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1. WPROWADZENIE  

Współczesna gospodarka ze względu na dokonujące się w niej dynamiczne zmiany pod wpływem 
postępu technicznego technologicznego, procesu globalizacji stawia wysokie wymagania wobec 
społeczeństw odnośnie ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy oraz modyfikacji postaw w kierunku 
przedsiębiorczości, elastyczności i kreatywności. W sferze gospodarczej oznacza to podejmowanie działań 
na rzecz innowacyjności. Polska gospodarka znajduje się obecnie w fazie rozwoju zorientowanej na 
efektywność z zaznaczającą się fazą przejścia do gospodarki napędzanej przez innowacyjność. Stąd 
wymagane cechy współczesnej gospodarki i rynku pracy to mobilność i adaptacyjność, kształtowane m.in. 
w oparciu o model uczenia się przez całe Ŝycie (life long learning), który uzupełnia nauka w kaŜdych 
okolicznościach (life wide learning) 1.  

Jak podkreśla B. Urbaniak2, dystans w poziomie rozwoju Polski w stosunku do innych krajów 
rozwiniętych gospodarczo wynika przede wszystkim z przestarzałej technologii produkcji, niedostatecznej 
ilości zakumulowanego kapitału fizycznego oraz gorszego niŜ w innych krajach, słabo wykorzystanego 
kapitału ludzkiego. Aby Polska mogła doścignąć rozwinięte kraje w okresie do 2030 r., trzeba dąŜyć do 
zbudowania trwałych przewag konkurencyjnych opartych na adaptacyjności gospodarki o charakterze 
innowacyjno-inwestycyjnym, kreatywności i przedsiębiorczości, dla których kształcenie ustawiczne jest 
jednym z podstawowych filarów, tym bardziej, Ŝe aktywność zawodowa będzie musiała wydłuŜyć się do 67 
roku Ŝycia. Niski obecnie poziom uczestnictwa w kształceniu ustawicznym stanowi istotną barierę rozwoju 
dla Polski. Wyzwania edukacyjne dla polskiego społeczeństwa są więc bardzo duŜe.  

W warunkach współczesnej gospodarki innowacyjność odgrywa coraz większą rolę w procesie 
podnoszenia konkurencyjności i to zarówno w wymiarze mikro (przedsiębiorstwa), całej gospodarki, w tym 
w poszczególnych regionach. W przyjętej Strategii Europa 2020 kładzie się nacisk na: zwiększenie 
poziomu zatrudnienia, zwiększenia wydatków na sferę B+R, poprawę wykształcenia społeczeństwa 
(budowanie gospodarki opartej na wiedzy), walkę z wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. DuŜą rolę 
w tej strategii (podobnie jak w poprzedniej), ma odegrać sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).  

NaleŜy podkreślić, iŜ sektor przedsiębiorstw MSP odgrywa kluczową rolę w gospodarce polskiej. W 
2012 roku stanowiły 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw (około 1,79 mln MSP). Działające w Polsce 
przedsiębiorstwa generują blisko trzy czwarte polskiego PKB (73%–71,8% w 2011 r.). W strukturze 
udziału w PKB przedsiębiorstw MSP generują co drugą złotówkę (48,5%), w tym najmniejsze firmy blisko 
co trzecią (29,7%). W 2012 roku liczba pracujących w przedsiębiorstwach w Polsce wyniosła 8,9 mln osób, 
z czego 6,3 mln osób (70,1%) pracowało w podmiotach sektora MSP.  Przeciętna liczba zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach w 2012 roku wyniosła 6,5 mln osób. Zatrudnieni w mikro, małych i średnich firmach 
(ponad 3,9 mln osób) stanowią ponad połowę, tj. 60,3% ogółu zatrudnionych w przedsiębiorstwach.3  

Pomimo, Ŝe sektor MSP odgrywa tak waŜną rolę W Polsce, to jednak cechuje go wyjątkowo niski 
poziom innowacyjności, co jest spowodowane wieloma czynnikami o charakterze wewnętrznym, jak 
zewnętrznym. Wśród tych pierwszych znajdują się głównie czynniki o charakterze mentalnościowym, 
przejawiające się ogólną niechęcią przedsiębiorców do dokonywania zmian w zarządzanych przez siebie 
podmiotach, co jest powodowane ich bierną postawą albo wynika z konieczności dokonywania inwestycji, 
co w okresie kryzysu i niepewności jutra jest (w ocenie przedsiębiorców) dosyć ryzykowne. Zewnętrzne 
uwarunkowania są natomiast następstwem istnienia w otoczeniu czynników, które zazwyczaj ograniczają 
prowadzenie przez MSP działalności innowacyjnej (np. utrudniony dostęp do kapitału, niewystarczający 

                                                      
1 Urbaniak B., Imperatyw kształcenia ustawicznego w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Znajmiecka-Sikora M., 

Roszko E., Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Monografia,  Wydawnictwo ego, Łódź 2010, s. 16. 
2 TamŜe. 
3 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014, s. 13 i nast. 
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poziom wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz innowacjami, niewielka skala popytu na 
nowe produkty na rynku czy teŜ niezbyt sprzyjające załoŜenia w zakresie polityki innowacyjnej).4 

W niniejszym opracowaniu wychodzimy z załoŜenie, iŜ duŜą rolę na rzecz poprawy innowacyjności 
przedsiębiorstw w Polsce, w tym z sektora MSP, moŜe odegrać polityka edukacyjna, w tym w odniesieniu 
do kształcenia ustawicznego, która to obecnie nie sprzyja przedsiębiorczości, kreowaniu postaw 
innowacyjnych samych przedsiębiorców, jak i ich pracowników. 

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka i ocena dotychczas istniejącego systemu 
kształcenia ustawicznego oraz polityki innowacyjnej wobec sektora MSP w Polsce. Przedstawiono takŜe 
kierunki koniecznych zmian w całym systemie edukacji w kontekście poprawy innowacyjności 
przedsiębiorstw, a w szczególności małych i średnich, jak teŜ mikroprzedsiębiorstw, które to odgrywają 
waŜną rolę w strukturze polskiej gospodarki. 

 

                                                      
4 Niedzielski P., Stanisławski R., Stawasz E. (red.), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacji, Zeszyty Naukowe Nr 654, 
Ekonomiczne Problemy Usług Nr 70, Szczecin 2011, s. 5. 
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2. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W POLSCE 

2.1. System ustawicznego kształcenia ustawicznego  

Termin „kształcenie ustawiczne” uŜywany jest często zamiennie z określeniami: kształcenie ciągłe, 
kształcenie permanentne, edukacja permanentna, kształcenie nieustające, oświata ustawiczna, uczenie się 
przez całe Ŝycie (ang. lifelong learning). Wszystkie te określenia sugerują, iŜ chodzi o proces stałego 
odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu 
całego jej Ŝycia5. 

W Rezolucji Rady Unii Europejskiej z 27 czerwca 2002 r. uczenie się przez całe Ŝycie (lifelong 
learning) zostało ujęte jako „(…) pojęcie, które powinno dotyczyć uczenia się od fazy przedszkolnej do 
późnej emerytalnej, włączając w to całe spektrum uczenia się formalnego (w szkołach i innych placówkach 
systemu edukacji), pozaformalnego (w instytucjach poza systemem edukacji) i nieformalnego 
(naturalnego). Ponadto, powinno się ono odnosić do wszelkiej, trwającej przez całe Ŝycie, aktywności 
uczenia się, mającej na celu rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności w perspektywie osobistej, 
obywatelskiej, społecznej oraz zorientowanej na zatrudnienie. Zasadniczym odniesieniem w tym względzie 
powinna być osoba jako podmiot uczenia się, co podkreślać ma znaczenie prawdziwej równości szans i 
jakości w procesie uczenia się”.6 

W polskim ustawodawstwie kształcenie ustawiczne definiowane jest dość wąsko, jako „kształcenie w 
szkołach dla dorosłych, a takŜe uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny”7. 

Kształcenie ustawiczne moŜe być realizowane w formie kształcenia: formalnego, nieformalnego oraz 
pozaformalnego (incydentalnego, samokształcenie).8  

Kształcenie formalne, obejmujące naukę w systemie szkolnym – na poziomie szkoły podstawowej, 
gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych, szkół 
policealnych, jak równieŜ kształcenie na poziomie studiów wyŜszych i doktoranckich. Powoduje zmianę w 
poziomie wykształcenia. 

Kształcenie pozaformalne, obejmujące wszelkie zorganizowane działania edukacyjne, które nie 
odpowiadają definicji edukacji szkolnej, tzn. nie są one zapewnione poprzez formalne instytucje szkolne. 
Dotyczy ono wszystkich rodzajów dokształcania i szkoleń poza systemem szkolnym. Nie powoduje zmiany 
w poziomie wykształcenia. Kształcenie takie prowadzone jest zazwyczaj w formie kursów, szkoleń, 
instruktaŜy (w miejscu pracy lub poza nim), seminariów, konferencji lub wykładów, lekcji prywatnych (np. 
języków obcych), a takŜe kształcenia na „odległość” (np. e-learning).  

Kształcenie nieformalne (samokształcenie) to samodzielne uczenie się w celu uzyskania wiedzy lub 
doskonalenia umiejętności. Powinno odbywać się bez udziału nauczyciela, poza zorganizowanymi formami 
edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Do metod wykorzystywanych w samokształceniu zalicza się: korzystanie 
z pomocy rodziny, przyjaciół, współpracowników, korzystanie z materiałów drukowanych, programów 
komputerowych i Internetu, programów edukacyjnych emitowanych przez telewizję i radio oraz zwiedzanie 
muzeum z przewodnikiem i wizyty w ośrodkach naukowych połączone z korzystaniem z zasobów 
informacyjnych.  

                                                      
5 Wiktorowicz J., Obraz kształcenia ustawicznego w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, [w:] 

Znajmiecka-Sikora M., Roszko E., Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Monografia, Wydawnictwo ego, 
Łódź 2010, s. 44.  

6 TamŜe.  
7 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.3 ust.17. 
8 Urbaniak B., Bariery udziału polskiego społeczeństwa w kształceniu ustawicznym, [w:] Kotlorz D., Rączaszek 

A. (red.), Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 115, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 181. 
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Ze względu na to, iŜ odpowiedzialność za kształcenie ustawiczne w Polsce spoczywa głównie na 
Ministerstwie Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, podstawa prawna jest 
ujęta w róŜnych dokumentach. Przede wszystkim są to:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425).  

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 
2015 r. poz.149).  

Regulują one kwestie związane z kształceniem oraz doradztwem i poradnictwem zawodowym dla osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Zasady i warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych dorosłych oraz ogólnego rozwoju edukacyjnego 
są teŜ ujęte w aktach prawnych wydawanych przez te resorty, do których moŜemy zaliczyć: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach.  

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy.  

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania 

środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego dorosłych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  

6. Kodeks pracy. 

Kształcenie ustawiczne w Polsce moŜe być realizowane na zasadach określonych w przepisach o 
działalności gospodarczej (tzw. zasadach komercyjnych) lub na zasadach wynikających z ustawy o 
systemie oświaty. Instytucje szkoleniowe prowadzą swoją działalność zatem na róŜnorodnych zasadach. 
Ustawa o systemie oświaty definiuje zarówno formalną edukację szkolną, jak i pozaszkolną. Przedstawia 
zadania i obowiązki szkół oraz placówek kształcenia pozaszkolnego zarówno publicznych, jak i 
niepublicznych. Ustawa reguluje równieŜ sprawy związane z nadzorem pedagogicznym tj. obowiązki 
organów prowadzących (instytucje administracji samorządowej lub firmy/osoby prywatne), Kuratoriów 
Oświaty, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.9 

Rynek usług edukacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego tworzą m.in.: stowarzyszenia 
edukacyjne, społeczne, branŜowe, fundacje, uniwersytety, szkoły wyŜsze, szkoły dla dorosłych, instytuty 
badawczo – rozwojowe, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, firmy edukacyjne.  

W polskim systemie kształcenie ustawiczne w formach szkolnych (formalne) moŜe być prowadzone 
jako stacjonarne, zaoczne i na odległość w róŜnych rodzajach szkół dla dorosłych i innych placówkach 
(publicznych i prywatnych), w oparciu o program nauczania dla danego poziomu kształcenia i prowadzący 
do uzyskania kwalifikacji i świadectw określonych w odpowiednich przepisach przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Kształcenie ustawiczne w formach szkolnych realizowane w placówkach publicznych 
jest bezpłatne. 

                                                      
9 Wilczyńska B., System kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim, [w:] Tomanek A. (red.), Narzędzia 

polityki flexicurity. Poradnik dobrych praktyk, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 
2010, s. 82 i nast. 
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Kształcenie ustawiczne organizują i realizują10: 

— szkoły dla dorosłych - kształcenie dla dorosłych jest realizowane we wszystkich rodzajach szkół na 
poziomach ISCED 2-4, zgodnie z postanowieniami Ustawy o systemie oświaty z 1991 roku. Szkoły dla 
dorosłych są przeznaczone dla osób, które nie osiągnęły poŜądanego poziomu wykształcenia w czasie 
oraz warunkach przewidzianych do nauki dzieci i młodzieŜy. Osoby takie mają moŜliwość 
uzupełnienia wykształcenia ogólnego, a takŜe mogą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Dorośli 
mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, nauczaniu na odległość lub przygotowywać się do 
egzaminów końcowych; 

— placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i 
doskonalenia zawodowego, których ustawowym obowiązkiem jest organizacja i realizacja kształcenia 
ustawicznego (w oparciu o podstawy programowe obowiązujące dla całego kraju) stacjonarnego, na 
odległość lub jako wsparcie do indywidualnego przygotowania się do egzaminów końcowych. W 
całym kraju funkcjonuje 136 Centrów Kształcenia Ustawicznego, 137 Centrów Kształcenia 
Praktycznego oraz 24 Zakłady Doskonalenia Zawodowego; 

— szkoły wyŜsze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz placówki badawcze, prowadzące takŜe 
studia podyplomowe dla absolwentów studiów wyŜszych, mające na celu uzupełnienie lub podniesienie 
kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do wykonywania danego zawodu (np. studia pedagogiczne, studia 
menedŜerskie, studia medyczne, itd.) lub zdobycie kwalifikacji w zawodzie pokrewnym bądź odbycie 
studiów doktoranckich; 

— Związek Rzemiosła Polskiego, gdzie naukę zawodu u pracodawcy mogą takŜe odbyć dorośli, którzy 
chcieliby zdobyć uprawnienia czeladnicze, robotnika wykwalifikowanego lub mistrzowskie. 

Po ukończeniu danego poziomu kształcenia uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej 
otrzymują świadectwo mające status świadectwa państwowego oraz dyplom poświadczający kwalifikacje 
zawodowe. Absolwenci szkół średnich otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej (dojrzałości). 
Przedstawiciele izb rzemieślniczych przyjmują egzaminy na tytuły czeladnika i mistrza. Izby rzemieślnicze 
wydają odpowiednie świadectwo osobom, które pomyślnie zdały egzamin czeladniczy lub mistrzowski. 

Reforma szkolnictwa zawodowego od września 2012 roku wprowadziła w miejsce szkół dla dorosłych 
do systemu edukacji zawodowej nową bezpłatną formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy 
(KKZ). Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe (ukończone 18 lat)  mogą uzyskać bez 
względu na dotychczasowe wykształcenie 251 kwalifikacji (Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2011 
r.). W ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych moŜe odbywać się kształcenie w 162 zawodach 
przypisanych do 7 obszarów kształcenia. Podstawa programowa dla kaŜdego zawodu ma taką samą 
strukturę, składa się z takich samych elementów. Ukończenie danego kursu umoŜliwi przystąpienie do 
egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. 
Po zakończeniu kaŜdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie 
przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 
zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, 
częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba 
ma moŜliwość uzyskania tytułu technika. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić: publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 
w zakresie zawodów, w których kształcą, niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, 
prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), prowadzące działalność 
edukacyjno-szkoleniową, podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. 

                                                      
10 Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce. Charakterystyka ogólna, CEDEFOP, Luksemburg 2011, s. 37 i 

nast. 
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Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (nieformalne) moŜe mieć formę szkoleń, 
warsztatów, konferencji, seminariów, kursów korespondencyjnych lub kursów e-learningowych. Nie 
podlega ono nadzorowi Ŝadnego organu władzy centralnej, toteŜ trudno jest wskazać jego ogólne cele czy 
teŜ priorytety. Przede wszystkim odpowiada ono na aktualne tendencje, ogólną politykę kształcenia 
ustawicznego i potrzeby rynku pracy. Kryteria naboru określają placówki edukacyjne, zazwyczaj w oparciu 
o cele szkolenia. Koszty kształcenia nieformalnego z reguły pokrywają sami uczestnicy. Jedyne dwa 
wyjątki to szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego lub szkolenia dla bezrobotnych 
finansowane z Funduszu Pracy. Środki na nieformalne kształcenie ustawiczne najczęściej pochodzą z 
budŜetu państwa, Funduszu Pracy, Funduszy Strukturalnych, środków własnych uczestników oraz ze 
środków pracodawców.11 

Nieformalne kształcenie zawodowe i ustawiczne organizują: 

— publiczne placówki oświatowe (placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 
praktycznego), ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego) realizujące krótkie formy 
szkoleniowe oraz róŜnego rodzaju kursy zawodowe;  

— ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzone przez stowarzyszenia branŜowe;  

— szkoły wyŜsze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, placówki badawcze – organizujące 
szkolenia, seminaria, warsztaty, itd.;  

— instytucje rynku pracy, w tym Ochotnicze Hufce Pracy;  

— prywatne firmy szkoleniowe;  

— przedsiębiorstwa (pracodawcy);  

— stowarzyszenia, fundacje, innego rodzaju osoby prawne i osoby fizyczne. 

Słabością systemu kształcenia ustawicznego w Polsce jest brak systemu walidacji i uznawania 
kwalifikacji/umiejętności zdobytych w ramach kształcenia nieformalnego. Poszczególne sektory stosują 
własne rozwiązania. Na przykład egzaminy zewnętrzne przeprowadzane przez Okręgowe Komisje 
Egzaminacyjne pozwalają osobom dorosłym na uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum lub liceum 
ogólnokształcącego bez konieczności uczęszczania do szkoły. Natomiast egzaminy zewnętrzne 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe są dostępne jedynie dla osób, które ukończyły określoną szkołę 
zawodową. W planowanej reformie szkolnictwa zawodowego związanej z funkcjonowaniem krajowych 
ram kwalifikacji egzaminy zawodowe będą miały ujednoliconą formę, niezaleŜnie od tego, czy nauka 
odbyła się w formach szkolnych czy teŜ pozaszkolnych.12 

Jednym z narzędzi rynku pracy, które z załoŜenia ma przyczynić do upowszechnienia, zwiększenia 
dostępności i poprawy jakości usług szkoleniowych, jest Rejestr Instytucji Szkoleniowych.13 RIS powstał w 
2004 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. W myśl tych przepisów, kaŜda instytucja szkoleniowa zainteresowana prowadzeniem szkoleń 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy z wykorzystaniem środków publicznych jest zobowiązana 
posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Wpis do rejestru moŜna uzyskać na podstawie 
złoŜonego wniosku o wpis w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy. 
Instytucje, które nie ubiegają się o środki publiczne na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy nie są 
zobowiązane do zarejestrowania się. Wpis do ewidencji jest bezpłatny, instytucja otrzymuje zaświadczenie 
o wpisie, z datą rejestracji i numerem ewidencyjnym. Rejestr prowadzony jest w systemie informatycznym.  

Jak wynika z raportu MPiPS, na dzień 31 grudnia 2013 roku w bazie RIS wpisanych było 12 619 
instytucji szkoleniowych (13 833 łącznie z oddziałami i filiami). Najwięcej instytucji zarejestrowanych 
było w województwie mazowieckim – 16,3% i wielkopolskim – 10,0% ogółu. Wśród zarejestrowanych 
instytucji szkoleniowych 94,5% określiło swój status jako „niepubliczne”, a jedynie 5,5% jako „publiczne”. 

