

i ciągników siodłowych 
H Robotnicy obróbki drewna i stolarze C 

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży C Samodzielni księgowi M 

Kucharze I Spawacze C 

Magazynierzy H Szefowie kuchni I 

Monterzy instalacji budowlanych F Ślusarze C 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Barometr Zawodów 2018 oraz dane MEN 

Liczba zawodów deficytowych w województwie podlaskim sukcesywnie zwiększa się. 

W 2016 roku najbardziej poszukiwanych grup zawodów było 10, następnie w 2017 roku – 14, 

a w 2018 roku będzie notowany 42% wzrost względem roku poprzedniego, tj. wystąpi deficyt 

w 20 grupach zawodów. Do najczęstszych przyczyn deficytowości pracowników zaliczyć 

należy: 

• niesłabnący wysoki popyt na pracowników w kluczowych dla rozwoju 

województwa branżach, zwłaszcza w budowlanej, gastronomicznej oraz 
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w przemyśle i transporcie, i charakterystyczna dla dwóch pierwszych branż 

rotacyjność oraz sezonowość, 

• oferowane warunki pracy, w tym niskie wynagrodzenia oraz system czasu pracy, 

• starzenie się kandydatów do pracy i brak prostej zastępowalności pokoleniowej, 

• odpływ pracowników do innych regionów i za granicę, 

• niska mobilność zawodowa długotrwale bezrobotnych, 

• brak wymaganego doświadczenia zawodowego lub/i kompetencji (w tym 

pełnego pakietu uprawnień, np. w przypadku kierowców TIR) 92. 

Tabela 20. Wykaz najpopularniejszych kierunków kształcenia zawodowego w województwie podlaskim 

Pozycja 

w rankingu 

liczby 

uczniów 

 

Symbol 

zawodu 

Nazwa zawodu Uczniowie Absolwenci 

Deficytowe 

/zrównoważone 

/nadwyżkowe 

2. 343404 
Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
2 194 368 Nadwyżkowe 

4. 331403 Technik ekonomista 1 057 105 Nadwyżkowe 

7. 314207 Technik rolnik 890 104 Nadwyżkowe 

1. 351203 Technik informatyk 2 818 198 Zrównoważone 

3. 514207 Technik usług kosmetycznych 1 183 184 Zrównoważone 

5. 334306 Technik administracji 1 034 94 Zrównoważone 

6. 325509 
Technik bezpieczeństwa 

i higieny pracy 
940 92 Zrównoważone 

8. 422402 Technik hotelarstwa 831 123 Zrównoważone 

9. 311204 Technik budownictwa 827 119 Zrównoważone 

10. 311513 
Technik pojazdów 

samochodowych 
727 123 Zrównoważone 

Suma 27 181 3 971  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Barometr Zawodów 2018 oraz dane MEN 

W województwie podlaskim największą liczbę uczniów stanowią technicy informatyki 

– 10,37%, oraz technicy żywienia i usług gastronomicznych – 8,07% wszystkich uczniów 

szkół zawodowych sklasyfikowanych w ramach kształcenia zawodowego typologii SIO. 

Pozostałe zawody nie osiągały już tak wysokich odsetków procentowych w powyższym 

 
92 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Barometr Zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w 

województwie podlaskim, Kraków 2017, s. 15-16. 
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rankingu: technik usług kosmetycznych (4,35%), technik ekonomista (3,89%), technik 

administracji (3,80), technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3,46), technik rolnik (3,27%). 

Na podstawie powyższych danych nie można określić wiodących specjalizacji, co wynika 

z dużego zróżnicowania preferencji uczniów z podlaskich szkół zawodowych. 

Warto podkreślić, że najwięcej absolwentów zakończyło system edukacji w 2017 r. na 

profilu żywienie i usługi gastronomiczne – 368. 

Odnotowania wymaga fakt, że wśród najczęściej wybieranych zawodów w modelu 

kształcenia, aż trzy mają charakter nadwyżkowy. Niepokojące jest to, że technik żywienia 

i usług gastronomicznych, technik ekonomista oraz technik rolnik, znajdują się na czołowych 

miejscach pod względem liczby uczniów. Barometr Zawodów przypisuje te specjalizacje do 

warstwy z ograniczonymi szansami zatrudnienia na rynku pracy. 

Poniżej przedstawione zostały zawody, które w największym stopniu reprezentują 

różnego rodzaju placówki szkolenia zawodowego. Daje to pewien obraz tego, z jaką skalą 

zjawiska mierzy się system edukacji zawodowej i jak duży potencjał do zagospodarowania 

w tym zakresie mają przedstawiciele poszczególnych branż, którzy zechcą umożliwić 

praktyki zawodowe w swoich firmach. 

Łączny godzinowy wymiar praktycznego szkolenia zawodowego nie może być 

mniejszy niż: 60% w przypadku szkół branżowych i ZSZ oraz 50% w odniesieniu do 

techników i szkół policealnych. 

Tabela 21. Minimalna liczba godzin praktycznego kształcenia zawodowego 

Nazwa zawodu Uczniowie Rodzaj szkoły 
Liczba godzin obowiązkowych 

praktyk u pracodawcy 

Technik informatyk 2 194 Technikum 220 - 735 

Technik usług 

kosmetycznych 
1 183 Szkoła policealna 240 - 800 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 
676 Szkoła branżowa 970 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Barometr Zawodów 2018 oraz dane MEN 

Liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego 

systemu kształcenia, wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

praktycznej nauki zawodu z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1644.: 

a) w przypadku Szkoły Branżowej I Stopnia może być równa łącznemu 

tygodniowemu wymiarowi godzin kształcenia zawodowego praktycznego, 
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b) w przypadku branżowej szkoły II stopnia, technikum i szkoły policealnej – 

od 30% do 100% łącznego tygodniowego wymiaru godzin kształcenia 

zawodowego praktycznego93. 

Poniżej przedstawione zostały zalecenia w kwestii minimalnej liczby praktycznego 

kształcenia zawodowego: 

a) w zasadniczej szkole zawodowej – 970 godzin w ciągu 3 lat edukacji, 

b) w technikum oraz w szkole policealnej – nie mniej niż 30% liczby godzin 

kształcenia zawodowego praktycznego określonej w ramowym planie 

nauczania, tj. odpowiednio:  

• w technikum: od 220 do 735 godzin zajęć w czteroletnim okresie 

nauczania,  

• w szkole policealnej dla młodzieży: od 240 do 800 godzin zajęć 

w dwuletnim okresie nauczania94.  

Warto również przyjrzeć się popularności zawodów, w podziale na poszczególne typy 

szkół dedykowanych szkolnictwu zawodowemu.  

Tabela 22. Uczniowie w ZSZ i Branżowych Szkołach I Stopnia w województwie podlaskim wg liczebności 

w najpopularniejszych kierunkach kształcenia 

Pozycja 

w rankingu 

liczby 

uczniów 

Symbol 

zawodu 
Nazwa zawodu Uczniowie 

Deficytowe 

/zrównoważone 

/nadwyżkowe 

1. 723103 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 
676 Zrównoważone 

2. 512001 Kucharz 554 Deficytowe 

3. 712905 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

342 Deficytowe 

Suma wszystkich uczniów 3 370 ND 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Barometr Zawodów 2018 oraz dane MEN 

Dwa z trzech najliczniej reprezentowanych kierunków kształcenia w zasadniczych 

szkołach zawodowych oraz szkołach branżowych na terenie województwa podlaskiego, 

a więc kucharze oraz monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

 
93 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 24 sierpnia 

2017 r., poz. 1644. 
94 Ibidem 
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odpowiadają zapotrzebowaniu rynku. Wszystkie te zawody należą do grupy zawodów 

deficytowych. Mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem zrównoważonym. 