                                                      
11 Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce. Charakterystyka ogólna, CEDEFOP, Luksemburg 2011, s. 39 i 

nast. 
12 Polska Rama Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013. 
13 Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS). Raport 2013. Instytucje szkoleniowe i ich oferta, Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa 2014. 
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Usługi szkoleniowe oferują przede wszystkim instytucje prowadzone przez osoby fizyczne. W 2013 r. w 
ogólnej liczbie zarejestrowanych instytucji szkoleniowych: 

— 54% to instytucje prowadzone przez osoby fizyczne w formie działalności gospodarczej; 

— 27,7% to stowarzyszenia, fundacje, spółki oraz inne osoby prawne; 

— 9,2% to pozostałe formy organizacyjne takie jak: placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, 
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły wyŜsze/kolegia, szkoły ponadgimnazjalne, 
placówki naukowe, naukowo-badawcze i ośrodki badawczo- rozwojowe; 

— 8,9% zarejestrowanych instytucji reprezentuje inną formę organizacyjną, łącznie z zakładami pracy. 

Z przeprowadzonej przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej analizy 
wyłania się profil „typowej” instytucji szkoleniowej zarejestrowanej w RIS. Jest to instytucja, którą 
moŜemy scharakteryzować jako: niepubliczną, prowadzoną przez osobę fizyczną, powstałą w okresie 
2006–2012, nie posiadającą akredytacji lub znaku jakości, nie wpisaną do ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, realizującą 
przygotowanie zawodowe dorosłych w niewielkim stopniu, zatrudniającą wykładowców w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, deklarującą prowadzenie badania efektywności/jakości swoich szkoleń, 
wynajmującą sale wykładowe, oraz posiadającą własne i wynajmowane pomieszczenia warsztatowe i 
wyposaŜenie dydaktyczne, posiadającą własny sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci 
teleinformatycznej, udzielającą w niewielkim stopniu nieodpłatnej pomocy uczestnikom i absolwentom 
szkolenia i/lub przygotowania zawodowego dorosłych polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku 
pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.  

W trosce o jakość kształcenia ustawicznego w 2003 roku w Polsce został wdroŜony system akredytacji 
placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych14. Uzyskanie 
akredytacji stanowi potwierdzenie, Ŝe placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.  

O akredytację mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz podmioty prowadzące 
działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej o ile rozpoczęły 
działalność akredytowaną co najmniej rok przed dniem wystąpienia do Kuratorium Oświaty po akredytację. 
Akredytacja moŜe obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia. Szczególną uwagę w procesie 
oceny zwraca się na: bazę dydaktyczną, kwalifikacje kadry uczącej, materiały metodyczno – dydaktyczne.  

2.2. Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym 

Do oceny aktywności w kształceniu ustawicznym w Polsce na tle innych krajów, wykorzystamy dane 
Eurostatu, pochodzące z badania aktywności ekonomicznej ludności (Labour Force Survey: LFS) oraz dane 
z Badań Aktywności Edukacyjnej Dorosłych (BAED), w których uwzględnia się poziom uczestnictwa 
ludności w nauce i szkoleniach w ciągu całego roku (ostatnie 12 miesięcy przed realizacją badań)15. 

Mimo wysokich aspiracji edukacyjnych Polaków, które przejawiają się w powszechnym uczestnictwie 
w kształceniu formalnym (w tym w szkolnictwie wyŜszym), uczestnictwo osób dorosłych w kształceniu i 
szkoleniu istotnie spada po zakończeniu tego procesu. W Polsce bardzo niski jest procent osób uczących się 
w wieku 25- 64 lata (tabela 1). Odsetek ten wynosił w roku 2014 r. 4,1 %, podczas gdy średnia dla 
wszystkich dwudziestu ośmiu państw członkowskich UE to 10,6%, a cel UE do 2020 r. to w myśl 
Europejskiej agendy dla kształcenia dorosłych, przyjętej w listopadzie 2011 r. - 15% (dotyczy to osób 
deklarujących uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu w ciągu 4 tygodni przed badaniem).  

Bardzo niskie wskaźniki moŜna takŜe odnotować w Grecji (3%), Węgrzech (3,3%), Chorwacji (2,5%), 
Bułgarii (1,7%) i Rumunii (1,7%). NajwyŜsze wskaźniki kształcenia ustawicznego dorosłych osiągają z 
kolei takie kraje, jak: Dania (31,4%), Szwajcaria (31,2%), Szwecja (28,6%), Norwegia (19,7%). 

                                                      
14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji 

placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247). 
15 Wyniki badań szczegółowych dla Polski zostały przedstawione w publikacji Kształcenie dorosłych 2011, Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 2013. 
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Stosunkowo dobre wyniki (między 10% a ponad 17%) osiągają takŜe Holandia (17,7%), Wielka Brytania 
(15,9%), Austria (14,2%), Luksemburg (13,8%), Słowenia (12,2%), Estonia (12,3%), Hiszpania (10,1%). 

Dane pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) pokazują ponadto, Ŝe 
aktywność edukacyjna dorosłych Polaków w latach 2011-2014 obniŜyła się, osiągając poziom z 2003 roku, 
a więc z okresu sprzed akcesji Polski do Unii Europejskiej, pomimo, Ŝe w ramach funduszy strukturalnych 
UE istotnie zwiększono nakłady finansowe na kształcenie ustawiczne. 

Według wyników Badań Aktywności Edukacyjnej Dorosłych (BAED), Polska znajduje się w grupie 
państw, w których mniej niŜ co czwarta osoba dorosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczyła się w systemie 
formalnym lub pozaformalnym, podczas gdy średnia dla wszystkich 28 państw członkowskich wynosi 
40,3% (tabela 2). Dla porównania, w Szwecji uczyło się 72% dorosłych, w Niemczech i Francji 50%, w 
Słowacji 42%, na Węgrzech 41%, w Czechach 37%. W badaniach tych niŜszy od Polski poziom 
aktywności edukacyjnej odnotowano jedynie w Grecji – 12% i Rumunii – 8%.  

TABELA 1. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE OSÓB W WIEKU 25-64 LATA W KRAJACH UE (EDUKACJA 
FORMALNA I POZAFORMALNA , OSTATNIE 4 TYGODNIE ) - W %   

Kraj 2000 2005 2010 2013 2014 
EU (28 countries) : 9,6 9,1 10,5 10,6 

Belgium 6,2 8,3 7,2 6,7 7,2 

Bulgaria : 1,3 1,2 1,7 1,7 

Czech Republic : 5,6 7,5 9,7 9,4 

Denmark 19,4 27,4 32,5 31,4 31,4 

Germany 5,2 7,7 7,7 7,8 7,9 

Estonia 6,6 6 10,9 12,6 12,3 

Ireland : 7,4 6,8 7,3 6,9 

Greece 1 1,9 3,1 3 3 

Spain 4,5 10,8 11 11,1 10,1 

France 2,8 5,9 5 17,7 : 

Croatia : 2,1 2,2 2,9 2,5 

Italy 4,8 5,8 6,2 6,2 7,6 

Cyprus 3,1 5,9 7,7 6,9 7 

Latvia : 7,8 5,1 6,5 5,9 

Lithuania 2,8 6,1 3,9 5,7 5,2 

Luxembourg 4,8 8,5 13,4 14,4 13,8 

Hungary 2,9 3,9 2,8 3 3,3 

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

Netherlands 15,5 15,9 16,6 17,4 17,7 

Austria 8,3 12,9 13,7 13,9 14,2 

Poland : 4,9 5,2 4,3 4,1 

Portugal 3,4 4,1 5,7 9,7 9,7 

Romania 0,9 1,6 1,3 2 1,7 

Slovenia : 15,3 16,2 12,4 12,2 

Slovakia : 4,6 2,8 2,9 2,9 

Finland 17,5 22,5 23 24,9 25 

Sweden 21,6 17,4 24,4 28,1 28,6 

United Kingdom 20,5 27,6 19,4 16,1 15,9 

Iceland 23,5 25,7 25,2 25,8 26,4 

Norway 13,3 17,8 17,8 20,4 19,7 

Switzerland 34,7 27 30,6 30,4 31,2 

Źródło: Eurostat, BAEL (Labour Force Survey: LFS) 
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TABELA 2. UDZIAŁ OSÓB DOROSŁYCH (W WIEKU 25-64 LATA ) W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W 
POLSCE NA TLE UE (W %) 

Kraj 
Ogółem 

Udział w kształceniu 
formalnym 

Udział w kształceniu 
pozaformalnym 

2007 2011 2007 2011 2007 2011 

EU (28 countries) 34,8 40,3 6,6 6,2 31,2 36,8 

Belgium 40,5 37,7 12,5 7,4 33,5 33,1 

Bulgaria 36,4 26,0 2,7 2,4 35,2 24,4 

Czech Republic 37,6 37,1 3,9 3,7 35,4 34,9 

Denmark 44,5 58,5 10,1 12,6 37,6 52,7 

Germany 45,4 50,2 5,2 3,8 43,1 48,5 

Estonia 42,1 49,9 5,0 6,6 40,2 48,0 

Ireland : 24,4 : 6,7 : 18,7 

Greece 14,5 11,7 2,3 2,6 12,7 9,6 

Spain 30,9 37,7 5,9 7,0 27,2 34,1 

France 35,1 50,5 5,1 3,5 32,0 49,1 

Croatia 21,2 : 4,5 : 18,4 : 

Italy 22,2 35,6 4,4 2,9 20,2 34,3 

Cyprus 40,6 42,3 2,9 3,7 39,5 40,9 

Latvia 32,7 32,3 5,4 4,3 30,7 30,0 

Lithuania 33,9 28,5 6,3 4,0 30,9 25,9 

Luxembourg : 70,1 : 9,9 : 68,0 

Hungary 9,0 41,1 2,5 6,5 6,8 37,6 

Malta 33,7 35,9 5,2 4,4 31,3 34,2 

Netherlands 44,6 59,3 6,8 12,3 42,1 54,8 

Austria 41,9 48,2 4,2 5,9 39,8 45,5 

Poland 21,8 24,2 5,5 5,4 18,6 21,0 

Portugal 26,4 44,4 6,5 10,4 22,5 39,6 

Romania 7,4 8,0 3,3 1,4 4,7 6,9 

Slovenia 40,6 36,2 8,7 2,3 36,1 34,7 

Slovakia 44,0 41,6 6,1 5,8 41,2 38,3 

Finland 55,0 55,7 10,2 12,0 51,2 51,3 

Sweden 73,4 71,8 12,7 13,5 69,4 67,0 

United Kingdom 49,3 35,8 15,1 14,8 40,3 24,3 

Norway 54,6 60,0 9,9 7,6 50,6 56,9 

Switzerland 49,0 65,5 4,9 9,0 46,9 63,1 

Źródło: Kształcenie dorosłych 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 155-157. 

Szczegółowe dane odnośnie skali uczestnictwa w kształceniu osób w wieku 25 – 64 lata w Polsce 
wskazują, Ŝe w porównaniu z rokiem 2006 w roku 2011 wskaźnik uczestnictwa dla tej grupy wiekowej w 
jakiejkolwiek formie kształcenia wzrósł o 2,4 punkty procentowe, co świadczy o wzroście  aktywności 
edukacyjnej Polaków. Coraz więcej osób bierze udział w kształceniu pozaformalnym (wzrost z 18,6% w 
2006 do 21% w 2011 r.) oraz nieformalnym (wzrost z 25,4% do 29,0%). Prawie nie zmienił się wskaźnik 
uczestnictwa w kształceniu formalnym, który dla roku 2006 wynosił 5,5 %, a dla 2011 r. 5,4%.  

Warto teŜ zwrócić uwagę, Ŝe odsetek dorosłych Polaków uczestniczących w kształceniu formalnym 
(5,4%) jest bliski średniej dla UE (6,2%). Zdecydowanie gorzej natomiast wygląda uczestnictwo w 
kształceniu pozaformalnym, a więc doskonalenie kompetencji poprzez uczestnictwo w kursach, 
szkoleniach i innych przedsięwzięciach o podobnym charakterze: w 2011 r. wzięło w nich udział 21% 
dorosłych Polaków, podczas gdy średnia dla 28 krajów UE wynosiła 36,8%. Widać więc, Ŝe słabością 
Polski nie jest niski poziom aktywności edukacyjnej Polaków w ogóle, lecz przede wszystkim niski poziom 
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uczestnictwa w kursach i szkoleniach, czyli krótszych i bardziej elastycznych formach rozwijania 
kompetencji16. 

Analiza szczegółowych wyników badań wskazuje, iŜ uczestnictwo w edukacji osób dorosłych róŜnicują 
takie cechy, jak17: 

1) miejsce zamieszkania: miasto, wieś. W roku 2011 49,0% mieszkańców miast i 35,9% dorosłych 
mieszkańców wsi podjęło/kontynuowało jakąkolwiek formę nauki/doszkalania. Osoby zamieszkałe 
w miastach częściej uczą/dokształcają się w kaŜdej z wymienionych form edukacji. Wśród osób w 
wieku 18 – 69 lat w kształceniu formalnym udział brało 14,6% osób zamieszkałych w miastach i 
11,8% osób zamieszkałych na wsi. Jeszcze większa róŜnica dotyczyła uczestnictwa w kursach i 
szkoleniach. W tej grupie wiekowej jedynie co czwarty mieszkaniec miasta i co siódmy 
mieszkaniec wsi uczestniczył w kształceniu pozaformalnym. TakŜe samokształcenie było znacznie 
rzadziej wykorzystywane do uzupełniania edukacji przez mieszkańców wsi niŜ miast; 

2) wiek – im starsze osoby, tym w mniejszym stopniu uczestniczą w podnoszeniu/zmianie 
wykształcenia. Dotyczy to przede wszystkim kształcenia formalnego. Wśród osób w wieku 18-24 
lata z tej formy kształcenia korzystało 68,1% osób, wśród osób w wieku 25-29 lat 18,2%, podczas 
gdy wśród osób w wieku 50-69 lat odsetek ten wynosił poniŜej 1,5%. W kształceniu 
pozaformalnym i nieformalnym równieŜ odsetki te zmniejszają się wraz z przechodzeniem do 
analizy zbiorowości osób w starszych grupach wieku. W kursach i szkoleniach (kształcenie 
pozaformalne) uczestniczyła średnio, co czwarta osoba w wieku 18-39 lat i tylko co 12 w wieku 
50-69. W samokształceniu uczestniczy generalnie więcej osób, niŜ w pozostałych formach 
kształcenia, i ta prawidłowość ma miejsce w kaŜdej grupie wieku, chociaŜ i tu, im starsza grupa 
wiekowa, tym mniejszy odsetek dokształcających się. Wśród osób w wieku 18-24 lata z kształcenia 
nieformalnego korzystało 41,5% osób, natomiast w zbiorowości osób w wieku 50-69 lat odsetek 
ten wynosił 20,9%; 

3) poziom wykształcenia - najczęściej w kaŜdym rodzaju kształcenia w ciągu 12 miesięcy przed 
badaniem uczestniczyły osoby z wykształceniem wyŜszym (posiadanym w momencie 
przeprowadzania badania); 

4) status na rynku pracy - częściej kształcą się osoby pracujące, niŜ bezrobotne i bierne zawodowo. 
Częściowo wynika to z moŜliwości podnoszenia edukacji z pomocą zakładów pracy, w tym z 
ewentualną partycypacją pracodawców w kosztach edukacji pracownika. Z drugiej zaś strony, z 
konieczności stałego uzupełniania swojej wiedzy i dostosowywania się do wymogów zakładu 
pracy. Odsetek osób pracujących jest najwyŜszy w przypadku kształcenia nieformalnego i 
pozaformalnego. 

Około sześć na dziesięć osób dorosłych nie uczestniczyło w 2011 r. w Ŝadnej formie edukacji, nawet w 
postaci formy samokształcenia, która nie wymaga ponoszenia kosztów finansowych. Osoby 
nieuczestniczące w Ŝadnych formach kształcenia, to w jednakowym stopniu kobiety i męŜczyźni. Pewne 
róŜnice występują natomiast w populacjach wyróŜnionych ze względu na18: 

1) miejsce zamieszkania - większość osób nieuczestniczących w Ŝadnej formie kształcenia, to 
mieszkańcy miast 56,3%. Mieszkańcy wsi stanowili 43,7% populacji wszystkich osób 
nieuczestniczących w Ŝadnej formie kształcenia (takie proporcje nieznacznie tylko róŜnią się od 
udziałów mieszkańców miast i wsi w całej populacji). Analizując dane procentowe oddzielnie dla 
miast i wsi widać iŜ wyŜszy wskaźnik nieuczestnictwa występuje na wsiach 64,1%, niŜ w miastach 
51,0%; 

2) wiek - im starsze osoby, tym w mniejszym stopniu dokształcają się. W grupie wiekowej 18- 24 lata 
mniej niŜ co piąta osoba nie uczestniczyła w Ŝadnej formie kształcenia. Natomiast w grupie 
wiekowej 65-69 lat więcej niŜ cztery na pięć osób nie brały udziału w Ŝadnej formie kształcenia;  

                                                      
16 Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., 
PARP, Warszawa 2014, s. 83 i nast.  
17 Kształcenie dorosłych 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013. 
18 Kształcenie dorosłych 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013. 
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3) wykształcenie - najwyŜsze wskaźniki nieuczestnictwa w Ŝadnej z form kształcenia wstąpiły wśród 
osób z najniŜszym wykształceniem. Osoby z wykształceniem wyŜszym dokształcały się 
najczęściej;  

4) statusu na rynku pracy - w grupie wiekowej 25-64 lata najrzadziej dokształcały się osoby bierne 
zawodowo, poniewaŜ ta bierność wynikała zazwyczaj z innych przyczyn niŜ uczestnictwo w 
kształceniu formalnym. Jednak w zbiorowości osób w wieku 18-69 sytuacja jest odmienna – 
najczęściej nie uczestniczyły w kształceniu osoby bezrobotne, gdyŜ w grupie wiekowej 18-24 duŜy 
odsetek biernych zawodowo stanowiły osoby uczestniczące w kształceniu formalnym. 

W przypadku osób nieuczestniczących w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem ani w kształceniu 
w systemie formalnym, ani pozaformalnym, poniewaŜ nie chciały, wśród przyczyn wymieniano najczęściej 
brak takiej potrzeby - ok. 63% badanych (wynik ten był na podobnym poziomie w zbiorowości 
pracujących, biernych zawodowo oraz bezrobotnych). Wśród osób, które nie uczestniczyły w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy przed badaniem ani w edukacji w systemie formalnym, ani pozaformalnym, ale które 
chciałyby w niej uczestniczyć najczęstszą przeszkodą były przede wszystkim zbyt wysokie ceny 
kursów/szkoleń (ok. 42%). W powyŜszej zbiorowości pracujący i bezrobotni najczęściej wskazywali 
odpowiedź dotyczącą zbyt wysokich cen (odpowiednio ok. 40% i 60,5%), natomiast bierni zawodowo 
wymieniali przede wszystkim brak czasu z powodów rodzinnych (ok. 43%). 

Osoby, które uczestniczyły w kształceniu formalnym lub pozaformalnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
przed badaniem i nie chciałyby dokształcać się w szerszym zakresie jako najwaŜniejszą przyczynę 
wymieniały brak takiej potrzeby (39,4% – grupa wiekowa 18-69 lat, 42,5% – grupa wiekowa 25-64 lata). 

Osoby, które uczestniczyły w kształceniu formalnym lub pozaformalnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
przed badaniem i chciałyby dokształcać się w szerszym zakresie jako najczęściej spotykane trudności 
wskazywały zbyt wysokie ceny kursów/szkoleń (38,3% –grupa wiekowa 18-69 lat, 34,9% – grupa wiekowa 
25-64 lata). 

2.3. ZaangaŜowanie przedsiębiorstw w ustawiczne szkolenie zawodowe 
pracowników 

Przedsiębiorstwa, chcąc pozostać konkurencyjnymi na rynku muszą rozwijać i kształcić swoje kadry. 
Jednocześnie szkolenie i rozwój pracowników stają się coraz bardziej doceniane przez nowoczesne firmy 
jako działalność nie tylko potrzebna firmie, ale i niezbędna.19  

Do oceny zaangaŜowania firm w kształcenie ustawiczne odwołamy się do wyników badań pt. 
Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach (CVT – Continuing Vocational Training), 
przeprowadzonego w kwietniu 2011 r. w tym samym czasie w większości krajów europejskich. Celem 
badania było uzyskanie informacji na temat zaangaŜowania przedsiębiorstw w rozwój istniejących lub 
pozyskiwanie nowych umiejętności wśród pracowników, uwzględniając rodzaj prowadzonej przez 
przedsiębiorstwa działalności oraz ich wielkość.  

2.3.1. Polska na tle innych krajów UE 

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, iŜ Polska na tle pozostałych krajów UE wyróŜnią się 
najmniejszym zaangaŜowaniem przedsiębiorstw w ustawicznym kształceniu pracowników. W 2010 roku 
dotyczyło to zaledwie 22,5% ogółu przedsiębiorstw objętych badaniem, wobec średniej UE – 66%. 
Oznacza to, Ŝe poziom zaangaŜowania polskich przedsiębiorstw w rozwój kadr jest trzykrotnie niŜszy niŜ 
średni poziom tego zaangaŜowania dla 28 krajów Unii Europejskiej, czterokrotnie niŜszy niŜ w Danii, 
Austrii i Szwecji. Pod względem zaangaŜowania szkoleniowego znaleźliśmy się nawet za Grecją i 
Rumunią, w których aktywność szkoleniowa osób dorosłych jest niŜsza niŜ w Polsce. Biorąc pod uwagę, Ŝe 
to pracodawcy dają najsilniejszy impuls do rozwoju zawodowego, poziom zaangaŜowania działających w 

                                                      
19 Wilczyńska B., System kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim, [w:] Tomanek A. (red.), Narzędzia polityki 
flexicurity. Poradnik dobrych praktyk, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2010, s. 94. 
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Polsce firm nie tylko nie sprzyja podnoszeniu kompetencji zawodowych Polaków, ale stanowi wręcz 
barierę dla tego procesu20.  

Porównując dane dotyczące realizacji szkoleń w 2005 r. moŜna zauwaŜyć, Ŝe w Polsce, odmiennie niŜ 
w pozostałych krajach UE, liczba przedsiębiorstw zapewniających szkolenia pracownikom zmniejszyła się 
(z 35% w 2005 roku do 22% w 2010 roku), niezaleŜnie od klasy wielkości przedsiębiorstw.  

Podobne spadki aktywności szkoleniowej przedsiębiorstw odnotowano jedynie w Rumunii (spadek o 
16 punktów procentowych: z 40% w 2005 r. do 24% w 2010 r.), Wielkiej Brytanii (spadek o 10 punktów 
procentowych: z 90% szkolących przedsiębiorstw w 2005 r. do 80% w 2010 r.). Oznacza to, iŜ polskie 
przedsiębiorstwa znalazły się w grupie tych, które w tym okresie znacznie ograniczyły zakres inwestycji w 
kadry.  

Udział jednostek prowadzących ustawiczne szkolenie zawodowe wzrastał wraz z klasą wielkości 
przedsiębiorstw. Wśród duŜych przedsiębiorstw, 74,8% ogółu jednostek w tej klasie wielkości prowadziło 
szkolenia, w przedsiębiorstwach średnich – odpowiednio 41,4%, a w małych – 15,9% (wobec np. 78% w 
Wielkiej Brytanii, 69% w Niemczech, 68% w Czechach, w Słowacji 65%). Choć więc ogólnie 
zaangaŜowanie polskich firm w rozwój kadr jest niskie, to według tych danych aktywność firm małych w 
tym zakresie naleŜy uznać za znikomą.  

TABELA 3. ODSETEK  PRZEDSIĘBIORSTW  PROWADZĄCYCH USTAWICZNE SZKOLENIE ZAWODOWE 
PRACOWNIKÓW W POLSCE NA TLE UE (W %) 

Kraj 
Ogółem Firmy małe (10-49 

pracowników) 
Firmy średnie (50-
249 pracowników) 

Firmy du Ŝe (250 
pracowników i więcej) 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

EU (28 countries) 60 66 55 63 78 81 91 93 

Belgium 63 78 58 74 86 94 99 99 

Bulgaria 29 31 24 27 44 49 61 80 

Czech Republic 72 72 66 68 93 90 100 97 

Denmark 85 91 83 89 96 98 99 100 

Germany 69 73 65 69 81 82 87 96 

Estonia 67 68 62 64 85 83 96 97 

Ireland 67 : 61 : 86 : 100 : 

Greece 21 28 16 24 39 46 70 83 

Spain 47 75 43 72 68 90 89 97 

France 74 76 69 72 98 95 100 98 

Croatia : 57 : 53 : 73 : 86 

Italy 32 56 29 53 58 77 86 91 

Cyprus 51 72 45 68 80 88 100 100 

Latvia 36 40 31 37 56 54 76 82 

Lithuania 46 52 40 48 64 67 88 89 

Luxembourg 72 71 68 66 85 86 95 100 

Hungary 49 49 42 43 77 74 90 95 

Malta 46 54 40 49 65 73 87 90 

Netherlands 75 79 71 75 88 89 96 97 

Austria 81 87 79 85 91 96 99 99 

Poland 35 22 27 16 55 41 80 75 

Portugal 44 65 39 61 70 86 91 97 

Romania 40 24 36 20 50 36 74 64 

Slovenia 73 68 67 64 85 84 97 95 

                                                      
20 Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., 
PARP, Warszawa 2014, s. 91 i nast. 
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Slovakia 60 69 56 65 74 84 92 90 

Finland 77 74 73 70 89 91 94 90 

Sweden 78 87 74 85 95 96 100 99 

United Kingdom 90 80 89 78 92 93 96 98 

Norway 86 97 86 96 88 99 95 100 

Źródło: EUROSTAT [data dostępu 20.02.2015].  
  

Poza tym badania CVT nie obejmują przedsiębiorstw mikro, które są jeszcze mniej aktywne w zakresie 
rozwoju kadr, a stanowią 94,8% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce) i zatrudniają 37,2% pracowników. 
Po uwzględnieniu tej grupy przedsiębiorstw ogólny poziom zaangaŜowania pracodawców w rozwój kadr w 
Polsce byłby jeszcze niŜszy, a w konsekwencji jeszcze niŜsze byłyby faktyczne szanse na rozwój 
zawodowy pracujących Polaków.21 

Niski potencjał Polski pod względem warunków dla rozwoju kadr potwierdzają m.in. analizy wykonane 
przez CEDEFOP.22 Porównując organizację pracy w przedsiębiorstwach, zakres instrumentów słuŜących 
rozwojowi kadr i indeks innowacji dokonano podziału krajów europejskich na pięć segmentów (tabela 4).  

TABELA 4. POTENCJAŁ DLA ROZWOJU KADR : SEGMENTACJA KRAJÓW EUROPEJSKICH  
Wysoki 

potencjał 
dla rozwoju 

kadr 
 

 
Stabilny 
potencjał 

dla rozwoju 
kadr 

Umiarkowany 
potencjał 1 

(wysokie moŜliwości 
rozwoju, umiarkowana 

innowacyjność) 

Umiarkowany 
potencjał 2 

(niskie moŜliwości 
rozwoju, umiarkowana 

innowacyjność) 

Niski potencjał 
dla rozwoju kadr 

 

Dania 
Niemcy 
Szwecja 
 

Belgia 
Luksemburg 
Holandia 
Austria 
Finlandia 

Estonia 
Malta 
Norwegia 
 

Czechy, Irlandia, Grecja 
Hiszpania, Francja 
Włochy, Cypr, 
Portugalia, Słowenia 
Wielka Brytania 

Bułgaria, Łotwa 
Litwa, Węgry, Polska 
Rumunia, Słowacja 
 

Źródło: Learning and Innovation in Enterprises, CEDEFOP, Lukxemburg 2012, s. 45. 

Mianowicie wyróŜniono: 

— segment wysokiego potencjału dla rozwoju: znalazły się tutaj kraje, które otrzymały wysokie oceny w 
kaŜdym z trzech wymienionych wyŜej wymiarów, 

— segment stabilnego potencjału dla rozwoju: znalazły się tutaj kraje, które równieŜ uzyskały wysokie 
noty, otrzymując jedynie średnie oceny w zakresie instrumentów słuŜących rozwojowi kadr i 
innowacji, 

— segment „umiarkowany potencjał 1”: w krajach naleŜących do tej kategorii istnieją dobre warunki do 
rozwoju i umiarkowany poziom innowacyjności, 

— segment „umiarkowany potencjał 2”: znajdują się tutaj kraje, w których istnieją słabe warunki dla 
rozwoju kadr i jest umiarkowany poziom innowacyjności. 

— segment niskiego potencjału: naleŜą do niego kraje, które uzyskały niskie noty w kaŜdym z ocenianych 
wymiarów. 

Polska, wraz z Bułgarią, Łotwą, Litwą, Węgrami, Rumunią i Słowacją znalazła się w segmencie 
niskiego potencjału dla rozwoju kadr, co oznacza, Ŝe ani sposób organizacji pracy, ani zakres stosowanych 
instrumentów rozwoju kapitału ludzkiego, ani zakres innowacyjności nie stwarzają dobrych warunków dla 
rozwoju kompetencji pracowników23. 

                                                      
21 Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję 

badań BKL z 2013 r., PARP, Warszawa 2014, s. 91 i nast. 
22 Learning and Innovation in Enterprises, CEDEFOP, Luxembourg 2012, s. 45. 

23 Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., 
PARP, Warszawa 2014, s. 92. 
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2.3.2. Ustawiczne szkolenie zawodowe pracowników w firmach według województw 

Udział przedsiębiorstw prowadzących szkolenia w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, w poszczególnych 
województwach oscylował w granicach 17,3% - 28,0%, nie odbiegając znacząco od średniej krajowej 
(22,5%). NajwyŜszy był w województwie zachodniopomorskim – 28,0%, a najniŜszy w województwie 
łódzkim – 17,3% (tabela 5). Najmniejsza aktywność szkoleniowa ma miejsce w sektorze małych firm, 
gdzie zaledwie niespełna 16% podmiotów wykazuje się taką aktywnością.  Woj. podlaskie naleŜy do 
regionów o wyjątkowo niskim odsetku firm szkolących swoich pracowników – 19,8%, przy czym w 
sektorze małych firm zaledwie 11,8% firm kształci pracowników.   

W 2010 r. szkoleń dla swoich pracowników nie prowadziło 77,5% ogółu przedsiębiorstw. Biorąc pod 
uwagę klasę wielkości przedsiębiorstw moŜna zauwaŜyć, Ŝe im mniejsze przedsiębiorstwo, tym częściej 
brak szkoleń. W grupie przedsiębiorstw małych 84,1% nie prowadziło szkoleń, odpowiednio wśród 
przedsiębiorstw średnich – 58,6% i w jednostkach duŜych – 25,2%. 

Jako główny powód braku działalności szkoleniowej przedsiębiorstwa podały, Ŝe obecne kwalifikacje i 
umiejętności zatrudnionych w pełni odpowiadają potrzebom przedsiębiorstwa – 81,4% ogółu 
przedsiębiorstw nieprowadzących szkoleń, kolejnym powodem było prowadzenie przez przedsiębiorstwo 
strategii zatrudniania osób o odpowiednim poziomie kwalifikacji – 69,0%. PowyŜsze argumenty 
dominowały we wszystkich przedsiębiorstwach bez względu na rodzaj prowadzonej działalności i klasę 
wielkości przedsiębiorstwa. Z kolei najrzadziej deklarowanym powodem były trudności w ocenie potrzeb 
szkoleniowych przedsiębiorstwa.  

TABELA 5. PRZEDSIĘBIORSTWA  PROWADZĄCE  I  NIEPROWADZĄCE  SZKOLEŃ  WEDŁUG  
WOJEWÓDZTW  W  POLSCE (W %) 

 
SPECIFICATION 

providing training not providing training 

 
in % of the total of 

enterprises 

in % of enterprises not providing training 

the existing skills 
and competences 

of the persons 
employed 

corresponded to 
the current needs 
of the enterprise 

the preferred 
strategy of the 
enterprise was 

to recruit 
individuals with 

the required 
skills and 

competences 

difficulties in 
assessing the 
enterprise’s 

training 
needs 

llack of 
suitable 
training 
offers 
on the 
market 

 
high costs 

of 
training 

 
higher 

focus on 
IVT than 

CVT 

major 
training 
effort 

realised 
in 

previous 
years 

high 
workload 

and 
limited 

available 
time of 
persons 

employed 

other 
reasons 

POLAND 22,5 77,5 81,4 69,0 8,9 10,4 43,5 38,5 15,9 24,4 24,2 

Dolnośląskie 20,8 79,2 86,2 74,3 11,9 12,7 49,6 46,6 14,6 19,5 23,4 

Kujawsko-pomorskie 20,5 79,5 81,0 72,9 11,4 13,5 48,1 44,1 16,7 28,9 29,4 

Lubelskie 19,7 80,3 88,7 76,0 11,6 11,1 45,8 39,4 13,8 24,8 21,8 

Lubuskie 26,0 74,0 85,6 62,4 7,7 10,2 39,0 31,2 12,3 20,7 17,3 

Łódzkie 17,3 82,7 75,4 67,4 8,3 10,2 54,7 34,4 14,7 25,2 30,8 

Małopolskie 23,3 76,7 85,2 60,8 6,9 9,9 33,5 33,8 19,6 20,9 18,4 

Mazowieckie 27,4 72,6 84,0 74,7 7,9 9,2 42,7 37,8 15,9 25,6 23,5 

Opolskie 20,4 79,6 81,7 70,3 10,8 8,9 41,7 35,4 18,0 18,6 28,3 

Podkarpackie 19,7 80,3 78,1 72,6 8,5 11,2 49,8 44,0 15,2 31,4 27,2 

Podlaskie 19,8 80,2 67,9 50,0 12,2 12,3 37,3 31,6 15,9 27,9 35,1 

Pomorskie 20,9 79,1 78,7 67,7 9,3 10,0 37,9 33,1 17,5 25,8 21,4 

Śląskie 22,0 78,0 82,1 67,6 8,7 7,7 42,8 37,9 15,0 22,6 20,7 

Świętokrzyskie 21,4 78,6 69,2 65,8 9,1 10,8 43,8 45,0 14,4 32,8 31,7 

Warmińsko-mazurskie 17,9 82,1 88,8 66,7 3,9 9,6 36,7 34,5 14,0 21,2 18,9 

Wielkopolskie 23,1 76,9 77,9 68,4 10,1 11,4 44,4 42,5 17,6 23,4 27,2 

Zachodniopomorskie 28,0 72,0 78,4 68,5 5,5 14,4 43,3 39,9 12,6 27,2 25,5 

Źródło: Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2010 r., GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku, 
Gdańsk 2012, s. 155 i nast. 
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TABELA 6. PRZEDSIĘBIORSTWA  PROWADZĄCE  I  NIEPROWADZĄCE  SZKOLEŃ  WEDŁUG  
WOJEWÓDZTW  W SEKTORZE MSP W POLSCE (W %) 

 
SPECIFICATION 

providing training not providing training 

 
in % of the total of 

enterprises 

in % of enterprises not providing training 

 
the existing skills 
and competences 

of the persons 
employed 

corresponded to 
the current needs 
of the enterprise 

the preferred 
strategy of the 

enterprise was to 
recruit 

individuals with 
the required 

skills and 
competences 

difficulties 
in 

assessing 
the 

enterprise’
s training 

needs 

llack of 
suitable 
training 
offers 
on the 
market 

 
high costs 

of 
training 

 
higher 
focus 

on IVT 
than 
CVT 

major 
training 
effort 

realised in 
previous 

years 

high 
workload 

and limited 
available 
time of 
persons 

employed 

other 
reasons 

ENTERPRISES  EMPLOYING  10-49  PERSONS 

POLAND 15,9 84,1 81,9 68,1 8,8 10,6 43,1 38,0 15,2 24,4 23,8 

Dolnośląskie 12,9 87,1 88,0 74,5 12,6 11,7 49,8 46,6 13,6 19,4 22,6 

Kujawsko-pomorskie 14,3 85,7 82,8 73,3 12,8 14,5 50,3 45,5 17,0 30,6 27,6 

Lubelskie 14,6 85,4 87,9 75,5 12,0 12,2 43,3 38,8 12,8 24,1 20,3 

Lubuskie 17,4 82,6 85,7 60,9 8,3 10,7 38,3 30,4 12,4 20,1 17,0 

Łódzkie 12,0 88,0 74,8 66,4 8,9 10,4 55,7 34,3 14,1 25,8 31,0 

Małopolskie 15,3 84,7 86,5 58,8 6,9 9,6 31,9 32,0 18,8 20,2 17,6 

Mazowieckie 18,9 81,1 84,9 74,4 6,7 9,7 41,9 37,8 15,6 26,3 22,9 

Opolskie 14,9 85,1 83,2 70,1 11,6 10,1 41,9 36,0 19,8 19,8 27,6 

Podkarpackie 15,2 84,8 77,2 71,9 7,8 12,2 48,4 42,0 12,9 29,6 26,8 

Podlaskie 11,8 88,2 66,6 49,6 12,5 13,0 35,8 30,4 15,4 27,2 34,9 

Pomorskie 15,2 84,8 78,1 67,4 9,3 10,7 38,7 33,0 15,9 28,1 21,6 

Śląskie 14,7 85,3 82,8 66,2 8,5 7,2 42,6 37,4 14,3 22,2 20,8 

Świętokrzyskie 14,6 85,4 70,7 61,7 9,8 10,4 40,9 43,8 13,4 32,0 30,4 

Warmińsko-mazurskie 14,9 85,1 88,7 63,7 2,7 8,3 34,7 33,9 11,4 20,4 19,6 

Wielkopolskie 18,5 81,5 77,8 68,0 9,6 11,2 44,4 41,3 17,1 22,5 26,8 

Zachodniopomorskie 21,9 78,1 79,9 66,1 5,0 14,7 42,2 40,0 13,3 28,7 25,3 

50-249 ENTERPRISES  EMPLOYING  50-249  PERSONS 

POLAND 41,4 58,6 78,8 74,2 9,4 9,6 46,1 41,4 20,2 24,2 26,6 

Dolnośląskie 45,5 54,5 74,4 72,2 5,5 17,9 47,5 46,4 21,2 19,8 30,2 

Kujawsko-pomorskie 38,9 61,1 70,1 68,7 2,7 7,4 35,2 35,4 14,1 19,2 40,0 

Lubelskie 32,8 67,2 92,8 78,4 10,2 5,9 57,4 41,7 19,0 27,5 28,3 

Lubuskie 55,6 44,4 84,5 73,6 2,3 5,6 44,0 35,9 10,9 24,9 19,8 

Łódzkie 34,5 65,5 80,4 73,8 4,2 9,5 47,0 35,2 18,7 21,4 28,1 

Małopolskie 47,9 52,1 77,8 73,7 7,0 11,5 43,8 45,2 26,1 25,1 21,9 

Mazowieckie 48,0 52,0 79,0 76,3 15,1 5,8 47,6 37,7 17,8 22,1 27,7 

Opolskie 36,4 63,6 72,4 70,3 5,1 0,9 40,8 32,2 6,4 10,8 32,9 

Podkarpackie 31,8 68,2 85,0 76,0 12,3 5,2 59,8 57,7 31,4 44,9 28,9 

Podlaskie 42,1 57,9 74,5 49,1 9,3 8,9 43,0 38,5 18,7 31,7 37,1 

Pomorskie 34,5 65,5 80,7 69,8 9,4 7,1 35,7 35,3 26,3 12,1 18,3 

Śląskie 40,6 59,4 79,3 76,0 9,6 10,5 44,2 40,5 19,3 25,3 19,6 

Świętokrzyskie 40,5 59,5 61,5 86,7 5,5 13,8 59,1 52,6 20,3 38,7 38,5 

Warmińsko-mazurskie 28,0 72,0 91,0 86,1 11,2 18,8 49,6 36,3 30,5 26,4 14,8 

Wielkopolskie 37,4 62,6 79,3 70,6 13,9 12,7 44,9 50,5 22,0 29,2 29,8 

Zachodniopomorskie 50,7 49,3 70,2 83,5 8,6 12,8 49,0 39,1 5,6 18,2 27,1 

Źródło: Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2010 r., GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 
2012, s. 155 i nast. 
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We wszystkich województwach przedsiębiorstwa nieprowadzące szkoleń najczęściej argumentowały, 
Ŝe przyczyną nieprowadzenia szkoleń były wystarczające kwalifikacje pracowników odpowiadające 
potrzebom przedsiębiorstwa. Na tym tle wyróŜniło się województwo warmińsko-mazurskie, w którym taką 
przyczynę wskazało 88,8% przedsiębiorstw nieprowadzących szkoleń (w kraju - 81,4%). PowyŜsza 
przyczyna dominowała w grupie przedsiębiorstw małych we wszystkich województwach i w grupie 
przedsiębiorstw średnich w części województw. Natomiast w jednostkach duŜych, w zdecydowanej 
większości województw, główną przyczyną nieprowadzenia szkoleń było prowadzenie przez 
przedsiębiorstwo strategii zatrudniania osób o odpowiednim poziomie kwalifikacji - 76,9% 
przedsiębiorstw. W większości województw, najrzadziej występującą przyczyną braku szkoleń był brak na 
rynku odpowiedniej oferty szkoleń – 10,4% przedsiębiorstw nieprowadzących szkoleń. 