Tabela 23. Uczniowie w technikach w województwie podlaskim wg liczebności w najpopularniejszych 

kierunkach kształcenia 

Pozycja 

w rankingu 

liczby 

uczniów 

Symbol 

zawodu 
Nazwa zawodu Uczniowie 

Deficytowe 

/zrównoważone 

/nadwyżkowe 

1. 343404 
Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
2194 Nadwyżkowe 

2. 351203 Technik informatyk 2103 Zrównoważone 

3. 331403 Technik ekonomista 1057 Nadwyżkowe 

Suma wszystkich uczniów 15 658 ND 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Barometr Zawodów 2018 oraz dane MEN 

W technikach na terenie województwa podlaskiego problem stanowi nadwyżkowość 

chętnie wybieranych przez uczniów zawodów. Taki stan rzeczy może być problematyczny 

w sytuacji zetknięcia się absolwentów z rzeczywistością regionalnego rynku pracy. Jedynie 

specjalizacja informatyczna daje lepsze perspektywy w kontekście danych Barometru 

Zawodów. Fakt ten posiada pełne uzasadnienie ze względu na globalną cyfryzację informacji 

i stałe zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów. Ponadto, osoby o takim wykształceniu 

łatwiej adaptują się do potrzeb rynku, ze względu na szeroki zakres pojęciowy zawodu 

„informatyk” oraz przez fakt posiadania kompetencji, które mogą być przydatne przy 

wykonywaniu wielu innych prac zawodowych.  

Tabela 24. Uczniowie w szkołach policealnych w województwie podlaskim wg liczebności 

w najpopularniejszych kierunkach kształcenia 

Pozycja 

w rankingu 

liczby 

uczniów 

Symbol 

zawodu 
Nazwa zawodu Uczniowie 

Deficytowe 

/zrównoważone 

/nadwyżkowe 

1. 514207 
Technik usług 

kosmetycznych 
1 183 Zrównoważone 

2. 334306 Technik administracji 1 034 Zrównoważone 

3. 325509 
Technik bezpieczeństwa 

i higieny pracy 
940 Zrównoważone 

Suma wszystkich uczniów  ND 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Barometr Zawodów 2018 oraz dane MEN 
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Najpopularniejsze zawody wybierane w szkołach policealnych reprezentują grupę 

zawodów zrównoważonych. Technik administracji oraz technik bezpieczeństwa i higieny 

pracy posiadają kompetencje, które mogą być przydatne w wielu obszarach zawodowych. 

Technik usług kosmetycznych to dosyć wąska specjalizacja, zdominowana przez kobiety. 

7.3. Inteligentne Specjalizacje 

Idea inteligentnych specjalizacji Podlasia bazuje na trzech kluczowych wymiarach, 

które zostały zawarte w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne 

specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3)”95: 

1. Rdzeń specjalizacji „Innowacje w obszarach, w których już dziś województwo 

posiada ponadprzeciętny potencjał”: 

a. Przemysł rolno spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości: 

• rolnictwo 

• przemysł spożywczy (produkcja i przetwórstwo mleka) 

• żywność wysokiej jakości 

• logistyka 

• dystrybucja 

• robotyka 

• technologie informacyjno-komunikacyjne 

b. Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane 

łańcuchem wartości: 

• przetwórstwo metali 

• produkcja maszyn i urządzeń 

• produkcja statków i łodzi 

• robotyka 

• technologie informacyjno-komunikacyjne 

c.  Sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem 

wartości: 

• diagnostyka chorób cywilizacyjnych 

• genetyka i biologia molekularna 

 
95 Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 

2015-2020+, Zarząd Województwa Podlaskiego (RIS3), lipiec 2015, s.9-10 
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• produkty lecznicze 

• nowoczesne metody terapii 

• inżynieria medyczna 

• biotechnologia, bioinformatyka 

• medycyna regeneracyjna, srebrna gospodarka 

• rehabilitacja, fizykoterapia, turystyka zdrowotna 

• implanty medyczne 

d. Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem 

wartości: 

• ekoinnowacje 

• ekorozwój 

• rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne 

• pozyskiwanie i przetwarzanie drewna 

• odnawialne źródła energii 

• budownictwo ekologiczne 

• technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz ekologii 

2. Specjalizacje wschodzące „Innowacje w sektorach o dużym potencjale wzrostu” 

Chodzi o wszystkie sektory spełniające kryterium regionalnego wzrostu zatrudnienia, 

przekraczającego dynamikę krajową. 

3. Pozostałe 

Dowolne sektory, które nie zostały wymienione w rdzeniu specjalizacji oraz 

w specjalizacjach wschodzących. Ich operacjonalizacja dokonywana jest każdorazowo dla 

danego projektu B+R+I (Badań, Rozwoju i Innowacji) na wniosek zainteresowanych 

podmiotów, w ramach mechanizmu elastyczności. 

Wspomniany powyżej dokument strategiczny wyznacza cel nadrzędny - wzrost 

aktywności innowacyjnej oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw w regionie, realizowany 

w oparciu o trzy cele szczegółowe: kapitał ludzki dla innowacji, przedsiębiorczość 

w powiązaniu z innowacyjnością, konkurencyjność przez innowacje. Celom planu 

odpowiadają liczne kierunki działań, skorelowane z nimi instrumenty wsparcia oraz ogólne 

kryteria wyboru projektów B+R+I. 

W woj. podlaskim Grupa Robocza odpowiedzialna za opracowanie specjalizacji 

regionu zdecydowała się pójść trochę inną drogą i nie ograniczać ich, do wąskiego zakresu 
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tematycznego. Dokładny opis specjalizacji pokazuje nam, że tak naprawdę każda firma może 

być zaliczona do branż określonych jako inteligentne specjalizacje, co z punktu widzenia 

przedsiębiorstw jest szansą, gdyż będą mogli uzyskać finansowanie ze środków nowej 

perspektywy finansowej na prace badawczo-rozwojowe będące podstawą wzrostu 

innowacyjności i konkurencyjności96. 

Inteligentne Specjalizacje Podlasia powinny stanowić kierunkowskaz do kształtowania 

i korekty programów nauczania. Umożliwi to włączenie edukacji zawodowej w nowoczesny 

ekosystem, złożony ze szkolnictwa wyższego, pracodawców i jednostek samorządu 

terytorialnego. Warto podkreślić, że w proces tworzenia RIS zaangażowano środowisko 

szkolnictwa wyższego i zawodowego. W tym celu zostały przeprowadzone warsztaty 

z interesariuszami. Proces przedsiębiorczego odkrywania w celu opracowania Planu 

przebiega przy zaangażowaniu władz samorządu województwa i ekspertów wspólnie 

z podmiotami lokalnych innowacji, takimi jak przedstawiciele środowisk gospodarczych, 

świata nauki, administracji publicznej oraz społeczeństwa i użytkowników, według idei 

poczwórnej helisy97. 

8. Analiza SWOT programów nauczania szkół i instytucji 

kształcenia zawodowego pod kątem wymogów specyfiki 

współczesnego rynku pracy (w skali województwa i kraju) 

Jednym z kluczowych aspektów mających wpływ na jakość kształcenia zawodowego 

jest sposób tworzenia programów nauczania na poziomie szkoły. W przypadku nauczania do 

zawodu, każdy program musi uwzględniać siedem kluczowych atrybutów kształcenia 

zawodowego: 

a) ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, 

b) cele kształcenia w zawodzie, 

c) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w kontekście: BHP, PDG, 

JOZ, KPS, OMZ, 

d) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, 

stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, 

 
96 A. Miara, Regionalne Specjalizacje województwa podlaskiego - przykład budowania specjalizacji polskich 

regionów, „Studia KPZK”, nr 170/2016, s.302 
97 Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego…, s. 18. 
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e) efekty kształcenia właściwe dla każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym 

zawodzie, 

f) warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, 

g) minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, określoną w części III 

podstawy98. 

8.1. Analiza sposobów tworzenia programów nauczania 

Jednym z kluczowych aspektów mających wpływ na jakość kształcenia zawodowego 

jest sposób tworzenia programów nauczania na poziomie szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem jej typów. Poniżej została przedstawiona analiza województwa podlaskiego 

na tle reszty kraju, pod kątem sposobu opracowywania programów nauczania.  

Tabela 25. Model opracowywania programów nauczania pod kątem możliwych do porównania 

wskaźników (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raportu z powszechnego monitorowania procesu wdrażania 

podstaw programowych kształcenia w zawodach w województwie podlaskim, KOWEZiU 2013 oraz A. Pfeiffer 

Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych 

kształcenia w zawodach 2013-2015, Warszawa 2015 

W województwie podlaskim, w zdecydowanej większości analizowanych przypadków 

programy tworzono zbiorowo (90,6%). Patrząc przez pryzmat typu szkoły widać, że działania 

indywidualne w tym zakresie relatywnie najczęściej prowadziły ZSZ (28,6%). W skali kraju 

odsetek był ponad dwukrotnie niższy – 13,5%. Podlaskie technika równie często 

wykorzystują proces 1-osobowy przy tworzeniu programów nauczania (7,1% względem 8% 

dla Polski). W przypadku szkół policealnych odnotowano brak działań indywidualnych 

w regionie, przy 9% w Polsce. 

 
98 Ibidem, s. 8 

Region Typ szkoły Indywidualnie Zespołowo 

Podlaskie 

Szkoła policealna 0,0 100,0 

Technikum 7,1 92,9 

ZSZ 28,6 71,4 

Polska 

Szkoła policealna 9,0 91,0 

Technikum 8,0 92,0 

ZSZ 13,5 86,5 
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W zaledwie 17,5% szkół w województwie podlaskim, przy tworzeniu programów 

wykorzystywano szablony opracowane przez wydawnictwa. Najczęściej takie rozwiązanie 

wdrażali nauczyciele szkół policealnych – 57,1%. Jednakże, w przypadku gdy szkoły nie 

korzystały z pomocy wydawnictw, to aż 77% nauczycieli sięga po wzorce zaproponowane 

przez KOWEZiU (taki model występował we wszystkich szkołach policealnych, w 8/10 

technikach oraz w 1/3 ZSZ). Tak wysoki stopień wykorzystania w placówkach oświaty 

kształcenia zawodowego przykładowych planów nauczania opracowanych przez KOWEZiU, 

świadczyć może o dosyć mało kreatywnym podejściu dydaktyków99. 

Powszechność stosowania gotowych programów może rodzić przykrą konsekwencję 

w postaci niewielkich modyfikacji programów, w tym: ograniczonej liczby konsultacji 

i biernej postawy względem pracodawców. Warto zatem przyjrzeć się dokładniej temu, czy 

programy są z nimi konsultowane i jak województwo podlaskie wypada w tym zakresie 

w skali kraju. Jak wynika z poniższej tabeli, w regionie brakuje tego typu interakcji. Jednakże 

korzystne trendy odnotowano w zasadniczych szkołach zawodowych oraz policealnych. Jest 

to bardzo ważny punkt analizy w kontekście postulatu dualnego systemu szkolnictwa 

zawodowego. 

Tabela 26 Współpraca z pracodawcami w zakresie opracowywania programów nauczania (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raportu z powszechnego monitorowania procesu wdrażania 

podstaw programowych kształcenia w zawodach w województwie podlaskim, KOWEZiU 2013 oraz A. Pfeiffer 

Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych 

kształcenia w zawodach 2013-2015, Warszawa 2015 

Regionalne szkoły raczej niechętnie konsultują programy nauczania z przyszłymi 

pracodawcami swoich uczniów (35,1%). Jednak w przypadku szkół policealnych miało to 

 
99 Raportu z powszechnego monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w 

zawodach w województwie podlaskim…, s. 35-36 

Region Typ szkoły 
Czy była podejmowana współpraca? 

Nie Tak 

Podlaskie 

Szkoła policealna 43 47 

Technikum 73 27 

ZSZ 33 63 

Polska 

Szkoła policealna 74 26 

Technikum 64 36 

ZSZ 77 23 
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miejsce prawie w połowie analizowanych przypadków (47%), przy średniej dla kraju – 26%. 

W technikach województwa podlaskiego zjawisko występuje rzadziej (27%), niż w całym 

kraju (36%). Taki stan rzeczy niesie ryzyko niedostosowania kwalifikacji i umiejętności 

absolwentów szkół technicznych do potrzeb pracodawców na lokalnych rynkach pracy. 

Region wypada zdecydowanie lepiej w kontekście współpracy ZSZ z pracodawcami (63% 

względem 23% w skali kraju)100. 

Na podstawie raportu101 najczęstszymi formami współpracy są zajęcia praktyczne, 

praktyki zawodowe a także konsultacje, pozyskiwanie materiałów szkoleniowych oraz 

organizacja wycieczek przedmiotowych. Biorąc pod uwagę wyróżniającą się w regionie firmę 

Mlekovita, która jest liderem w przetwórstwie mleka, należy podkreślić wyróżniającą się 

współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Wysokiem 

Mazowieckiem, dzięki czemu szkoła uzyskała tytuł najlepszej szkoły w branży gastronomia 

i produkcja spożywcza.102 Sukces ten zawdzięcza się ścisłej współpracy pomiędzy szkołą a 

przedsiębiorstwem. 

Istnieje również możliwość weryfikacji na poziomie regionalnym, skali zjawiska 

dotyczącego konsultacji programowych w odniesieniu do innych, niż pracodawcy podmiotów 

(wyk. 9). Programy nauczania w województwie podlaskim były w większości konsultowane 

z zespołem nauczycieli właściwych dla danego zawodu (68,1%), aczkolwiek rzadziej 

korzystano z opinii eksperckiej nauczyciela metodycznego oraz konsultanta (obie kategorie 

po 23,4%). O bardzo ubogim zakresie opiniowania świadczą także niższe odsetki wskazań 

regionalnych na: konsultacje z pracodawcami (14,9%), czy pracownikami naukowymi 

(12,8%). Nie odnotowano wcale porad przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych. Najsłabiej 

pod kątem konsultowania programów nauczania wypadły podlaskie szkoły policealne, gdyż 

co trzecia tego typu placówka zgłaszała całkowity brak opiniowania programu nauczania. 

Dodatkowo, odpowiedzi „nie był w ogóle opiniowany” udzieliło 7,9% dyrektorów podlaskich 

techników. Natomiast tego typu odpowiedzi nie występowały w ZSZ. 

  

 
100 Ibidem, s. 37 
101 Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość i przyszłość. Krajowy Ośrodek 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 
102 https://edukator.ore.edu.pl/zespol-szkol-zawodowych-im-stanislawa-staszica-w-wysokiem-

mazowieckiem-najlepsza-szkola-w-branzy-gastronomia-i-produkcja-spozywcza/ 
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Wykres 9. Konsultacje programów nauczania w województwie podlaskim – jaki podmiot był 

zaangażowany w proces (analiza odpowiedzi wielokrotnych w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raportu z powszechnego monitorowania procesu wdrażania 

podstaw programowych kształcenia w zawodach w województwie podlaskim, KOWEZiU 2013 

Zdecydowana większość szkół w regionie dba o wysokie umiejętności z branżowego 

języka obcego, traktując tą umiejętność jako konieczną do wykonywania danego zawodu 

(88% badanych placówek zadeklarowało współpracę nauczycieli JOZ z nauczycielami 

przedmiotów zawodowych). Jest to bardzo dobra przesłanka ze względu na bardzo szeroką 

bibliografię oraz materiały edukacyjne dostępne w języku angielskim. Wysokie umiejętności 

językowe absolwentów przekładają się również na możliwość łatwej współpracy ze 

specjalistami z zagranicy oraz możliwość podjęcia pracy w innych krajach. 