Jeśli chodzi o formę szkoleń, to przewaŜającą formą szkolenia były kursy prowadzone przez 91,1% 
ogółu przedsiębiorstw prowadzących szkolenia. Prawidłowość ta miała miejsce niezaleŜnie od rodzaju 
prowadzonej działalności, klasy wielkości przedsiębiorstw oraz województwa. W przewaŜającym stopniu 
przedsiębiorstwa korzystały z kursów zewnętrznych – 88,6% ogółu przedsiębiorstw prowadzących kursy, 
natomiast kursy wewnętrzne przeprowadziło odpowiednio 58,6% przedsiębiorstw. Część przedsiębiorstw 
prowadziła zarówno kursy wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Przewaga przedsiębiorstw prowadzących kursy 
zewnętrzne nad przedsiębiorstwami prowadzącymi kursy wewnętrzne dotyczyła kaŜdej z klas wielkości 
przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwach małych 84,9% stanowiły przedsiębiorstwa prowadzące kursy 
zewnętrzne, średnich odpowiednio – 91,9% i duŜych – 96,3%.  

Pozostałe formy szkoleń wystąpiły w 63,1% przedsiębiorstw prowadzących szkolenia. W tej grupie 
wyróŜniono pięć form szkoleniowych. Największym zainteresowaniem, niezaleŜnie od klasy wielkości 
przedsiębiorstw oraz województwa, cieszyło się uczestnictwo w konferencjach, seminariach, w spotkaniach 
warsztatowych, targach i wykładach stanowiąc 75,0% ogółu przedsiębiorstw prowadzących pozostałe 
formy szkoleń. Popularną formą były równieŜ zaplanowane szkolenia na stanowisku pracy, które wystąpiły 
w 58,5% przedsiębiorstw prowadzących pozostałe formy szkoleń. Najmniej popularną formą (i to bez 
względu na klasę wielkości przedsiębiorstw, województwa) było zaplanowane uczenie się poprzez 
uczestnictwo w kołach naukowych lub jakościowych, które pojawiło się tylko w 4,2% przedsiębiorstw 
prowadzących pozostałe formy szkoleń. 

Poszukując związku innowacyjności firm ze szkoleniem pracowników naleŜy zauwaŜyć, iŜ w badanej 
populacji przedsiębiorstw blisko co dwunaste wprowadziło w 2010 r. nowe albo znacząco ulepszone 
produkty, usługi/metody produkcji lub świadczenia usług. Ponad połowa (55,3%) z nich prowadziła 
szkolenia, w tym najczęściej w formie kursu – 95,5% przedsiębiorstw prowadzących szkolenia. Najwięcej 
zmian wprowadziły przedsiębiorstwa małe – 54,3% ogółu przedsiębiorstw, następnie średnie – 31,9% i 
duŜe – 13,8%. Jednak wprowadzenie jakiejkolwiek innowacyjności w przedsiębiorstwie nie wiązało się ze 
zwiększeniem liczby szkoleń. 

Z badań przedsiębiorstw teŜ wynika, Ŝe najczęstszym sposobem na zaspokojenie potrzeb 
przedsiębiorstw w zakresie nowych umiejętności była rekrutacja nowych pracowników z odpowiednimi 
kwalifikacjami i umiejętnościami, natomiast ustawiczne szkolenie zawodowe obecnych pracowników 
uplasowało się dopiero na trzecim miejscu. Taka strategia moŜliwa była w warunkach wysokiej nadpodaŜy 
zasobów pracy (dominacja tzw. rynku pracy pracodawcy) w Polsce.  

2.4. Kształcenie ustawiczne w dokumentach strategicznych i programowych – 
proponowane kierunki zmian 

Dotychczas funkcjonujący system kształcenia ustawicznego w Polsce doczekał się krytycznej oceny, 
zarówno w aspekcie instytucjonalnym, infrastrukturalnym, jak teŜ finansowym. Bowiem w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat w Polsce nie udało się zwiększyć poziomu zaangaŜowania Polaków w uczenie się, mimo 
przeznaczania relatywnie wysokich publicznych środków na wsparcie kształcenia ustawicznego (ok. 3-4 
mld zł rocznie). Zaledwie ok. 4% dorosłych Polaków podejmuje naukę w sposób formalny (szkolenia, 
kursy, studia podyplomowe), jak i pozaformalny (nauka we własnym zakresie). Ci natomiast, którzy 
uczestniczą w róŜnych formach podnoszenia kwalifikacji, często uczą się rzeczy mało przydatnych z 
punktu widzenia ich rozwoju zawodowego. Wynika to stąd, Ŝe publiczne instytucje edukacyjne kształcą 
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głównie w zawodach nadwyŜkowych, w których podaŜ pracowników przewyŜsza zapotrzebowanie 
pracodawców. Natomiast rynek prywatnych instytucji edukacyjnych jest mało konkurencyjny i 
nieefektywny informacyjnie. Dostęp do funduszy unijnych przyczynił się do powstania bardzo wielu 
nowych firm szkoleniowych oferujących kursy w zakresie umiejętności miękkich, które są relatywnie łatwe 
i tanie w organizacji, ale trudne pod kątem oceny jakości. Szkolenia te są dla uczestników darmowe lub 
bardzo tanie (dzięki dofinansowaniu z EFS), co spowalnia rozwój dojrzałego rynku edukacyjnego, gdyŜ po 
pierwsze – utrwalany jest niski poziom kształcenia ustawicznego (od szkoleń darmowych niewiele się 
wymaga), a po drugie – wypychane są z rynku szkolenia komercyjne, które w dłuŜszej perspektywie 
powinny dominować.24 

Nie ma teŜ w Polsce wewnętrznie spójnego i całościowego systemu finansowania edukacji dorosłych, 
który odpowiadałby na wyzwania wiąŜące się z bardzo niskim udziałem Polaków w tej formie kształcenia. 
Poza siecią publicznych i bezpłatnych szkół dla dorosłych oraz publicznych placówek oświatowych, w 
których kształcenie moŜe być częściowo odpłatne, edukacja ta finansowana jest w sposób rozproszony w 
ramach obejmujących wybrane grupy społeczne programów publicznych (na przykład z Funduszu Pracy, 
PFRON), w bardzo niewielkim stopniu przez przedsiębiorstwa (przede wszystkim największe, inwestujące 
głównie w krótkie formy edukacji) oraz przez samych szkolących się (inwestujących w dłuŜsze formy 
kształcenia, owocujące podwyŜszeniem poziomu wykształcenia).  

Generalnie publiczne wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne kształcenia ustawicznego okazało się 
mało efektywne. Rejestr Instytucji Szkoleniowych, który miał za zadanie poprawić dostępność informacji o 
instytucjach szkoleniowych i ich ofercie edukacyjnej nie spełnia swojej funkcji. System akredytacji 
programów szkoleniowych ma bardzo mały zasięg ze względu na ograniczone zainteresowanie instytucji 
edukacyjnych. Brakuje równieŜ Krajowych Ram Kwalifikacji, których zadaniem powinna być poprawa 
rozpoznawalności umiejętności nabywanych w trakcie szkoleń. Niska efektywność obecnego systemu 
wsparcia kształcenia ustawicznego jest w duŜej mierze następstwem jego nadmiernej koncentracji na 
dostawcach usług edukacyjnych.25  

Jak stwierdza J. Górniak26, iŜ szukając źródeł problemu niskiego uczestnictwa Polaków w kształceniu 
pozaformalnym i nieformalnym naleŜy przede wszystkim uwzględnić perspektywę pracodawców, 
poniewaŜ to środowisko pracy i warunki panujące na rynku pracy najczęściej są motorem podejmowania 
aktywności edukacyjnej przez osoby dorosłe. Jak wynika z Badań Kapitału Ludzkiego w Polsce, obecne 
zapotrzebowania pracodawców na kompetencje nie jest wystarczająco stymulujące do podnoszenia jakości 
kapitału ludzkiego. Gros pracodawców nie podejmuje się szkolenia swoich pracowników, twierdząc, iŜ ich 
kompetencje są wystarczające do wykonywania obowiązków. Świadczyć to moŜe o niskim poziomie 
rozwoju firmy, która nie dostrzega nowych potrzeb rozwojowych. Dominujący w polskich 
przedsiębiorstwach sposób organizacji pracy i brak innowacyjności są teŜ czynnikami hamującymi 
inwestycje w kapitał ludzki. Zapomina się z drugiej strony, Ŝe to wysokie kompetencje są czynnikiem 
kluczowym z punktu widzenia budowy trwałej przewagi konkurencyjnej. 

Wśród przyczyn niskiej aktywności pracodawców w szkoleniu pracowników moŜna wskazać takŜe 
niedoskonałość, a wręcz brak instytucjonalnych rozwiązań wspierających MMSP, zwłaszcza pod względem 
finansowym. Dlatego teŜ szkolenia traktowane są przez wielu pracodawców jako koszt, który w 
szczególności w okresie spowolnienia gospodarczego powinien być ograniczony.27 

Faktem jest, iŜ na podstawie art. 67 i art. 68 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
wprowadzono moŜliwość tworzenia przez pracodawców w ramach posiadanych środków Zakładowego 
Funduszu Szkoleniowego (ZFS). Fundusz szkoleniowy był przeznaczony na finansowanie lub 
współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego zarówno pracowników, jaki i pracodawców. 
                                                      

24 Polskie flexicurity - propozycje załoŜeń do zmian prawnych, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan, Warszawa 2012, s. 45-46. 

25 TamŜe. 
26 Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję 

badań BKL z 2013 r., PARP, Warszawa 2014, s. 113 i nast. 
27 Urbaniak B., Bariery udziału polskiego społeczeństwa w kształceniu ustawicznym, [w:] Kotlorz D., Rączaszek 

A. (red.), Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 115, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 183. 
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Dochodami funduszu szkoleniowego były m.in. wpłaty pracodawców, zgodnie z postanowieniami układu 
zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niŜszej niŜ 0,25 proc. 
funduszu płac. Wpłaty obciąŜały koszty działalności pracodawców, a to oznaczało odprowadzanie niŜszego 
podatku, co miało zachęcać do tworzenia funduszu szkoleniowego.28 

Jednak w praktyce niewielu pracodawców tworzyło takiego fundusze, a jako przyczynę 
niepowoływania wskazywano na brak wiedzy na jego temat (głównie z sektora MSP), a takŜe brak potrzeb 
szkoleniowych w firmie (głównie mikrofirmy, do 10 zatrudnionych).29 

Dlatego teŜ nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w 
Ŝycie 27 maja 2014 r., wprowadziła nowy instrument rozwoju zasobów ludzkich – Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy (KFS), który przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawców.30 

KFS stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem 
utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji 
nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w 
potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na 
konkurencyjnym rynku pracy.  

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład 
własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W 
przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS moŜna 
sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie 
moŜe przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. 

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca moŜe przeznaczyć  na: określenie 
potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane, kursy i studia 
podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umoŜliwiające uzyskanie 
dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania 
lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym 
kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący 
inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złoŜyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. 

W pierwszym okresie, tj. w 2014-2015 r., zgodnie z zapisami wyŜej wymienionej ustawy, środki KFS 
są przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej. 

W 2014 roku zainteresowanie tym instrumentem ze strony pracodawców było marginalne, szczególnie 
ze względu na ograniczenie wiekowe. Wiele powiatowych urzędów pracy nie było w stanie rozdysponować 
środków przyznanych na 2014 rok i niewykorzystane środki na ten cel musiało zwrócić do Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. W opinii urzędów pracy wykorzystanie dotacji do szkoleń byłoby większe, 
gdyby środki mogły być wydawane równieŜ na inne grupy wiekowe. ZawęŜenie tylko do grupy 45+ 
stanowi istotną barierę w wydatkowaniu tych środków.31 

                                                      
28 Zgodnie z Ustawą z 14 marca 2014 r.  o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz niektórych innych ustaw zlikwidowano moŜliwość tworzenia zakładowego funduszu szkoleniowego. Przepisy 
przejściowe pozwoliły na wykorzystanie juŜ zgromadzonych środków do końca 2015 roku. 

29 TamŜe. 
30 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2013 r. poz. 

674, z późn. zm.) – art. 69a i 69b, art. 109 ust. 2d-2n, art. 22 ust. 1 i 4 pkt 3 i 4, art. 4 ust. 1; Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przyznania środków z 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. poz. 639). 

31 Topolska K., Szkolenia dla pracowników 45+ okazały się niewypałem, „Dziennik Gazeta Prawna” 2014, 23 
październik. 
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Poszukując takŜe barier utrudniających kształcenie ustawiczne osób pracujących w Polsce wskazuje się 
takŜe na niesprzyjające warunki pracy, odnoszące się m.in. do32: 

— duŜej skali zatrudnienia terminowego. W 2013 roku największa skala zatrudnienia w tej formie, nie 
dającej pewności ciągłości pracy, miała miejsce w Polsce (26,8%). Wysoki odsetek notowany jest takŜe 
w takich krajach, jak: Hiszpania (23,2%), Portugalia (21,4%), Holandia (20,3%)33; 

— reaktywnie wysokiego odsetka pracujących w systemie wielozmianowym (29,9% wobec 17,4% średnio 
dla UE), który takŜe ujemnie wpływa na podejmowanie inicjatyw edukacyjnych. 

W związku z tym, Ŝe kształcenie ustawiczne stanowi priorytet w działaniach i strategii Unii 
Europejskiej do 2020 roku, Polska jako kraj członkowski Unii, podjęła się głębokiej reformy kształcenia 
ustawicznego czy teŜ szerzej kształcenia przez całe Ŝycie. Perspektywiczna wizja rozwoju kształcenia 
ustawicznego na poziomie ogólnopolskim zawarta jest przede wszystkim w kluczowych dokumentach 
strategicznych i programowych, do których naleŜy zaliczyć: 

— Perspektywę Uczenia się przez całe Ŝycie; 

— Długookresową Strategię Rozwoju Kraju. Polska 2030; 

— Strategię Rozwoju Kraju 2020; 

— Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego; 

— Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego; 

— Regionalne Programy Operacyjne. 

Kluczowym dokumentem, zwłaszcza w kontekście wdroŜeniowym, jest  Perspektywa uczenia się przez 
całe Ŝycie34, która wytycza kierunki działań polityki LLL (ang. lifewide lifelong learning) w Polsce na 
rzecz: 

— uczenia się w róŜnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym), 

— uczenia się na wszystkich etapach Ŝycia, począwszy od najmłodszych lat do późnej starości, 

— identyfikacji, oceny i potwierdzania efektów uczenia się.  

Celem polityki LLL jest zapewnienie wszystkim uczącym się moŜliwości podnoszenia kompetencji 
oraz zdobywania i potwierdzania kwalifikacji zgodnie z ich potrzebami oraz wymaganiami rynku pracy i 
społeczeństwa obywatelskiego, ułatwienie przepływu osób między sektorami gospodarki i państwami Unii 
Europejskiej oraz przyczynianie się do promowania aktywności obywatelskiej i społecznej.  

Realizacja tej polityki w odniesieniu do tak szeroko ujętego zakresu uczenia się będzie wymagała 
partnerskiej współpracy wielu podmiotów, w tym rządu, samorządu terytorialnego i zawodowego, 
pracodawców, pracobiorców, organizacji obywatelskich oraz podmiotów oferujących kształcenie i 
szkolenie.  

Perspektywa jest waŜnym dokumentem programowym w Polsce zapewniającym spójność działań na 
rzecz uczenia się przez całe Ŝycie. Określenie krajowych ram strategicznych polityki w zakresie uczenia się 
przez całe Ŝycie jest teŜ jednym z warunków wykorzystania funduszy europejskich w perspektywie 
finansowej 2014-2020.  

Cel strategiczny polityki LLL w Polsce wyznaczony został w oparciu o ogólne zasady polityki LLL 
uzgodnione w UE oraz specyfikę uczenia się dzieci, młodzieŜy i dorosłych w Polsce. Cel strategiczny 
określono jako „Dzieci i młodzieŜ dobrze przygotowane do uczenia się przez całe Ŝycie oraz osoby dorosłe 
poszerzające i uzupełniające swoje kompetencje i kwalifikacje odpowiednio do stojących przed nimi 
wyzwań w Ŝyciu zawodowym, społecznym i osobistym”. Jego realizacja nastąpi poprzez cele operacyjne: 

                                                      
32 Urbaniak B., Bariery udziału polskiego społeczeństwa w kształceniu ustawicznym, [w:] Kotlorz D., Rączaszek 

A. (red.), Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 115, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 185. 

33 Dane z Eorostatu. 
34 Perspektywa uczenia się przez całe Ŝycie, Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 

września 2013 r., Warszawa 2013.  
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— Cel 1: Kreatywność i innowacyjność osób, co ma uwidocznione w większości programów 

realizowanych przez instytucje edukacji formalnej, w których będzie połoŜony nacisk na potrzebę 
kształtowania kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności;  

— Cel 2: Przejrzysty i spójny krajowy system kwalifikacji. System ten będzie opierać się na dobrze 
zdefiniowanych efektach uczenia się. Ma zapewniać moŜliwość osiągnięcia kaŜdego poziomu 
kwalifikacji róŜnymi ścieŜkami kształcenia, szkolenia i kariery; 

— Cel 3: RóŜnorodna i dostępna oferta form wczesnej opieki i edukacji Dla efektywnego wsparcia 
rozwoju małych dzieci, w tym ich umiejętności, niezbędny jest dalszy rozwój dobrej jakości usług 
wczesnej opieki i edukacji w połączeniu ze wsparciem rodziców; 

— Cel 4: Kształcenie i szkolenie dopasowane do potrzeb zrównowaŜonej gospodarki, zmian na rynku 
pracy i potrzeb społecznych;  

— Cel 5: Środowisko pracy i zaangaŜowania społecznego sprzyjające uczeniu się przez całe Ŝycie. 
Miejsce pracy i zaangaŜowania społecznego jest znaczącym, jednak nie dość jeszcze 
wykorzystywanym potencjałem uczenia się. Rozwinięty zostanie system walidacji wcześniej nabytego 
doświadczenia zawodowego, społecznego i osobistego, jako podstawa do kontynuowania uczenia się 
przez całe Ŝycie. 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, a w szczególności w Dokumencie 
Implementacyjnym35 polityka upowszechniania uczenia się dorosłych oparta jest o następujące zasady: 

— najefektywniejszą formą uczenia się jest uczenie się w miejscu pracy i zaangaŜowania społecznego; z 
drugiej strony, kaŜdy obywatel powinien mieć dostęp do form uczenia się (szczególnie 
pozaformalnego);  

— niezaleŜnie od przedmiotu, formy i miejsca uczenia się, uczenie powinno odbywać się w takim stylu, 
by jednocześnie budować kompetencje społeczne; uczenie się jest czynnością społeczną; indywidualny 
przyrost kompetencji jest waŜny, jednak równie waŜna (szczególnie w przypadku osób nieaktywnych 
zawodowo) jest sama stymulacja i aktywizacja, którą daje uczenie się poprzez kontakt z innymi 
uczącymi się.  

Realizacja polityki LLL w Polsce ma przyczynić się do wzrostu odsetka osób w wieku 25-64 lata 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (podczas 4 tygodni przed badaniem) co najmniej do poziomu 
10% do roku 2020 (w 2014 roku kształtował się na poziomie zaledwie 4,1%). 

W wyniku wielokierunkowych działań zintegrowany zostanie krajowy system kwalifikacji. Na system 
ten składa się ogół działań państwa związanych z formalnym potwierdzaniem efektów wszelkiego rodzaju 
uczenia się (walidacją) nabywanych w bardzo róŜny sposób w ciągu całego Ŝycia dla potrzeb rynku pracy, 
społeczeństwa obywatelskiego oraz indywidualnego rozwoju osób uczących się. W systemie uwzględnia 
się zróŜnicowanie dróg dochodzenia do kwalifikacji. Krajowy System Kwalifikacji ma słuŜyć zwiększeniu 
moŜliwości uwzględniania i formalnego dokumentowania nowych kompetencji nabywanych w bardzo 
róŜny sposób w ciągu całego Ŝycia. Kluczowym elementem tego systemu będzie Polska Rama Kwalifikacji, 
stanowiąca wspólny układ odniesienia dla wszystkich kwalifikacji. 

W Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 przewiduje się stworzenie w Polsce powszechnego i 
atrakcyjnego systemu uczenia się przez całe Ŝycie, z wykorzystaniem następujących narzędzi:  

— upowszechnienie uczenia się dorosłych, w szczególności w najbardziej efektywnych jego formach 
(uczenie się w pracy i środowisku zaangaŜowania społecznego, krótkie formy kursowe), co będzie 
wymagało uznawania efektów uczenia się uzyskanych w ramach edukacji pozaformalnej i w drodze 
uczenia się nieformalnego oraz pozwoli szybko reagować na potrzeby podnoszenia kwalifikacji przez 
pracowników; 

— umoŜliwienie osobom dorosłym dostępu do szkolnictwa wyŜszego przez nowy system potwierdzania 
posiadanych przez nich kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyŜszego, a więc np. 
uzyskanych w procesie samodoskonalenia, wykonywania pracy zawodowej, uczestnictwo w kursach i 

                                                      
35 Dokument Implementacyjny Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Narzędzia realizacji Strategii Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego 2020, MPiPS, Warszawa 2014. 
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szkoleniach, a takŜe uznawanie kwalifikacji zdobytych w kolegiach zawodowych funkcjonujących w 
systemie oświaty; 

— budowa krajowego systemu kwalifikacji jako części europejskiej przestrzeni uczenia się przez całe 
Ŝycie (European Area of Lifelong Learning) i spójnego z załoŜeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji, 
co umoŜliwi lepszą porównywalność kwalifikacji oraz zwiększy moŜliwości potwierdzania efektów 
uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) uzyskanych w ramach edukacji 
pozaformalnej i w drodze uczenia się nieformalnego, tj. niezaleŜnie od miejsca, formy i czasu uczenia 
się; 

— rozwijanie systemu wspierania finansowego uczenia się dorosłych, co pozwoli ostatecznie na 
stworzenie wewnętrznie spójnego i całościowego systemu finansowania uczenia się dorosłych, który 
odpowiadałby na wyzwania wiąŜące się z bardzo niskim wskaźnikiem jego upowszechnienia w Polsce. 
W pierwszym etapie konieczne jest przeanalizowanie kilku moŜliwości wspierania uczenia się 
dorosłych, w tym podaŜowych: finansowania (jak obecnie) oferty instytucji edukacyjnych i 
szkoleniowych, oraz popytowych, m.in. bonu szkoleniowego, uwzględniając zasadę współponoszenia 
kosztów przez pracownika, pracodawcę oraz budŜet państwa/samorządu. 

Niewątpliwie proponowane kierunki zmian w systemie edukacji ustawicznej w Polsce przyczynia się 
do poprawy innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MSP. 
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3. INNOWACYJNO ŚĆ  

3.1. Polityka innowacyjna wobec sektora MSP 

Według S. Cioka36 polityka innowacyjna to świadoma i celowa działalność organów władzy publicznej 
zmierzająca pośrednio lub bezpośrednio do wspierania innowacyjności a przez to konkurencyjności 
gospodarki. Głównym celem polityki innowacyjnej państwa jest rozwój systemu innowacyjnego (zarówno 
na poziomie krajowym, jak i regionalnym), który słuŜy: promowaniu innowacji zwiększających 
konkurencyjność gospodarki i podnoszących poziom Ŝycia mieszkańców, reorientacji gospodarki opartej na 
pracy w gospodarkę opartą na wiedzy, zacieśnieniu powiązań pomiędzy elementami systemu innowacji 
(nauką, techniką, edukacją, przedsiębiorstwami, rynkiem, administracją rządowa i samorządową, 
organizacjami pozarządowymi itp.). 

Polityka innowacyjna w Polsce opiera się o całą gamę instrumentów o charakterze regulacyjnym 
(prawnym), programowym (wsparcie rządowe i unijne) oraz instytucjonalnym (wsparcie o charakterze 
finansowym i pozafinansowym).37 

Jeśli chodzi o instrumenty regulacyjne, to jednym z pierwszych aktów prawnych zachęcających do 
podejmowania działalności innowacyjnej była ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej z 2005 roku. 
Koncentrowała się na stworzeniu zachęt do prowadzenia działalności B+R. Wśród jej waŜniejszych załoŜeń 
moŜna wymienić moŜliwość: uzyskania przez prywatne firmy statusu centrów badawczo-rozwojowych 
(CBR), co dawało im przywileje podatkowe (zarówno dla nich, jak i ich kontrahentów), zaciągnięcia 
kredytu technologicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na zakup lub wytworzenie nowej 
technologii (50% kredytu pod pewnymi warunkami mogło być umorzone), odliczeń kosztów prowadzonej 
działalności badawczej od podstawy opodatkowania, niezaleŜnie od osiągniętych wyników, dokonania 
odpisu od podstawy równieŜ w przypadku zakupu nowej technologii (od instytutu badawczego, uczelni 
wyŜszej lub CBR) nawet do 50% kosztów tego zakupu (małe przedsiębiorstwa). Ustawa ta była duŜą 
rewolucją i zdecydowanym krokiem naprzód, jeŜeli chodzi o wspieranie rozwoju innowacyjnego. JednakŜe 
zarzuca się jej zbyt biurokratyczny charakter i dosyć wyśrubowane warunki.38  

Kolejnym aktem prawnym o duŜym znaczeniu jest ustawa z 30 maja 2008 roku o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej. Jej głównym celem jest: wzrost konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego oraz poprawa efektywności gospodarowania 
środkami publicznymi na badania i rozwój. Realizację tego celu wspierać miały trzy elementy: kontynuacja 
moŜliwości udzielania kredytu technologicznego (z pewnymi zmianami), utrzymanie statusu CBR wraz z 
korzyściami oraz ulga podatkowa związana z nabyciem nowych technologii. W praktyce najbardziej 
rozpowszechnionym i najlepiej ocenianym instrumentem tej ustawy jest kredyt technologiczny. Gorszą 
ocenę mają dwa pozostałe elementy, czyli CBR oraz ulgi podatkowe. Oznacza to w praktyce znacznie 
mniejsze zainteresowanie podmiotów wykorzystywaniem CBR jako instrumentu na rzecz rozwoju swojej 
innowacyjności, co jest następstwem zbyt restrykcyjnych warunków początkowych przy tworzeniu tych 
centrów oraz zbyt małych zachęt podatkowych dla uczestników wymiany usług w ramach CBR. JeŜeli 
chodzi o ostatni element, to mała popularność jest następstwem niskiego poziomu dyfuzji innowacji wśród 
polskich przedsiębiorstw oraz niedostateczna promocja tego instrumentu wśród potencjalnych 
zainteresowanych. 39  

                                                      
36 Ciok S., Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, [w:]  

Dobrowolska-Kaniewska H., Korejwo E. (red.), Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w 
województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk 
o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wrocław 2009, s. 120. 

37 Stanisławski R., Instrumenty polityki innowacyjnej skierowane do MSP, [w:] Niedzielski P., Stanisławski R., 
Stawasz E. (red.), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza 
uwarunkowań i ocena realizacji, Zeszyty Naukowe Nr 654, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 70, Szczecin 2011, s. 
78.  

38 TamŜe.  
39 TamŜe.  
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W chwili obecnej polscy przedsiębiorcy, w tym w szczególności sektor MSP, mają moŜliwość 
skorzystania z wyjątkowo szerokiej oferty instrumentów wsparcia w obszarze B+R+I. Analiza dostępnych 
programów wspierających innowacyjność w latach 2007-2013 wykazała funkcjonowanie 60 instrumentów 
wsparcia skierowanych bezpośrednio lub pośrednio na rozwój innowacji. Instrumenty te są bardzo 
róŜnorodne, a ich cechami charakterystycznymi są: zasięg (regionalny/ogólnokrajowy), źródło 
finansowania (budŜet państwa/fundusze strukturalne/inne programy międzynarodowe), grupa docelowa 
(przedsiębiorcy/inne podmioty), forma, instytucja wdraŜająca (np. PARP, MG, NCBR, BGK, Urzędy 
Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie; regionalne podmioty utworzone w celu realizacji programów 
wsparcia np. Podlaska Instytucja Pośrednicząca). Wśród nich 25 instrumentów wsparcia to instrumenty 
realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych, finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych, w perspektywie finansowej 2007–2013. Kolejne, ok. 30 instrumentów to instrumenty 
realizowane w ramach ogólnokrajowych programów operacyjnych.40 

Funkcjonujące programy obejmują działania wspierające zarówno B+R+I, kapitał ludzki, jak i 
wyspecjalizowane usługi dla przedsiębiorstw (parki i inkubatory technologiczne, doradztwo). Sam system 
udzielania wsparcia finansowego zdominowany jest przez dotacje przydzielane niezaleŜnie od stopnia 
ryzyka związanego z realizacją projektu. 

Głównym filarem dotychczasowego systemu w zakresie finansowania działalności badawczo-
rozwojowej i innowacyjnej w ramach środków unijnych był  Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG), skierowany w większości do przedsiębiorców. W PO IG wspierane 
były projekty o znaczeniu ponadregionalnym z zakresu innowacji technologicznych dotyczących 
produktów i procesów oraz innowacji w zakresie wzornictwa w sektorach produkcyjnych i usługowych, 
które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych 
przedsiębiorstw.  

Ponadto, wsparcie ukierunkowane na szeroko rozumiany wzrost innowacyjności gospodarki udzielane 
było za pomocą innych programów operacyjnych: 

— Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) - inwestycje w doskonalenie zawodowe kadr 
oraz poprawę jakości działań wspierających rozwój usług szkoleniowo-doradczych w 
przedsiębiorstwach); 

— Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - istotne wsparcie dla innowacyjnych inwestycji MŚP 
m.in. w odnawialne źródła energii; 

— Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - dodatkowy element wsparcia z funduszy 
strukturalnych, wzmacnia działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej, celem 
wywołania efektów synergii i realizację wyodrębnionych działań stymulujących rozwój ekonomiczny i 
społeczny; 

— Regionalne Programy Operacyjne (RPO) realizowane w kaŜdym z województw, jako uzupełnienie 
instrumentów zaplanowanych w ramach centralnych programów operacyjnych wspierających 
innowacyjność na poziomie ponadregionalnym. 

3.2. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw 

Dotychczasowa polityka innowacyjna w Polsce, z rozbudowanym instrumentarium, niestety nie 
przyczyniła się do wzrostu potencjału innowacyjnego gospodarki, w tym przedsiębiorstw, zwłaszcza z 
sektora MSP. 

Według raportu Innovation Union Scoreboard 2014, Polska na tle innych krajów UE charakteryzuje się 
relatywnie niskim poziomem Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności (Sumary Innovation Index – SII) – 
wykres 1. W rankingu IUS 2014 zajęła 4. miejsce od końca, osiągając syntetyczny wskaźnik 
innowacyjności na poziomie 0,279.  Znalazła się wśród krajów o umiarkowanej innowacyjności, określanej 
jako moderate innovators. Wyprzedziła tylko Rumunię (0,237), Łotwę (0,221) i Bułgarię (0,188). W 

                                                      
40 Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności 

Gospodarki, Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014, Warszawa 2014. 
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porównaniu z wynikami z poprzedniego roku awansowała z grupy słabych innowatorów do grupy 
umiarkowanych innowatorów. 

W niemalŜe kaŜdym badaniu dość dobrze ocenianym elementem wskaźnika w przypadku Polski są 
zasoby ludzkie, wskazując na słabości systemu innowacji stojące po stronie niezadowalającego poziomu 
zaangaŜowania w działalność innowacyjną przedsiębiorstw, w tym współpracy, zwłaszcza sektora MŚP.  

WYKRES 1. POTENCJAŁ INNOWACYJNY KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 ROKU 

 

Źródło: Innovation Union Scoreboard 2014. 

Podział krajów na liderów (innovation leaders), doganiających (innovation followers), umiarkowanych 
(moderate innovators) i skromnych innowatorów (modest innovators) dokonywany jest według 
następujących kryteriów: 

— do grupy liderów (innovation leaders) zaliczane są kraje, których sumaryczny wskaźnik innowacyjności 
przyjmuje wartości powyŜej 120%  średniego wskaźnika dla krajów Unii Europejskiej; 

— w grupie doganiających (innovation followers) są kraje, których sumaryczny wskaźnik innowacyjności 
przyjmuje wartości z przedziału 90%-120% średniego wskaźnika dla krajów UE; 

— z kolei umiarkowani innowatorzy (moderate innovators) to kraje, których sumaryczny wskaźnik 
innowacyjności  znajduje się pomiędzy 50% a 90% średniego wskaźnika dla krajów UE; 

— do ostatniej grupy skromnych innowatorów (modest innovators) naleŜą kraje, których sumaryczny 
wskaźnik innowacyjności wynosi poniŜej 50% średniego wskaźnika dla krajów UE. 

Sumaryczny wskaźnik innowacyjności dla Polski w 2013 r. stanowi 50,5% średniego wskaźnika dla 
krajów UE, co zadecydowało, Ŝe Polska znalazła się wśród umiarkowanych innowatorów (na ostatnim 
miejscu) - wykres. W latach ubiegłych wskaźnik dla Polski stanowił: 53% (2008), 53% (2009), 51% 
(2010), 53% (2011), 49% (2012) średniego wskaźnika dla 28 krajów UE. Sumaryczne wskaźniki dla 
krajów UE w latach 2006-2013 wykazują wyraźny trend rosnący. Polska na tym tle prezentuje się dość 
stabilnie z minimalnym trendem prowzrostowym. 
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WYKRES 2. SUMARYCZNY WSKA ŹNIK INNOWACYJNO ŚCI I LINIA TRENDU DLA POLSKI I UE W LATACH 
2006-2013  

 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=8771DBB1291D4965B59BFF6B10573A46. 

 

Wydatki przedsiębiorstw na B+R w Polsce są równieŜ znacznie niŜsze niŜ w sąsiednich państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej. W 2012 r. nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową 
(B+R) w Polsce stanowiły 1,27% nakładów wszystkich 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, zaś w 
2013 r. – 1,26%. W 2012 r. Polska zajmowała 20. pozycję wśród krajów Unii pod względem wielkości 
wskaźnika intensywności prac B+R1, który był dla Polski 2,3 razy niŜszy niŜ dla całej Unii. Ze wstępnych 
danych za 2013 r. wynika, iŜ intensywność prac B+R w Polsce w stosunku do UE-28 jest niŜsza o 1,15 p. 
proc. W 2012 r. podobnie jak w Polsce, wskaźnik ten nie przekroczył poziomu 1% na Cyprze, w Rumunii, 
Bułgarii, na Łotwie, w Grecji, Chorwacji, na Słowacji, Malcie i Litwie. Określony dla tego wskaźnika 3%-
owy próg w Strategii Europa 2020 osiągnęły jedynie Finlandia, Szwecja oraz Dania. Po przeliczeniu 
wartości nakładów wewnętrznych na działalność B+R na 1 mieszkańca w 2012 r. Polska znajdowała się z 
kwotą 89,0 euro na 24. pozycji wśród krajów UE-28, w której średnia wartość nakładów wynosiła 532,6 
euro.41 

Analiza nakładów wewnętrznych według rodzaju prowadzonych badań wykazała, Ŝe w 2013 r. 
najwyŜsza wartość nakładów przypadła na prace rozwojowe – 44,5%, na drugim miejscu znalazły się 
badania podstawowe – 35,0%, natomiast najmniejszy udział odnotowano w przypadku badań stosowanych 
– 20,5%. Blisko 80,0% nakładów poniesionych przez podmioty z sektora przedsiębiorstw zostało 
przeznaczonych na prowadzenie prac rozwojowych, 17,2% – na badania stosowane, a 4,1% – na badania 
podstawowe. W pozostałych sektorach największa część nakładów wewnętrznych została przeznaczona na 
finansowanie badań podstawowych. W sektorze rządowym udział ten wyniósł 46,0%, natomiast w sektorze 
szkolnictwa wyŜszego oraz w sektorze prywatnych instytucji niekomercyjnych – odpowiednio 70,7% oraz 
51,8%.42 

Struktura wydatków polskich przedsiębiorstw na innowacje róŜni się od tej w państwach sąsiadujących 
i w UE-15 (wykres 3). 

                                                      
41 Nauka i technika w 2013 r., GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2014, s, 56.  
42 TamŜe, s. 58.  



                                                                                                           29 
 

 

 WYKRES 3. STRUKTURA WYDATKÓW  PRZEDSIĘBIORSTW NA INNOWACJE W POLSCE  

 

Źródło: Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i 
Efektywności Gospodarki, Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014, Warszawa 2014, s. 17. 

 

Absorpcja technologii zazwyczaj wypiera innowacyjną działalność badawczą i rozwojową.  Obecnie 
absorpcja technologii poprzez inwestycje w środki trwałe stanowi główną część wydatków na innowacje w 
polskich przedsiębiorstwach (87%). Wydatki związane z B+R, w tym na zewnętrzne i wewnętrzne B+R 
oraz pozyskiwanie wiedzy zewnętrznej, wynoszą jedynie 13% całkowitych wydatków na innowacje w 
sektorze prywatnym. Taka struktura oznacza, Ŝe polskie firmy nie opierają swojej aktywności innowacyjnej 
na własnym kapitale ludzkim, dlatego teŜ moŜe to tłumaczyć niską aktywność w inwestowanie w wiedzę, 
poprzez szkolenia, w pracowników.  

Ze szczegółowych wyników badań43 na temat innowacyjności polskich firm, z uwzględnieniem sektora 
MSP, wynika, iŜ w latach 2010-2012, odsetek aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw44 przemysłowych 
oraz z sektora usług ukształtował się na poziomie odpowiednio 16,9% i 12,3% (tabela 7). Aktywność 
innowacyjna firm była zdecydowanie najniŜsza w małych firmach, gdzie zaledwie  co 10 podmiot wykazał 
się taką aktywnością. Aktywność innowacyjna firm była zdecydowanie najniŜsza w małych firmach, gdzie 
zaledwie co 10 podmiot wykazał się taką aktywnością.  

W porównaniu z poprzednią edycją badań za lata 2009-2011, odnotowano wzrost udziału 
przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych (z 16,9 % do 17,7 %) 
oraz w sektorze usług (z 12,3 % do 13,9 %) w ogólnej liczbie tych podmiotów. Większy odsetek aktywnych 
innowacyjnie przedsiębiorstw zarówno przemysłowych, jak i z sektora usług wystąpił wśród jednostek z 
sektora publicznego (odpowiednio 25,4 % oraz 39,6 %).  