Tabela 27. Współpraca nauczycieli JOZ z nauczycielami kształcenia zawodowego (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raportu z powszechnego monitorowania procesu wdrażania 

podstaw programowych kształcenia w zawodach w województwie podlaskim, KOWEZiU 2013 oraz A. Pfeiffer 

Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych 

kształcenia w zawodach 2013-2015, Warszawa 2015 

8,5

12,8

23,4

23,4

14,9

68,1

Brak konsultacji

Pracownik naukowy

Nauczyciel doradca metodyczny

Nauczyciel konsultant

Pracodawcy

Zespół nauczycieli właściwych dla zawodu

Region Typ szkoły 
Czy była podejmowana współpraca? 

Nie Tak 

Podlaskie 

Szkoła policealna 29 71 

Technikum 7 93 

ZSZ 33 67 

Polska 

Szkoła policealna 27 73 

Technikum 25 75 

ZSZ 32 68 
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W województwie podlaskim najgorszy wynik uzyskały ZSZ – 33% wskazań 

negatywnych (jednak w skali kraju był podobny odsetek przemawiający za brakiem 

współpracy 32%). Na tle Polski bardzo podobnie wypadły także podlaskie szkoły policealne 

(średni co siódma inwestuje w kompetencje językowe). Region wypadał zdecydowanie 

najlepiej w odniesieniu do technikum (93% pozytywnych wskazań względem 75% w skali 

kraju). Dobra znajomość obcego języka zawodowego znacząco wpływa na zwiększenie szans 

młodzieży na rynku pracy. Wskaźniki Podlasia świadczą o próbach ukierunkowywania 

kształcenia językowego na wykształcenie specyficznych umiejętności językowych koniecznych 

do wykonywania danego zawodu w środowisku międzynarodowym (za granicą lub 

w zespołach złożonych z przedstawicieli różnych narodowości)103.  

8.2. Szkolenie praktyczne – analiza zagadnienia 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 marca 2017 r., Dz.U.703, ustalające 

ramowy plany nauczania dla Branżowych Szkół I Stopnia, Techników i Szkół Policealnych, 

stanowi podstawę do ustalenia minimalnej liczby godzin, którą należy przeznaczyć na 

praktyczne szkolenie zawodowe. 

Tabela 28. Ustawowy wymiar minimalny tygodniowej liczby godzin przeznaczonych w Branżowej Szkole 

I stopnia na kształcenie zawodowe 

Wskaźnik Klasa I Klasa II Klasa III Razem 

Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne 12 18 20 50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 marca 2017 r., 

Dz.U.703 

W kontekście szkoły branżowej I stopnia podziału godzin przeznaczonych na 

kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w danym zawodzie dokonuje dyrektor szkoły, 

z tym że wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne nie może być 

niższy niż 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.  

Tabela 29. Ustawowy wymiar minimalny tygodniowej liczby godzin przeznaczonych w Szkole Policealnej 

na kształcenie zawodowe 

Wskaźnik Klasa I Klasa II Razem 

Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne 25 25 50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 marca 2017 r., 

Dz.U.703 

 
103 Ibidem, s. 40 
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W kontekście szkół policealnych podziału godzin przeznaczonych na kształcenie 

zawodowe teoretyczne i praktyczne w danym zawodzie dokonuje dyrektor szkoły, z tym że 

wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne nie może być niższy niż 

60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.  

Tabela 30. Ustawowy wymiar minimalny tygodniowej liczby godzin przeznaczonych w Technikum na 

kształcenie zawodowe 

Wskaźnik Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Razem 

Kształcenie zawodowe teoretyczne 

i praktyczne 
9 10 11 12 9 51 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 marca 2017 r., 

Dz.U.703 

W kontekście technikum podziału godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe 

teoretyczne i praktyczne w danym zawodzie dokonuje dyrektor szkoły, z tym że wymiar 

godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne nie może być niższy niż 50% 

godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe. 

Liczba godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe jest uwarunkowana w dużej 

mierze przez rodzaj szkoły. Podział godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe 

w danym zawodzie (zarówno teoretyczne jak i praktyczne) jest także zróżnicowany na 

przestrzeni lat w toku podejmowanej edukacji. Są to bardzo ważne czynniki, mające wpływ 

na ustalenie planów nauczania. Powinny one determinować zakres podejmowanej współpracy 

z pracodawcami i ustalać jej przebieg, w perspektywie kilku kolejnych lat.  

Poniższa tabela ma charakter poglądowy i zawiera przykładowe zestawienie godzinowe 

kluczowych wskaźników w kontekście wcześniej analizowanych zawodów na Podlasiu. 

Minimalna liczba godzin przeznaczonych na poszczególne kategorie kształcenia jest nie 

tylko uzależniona od rodzaju danej szkoły. Istnieje również spore zróżnicowanie 

w odniesieniu do konkretnego zawodu. I tak, np. w przypadku kucharza, techników: 

informatyki, usług kosmetycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz administracji, czas 

poświęcony na naukę głównej kwalifikacji zdecydowanie przeważa nad wspólnymi efektami 

kształcenia dla danego obszaru kształcenia. Natomiast proporcje dla technika żywienia i usług 

gastronomicznych względem tych dwóch kategorii, kształtują się dokładnie odwrotnie. 

W przypadku mechanika pojazdów proporcje godzinowe są mocno do siebie zbliżone. 

 Przy opracowywaniu zindywidualizowanych programów nauczania należy starannie 

przeanalizować relacje pomiędzy wspólnymi efektami i główną kwalifikacją. Umożliwia to 
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kształtowanie modułowych programów nauczania, zgodnych z postulatem kształcenia 

dualnego i opracowywać bazę wiedzy teoretycznej, stanowiącej punkt wyjścia do określenia 

liczby godzin kształcenia praktycznego. 

Tabela 31. Analiza wybranych zawodów w odniesieniu do rozporządzeń w sprawie szkolnictwa 

zawodowego w kontekście wymiaru godzinowego 

Rodzaj  

szkoły 

Nazwa  

zawodu 

Minimalna liczba godzin przeznaczona na: 

Wspólne 

efekty 

kształcenia 

Główna 

kwalifikacja 

Dodatkowe 

kwalifikacje 

Praktyka 

zawodowa 

Teoria 

zawodowa 

ZSZ/branżowe 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 
430 450 1 960 640 

ZSZ/branżowe Kucharz 300 700 1 970 640 

ZSZ/branżowe 

Monter zabudowy i 

robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

350 600 1 970 640 

Technikum 
Technik żywienia  

i usług 

gastronomicznych 

700 300 - 750 750 

Technikum Technik informatyk 250 650 + 450* - 750 750 

Technikum Technik ekonomista 280 470 + 520* 1 750 750 

Policealna 
Technik usług 

kosmetycznych 
330 510 + 510* - 800 800 

Policealna 
Technik 

administracji 
280 910 - 800 800 

Policealna 
Technik 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

430 650 - 250** 255** 

* dwa podstawowe obszary zawodowe, ** 1,5 roczny cykl kształcenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 marca 2017 r., 

Dz.U.703, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 marca 2017 r., Dz.U.860 w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach oraz przykładowych planów nauczania przedmiotowego kształcenia 

zawodowego, publikowanych przez ORE 

 Na podstawie danych z powyższej tabeli widać, że kucharz, mechanik pojazdów 

samochodowych oraz monter zabudowy, to specjalizacje silnie ukierunkowane na praktykę 

zawodową. Potwierdza to relatywnie największa różnica godzinowa, pomiędzy aspektem 

praktycznym a teoretycznym. 
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8.3. Analiza SWOT 

Analiza SWOT to technik analityczna, stosowana powszechnie w planowaniu 

strategicznym. Jej użycie ma na celu klasyfikację informacji na temat danego wycinka 

rzeczywistości, w celu określenia: 

1. S (Strengths) – mocnych stron, czyli tego, co stanowi pozytywne aspekty w badanym 

zakresie;  

2. W (Weaknesses) – słabych stron, czyli tego, co stanowi negatywne aspekty; 

3. O (Opportunities) – szans, czyli tego, co należy upatrywać jako kierunek dobrej 

zmiany;  

4. T (Threats) – zagrożeń, czyli tego to, co budzi lęki, może prowadzić zmiany 

w niepożądanym kierunku104. 