Uwzględniając podział terytorialny kraju, największy odsetek aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw 
przemysłowych wystąpił w województwie podlaskim (23,8 %), natomiast przedsiębiorstw z sektora usług – 
w województwie mazowieckim (19,5 %). NajniŜsze wartości wskaźnika odnotowano odpowiednio w 
województwie pomorskim (12,3 %) oraz warmińsko-mazurskim (5,5 %). 

Efektywność działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach mierzy m.in. struktura sprzedaŜy 
produktów nowych i istotnie ulepszonych. W 2012 r. udział przychodów netto ze sprzedaŜy produktów 
nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2010-2012, w przychodach ze 
sprzedaŜy ogółem, wyniósł dla przedsiębiorstw przemysłowych 9,2 %, tj. o 0,3 p. proc. więcej niŜ udział 

                                                      
43 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Główny Urząd Statystyczny, Urząd 

Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2013. 
44 Przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną 

innowację produktową lub procesową lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który 
został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu (niezakończony sukcesem) lub nie został do końca tego 
okresu ukończony (tzn. jest kontynuowany). 
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przychodów w 2011 r. ze sprzedaŜy tych produktów wprowadzonych w latach 2009-2011. Dla podmiotów 
z sektora usług w 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 3,1 %, tj. o 0,2 p. proc. mniej niŜ w poprzednim okresie. 

TABELA 7. AKTYWNO ŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSI ĘBIORSTW W LATACH 2010-2012 

Liczba pracujących 
Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
Przedsiębiorstwa z sektora 

usług 

Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie 

10-49 pracujących 10,4 10,9 

50-249 pracujących 31,4 22,9 

250 osób i więcej 59,3 48,4 

Ogółem 16,9 12,3 

Udział przychodów ze sprzedaŜy produktów nowych lub istotnie ulepszonych w 
przychodach ze sprzedaŜy ogółem  

10-49 pracujących 1,9 0,4 

50-249 pracujących 4,7 3,2 

250 osób i więcej 11,9 5,9 

Ogółem 9,2 3,1 

Przedsiębiorstwa, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w % 
przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 

10-49 pracujących 22,1 16,7 

50-249 pracujących 35,7 41,1 

250 osób i więcej 58,5 57,5 

Ogółem 33,8 27,3 

Przedsiębiorstwa, które współpracowały w ramach inicjatywy klastrowej  

10-49 pracujących 9,5 13,0 

50-249 pracujących 10,1 19,7 

250 osób i więcej 21,1 25,6 

Ogółem 13,1 18,3 

Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Główny Urząd Statystyczny, Urząd 
Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 32. 

 

W 2012 r. przedsiębiorstwa przemysłowe oraz z sektora usług osiągnęły wyŜsze przychody ze 
sprzedaŜy produktów nowych lub istotnie ulepszonych tylko dla przedsiębiorstwa niŜ dla rynku. W 
porównaniu z rokiem poprzednim w przedsiębiorstwach przemysłowych odnotowano wzrost udziału 
przychodów ze sprzedaŜy produktów innowacyjnych tylko dla przedsiębiorstwa w przychodach ogółem (o 
1,7 p. proc.), natomiast spadek w przypadku produktów nowych dla rynku (o 1,4 p. proc.). W 
przedsiębiorstwach sektora usług wskaźniki te utrzymały się na poziomie zbliŜonym do 2011 r. 

Zarówno w przemyśle, jak i w sektorze usług większy udział przychodów ze sprzedaŜy innowacyjnych 
produktów w przychodach ogółem odnotowano w sektorze publicznym niŜ prywatnym (odpowiednio 16,8 
%, tj. o 3,8 p. proc. więcej niŜ w 2011 r. i 8,3 %, tj. o 0,6 p. proc. mniej). WyŜszą wartość tego wskaźnika 
dla sektora prywatnego odnotowano w przemyśle – w przypadku sprzedaŜy produktów stanowiących 
nowość w skali rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, a dla przedsiębiorstw z sektora usług wyŜszy 
wskaźnik dla sektora prywatnego okazał się dla sprzedaŜy produktów będących nowością tylko dla 
przedsiębiorstwa. 
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W 2012 r. największy udział przychodów ze sprzedaŜy produktów innowacyjnych w przychodach ze 
sprzedaŜy ogółem, zarówno w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, jak i usługowych, osiągnęły 
podmioty o liczbie pracujących 250 osób i więcej (odpowiednio 11,9 % i 5,9 %), zaś najmniejszy dotyczył 
firm małych (odpowiednio 1,9% i 0,4%).  

Głównym źródłem finansowania nakładów na działalność innowacyjną, bez względu na rozmiary 
firmy, są środki własne przedsiębiorstw, co świadczyć moŜe o brak znajomości alternatywnych form 
finansowania innowacji. W 2012 r. stanowiły one 73,7 % wszystkich poniesionych na ten cel nakładów w 
przedsiębiorstwach przemysłowych (o 0,3 p. proc. więcej niŜ przed rokiem) oraz 69,6 % – w 
przedsiębiorstwach z sektora usług (o 13,4 p. proc. mniej).  

Współpraca z innymi podmiotami stanowi istotny element działalności przedsiębiorstwa. UmoŜliwia 
szerszy dostęp do wiedzy i nowych technologii. Pozwala na obniŜenie kosztów i ryzyka prowadzonej 
działalności gospodarczej, sprzyja wymianie doświadczeń i wiedzy. Współpraca w zakresie działalności 
innowacyjnej oznacza aktywny udział we wspólnych projektach z innymi przedsiębiorstwami lub 
instytucjami niekomercyjnymi. Współpraca taka moŜe mieć charakter perspektywiczny i długofalowy i nie 
musi pociągać za sobą bezpośrednich, wymiernych korzyści ekonomicznych dla uczestniczących w niej 
partnerów. 

W latach 2010-2012 w ramach działalności innowacyjnej współpracowało 33,8% aktywnych 
innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych (32,6 % w latach 2009-2011) oraz 27,3 % podmiotów z 
sektora usług (28,1 % poprzednio). Skłonność do współpracy w zakresie działalności innowacyjnej w 
większym stopniu widoczna była w przedsiębiorstwach z sektora publicznego, gdzie współpracowało 44,4 
% aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych oraz 59,2 % jednostek z sektora usług (w 
latach 2009-2011odpowiednio 43,3 % i 46,4 %). Ponad połowa przedsiębiorstw przemysłowych oraz 
przedsiębiorstw z sektora usług aktywnych innowacyjnie o liczbie pracujących 250 i więcej osób 
współpracowało w ramach działalności innowacyjnej. W przypadku firm z sektora MSP odsetek ten jest 
zdecydowanie niŜszy (tabela 7). 

Badając współpracę przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej bierze się pod uwagę 
równieŜ ich skłonność do współpracy w zakresie inicjatywy klastrowej.45 W porównaniu do lat 2009-2011 
utrzymał się kierunek współpracy w ramach inicjatywy klastrowej. W latach 2010-2012 większy udział 
przedsiębiorstw współpracujących w klastrach w ogólnej liczbie podmiotów współpracujących w zakresie 
działalności innowacyjnej odnotowano wśród przedsiębiorstw z sektora usług (18,3 %, wobec 15,1 % w 
latach 2009-2011) niŜ wśród przedsiębiorstw przemysłowych (13,1 %, wobec 12,8 %). Współpraca w 
ramach inicjatywy klastrowej najchętniej jest podejmowana w podmiotach o liczbie pracujących 250 osób i 
więcej. W tej klasie wielkości w latach 2010-2012 do klastrów naleŜało co piąte współpracujące w ramach 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstwo przemysłowe oraz co czwarte – z sektora usług. Firmy z 
sektora MSP wykazują dwukrotnie niŜszą aktywność współpracy w ramach inicjatywy klastrowej (tabela 
7). 

3.3. Innowacyjność w dokumentach strategicznych i programowych – 
proponowane kierunki zmian 

Przeprowadzona analiza dobitnie pokazuje jak niski jest poziom innowacyjności, jak teŜ aktywności 
innowacyjnej polskich firm, zwłaszcza z sektora MSP. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, o charakterze 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym.  

Z pogłębionych wyników badań nad sektorem MSP wynika, iŜ wiele polskich przedsiębiorstw, 
zwłaszcza podmiotów z sektora mikro i z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest dzisiaj 
                                                      

45 Według definicji M. E. Portera, klaster jest to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, 
wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i 
związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń handlowych oraz 
instytucji finansowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale równieŜ współpracujących. 
Na potrzeby badania innowacyjności inicjatywa klastrowa rozumiana jest jako powiązania kooperacyjne zawiązane w 
sposób formalny na podstawie listu intencyjnego, umowy stowarzyszeniowej, umowy o utworzeniu konsorcjum itp. 
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zaabsorbowanych walką o prostą reprodukcję zasobów lub orientuje się na powolny, organiczny rozwój. W 
takiej sytuacji, innowacje (w szerokim, a zwłaszcza wąskim, bezwzględnym znaczeniu) jawią się jako 
strategia mnoŜąca czynniki ryzyka. Imitowanie wzorów okazuje się częstokroć bardziej racjonalne 
(przynajmniej na krótki dystans). Po pierwsze, nie naraŜa to organizacji na koszty i destabilizację. Po 
drugie, wbrew pozorom podnosi a nie obniŜa konkurencyjność przedsiębiorstwa (znów oczywiście w 
krótkiej i średniej perspektywie temporalnej).46 

Wśród zewnętrznych barier kreatywności i innowacyjności wskazuje się najczęściej na cały system 
edukacyjny w Polsce, tłumiący często kreatywność i innowacyjność). Do niekorzystnych cech systemu 
edukacyjnego naleŜy zaliczyć47:  

— premiowanie schematycznego myślenia; 

— oparcie tzw. egzaminów zewnętrznych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na 
(zbyt mocno) wystandaryzowanych kryteriach; 

— brak zajęć i przedmiotów uczących kreatywnego myślenia, umiejętności pracy twórczej w zespole itp.; 

— premiowanie rywalizacyjnych, nie zaś kooperacyjnych relacji w szkole i na uczelni; 

— brak tolerancji dla popełnianych błędów, absolutyzacja perfekcjonizmu; 

— niski poziom tolerancji społecznej, zwłaszcza kulturowej, w wielu szkołach; 

— oparcie programów nauczania na rozmaitych systemach wiedzy kanonicznej, zamkniętych, nie 
modyfikowanych. 

NaleŜy teŜ podkreślić, co potwierdzają Badania Kapitału Ludzkiego w Polsce, iŜ  niska aktywność 
innowacyjna przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MSP, skutkuje niskim zapotrzebowaniem na wysokie 
kompetencje pracowników, a w efekcie mającym negatywny wpływ na aktywność edukacyjną ludności, 
czy szerzej: na skłonność do inwestowania w rozwój kompetencji. Bowiem, jak wynika z badań, 
pracodawcy są głównym motorem napędzającym aktywność szkoleniową. To przede wszystkim z ich 
środków są finansowane szkolenia i kursy, większość szkoleń odbywa się w czasie pracy, zdecydowana 
większość szkoleń i kursów, w których uczestniczą dorośli jest związana z wykonywaną pracą, a główne 
motywacje do uczenia się i rozwoju mają równieŜ charakter zawodowy. Z kolei działa teŜ zaleŜność 
odwrotna – brak inwestycji pracodawców w wysokie kompetencje jest czynnikiem hamującym 
innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw.48 

Faktem jest, iŜ w kontekście wsparcia kadr, poprzez realizację wielu projektów w perspektywie 2007-
2013, finansowanych z EFS, został poczyniony pierwszy krok w obszarze wsparcia rozwoju adaptacyjności 
przedsiębiorstw i ich pracowników, przede wszystkim poprzez wskazanie przedsiębiorcom korzyści z 
inwestycji w rozwój pracowników oraz zniwelowanie bariery finansowej w tym zakresie.49 Dlatego teŜ 
kolejnym krokiem, realizowanym w ramach nowej perspektywy finansowej będzie wyposaŜenie 
przedsiębiorstw, przede wszystkim z sektora MŚP, w kompetencje, które pozwolą im na rozwój oraz 
efektywne wdraŜanie innowacyjnych rozwiązań, a takŜe zbudowanie systemu wsparcia rozwoju kapitału 
ludzkiego przedsiębiorstw, który pozwoli na stały jego rozwój.  

W związku z tym, Ŝe innowacyjność przedsiębiorstw stanowi kolejny waŜny priorytet w działaniach i 
strategii Unii Europejskiej do 2020 roku, Polska, podjęła się takŜe wypracowania nowej koncepcji polityki 
innowacyjnej. Wizja zmodernizowanego podejścia do innowacyjności zawarta jest przede wszystkim w 
kluczowych dokumentach strategicznych i programowych, do których naleŜy zaliczyć głównie: Strategię 
Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” oraz Program Rozwoju 
Przedsiębiorstw do 2020 r. (PRP), który jest dokumentem wykonawczym do Strategii Innowacyjności 
(SIEG).   

                                                      
46 Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D.,  Wspieranie postaw 

proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010.  
47 TamŜe.  

48 Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., 
PARP, Warszawa 2014. 
49 Por. opisane dobre praktyki w paragrafie czwartym niniejszej publikacji. 
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Strategia SIEG, w swoich celach, zadaniach, wskaźnikach do osiągniecia, jest ściśle powiązana z 
innymi dokumentami strategicznymi i programowymi, jak: Perspektywa Uczenia się przez całe Ŝycie, 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju 
Kapitału Ludzkiego, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Regionalne Programy Operacyjne. 

Cel główny Strategii Innowacyjności brzmi „Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i 
efektywna) oparta na wiedzy i współpracy”. Jego realizacja nastąpi poprzez cele szczegółowe:  

— Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej 
gospodarki 

— Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy; 

— Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców; 

— Cel 4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 

Z naszego punktu widzenia szczególnie istotny jest cel piąty, w ramach którego jedno z działań 
zorientowane jest na wspieranie rozwoju kadr dla innowacyjnej i efektywnej gospodarki. 

Wychodzi się z załoŜenia, iŜ proces podnoszenia jakości edukacji wymaga zaangaŜowania wielu 
podmiotów mających wpływ na system edukacji. Z punktu widzenia celów Strategii szczególne znaczenie 
w tym obszarze przypisuje się pracodawcom.  Dostosowanie kompetencyjne kursów i szkoleń do potrzeb 
rynku są moŜliwe tylko wówczas, gdy pracodawcy (czy teŜ pracownicy) jednoznacznie określą, jakiej 
wiedzy i umiejętności oczekują, a firmy szkoleniowe podejmą trud organizacji takich zajęć (nawet 
wówczas, gdy będą one droŜsze i trudniejsze pod kątem organizacyjnym). Niezbędna jest zatem współpraca 
instytucji edukacyjnych i szkoleniowych ze środowiskiem biznesu. 

Wpływ pracodawców na system edukacji zapewni zwiększenie jego efektywności, co w konsekwencji 
przekłada się na poziom zatrudnialności absolwentów wszystkich rodzajów instytucji edukacyjnych. 
Przedsiębiorcy mogą kształtować system edukacji poprzez opiniowanie programów nauczania, czynny 
udział w procesie kształcenia oraz występowanie w roli liderów przedsiębiorczości w regionie. 

Interwencja publiczna zostanie ukierunkowana na przeorganizowanie procesu uczenia się, który 
umoŜliwi wyposaŜenie absolwentów w kompetencje kluczowe, takŜe z punktu widzenia kreowania 
odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorstw, w tym w szczególności sektora małych i średnich 
firm. W podwyŜszaniu kwalifikacji osób dorosłych będzie wspierany system uczenia się inny niŜ formalny, 
który w dzisiejszych czasach, poprzez swoją duŜą elastyczność i odwołanie się do naturalnego podejścia do 
uczenia się, staje się bardziej efektywny niŜ formalny system kształcenia ustawicznego.  

Wykwalifikowane i charakteryzujące się wysoką zdolnością do adaptacji zasoby ludzkie wymagają nie 
tylko bezpośredniego wsparcia w postaci szkoleń czy doradztwa, ale równieŜ działań zmierzających do 
lepszego dostosowania kadr do potrzeb nowoczesnej gospodarki, m.in. poprzez prognozowanie 
zapotrzebowania rynku pracy na odpowiednie umiejętności i kompetencje w oparciu o trendy pojawiające 
się równieŜ na rynkach międzynarodowych. Kierunek ten, który jest zasadniczo spójny z dokumentem 
Perspektywa uczenia się przez całe Ŝycie, będzie realizowany przez następujące działania50: 

1) ZaangaŜowanie środowiska biznesu w system uczenia się przez całe Ŝycie poprzez: 
— promocję współodpowiedzialności środowiska biznesu za system uczenia się formalnego i 

pozaformalnego, 
— wykształcenie się w środowisku przedsiębiorców struktur odpowiedzialnych za współpracę z 

instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, 
— stworzenie kultury ustawicznego uczenia się w firmach, w szczególności w MŚP, 
— współtworzenie i wykorzystywanie przez przedsiębiorców do celów rekrutacyjnych i 

szkoleniowych Krajowych Ram Kwalifikacji, 
— udział przedsiębiorców w instytucjach potwierdzających jakość kwalifikacji nabytych w drodze 

innej niŜ formalna. 

                                                      
50 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Ministerstwo Gospodarki, 

Warszawa 2013. 
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2) Budowę systemu informacji o potrzebach rynku pracy na poziomie kraju i regionów – w celu 
monitorowania trendów rynku pracy i lepszego dostosowania pomiędzy potrzebami rynku i 
przedsiębiorstw, a polityką edukacji i zatrudnienia. System powinien umoŜliwiać łatwe 
wykorzystywanie przez dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych informacji, na jakie 
kompetencje jest zapotrzebowanie. Miałoby to przełoŜenie na efekty uczenia oraz tworzenie 
odpowiedniej oferty przez ośrodki edukacyjne i szkoleniowe.  

3) Promowanie i rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez: 
— zwiększenie roli środowiska pracodawców w określaniu standardów kwalifikacji i oceny 

kompetencji, przy uwzględnieniu wyników pochodzących z systemu informacji o krajowym i 
regionalnym rynku pracy, 

— wzmocnienie komponentu kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym, szkoleniach 
zawodowych dorosłych oraz edukacji na poziomie wyŜszym,  

— przenoszenie modelowych wzorów uczenia się z czołowych firm do szkół zawodowych oraz 
promowanie dobrych wzorów szkoleń zawodowych wdraŜanych przez liderów gospodarki, 

— umoŜliwienie podwyŜszania kwalifikacji nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w 
przedsiębiorstwach. 

4) Zwiększanie umiejętności zarządczych przedsiębiorców, w szczególności sektora MŚP poprzez: 
— podnoszenie świadomości kadry menedŜerskiej odnośnie do znaczenia zasobów niematerialnych 

dla pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, znaczenia wykształcenia i kompetencji pracowników 
jako składnika zasobów niematerialnych, wagi kształcenia wewnątrz firmy dla podnoszenia 
kwalifikacji pracowników, w tym e-learningu; 

— upowszechnianie nowoczesnych praktyk menedŜerskich w obszarze zarządzania ludźmi 
(nowoczesne formy rekrutacji, motywacja, praca zespołowa, zarządzanie wiedzą, przywództwo), 
planowania strategicznego, standaryzacji zarządzania procesami, profesjonalizacji funkcji 
zarządzającego, poprawy systemu zarządzania zmianą gospodarczą; 

— dostarczanie strategicznego doradztwa dla firm, aby zwiększyć świadomość potrzeby 
długookresowego planowania i zaleŜność między wizją rozwoju a krótkookresowymi celami. Brak 
strategicznego podejścia niekorzystnie rzutuje na warunki funkcjonowania podmiotów, wpływa na 
poszerzenie się obszarów niepewności działania. 