Tabela 32. Analiza SWOT województwa podlaskiego w kontekście sytuacji na rynku edukacyjnym 

kształcenia zawodowego105 

Silne strony Słabe strony 

a) Baza technodydaktczna odpowiada 

zalecanym warunkom opisanym w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach 

b) Niski współczynnik skali zjawiska NEET w 

kraju 

c) Zgodność wymiaru praktyk zawodowych 

z podstawą programową kształcenia w 

zawodach 

d) Stabilizacja w liczbie szkół zawodowych 

e) Wyższy od średniej krajowej odsetek 

obrazujący uzyskanie świadectw 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

f) Aktywne działania promocyjne szkół 

zawodowych służące poprawie wizerunku 

lokalnego szkolnictwa zawodowego 

g) Wysoki odsetek nauczycieli dyplomowanych 

h) Szkolne plany nauczania obejmujące pełny 

cykl edukacyjny 

 

a) Fragmentaryczna partycypacja 

przedstawicieli pracodawców i doradców 

zawodowych w opracowywanie planów 

nauczania 

b) Struktura przedmiotowa programów 

nauczania, która wiąże się z 

przypadkowością podejmowania procesów 

nauczania wśród uczniów 

c) Brak doradztwa zawodowego w podlaskich 

szkołach zawodowych 

d) Kształcenie w zawodach nadwyżkowych, 

które skorelowane są z Inteligentnymi 

Specjalizacjami 

e) Niekorzystne trendy w przypadku 

aktywności zawodowej oraz stopy 

bezrobocia młodych osób w wieku 15-29 lat 

f) Słabo rozwinięty system pozaszkolnych form 

doskonalenia i dokształcania zawodowego 

g) Niedostosowanie kompetencyjno-

kwalifikacyjne zasobów pracy 

h) Słabe powiązania szkolnictwa ze sferą 

gospodarczą oraz zmniejszający się udział 

kształcenia zawodowego w systemie 

edukacyjnym województwa 

i) Wysoki odsetek zawodów zrównoważonych  

 
104 M. Asejczyk-Woroniecka, Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami 

administracji terytorialnej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 6/2016 (84) cz.1. 
105 Problematyka odnosi się od zagadnień tematycznych, które zostały omówione w niniejszym raporcie oraz 

do wniosków końcowych podlaskiego raportu z monitoringu KOWEZiU 2013 
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Szanse Zagrożenia 

a) Optymalizacja efektów kształcenia 

wspólnych dla wszystkich zawodów 

b) Rozwój współpracy z pracodawcami przy 

opracowywaniu programów nauczania 

c) Zmiany w ofercie edukacyjnej pod kątem 

uruchomienia kształcenia w nowych 

zawodach 

d) Badania losów absolwentów 

e) Szkolenia dla kadry nauczycielskiej 

(wdrażanie PPKZ, zarzadzanie zespołem) 

f) Rekomendacje nauczycieli kształcenia 

zawodowego warunkujące wybór 

przedmiotów realizowanych na poziomie 

rozszerzonym 

g) Przystosowany do oczekiwań rynku obszar 

elektryczno-elektroniczny 

h) Wzrost znaczenia doradztwa zawodowego w 

ZSZ 

i) Reorientacja zawodowa osób odchodzących 

z rolnictwa 

a) Zbyt częste wykorzystywanie gotowych 

planów nauczania autorstwa KOWEZiU 

b) Praktyczna nauka zawodu realizowana 

głównie w pracowniach szkolnych z 

pominięciem rzeczywistych warunków pracy 

c) Zagrożony deficytem obszar medyczno-

społeczny 

d) Ujemne saldo migracji 

e) Brak trwałości efektów wykorzystania 

środków EFS 

f) Ujemny przyrost naturalny 

g) Wskaźniki skolaryzacji netto poniżej pułapu 

krajowego w latach 2002-2016 

h) Napływ ludności z Białorusi (problem 

zezwoleń na pracę) 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

9. Rekomendacje dotyczące analizowanych programów nauczania 

w szkołach i instytucjach kształcenia zawodowego 

Na podstawie przeprowadzonej analizy desk reserach odnośnie województwa 

zachodniopomorskiego przygotowane zostały rekomendacje w  kilku obszarach. 

Najważniejszym jest, aby przy tworzeniu programów nauczania opracowywać pewną 

strukturę, która będzie odnosić się do kwestii niezbędnych z punktu widzenia formalnego, ale 

też uwzględni efektywność wykreowanego dokumentu pod względem przydatności – w 

trakcie procesu dydaktycznego oraz, co najważniejsze, z punktu widzenia pracodawcy i 

ucznia jako przyszłego podmiotu na rynku pracy.  

Referencje zostały opracowane na podstawie kluczowych opracowań: 

• Raport z powszechnego monitorowania procesu wdrażania podstaw 

programowych kształcenia w zawodach w województwie podlaskim” dla projektu 

„Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych 

kształcenia w zawodach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa, grudzień 2013 rok106. 

 
106 Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania jakościowego wśród ekspertów, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 2011, s. 8-89 (zakres analizy rekomendacyjnej) 
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• Zawody przyszłości, czyli Raport z badań IDI przeprowadzonych w ramach 

projektu „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku kształcenia 

w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego”107.  

• Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród 

przedsiębiorstw metodą wywiadów telefonicznych CATI, Warszawa 2010 

Efektywne szkolnictwo zawodowe, jako kluczowy element nowoczesnej 

gospodarki (autorzy: Fundacja Warsaw Enterprise Institute), 

• Rynek pracy wyzwaniem, kształcenie zawodowe szansą (autorzy: Polsko-

Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), raport dostępny online 

• Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (autorzy: 

zespół Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości), raport dostępny online 

• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęta przez Radę Ministrów 14 

lutego 2017 r., 

• Strategia Rozwoju Edukacji 2007-2013 (autorzy: Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Sportu), 

• Monitor edukacji i kształcenia 2017 (autorzy: Komisja Europejska), 

 

1. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego 

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia” prowadzi zakrojoną 

na szeroką skalę akcje informacyjną, której celem jest zachęcenie środowiska związanego 

z kształceniem dualnym do rozwoju kompetencji zawodowych. Fundusze mają stanowić 

wsparcie w budowie relacji pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami. Środki 

zewnętrzne z poszczególnych projektów umożliwią placówkom zawodowym: 

a) wdrożenie modelu synergii w kontekście opracowywania programów nauczania 

wspólnie z pracodawcami, 

b) organizowanie zajęć praktycznych i praktyki zawodu dla uczniów, 

c) pozyskać partnerów biznesowych (lokalni przedsiębiorcy) do prowadzenia 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

d) zwiększyć udział pracodawców w organizacji praktyk i staży dla kadry 

nauczycielskiej kształcenia zawodowego, 

 
107 W. Broszkiewicz, Raport z badań IDI przeprowadzonych w ramach projektu „DUAL”, Rzeszów 2018, s. 

18-24 (zakres analizy rekomendacyjnej) 
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e) styczność uczniów i nauczycieli z nowoczesnymi systemami i technologiami, 

f) rozwój doradztwa zawodowego. 

Wsparcie otrzymają zwłaszcza uczniowie szkół zawodowych, którzy nie są 

młodocianymi pracownikami i nie uczestniczą w przygotowaniu zawodowym u pracodawców. 

Dotyczy to ok. 40% uczniów zasadniczych szkół zawodowych (60% uczniów tych szkół to 

młodociani pracownicy) oraz uczniów techników, na których w szczególności skupi się 

wsparcie. Ponadto ze wsparcia będą mogli skorzystać nauczyciele uczący zawodu. Będą 

mogli doskonalić swoje umiejętności we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy, np. poprzez 

praktyki i staże w przedsiębiorstwach. Dodatkowo szkoły zawodowe będą mogły skorzystać ze 

wsparcia w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego108. 

2. Cele 

Przed przystąpieniem do opisu umiejętności, jakie będzie posiadał przyszły absolwent, 

należy najpierw odpowiedzieć na kluczowe pytanie, które warunkuje powyższe: „do kogo tak 

naprawdę są kierowane programy kształcenia?”. Na tym etapie należy uwzględnić nie tylko 

nauczycieli i uczniów, czy też centra kształcenia praktycznego, ale także odnieść się do roli 

przedsiębiorców. Ważne też, aby uświadamiać pracodawców z tych obszarów województwa, 

gdzie panuje rynek pracodawcy, że wejście w interakcje z osobami odpowiedzialnymi za 

układanie programów nauczania leży w ich dobrze pojętym interesie, bo mając realny wpływ 

na programy nauczania, mogą kształcić kadry pod swoje potrzeby i tym samym zyskiwać 

przewagę konkurencyjną w postaci dobrze wykwalifikowanych pracowników109.  

Lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy można osiągnąć także przez ograniczenie 

naboru w obszarach nadwyżkowych i utworzyć w ich miejsce więcej kierunków kształcenia, 

tam, gdzie występują największe niedobory rąk do pracy w całym województwie. 

Permanentnie deficytowe zawody Podlasia to: diagności samochodowi, kierowcy 

samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, operatorzy obrabiarek skrawających, 

pielęgniarki i położne, samodzielni księgowi, spawacze oraz szefowie kuchni. Atutem 

województwa podlaskiego jest natomiast wysoki odsetek zawodów zrównoważonych 

(4. miejsce w kraju), co ułatwia wdrożenie powyższych postulatów. 

 
108 Rozwój kompetencji zawodowych, 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/poznaj_zasady_dzialania_programu/rozwoj

-kompetencji-zawodowych.html, dostęp: 04.07.2018 
109 Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania jakościowego wśród ekspertów, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 2011, s. 8 
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3. Efekty kształcenia  

Opisując efekty kształcenia charakterystyczne dla wszystkich zawodów, konkretnych 

obszarów i konkretnej kwalifikacji, warto traktować wytyczne wynikające z rozporządzeń 

jako istotny, ale jedynie, punkt odniesienia. Niestety praktyka pokazuje, że dotychczas 

kreowane programy były kalkami propozycji KOWEZiU. Taki stan rzeczy zadeklarowało aż 

3/4 dyrektorów podlaskich szkół zawodowych (policealne, technika, ZSZ), którzy nie 

zdecydowali się skorzystać z pomocy wydawnictw (82,5% całej próby badawczej). 

Dostosowywanie programów nauczania w tym zakresie powinno w szczególności 

uwzględniać potrzebę budowania stałej przewagi konkurencyjnej regionu.  

To właśnie w tym celu województwa tworzą inteligentne specjalizacje, oparte o klastry 

i inicjatywy klastrowe. Nowoczesna gospodarka tworzy potrzeby transsektoralnych 

umiejętności, które konieczne są do wdrażania innowacji. Województwo Podlaskie stawia 

głównie na rozwój przemysłu rolno-spożywczego, dlatego korzystanie z doświadczeń Grupy 

Mlekovita oraz Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol (liderzy krajowi) wydaje się być 

optymalnym rozwiązaniem strategicznym. 

 

„Jeśli pracodawcy mają problem ze zalezieniem wykwalifikowanych pracowników, więc pracownicy 

jeśli nie mają odpowiednich kwalifikacji do rynku pracy, to ciężko im znaleźć pracę, bo jest różnica 

w zainteresowaniu pracodawców, a kwalifikacjami pracowników”110 

 

Należy pamiętać, że preferencje wyboru zawodu przez młodych ludzi to wciąż 

opieranie się na modzie (przynajmniej w początkowej fazie wchodzenia w dorosłość). Taki 

model działania ogranicza szanse zdobywania ważnych na rynku pracy kwalifikacji. Dlatego 

konieczne jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych akcji informacyjno – promocyjnych, 

mających na celu popularyzowanie zawodów, na które istnieje realne zapotrzebowanie i które 

wpisują się w regionalny system innowacji oparty na Inteligentnych Specjalizacjach. 

4. Rozpowszechnianie informacji o zmianach w kształceniu zawodowym 

W województwie podlaskim większość nauczycieli kształcenia zawodowego (szkoły 

policealne, technika, ZSZ) przekazywała swoim uczniom informacje o możliwościach 

 
110 Ibidem, s. 24 
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dalszego kształcenia. Odnotowano 79,2% tego typu pozytywnych rekomendacji kadry 

nauczycielskiej. Dydaktycy zwracali głównie uwagę na kwalifikacyjne kursy zawodowe111. 

Partycypacja nauczycieli w akcje informacyjne wśród uczniów kształcenia 

zawodowego stanowi kluczowy element wspierający karierę zawodową młodych osób. 

Ścieżka rozwoju zawodowego w dużej mierze zależy także od mechanizmu badania losów 

absolwentów. W tym aspekcie konieczne jest wykorzystanie zasobów drzemiących w 

obserwatoriach rynku pracy i edukacji oraz w kontakcie bezpośrednim z absolwentami (np. 

ankietyzacja przez zakłady pracy). 

5. Ujednolicenie 

Niejednokrotnie uczniowie nie są zadowoleni z wyboru szkoły do jakiej uczęszczają – 

często takie decyzje podejmowane są pod wpływem koleżanek i kolegów, co owocuje 

późniejszym niezadowoleniem z powodu np. zbyt długiego dojazdu do placówki. Wybrany 

kierunek jest zadowalający, ale co zrobić gdy pojawia się chęć przeniesienia do innej 

placówki? Czy przedmioty, które dotychczas obowiązywały, będą w takim samym stopniu 

istotne w nowej szkole? Takie pytania często mogą stawiać uczniowie, którzy decydują się 

nie na zmianę kierunku kształcenia, ale placówki. W tym przypadku ważne jest ujednolicenie 

programów nauczania w szkołach zawodowych na poziomie lokalnym pod względem 

kluczowych umiejętności. Dzięki temu zminimalizuje się różnice wykwalifikowania uczniów 

w poszczególnych zawodach. Pomóc w tym mogą gotowe programy przygotowywane nie 

tyle przez wydawnictwa, ale przez inne placówki (np. ORE). Zmiany, jakie wprowadzają 

konkretne szkoły powinny być niewielkie i opierać się przede wszystkim na współpracy 

z pracodawcami. 