5) Zwiększenie nacisku w procesie kształcenia kadr na kompetencje kluczowe i umiejętności o 
charakterze przekrojowym i interdyscyplinarnym, obejmujące m.in.: kreatywność, innowacyjność, 
przedsiębiorczość, przygotowanie do pracy projektowej realizowanej zespołowo i samodzielnie w 
trakcie edukacji i szkoleń, umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, formy i 
procedury ochrony własności intelektualnej, umiejętności informatyczne, znajomość technologii 
mobilnych, świadomość ekologiczną (w tym w obszarze zmian klimatu) i promocję wykorzystania 
wiedzy w zakresie technologii środowiskowych, znajomość języków obcych i uczenie się przez 
całe Ŝycie. 
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4. USTAWICZNE  KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE  DLA INNOWACJI W  MSP – 
DOBRE PRAKTYKI  

W tej części opracowania zostaną przedstawione dobre praktyki odnoszące się do kształcenia 
ustawicznego (w miejscu pracy lub w miejscu nauki), w kontekście poprawy innowacyjności 
przedsiębiorstw w woj. podlaskim, w szczególności z sektora MSP, który jest dominujący na Podlasiu. 
Przedstawione modelowe rozwiązania odnośnie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw zostały 
wypracowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W Priorytecie VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 w Działaniu 8.2 Transfer wiedzy, w Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i 
przedsiębiorstw, przewidziano takie formy wsparcia, jak np.: 

— staŜe i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, a takŜe 
pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-
dydaktycznych uczelni -  w przedsiębiorstwach; 

— tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu; 

— wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw 
prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni 
ukierunkowane na wdroŜenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach; 

— wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i 
transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdroŜeniowych. 

4.1. Projekt „PLATFORMA B+N – innowacyjny model współpracy sfery nauki 
i biznesu w województwie podlaskim51 

Projekt „PLATFORMA B+N – innowacyjny model współpracy sfery nauki i biznesu w województwie 
podlaskim” jest realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w okresie 01.07.2013 do 
30.06.2015 roku na obszarze województwa podlaskiego.  

Głównym celem projektu jest stworzenie efektywnej i trwałej platformy współpracy pomiędzy nauką a 
biznesem w województwie podlaskim poprzez staŜe i szkolenia praktyczne dla pracowników firm w 
jednostkach naukowych reprezentujących strategiczne dla regionu dziedziny nauki. W szczególności chodzi 
o zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy podlaskimi jednostkami naukowymi i firmami poprzez 
realizację staŜy dla pracowników naukowych w podlaskich firmach oraz szkoleń praktycznych, a takŜe 
nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy podlaskimi firmami i jednostkami naukowymi poprzez realizację 
staŜy dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz szkoleń praktycznych dla 
pracowników przedsiębiorstw.  

Grupę docelową projektu stanowi 80 osób – 30 kobiet i 50 męŜczyzn, w tym 24 (14 kobiet, 10 
męŜczyzn) pracowników naukowych zatrudnionych w podlaskich uczelniach wyŜszych reprezentujących 
strategiczne dla regionu dziedziny nauki zgodnie z Regionalna Strategią Innowacji i Strategią Rozwoju 
Województwa Podlaskiego oraz z dziedziny zielonych technologii, a mianowicie w Politechnice 
Białostockiej i Uniwersytecie w Białymstoku oraz 56 pracowników podlaskich przedsiębiorstw 
reprezentujących wymienione dziedziny. 

W ramach realizacji Projektu zaplanowano dwojakiego rodzaju instrumenty wsparcia, kierowane z 
jednej strony do pracowników naukowych uczelni, objętych projektem, z drugiej strony do pracowników 
przedsiębiorstw. 

Pracownicy naukowi: 

                                                      
51 PLATFORMA B+N – innowacyjny model współpracy sfery nauki i biznesu w województwie podlaskim, 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr [online] [dostęp 20.02.2015]. Dostępny w World Wide Web:                                                        
http://www.bfkk.pl/przedsiebiorczosc/platforma.html. 
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— wezmą udział w szkoleniach praktycznych nt. „Tworzenia platformy współpracy nauki z biznesem”, 

których celem jest zrozumienie potrzeb współpracy i oczekiwań przedsiębiorców oraz przygotowanie 
merytoryczne pracowników naukowych do współpracy z przedsiębiorcami; 

— będą uczestniczyć w staŜach w ośmiu firmach. W kaŜdym przedsiębiorstwie 4-miesięczny staŜ w 
wymiarze 60 godzin w miesiącu odbywać będzie trzech pracowników naukowych w trzech obszarach – 
innowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych, zgodnie z opracowanym programem;  

— wypracują strategie innowacji dla kaŜdej z firm biorących udział w projekcie. Na kaŜdą strategię 
składać się będą trzy raporty dotyczące innowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych, 
opracowane przez pracowników naukowych po zakończeniu staŜu.  

 Z kolei pracownikom przedsiębiorstw oferuje się udział w :  

— staŜach w jednostkach naukowych. Z kaŜdej firmy zostanie skierowanych na dwumiesięczny staŜ w 
uczelni w wymiarze 60 godzin w miesiącu dwóch pracowników odpowiedzialnych za innowacje 
organizacyjne i marketingowe;  

— indywidualnych szkoleniach praktycznych dla pracowników firm odpowiedzialnych za innowacje 
procesowe. Po zidentyfikowaniu potrzeb firm w zakresie szkoleń w obszarze innowacji procesowych 
zakupione zostaną indywidualne szkolenia praktyczne dla pracowników odpowiedzialnych za 
technologię produkcji w swoich firmach; 

— wdroŜeniowych szkoleniach praktycznych z zakresu innowacji organizacyjnych i marketingowych w 
firmie. Po staŜach w kaŜdej firmie zorganizowane zostaną szkolenia wdroŜeniowe w obszarach 
innowacji organizacyjnych i marketingowych w wymiarze ośmiu godzin kaŜde dla czterech 
uczestników – głównej kadry menedŜerskiej. 

4.2. Projekt „Wspieramy praktyków – współpraca nauka-biznes”52  

Projekt „Wspieramy praktyków – współpraca nauka-biznes” realizowany był przez Państwową WyŜszą 
Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego - 
Miasto ŁomŜa, w okresie 01.01.2013-31.12.2014. 

Celem głównym projektu była poprawa współpracy pomiędzy uczelnią PWSIiP a przedsiębiorstwami 
w zakresie innowacji i transferu technologii. 

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach projektu dotyczyło kluczowych sektorów gospodarki podlaskiej, a 
mianowicie sektora spoŜywczego oraz energii ze źródeł odnawianych.  

W ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia dla 30 pracowników naukowych i 
współpracowników z PWSIiP, z trzech Instytutów: Przedsiębiorczości, Informatyki i Automatyki, 
Technologii śywności i Gastronomii, których celem było ułatwienie zrozumienia potrzeb współpracy 
między nauką a biznesem. Szkolenie składało się z dwóch części: 

1) szkolenia podstawowego nt. form współpracy nauka-biznes i potrzeb innowacyjnych 
przedsiębiorstw. Chodziło o przygotowanie merytoryczne pracowników  naukowych do 
współpracy z przedsiębiorstwami, co pozwoliło im lepiej zrozumieć oczekiwania 
przedsiębiorców wobec jednostek naukowych oraz na identyfikację moŜliwych rozwiązań 
innowacyjnych w oparciu o wiedzę i badania naukowe uczestników; 

2) szkolenia uzupełniającego nt. komunikacji naukowiec-biznesman, celem zachęcanie 
pracowników naukowych do wyjścia naprzeciw potrzebom biznesu w postaci działań 
autopromocyjnych. 

Efektem obu rodzajów szkoleń było wypromowanie pracowników naukowych (30 osób), 
odpowiedzialnych za rozpoznanie i wdraŜanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach 
województwa podlaskiego. 

                                                      
52 Wspieramy praktyków – współpraca nauka-biznes, Państwowa WyŜsza Szkoła Informatyki i  Przedsiębiorczości w ŁomŜy 
[online] [dostęp 18.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pwsip.edu.pl/wspieramypraktykow/. 
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WaŜną częścią projektu było przeprowadzenie badań odnośnie potrzeb innowacyjnych w dziesięciu 
przedsiębiorstwach z województwa podlaskiego w dwóch obszarach innowacji: 

— organizacyjnych i marketingowych, 

— technologicznych (ICT i technologii Ŝywności lub technologii energii ze źródeł odnawialnych).  

W dalszej kolejności, na podstawie wiedzy uzyskanej w ramach szkoleń oraz wyników badań potrzeb 
innowacyjnych, podjęto działania związane opracowaniem innowacyjnych rozwiązań przez ekspertów-
pracowników naukowych w dwóch obszarach innowacji: organizacyjnych i marketingowych oraz 
technologicznych (ICT i technologii Ŝywności lub technologii energii ze źródeł odnawialnych). Zostały 
wypracowane po dwa innowacyjne rozwiązania dla kaŜdego z dziesięciu przedsiębiorstw i przedstawione w 
postaci raportów. 

Kluczowym elementem projektu były działanie wdroŜenie wypracowanych innowacji. W tym celu 
zorganizowano: 

— praktyczne szkolenia grupowe dla 50 pracowników (dla kadry zarządzającej i kluczowych 
pracowników) przedsiębiorstw. Ich celem było wsparcie wdraŜania innowacji organizacyjnych i 
marketingowych w przedsiębiorstwach. Szkolenia były prowadzone z udziałem pracowników 
naukowych jednostek naukowych uczelni wyŜszych; 

— praktyczne szkolenia indywidualne dla 10 pracowników przedsiębiorstw, których celem było 
wsparcie wdraŜania innowacji z zakresu ICT i technologii Ŝywności lub technologii energii ze 
źródeł odnawialnych. Szkolenia były prowadzone z udziałem pracowników jednostek naukowych 
uczelni wyŜszych. Były one zamawiane indywidualnie i dostosowane do specyficznych potrzeb 
wdroŜenia danej innowacji; 

— staŜe dla 15 pracowników przedsiębiorstw, które odbywały się w ramach Instytutów 
Przedsiębiorczości, Technologii śywności i Gastronomii, Informatyki i Automatyki. 

4.3. Projekt „Transfer wiedzy do przedsiębiorstw” 53 

Projekt „Transfer wiedzy do przedsiębiorstw” był realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju 
Politechniki Białostockiej w okresie od 1.10.2012 r. do 30.06.2014 r. na terenie woj. podlaskiego. 

Celem projektu było zwiększenie transferu specjalistycznej wiedzy z uczelni do podlaskich 
przedsiębiorstw poprzez realizację nieodpłatnych szkoleń praktycznych i staŜy podnoszących kwalifikacje 
pracowników. Zajęcia prowadzone były na Wydziale Mechanicznym, Wydziale Elektrycznym oraz 
Wydziale Budownictwa i InŜynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przez pracowników naukowo-
dydaktycznych uczelni. Grupę docelową projektu stanowiły przedsiębiorstwa branŜy maszynowej, 
budowlanej lub świadczącej usługi dla tych branŜ (podwykonawstwo, projektowanie, dostawy 
technologiczne itp.) z terenu województwa podlaskiego, oraz pracownicy tych przedsiębiorstw.  

W ramach projektu zaplanowano realizację szesnastu róŜnych szkoleń przeznaczonych dla 
pracowników inŜynieryjno-technicznych przedsiębiorstw reprezentujących dwie kluczowe branŜe w woj. 
podlaskim, a mianowicie maszynową i budowlaną. Tematyka szkoleń dotyczyła:  

— Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

— Oprogramowania 3D CAD SoliDWorks; 

— Odnawialnych źródeł energii; 

— Praktycznego kursu obsługi programu AutoCad; 

— Projektowania układów kompensujących moc bierną w świetle aktualnych wymagań stawianych 
jakości energii elektrycznej; 

— Eksploatacji i badania urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyŜej 1 kV; 

— Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

— Projektowania układów elektroenergetycznych średniego napięcia; 

                                                      
53 Transfer wiedzy do przedsiębiorstw, Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej [online] [dostęp 24.02.2015]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.fundacja.pb.edu.pl/pokl4/. 
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— Podstaw hydrauliki siłowej; 

— Eksploatacji i pomiarów instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV; 

— Programowania sterowników PLC GeFanuk; 

— Programowania sterowników PLC Siemens; 

— Projektowania linii elektroenergetycznych NN oraz instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych; 

— Wizualizacji procesów przemysłowych; 

— Zintegrowanych systemów wytwórczych; 

— Przetwórstwa tworzyw sztucznych; 

— Nowoczesnych metod malowania proszkowego i wytwarzania powłok ozdobnych i ochronnych. 

Na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej zostały równieŜ 
przeprowadzone staŜe dla pracowników podlaskich przedsiębiorstw działających w branŜach maszynowej i 
budowlanej. StaŜe odbyły się w: 

1) Katedrze Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Białostockiej. W ramach staŜu przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne prezentujące 
prowadzone w Katedrze Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych badania naukowe mające 
szczególne zastosowanie w przemyśle: analiza pracy, projektowanie i badania laboratoryjne 
przekształtników stosowanych w podłączeniu do sieci odnawialnych źródeł energii elektrycznej, 
elementy projektowania układów sterowania mikroprocesorowego przekształtników, analiza, 
synteza i projektowanie sterowania przekształtników stosowanych w OZEE, elementy 
programowania procesorów sterujących. StaŜ skierowany był do pracowników podlaskich firm 
zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją urządzeń automatyki 
przemysłowej i OZEE; 

2) Zakładzie Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej na Wydziale Elektrycznym. W ramach 
staŜu przewidziano zajęcia praktyczne ukazujące prowadzone w Zakładzie Elektroenergetyki 
badania naukowe mające szczególne zastosowanie w przemyśle: badania nagrzewania się 
przewodów i kabli pod wpływem płynącego przez nie prądu, optymalizacja strat energii w torach 
prądowych niskiego napięcia, analiza zmian wartości rezystancji Ŝył przewodów i kabli w funkcji 
temperatury w świetle pracy układów zasilania w warunkach poŜaru oraz badania odbiorcze i 
eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia. StaŜ skierowany był do 
pracowników podlaskich firm zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją 
urządzeń i instalacji elektrycznych;  

3) Zakładzie InŜynierii Produkcji na Wydziale Mechanicznym. W ramach staŜu przewidziano zajęcia 
praktyczne między innymi z projektowania 3D, programowania obrabiarek CNC, sprawdzanie 
dokładności wykonania detali oraz pokaz drukowania 3D.  StaŜ skierowany był do pracowników 
podlaskich firm zajmujących się projektowaniem oraz wykonawstwem podzespołów maszyn i 
urządzeń oraz urządzeń prototypowych;  

4) Katedrze Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym. W ramach staŜu przewidziano 
zajęcia praktyczne między innymi z projektowania sieci przemysłowych, programowania 
sterowników pracujących w sieci, programowanie i obsługa linii Festo Activ Factory. StaŜ 
skierowany był do pracowników podlaskich firm zajmujących się projektowaniem oraz obsługą 
sterowników PLC.  
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5. NOWE PODEJŚCIE W EDUKACJI DLA INNOWACJI MSP – PRZYKŁAD 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

5.1. Charakterystyka województwa podlaskiego 

Województwo podlaskie powstało w 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej w Polsce. 
Charakterystyczną cechą połoŜenia województwa podlaskiego jest jego usytuowanie w przygranicznej 
północno-wschodniej części kraju. Następstwem takiej lokalizacji jest nakładanie się na tym obszarze 
róŜnych elementów i uwarunkowań – historycznych, przyrodniczych, społecznych, kulturowych i 
gospodarczych. Województwo podlaskie zajmuje 6,5% powierzchni kraju. Zamieszkuje w nim 3,2% 
ludności Polski. Obszar omawianego województwa jest słabo zaludniony. W 2012 roku na 1 km2 
powierzchni przypadało 59 mieszkańców, przy przeciętnym poziomie w kraju 123.  

Województwo podlaskie ze względu na poziom rozwoju gospodarczego naleŜy do najsłabiej 
rozwiniętych regionów w UE (255 miejsce na 271 regionów). W Polsce teŜ klasyfikowane jest do grupy 
województw najsłabszych. W 1999 roku PKB na 1 mieszkańca w porównaniu do przeciętnego poziomu 
w kraju wynosił 72,7%. Po 10 latach dystans ten nawet zwiększył się do średniej krajowej. Bowiem w 2011 
roku PKB na mieszkańca ukształtował się na poziomie 71,8% (14 lokata w kraju).54 

Podlasie jest regionem typowo rolniczym, w którym dominuje przemysł przetwórczy. Województwo 
podlaskie charakteryzuje się słabą dywersyfikacją przemysłu i silnym uzaleŜnieniem od dominującej 
branŜy. Do kluczowych branŜ w województwie naleŜy zaliczyć przemysł spoŜywczy (produkcję artykułów 
spoŜywczych i napojów); produkcję wyrobów tytoniowych; produkcję wyrobów z drewna, korka, słomy i 
wikliny; produkcję wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz produkcję wyrobów z metalu (łącznie z 
działami pochodnymi). Trzy kluczowe branŜe skupiają około 60% produkcji sprzedanej i zatrudniają 
prawie połowę pracowników. Pod względem liczby podmiotów działających na terenie województwa 
dominującymi sektorami są handel, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe.55  

W strukturze działowej przemysłu podlaskiego największy udział stanowi jednak przemysł spoŜywczy 
(ok. 48% udziału produkcji sprzedanej). Biorąc pod uwagę dominację branŜ w rozwoju gospodarczym 
województwa podlaskiego naleŜy stwierdzić, Ŝe zdecydowanym liderem pod względem wartości produkcji 
sprzedanej byli producenci artykułów spoŜywczych (54,8% udziału w sprzedaŜy). Przedsiębiorstwa sektora 
spoŜywczego charakteryzuje stosunkowo wysoka dynamika produkcji sprzedanej. Łącznie z sektorem 
produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (8,7%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych (6,8%) oraz produkcji maszyn i urządzeń (5,2%) grupy te wypracowały 75,5% wartości 
produkcji sprzedanej przemysłu podlaskiego. Według danych GUS działy te zatrudniają około 56,5% 
pracowników tego przemysłu. 56 

Województwo podlaskie naleŜy do regionów, w których od co najmniej kilkunastu lat mamy do 
czynienia z trendem spadkowym liczby ludności. W latach 2000-2013 liczba ludności województwa 
podlaskiego zmniejszyła się z 1 221 128 do 1 194 965 osób, czyli o 26 163 osób (o 2,1%). NaleŜy 
zauwaŜyć, iŜ w tym okresie średnio w Polsce liczba mieszkańców zwiększyła się o 0,6%, z 38 254 tys. do 
38 502 tys. osób. Z prognozy demograficznej GUS do 2050 roku wynika, Ŝe trend spadkowy liczby 
ludności w województwie podlaskim utrzyma się. W 2050 roku liczba ludności ukształtuje się na poziomie 
982,3 tys. osób, czyli zmniejszy się o 17,8% w stosunku do 2013 roku i o niemalŜe jedną piątą w stosunku 
do 2000 roku. Skala spadku liczby ludności w latach 2013-2050 w woj. podlaskim będzie znacznie na 
wyŜszym poziomie, niŜ średnio w kraju (spadek o 11,8 pkt. proc.).57  

                                                      
54 Sadowska-Snarska C., Problemy polityki społecznej i rynku pracy w dokumentach strategicznych województwa 

podlaskiego, „Polityka Społeczna” 2014, nr. 10. 
55 Jurczuk A., Innowacyjność podlaskich przedsiębiorstw – wybrane aspekty, „Economics and Management” 

2012, vol. 4. 
56 TamŜe. 
57 Sadowska-Snarska C., Zatrudnienie przyjazne rodzinie jako narzędzie adaptacyjności firm i pracowników w 

wymiarze regionalnym i lokalnym, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2014. 
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Zmniejszenie się liczby ludności na Podlasiu w latach 2000-2013 było wynikiem ujemnego przyrostu 
naturalnego, a więc nadwyŜki zgonów nad urodzeniami, w niemalŜe wszystkich latach. Systematycznie 
obniŜa się poziom urodzeń. O ile w latach 2000-2013 rodziło się 11-12 tys. dzieci rocznie, to po 2020 roku 
liczba urodzeń spadnie do 8,9 tys. w 2025 roku, 8 tys. w 2030 roku i 6,4 tys. w 2050 roku. Wskaźnik 
dzietności58 w województwie podlaskim, podobnie jak w całej Polsce, nie osiąga poziomu zapewniającego 
prostą zastępowalność pokoleń. W 2000 roku kształtował się on na poziomie 1,4, natomiast od 2005 
obniŜył się do poziomu około1,2 (w 2013 roku kształtował się na poziomie 1,18). W prognozowanym 
okresie do 2050 roku, zakłada się, Ŝe wartość wskaźnika dzietności średnio kształtować się będzie na 
poziomie 1,3-1,4.  