6. Warunki realizacji kształcenia 

Ogólny stan bazy technodydaktycznej regionu jest oceniany przez dyrektorów szkół 

zawodowych bardzo pozytywnie (79% z nich podkreśla całkowitą zgodność wyposażenia 

z zalecanymi warunkami opisanymi w podstawie programowej kształcenia w zawodach – 2. 

najwyższy wynik w kraju). W modernizacji warsztatów pomocne są środki z Unii 

 
111 Raportu z powszechnego monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w 

zawodach w województwie podlaskim…, s. 74. 
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Europejskiej. Obecnie są one wciąż dostępne. Należy więc w jak największym stopniu 

wykorzystać tę szanse poprzez realizację projektów doposażających szkoły112.  

Ważniejsze jest jednak nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy szkołami 

i pracodawcami, m.in. poprzez konsultacje w zakresie funkcjonalnego i ergonomicznego 

wyposażenia pracowni i warsztatów.  

 

„Coraz więcej tworzy się oczywiście nowych miejsca pracy, tak jak powiedziałem, jest to rynek 

pracownika. Pracodawcy dają nowe ogłoszenia o przyjęciu do pracy osób bezrobotnych”113 

 

Przy dominującym rynku pracownika, przedsiębiorcom powinno zależeć na włączaniu 

do programów treści, które będą omawiane z uczniami przez pryzmat konkretnej firmy. 

Warsztaty powinny jak najwierniej odpowiadać realnym warunkom pracy. Tego typu 

konsultacje są też doskonałym punktem wyjścia do dialogu, na temat wsparcia przy 

doposażaniu warsztatów. 

 

 „Coraz więcej tworzy się oczywiście nowych miejsca pracy, tak jak powiedziałem, jest to rynek 

pracownika. Pracodawcy dają nowe ogłoszenia o przyjęciu do pracy osób bezrobotnych” 114 

 

Przeniesienie pewnych wzorców z firm / instytucji na grunt szkoły może bowiem 

sprawić, że absolwenci tychże w przyszłości wybiorą już znane sobie środowisko pracy 

lub jakąś formę jego odzwierciedlenia, z jaką mieli wcześniej styczność w murach szkoły, 

która świadczy o dogodnych warunkach pracy w konkretnej firmie. Z drugiej strony, 

przyszłym pracownikom będzie łatwiej się odnaleźć w nowej pracy, a pracodawca poświęci 

mniej czasu na szkolenia wprowadzające, bo wyuczone schematy pracy zostaną już wcześniej 

zaszczepione poprzez symulację realnych warunków pracy.  

7. Liczba godzin kształcenia zawodowego i weryfikacja miejsc 

praktycznej nauki zawodu 

Określenie liczby godzin kształcenia zawodowego w nowoczesnym szkolnictwie 

zawodowym powinno być główną osią planu przygotowań do tworzenia programu 

kształcenia i jego późniejszego wdrożenia. Odpowiednio rozłożone proporcje pomiędzy 

 
112 Raport z powszechnego monitorowania…, Warszawa 2013, s. 88 
113 W. Broszkiewicz, Raport z badań IDI przeprowadzonych w ramach projektu…, s. 18 
114 Ibidem, s. 20 i 24 
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czasem spędzonym w warsztacie, w centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy, 

zapewnia należyte przygotowanie do późniejszego podjęcia pracy. 

 

„Nie zawsze dobre wykształcenie, bo też ta jakość kształcenia zawodowego jest słaba”115 

 

Najlepszym sposobem na wyeliminowanie tego typu opinii jest wdrożenie systemu 

kształcenia dualnego z prawdziwego zdarzenia. Potrzebna jest w tym zakresie współpraca 

kuratoriów, urzędów pracy, szkół i pracodawców. Warto pokusić się o stworzenie pewnego 

katalogu miejsc, w których mogą odbywać się praktyki zawodowe. Uczniowie muszą, rzecz 

jasna, najpierw odbyć naukę w warsztatach. Co ważne, już na tym etapie powinna być to 

nauka zintegrowana z miejscem praktyki u pracodawcy. Fazą przejściową tego procesu 

powinny być kursy w CKP, gdzie uczniowie wykształcą odpowiednią dyscyplinę pracy poza 

murami szkoły, co determinuje określony rodzaj zachowań. 

W województwie podlaskim praktyki zawodowe relatywnie najczęściej odbywają się 

w pracowniach szkolnych (77%). Styczność ucznia z rzeczywistymi warunkami pracy 

u pracodawcy ma miejsce w zaledwie 30% przypadków. Podobny odsetek występował przy 

CKP – 26%. Pozostałe warianty odbywania praktyki zawodowej były wskazywane przez 

dyrektorów jeszcze rzadziej: pracownie symulacyjne – 12% oraz warsztaty szkolne – 4%. 

Warto podkreślić, że technika z regionu zwracają największą uwagę na praktyczną naukę 

zawodu w rzeczywistych warunkach pracy (34% względem 29% w szkołach policealnych). 

Z kolei w ZSZ miejscem realizacji praktycznej nauki zawodu są głównie CKP – 67%116.  

8. Pracodawcy 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość podlaskich szkół zawodowych nie 

podejmuje współpracy z pracodawcami w zakresie opracowania programów nauczania 

(64,9%)117. Jest to niepokojące zjawisko, gdyż to właśnie pracodawcy wiedzą najlepiej, czego 

wymagają od nowych pracowników i gdzie najwięcej błędów robią świeżo upieczeni 

absolwenci. Warto wypracować nową jakość w tym zakresie, w oparciu o pewne schematy 

 
115 Ibidem, s. 24 
116 Raport z powszechnego monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w 

zawodach w województwie podlaskim, Warszawa 2013, s. 57 
117 Ibidem, s. 37 
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działania, które pozwolą pozycjonować zarówno szkoły, jak i pracodawców oraz budować 

markę tych podmiotów118. 

Chociaż widać pewne pozytywne zmiany w tym zakresie (konsultacje z pracodawcami 

najchętniej podejmują ZSZ – 63%), to zamknięta postawa pracodawców wciąż uniemożliwia 

efektywną współpracę. Należy położyć duży nacisk na uświadamianie pracodawców 

odnośnie korzyści, jakie daje współpraca ze szkołami. Dobrą platformą do zainicjowania 

takiej relacji mogą być wspólne prace przy ewaluacji strategicznych programów 

województwa, opartych o inteligentne specjalizacje i klastry, podczas których wszystkie 

strony tego twórczego procesu mogą się lepiej poznać i zidentyfikować wspólne obszary 

interesów. 

9. Dodatkowe kwalifikacje 

Szkoły, które chcą być jak najbardziej konkurencyjne i wypracować sobie markę, która 

jest synonimem jakości, muszą dbać w takim samym stopniu o konkurencyjność swoich 

wychowanków. Na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy, wielu z nich przynajmniej 

kilkukrotnie zmieni pracodawcę. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio przysposobić 

swoich wychowanków do dynamicznego rynku pracy. Ponadto, przy tworzeniu planów 

szkolnych, należy pamiętać o uwzględnianiu terminów egzaminów z dodatkowych 

kwalifikacji, zachęcać młodych ludzi do podejmowania takich prób, a także traktować to 

z góry jako pewien oczywisty etap procesu edukacji zawodowej. 

Podkreślenia wymaga fakt, że w podlaskich szkołach zawodowych spośród 9-ciu 

najpopularniejszych zawodów wybieranych przez uczniów, dodatkowe kwalifikacje można 

nabyć w ramach zawodu mechanika pojazdów samochodowych, kucharza, montera 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technika ekonomisty.  

10. Aspekty pożądane 

Dobrą przesłanką jest przystosowanie przedmiotów ogólnokształcących do treści 

zawodowych oraz współpracę nauczycieli języków obcych z kolegami po fachu. W raporcie 

dokładnie wykazano, że oba punkty są realizowane przez większość placówek. Należy 

dopilnować, aby kwestie te dalej były utrzymywane, a zarazem wprowadzane tam, gdzie ich 

 
118 Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród przedsiębiorstw metodą 

wywiadów telefonicznych CATI, Warszawa 2010, s.71-73 
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brakuje. Przedmioty ogólnokształcące powinny pomagać i przygotowywać również do 

zawodu, a język obcy powinien być nauczany pod konkretnie wykonywany w przyszłości 

zawód, co nie zamknie uczniom drogi do pracy za granicą. Jest to szczególnie ważne również 

przez wzgląd na to, że coraz więcej firm sięga po pracowników zza granicy, co jest związane 

ze zjawiskiem depopulacji, które dotyczy także województwa podlaskiego. W szczególnie 

popularnym kierunku – technik informatyk, naturalnym językiem w wielu procesach jest 

język angielski. 

Ważne też, by należycie nadzorować proces zmian zapoczątkowanych w województwie 

i wypracować sprawnie funkcjonujące mechanizmy, w oparciu o które będą wdrażane kolejne 

ulepszenia. Dobrym kierunkiem jest powiązanie kształcenia z Inteligentnymi Specjalizacjami.  

11. Wiedza ekspertów 

Tworzenie programów nauczania to proces, który powinien być kreatywny i wymaga 

wiedzy z wielu dziedzin. Niestety szkoły praktycznie nie zatrudniają specjalistów, 

niebędących nauczycielami119.  

Ponadto, często bywa tak, że programy są kalką propozycji pochodzących z instytucji 

współodpowiedzialnych za tworzenie ram programowych (KOWEZiU, ORE), do których 

sięga się w wypadku kontroli Kuratora Oświaty. Tymczasem w jego stworzenie należy 

zaangażować szerokie grono specjalistów, począwszy od dyrekcji, nauczycieli zawodów, 

nauczycieli języków obcych, czy też specjalistów od metodyki. Wskazane są konsultacje z ich 

odpowiednikami z innych szkół, od których można również wydobyć dobre praktyki. Ważne 

są także konsultacje z instytucjami nadzorującymi i wspierającymi, takimi jak kuratoria, 

urzędy marszałkowskie odpowiedzialne za kształt strategii inteligentnych specjalizacji, 

wydziały edukacji, czy urzędy pracy. Najważniejsze jednak, to wciągnięcie do tego 

twórczego aktu pracodawców, od których można dowiedzieć się jakie są realne potrzeby 

w zakresie kształcenia specjalistów. 

  

 
119 Raport z powszechnego monitorowania…, Warszawa 2013, s. 47 
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12. Atrybuty pracowników na Podlasiu 

Badanie „Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji” z 2014 dotyczyło analizy treści 

ogłoszeń o pracę (publicznych i niepublicznych). Największe zapotrzebowanie na pracę 

w woj. podlaskim jest generowane przez pracodawców działających w powiatach: 

augustowskim, białostockim i Białymstoku (2014r.) oraz Białymstoku, Łomży i powiecie 

hajnowskim (2015r.). Na liście najczęściej poszukiwanych zawodów w woj. podlaskim 

znajdują się przede wszystkim zawody robotników wykwalifikowanych 

i niewykwalifikowanych w przemyśle i budownictwie, pracowników handlu oraz pracowników 

biurowych i obsługi klienta120.  

Podsumowując rekomendacje dla województwa podlaskiego: 

• w regionie realizowane są projekty mające za zadanie budowanie relacji 

pomiędzy przedsiębiorcami a środowiskiem związanym z kształceniem 

dualnym, co jest bardzo pozytywną przesłanką dla synergii tych obszarów, 

• prawidłowa analiza lokalnego rynku pracy oraz potrzeb wśród pracodawców 

z województwa podlaskiego pozwoli należycie dostosować treści edukacyjne  

do branżowych potrzeb, 

• zmniejszenie korzystania z gotowych programów propozycji KOWEZiU, 

a w zamian położenie większego nacisku na edukację w obszarach 

Inteligentnych Specjalizacji Regionu,  

• kontynuacja rozpowszechniania informacji o możliwościach dalszego 

kształcenia i rozwoju, 

• ujednolicenie programu edukacji pomiędzy placówkami, 

• dbanie o wysoki poziom kształcenia praktycznego, oraz sumienną realizację 

przeznaczonych godzin, oraz rozwój nauczycieli poprzez dokształcanie z 

innowacyjnych rozwiązań i praktycznych obszarów biznesu, 

• tworzenie możliwości kształcenia (poprzez np.: dodatkowe kursy) w kilku 

gałęziach danej branży, tak aby absolwent miał pole do ewentualnego 

przekwalifikowania swojej specjalizacji w obszarze wyuczonego zawodu. 

  

 
120 Diagnoza sytuacji na rynku pracy w woj. podlaskim w zakresie bezrobocia długotrwałego, Wojewódzki 

Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2016, s. 12-13 
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10. Słowniczek użytych skrótów i pojęć 

AG - Affinity Group czyli grupy powiązane (np. rodzina), rozszerzenie grupy docelowej badania 

socjologicznego o osoby powiązane z grupą badaną. 

Badanie desk research - jest to technika badań jakościowych, która polega na analizie materiałów już 

istniejących i dostępnych danych. Zazwyczaj są to dokumenty, publikacje oraz informacje znajdujące się w 

różnego typu źródłach. We wstępnej fazie analizy określa się liczbę i rodzaj branych pod uwagę źródeł. 

Zgromadzony materiał sprawdza się pod kątem postawionych celów badawczych. Zwraca się szczególną uwagę 

na informacje istotne z punktu widzenia prowadzonych badań. 

Barometr Zawodów - badanie jakościowe. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce na koniec 

roku. Opiera się na opinii ekspertów, którzy wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach. Finalnym 

efektem jest podział zawodów na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Więcej informacji na 

https://barometrzawodow.pl 

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

CATI - Computer-Assisted Telephone Interviewing, czyli wspomagany komputerowo wywiad 

telefoniczny. Metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej. W badaniach 

realizowanych metodą CATI wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon, a ankieter odczytuje 

pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi, korzystając ze specjalnego skryptu komputerowego. 

CAWI - Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony 

WWW. Technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent 

jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. 

CBOS - Centrum Badania Opinii Społecznej 

CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego 

CKU - Centrum Kształcenia Ustawicznego 

FGI - Zogniskowane Wywiady Grupowe, aktywność badawcza polegająca na tym, że moderator 

prowadzi dyskusję z zaproszonymi wcześniej respondentami, dobranymi zgodnie z kryteriami wynikającymi z 

celów projektu. 

GUS - Główny Urząd Statystyczny 

IDI - Individual In-depth Interview czyli Indywidualne Wywiady Pogłębione, sprowadzają się do 

bezpośredniej rozmowy badacza (moderatora) z pojedynczym respondentem - w wywiadzie takim nie biorą 

zatem udziału osoby trzecie. 

JOZ - Język Obcy ukierunkowany Zawodowo 

KOWEZiU - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

KPS - Kompetencje Personalne i Społeczne 

MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

ODiDZ - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
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OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacja Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju 

OMZ - Organizacja pracy Małych Zespołów 

ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji 

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

PDG - Prowadzenie Działalności Gospodarczej 

PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies - Międzynarodowe 

Badanie Kompetencji Osób Dorosłych, jest przedsięwzięciem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 

mającym na celu bezpośredni pomiar trzech kompetencji: rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego 

oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Oprócz samego pomiaru kompetencji 

ludności PIAAC dostarcza również informacji m.in. o związku pomiędzy umiejętnościami a intensywnością ich 

wykorzystywania, wykształceniem, aktywnościami edukacyjnymi i sytuacją na rynku pracy. 

PKB - Produkt Krajowy Brutto 

RPO WL - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

SIO - System Informacji Oświatowej 

ZSZ - Zasadnicza szkoła zawodowa 
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