Poza ujemnym przyrostem naturalnym, na trend spadkowy liczby ludności w województwie podlaskim 
ma wpływ takŜe ujemne saldo migracji definitywnych (stałych), zarówno tych wewnętrznych, jak i 
zagranicznych. W latach 2000-2013 zdecydowanie więcej osób przeniosło się na stałe z Podlasia do innych 
województw w Polsce, w relacji do liczby osób, które przybyły na Podlasie. Podobna sytuacja będzie miała 
miejsce w prognozowanym okresie do 2035 roku. Ujemne jest równieŜ saldo migracji zagranicznych. W 
latach 2000-2013 niemalŜe kaŜdego roku liczba emigrantów wyjeŜdŜających przekraczała liczbę 
imigrantów przybywających do województwa podlaskiego. Prognoza demograficzna takŜe nie jest 
korzystna. Przewiduje się, Ŝe ujemne saldo utrzyma się do 2027 roku, po czym skala imigracji na Podlasie, 
podobnie jak w całej Polsce, nieznacznie będzie większa niŜ emigracja.  

Ubytki ludności, w większym stopniu niŜ w kraju, dotkają grupy osób w wieku przedprodukcyjnym. 
Systematyczna obniŜka liczby dzieci i młodzieŜy, co skutkuje zmniejszaniem się udziału tej grupy 
ekonomicznej w ogólnej liczbie ludności województwa podlaskiego (z 26,0% w 2000 roku do 17,9% w 2013 
roku i 13,2% w 2050 roku). Dynamiczne zmniejszenie się liczby dzieci i młodzieŜy jest efektem spadku 
liczby, wcześniej analizowanych, urodzeń. Z kolei w przypadku ludności w wieku poprodukcyjnym notuje 
się dokładnie odwrotną tendencję w stosunku do ludności w wieku przedprodukcyjnym. Mianowicie liczba 
osób w wieku poprodukcyjnym systematycznie wykazuje tendencję rosnącą. W 2000 roku populacja osób 
starszych kształtowała się na poziomie 193,8 tys. osób, a do 2013 roku przybyło 24,1 tys. osób. Zgodnie z 
prognozą demograficzną, populacja ta będzie coraz liczniejsza i osiągnie poziom 310 tys. w 2050 roku, co 
stanowi aŜ 160% stanu z 2000 roku. Wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym spowodowany jest 
wydłuŜaniem się trwania Ŝycia oraz starzeniem się osób urodzonych w okresie pierwszego powojennego 
wyŜu demograficznego z lat 1948-1955.59 

W efekcie udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności Podlasia zwiększył się z 
16,0% w 2000 roku do 18,2% w 2013 roku. W 2050 roku odsetek ten będzie zdecydowanie wyŜszy i 
ukształtuje się na poziomie 31,6%, co świadczy o dynamicznie rosnącym problemie starości 
demograficznej.  

Kluczową kwestią jest zmiana liczby ludności w wieku produkcyjnym, stanowiącej potencjalne zasoby 
siły roboczej. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w latach 2000-2013 wzrosła z poziomu 702,0 tys. do 
763 tys., a więc o 8%. W kolejnych latach, zgodnie z prognozą demograficzną, populacja osób w wieku 
produkcyjnym będzie powoli zmniejszać się. W 2050 roku będzie kształtować się ona na poziomie 542,8 
tys., czyli o 159,2 tys. mniej (o 22,7%) w stosunku do 2000 roku i o 220,2 tys. (o prawie 23%) w stosunku 
do 2013 roku. Jej udział w ogólnej liczbie mieszkańców województwa ma zmniejszyć się z 63,8% w 2013 
roku do 55,3% w 2050 roku, czyli o 8,5 pkt. proc. Oznacza to, Ŝe przedsiębiorstwa napotkają na barierę 
braku rąk do pracy. 

NaleŜy podkreślić, iŜ juŜ teraz pracodawcy na Podlasiu mają trudności w znalezieniu odpowiednich 
osób do pracy. Z badań BKL-u wynika60, iŜ w 2013 roku, wśród pracodawców poszukujących nowych 
pracowników do pracy, aŜ 84% skarŜyło się na problemy z ich znalezieniem (o 6 p. p. więcej niŜ w skali 
kraju). Największy problem ze znalezieniem pracowników na Podlasiu mieli pracodawcy z branŜy 
                                                      

58 Współczynnik dzietności – współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną 
kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Przyjmuje się, iŜ współczynnik dzietności między 2,10 ÷ 2,15 jest poziomem 
zapewniającym zastępowalność pokoleń. 

59 TamŜe. 
60 Kasparek K., Magierowski M., Turek D., Rynek pracy w województwie podlaskim w świetle danych z badań 

Bilans Kapitału Ludzkiego 2013, PARP, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Białystok 2014. 
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budownictwo i transport – aŜ 99% wskazań, o 14 p. p. więcej niŜ w Polsce. Trudności rekrutacyjne 
dotyczyły równieŜ branŜy usług specjalistycznych oraz przemysłu i górnictwa, gdzie odpowiednio 85% i 
84% pracodawców zgłaszało problemy rekrutacyjne. W województwie podlaskim trudności w znalezieniu 
odpowiednich osób do pracy są odczuwane częściej niŜ w skali kraju. MoŜe to wynikać z trudności w 
dostępie do osób o wymaganych przez pracodawców umiejętnościach i kwalifikacjach, o deficycie 
zawodów, na które jest rzeczywiście zapotrzebowanie w województwie podlaskim. NiezaleŜnie od 
wielkości firmy pracodawcy z kaŜdej wielkości firm (mikro, małe, duŜe) mieli trudności ze znalezieniem 
robotników wykwalifikowanych oraz pracowników usług i sprzedaŜy. Natomiast w duŜych 
przedsiębiorstwach, zatrudniających ponad 50 osób, najtrudniej znaleźć było osoby do pracy na stanowiska 
specjalistyczne – 36% pracodawców w województwie podlaskim zgłaszało problemy z ich rekrutacją. 
Zarówno w województwie podlaskim, jak i w całej Polsce, zdecydowana większość pracodawców, którzy 
mieli problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, deklarowała iŜ głównym tego 
powodem było niespełnienie ich oczekiwań przez kandydatów. Wskazało tak 82% podlaskich 
pracodawców (o 2 p. p. mniej niŜ w skali kraju).  

Pracodawcy odczuwają trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników, pomimo, Ŝe potencjał 
pracy w woj. podlaskim jest w niewielkim stopniu wykorzystany, o czym świadczą niskie wskaźniki 
aktywności zawodowej (w 2014 roku - 55,8%, w tym męŜczyzn 64,4% i kobiet 47,8%), zatrudnienia 
(50,0%, w tym 42,8% dla kobiet i 57,7% dla męŜczyzn), oraz stopa bezrobocia (10,5%, 54 tys. osób 
bezrobotnych), a zarazem skala populacji osób biernych zawodowo (408 tys., w tym 284 tys. kobiet).61  

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, największy odsetek mieszkańców 
województwa posiada wykształcenie policealne, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące (30,1%). W 
drugiej kolejności dominuje wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niŜsze (26,7%). Wykształcenie 
wyŜsze posiada 16% populacji. Podlaskie jest województwem o najniŜszym odsetku mieszkańców 
posiadających wykształcenie zawodowe na tle całego kraju. Z BKL 2014 wynika62, Ŝe 46% badanych w 
ciągu ostatniego roku uczestniczyło w kursach lub szkoleniach (średnio w Polsce 19%), a w przypadku 
pracujących odsetek ten jest jeszcze wyŜszy – 46% (Polska 25%). Znacznie gorzej sytuacja wygląda w 
grupie osób bezrobotnych, w której 21% (11% Polska) osób uczestniczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
uczestniczyło w kursach i szkoleniach. 

Taka sytuacja dobitnie pokazuje, Ŝe woj. podlaskie, podobnie jak cała Polska, zmaga się z 
niedopasowaniem między potrzebami rynku pracy a umiejętnościami zawodowymi, czego powodem jest 
niewystarczająca jakość i adekwatność oferty edukacyjnej. Dlatego tak istotnym krokiem jest 
upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe Ŝycie poprzez: rozwijanie modelu uczenia się 
dorosłych, którego podstawą jest uczenie praktyczne; rozwijanie oferty, promocji i zachęt do uczestnictwa 
w edukacji osób nieaktywnych zawodowo, wspieranie szkoleń zawodowych.  

Kształcenie ustawiczne pracobiorców, jak i pracodawców, jest istotne z punktu widzenia poprawy 
innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw, jak i całego regionu. Bowiem z analizy wskaźników, 
określających poziom innowacyjnego rozwoju, wynika, Ŝe województwo podlaskie naleŜy do najmniej 
rozwiniętych pod tym względem regionów w Polsce. Wielkość nakładów na działalność B+R w stosunku 
do PKB w woj. podlaskim zdecydowanie odbiega od wielkości nakładów w Polsce (tabela 9). 

                                                      
61 Sadowska-Snarska C., Zatrudnienie przyjazne rodzinie jako narzędzie adaptacyjności firm i pracowników w 

wymiarze regionalnym i lokalnym, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2014. 
62 Kasparek K., Magierowski M., Turek D., Rynek pracy w województwie podlaskim w świetle danych z badań 

Bilans Kapitału Ludzkiego 2013, PARP, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Białystok 2014. 
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TABELA 9. NAKŁADY NA DZIAŁALNO ŚĆ B+R (JAKO %  PKB) W LATACH 2006-2012 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2012 

Nakłady na działalność B+R (jako % PKB) 

Woj. podlaskie 0,25 0,20 0,26 0,21 0,32 0,57 

Polska 0,56 0,57 0,60 0,68 0,74 0,89 

Nakłady na działalność B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

Woj. podlaskie 51,0 46,5 62,7 55,6 86,2 115,8 

Polska 154,6 175,1 202,2 237,7 270,4 372,5 

Źródło: Dane GUS. 

Nakłady ponoszone w regionie na działalność badawczo-rozwojową jako udział w PKB są niemal 
dwukrotnie niŜsze niŜ średnio dla kraju. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w przeliczeniu na 1 
mieszkańca w woj. podlaskim są z kolei trzykrotnie niŜsze niŜ średnio w kraju. 

Jednym z głównych wskaźników słuŜących do oceny innowacyjności są nakłady poniesione na 
działalność innowacyjną.63 Wydatkowane przez przedsiębiorstwa środki na ten cel zróŜnicowane są według 
rodzajów działalności innowacyjnej oraz źródeł finansowania.  

W 2013 r. nakłady na innowacje podlaskich przedsiębiorstw przemysłowych prowadzących działalność 
innowacyjną przypadające na 1 mieszkańca wynosiły 1,7 mln zł, wobec 3,5 mln średnio w kraju, czy teŜ 
6,2 mln. W woj. dolnośląskim, 4,2 mln zł w woj. mazowieckim, zaś w przedsiębiorstwach usługowych – 
0,4 mln zł (3,4 mln zł średnio w kraju, 8,7 mln zł w woj. mazowieckim). 

Wśród podstawowych przyczyn niskiego poziomu nakładów na B+R (w ujęciu ogólnokrajowym jak i 
regionalnym) moŜna wymienić niedostatek powiązań nauki ze sferą przedsiębiorczości i niewielkie 
zainteresowanie przedsiębiorstw prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, co w konsekwencji prowadzi 
do uzaleŜnienia finansowania sfery B+R od środków budŜetowych (około 60%). Taki model finansowania 
sfery B+R odbiega tym samym daleko od wzorca wyznaczonego juŜ w Strategii Lizbońskiej, zgodnie z 
którym 2/3 środków na ten cel powinno pochodzić z funduszy prywatnych, a tylko 1/3 z publicznych.64  

Szeroko zakrojone analizy przestrzennego zróŜnicowania rozwoju w Polsce przeprowadzone przez S. 
Golinowską i E. Kocot wskazują, iŜ województwo podlaskie naleŜy do regionów „o niskim wzroście 
gospodarczym, ale z zarysowującymi się czynnikami rozwoju (i wzrostu gospodarczego w przyszłości)”.65  

Oznacza to, Ŝe województwo podlaskie ma szanse nadrobienia znacznego dystansu rozwojowego w 
stosunku do innych regionów Polski, a takŜe UE. Sytuacja ta wymaga jednak prowadzenia polityki 
regionalnej w oparciu o programowanie działań i jej ukierunkowanie na rozwiązywanie głównych 
problemów rozwojowych w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym. 

                                                      
63 Nakłady na działalność innowacyjną mierzone są jako nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo w danym 

roku na działalność innowacyjną prowadzoną w ciągu ostatnich trzech lat. 
64 Raport monitoringowy z realizacji Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015 roku w latach 2010-2012, WUP w 

Białymstoku, Białystok 2014.  
65 Golinowska S., Kocot E., Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego w przekrojach 

regionalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013. 



                                                      
 
 
5.2. Kształcenie ustawiczne w kontek

strategicznych i programowych

Do najwaŜniejszych regionalnych dokumentów
kierunki kształcenia w kontekście poprawy innowacyjno
zaliczyć: 

— Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku

— Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014

— Program rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsi
2015–2020+. 

Koncepcja długofalowej polityki rozwoju
uaktualnionej w 2013 roku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020
Uwzględnia ona nowy paradygmat polityki regionalnej, w którym to m.in. wsparcie ukierunkowane jest na 
wzmacnianie i wykorzystanie potencjałów endogenicznych. 

SRWP jest dokumentem ściśle powi
zarówno w wymiarze europejskich (m.in. ze Strategi
Długookresową Strategią Rozwoju Kraju do
Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020, Koncepcj
2030). 

W strategii została nakreślona bardzo ambitna (na tym etapie rozwoju trudno powiedzie
realistyczna) wizja rozwoju, o brzmieniu: „
przedsiębiorcze”, która stanowi prób
realizację załoŜeń dokumentu w perspektywie roku 2030. 

Tak sformułowana wizja rozwoju osi
strategiczne związane z działaniami na trzech kierunkach, które to maj
konkurencyjności gospodarki, (2) rozwój krajowych i mi
gospodarczych regionu, (3) wzrost jako

SCHEMAT 1. CELE STRATEGICZNE I O
PODLASKIEGO  

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020
Województwa Podlaskiego, Białystok, s. 

Cel strategiczny 1.

Konkurencyjność 
gospodarki

•Rozwój przedsiębiorczości.
•Wzrost innowacyjnosci 
podlaskich 
przedsiębiorstw.

•Rozwój kompetencji do 
pracy i wspracie 
aktywności zawodowej.

•Kapitał społeczny jako 
katalizator procesów 
rozwojowych.

•Efektywne korzystanie z 
zasobów naturalnych.

•Nowoczesna infrastruktura 
sieciowa.

•

•

•

•

•

                                                                                                           

Kształcenie ustawiczne w kontekście innowacyjności – w dok
gramowych 

regionalnych dokumentów strategicznych i programow
cie poprawy innowacyjności podlaskich firm, zwłaszcza sektora MSP

ju Województwa Podlaskiego do 2020 roku; 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020; 

Program rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 

Koncepcja długofalowej polityki rozwoju województwa podlaskiego została nakre
Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

dnia ona nowy paradygmat polityki regionalnej, w którym to m.in. wsparcie ukierunkowane jest na 
zystanie potencjałów endogenicznych.  

ś śle powiązanym z licznymi dokumentami o znaczeniu strategicznym 
zarówno w wymiarze europejskich (m.in. ze Strategią Europa 2020), jak te

 Rozwoju Kraju do roku 2030, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2020, 
 Rozwoju Kraju 2020, Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

lona bardzo ambitna (na tym etapie rozwoju trudno powiedzie
realistyczna) wizja rozwoju, o brzmieniu: „Województwo podlaskie: zielone, otwarte, dost

”, która stanowi próbę zobrazowania stanu docelowego, do jakiego d
 dokumentu w perspektywie roku 2030.  

Tak sformułowana wizja rozwoju osiągana będzie poprzez nakreślone ściśle powi
zane z działaniami na trzech kierunkach, które to mają zapewni

ci gospodarki, (2) rozwój krajowych i międzynarodowych powi
gospodarczych regionu, (3) wzrost jakości Ŝycia mieszkańców (schemat 1). 

ELE STRATEGICZNE I O PERACYJNE W STRATEGI I ROZWOJU WOJEWÓDZTW

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (2013), Ur
Województwa Podlaskiego, Białystok, s. 36-49. 

Cel strategiczny 2.

Powiązania krajowe i 
międzynarodowe

•Aktywność podlaskich 
przedsiębiorstw na rynku 
ponadregionalnym.

•Poprawa atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa.

•Rozwój partnerskiej 
wspólpracy transgranicznej.

•Rozwój partnerskiej 
współpracy 
międzyregionalnej.

•Podniesienie zewnętrznej i 
wewnętrznej dostępności 
komunikacyjnej regionu.

Cel strategiczny 3.

Jakość Ŝ

•Zmniejszenie negatywnych 
skutków procesów 
demograficznych.

•Poprawa spójnoś
społecznej.

•Poprawa stanu zdrowia 
społeczeństwa oraz 
bezpieczeństwa pblicznego.

•Ochrona środowiska i 
racjonalnego 
gospodarowania zasobami.

                                                     43 

w dokumentach 

i programowych wyznaczających 
ci podlaskich firm, zwłaszcza sektora MSP, naleŜy 

ci w województwie podlaskim na lata 

województwa podlaskiego została nakreślona w 
Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (SRWP). 

dnia ona nowy paradygmat polityki regionalnej, w którym to m.in. wsparcie ukierunkowane jest na 

zanym z licznymi dokumentami o znaczeniu strategicznym 
 Europa 2020), jak teŜ krajowym (m.in. 

 Rozwoju Regionalnego 2020, 
 Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

lona bardzo ambitna (na tym etapie rozwoju trudno powiedzieć, na ile jest ona 
Województwo podlaskie: zielone, otwarte, dostępne i 

 zobrazowania stanu docelowego, do jakiego dąŜy region poprzez 

śle powiązane ze sobą cele 
ą zapewnić: (1) wzrost 

ch powiązań społeczno-

I ROZWOJU WOJEWÓDZTW A 

 

(2013), Urząd Marszałkowski 

Cel strategiczny 3.

ść Ŝycia

Zmniejszenie negatywnych 
skutków procesów 
demograficznych.
Poprawa spójności 

Poprawa stanu zdrowia 
stwa oraz 
stwa pblicznego.

rodowiska i 

gospodarowania zasobami.



44                                                      
 
 

Pomimo, Ŝe te trzy cele strategiczne tworzą system elementów wzajemnie powiązanych i 
warunkujących się, to jednak priorytetowo traktowany jest cel pierwszy, odnoszący się do 
konkurencyjności gospodarki, wychodząc z załoŜenia, Ŝe to ona tworzy miejsca pracy i w konsekwencji 
prowadzi do wzrostu zatrudnienia, wzrostu dochodów i dobrobytu, a z kolei posiadanie pracy i dochodów 
jest kwestią kluczową w osiąganiu wysokiej jakości Ŝycia mieszkańców.  

 Z analizy celów operacyjnych wynika, Ŝe w SRWP przywiązuje się duŜą wagę do innowacyjności, jak 
teŜ edukacji, w tym kształcenia ustawicznego. 

WaŜnym narzędziem finansowym realizacji SRWP jest przyjęty przez Sejmik Województwa 
Podlaskiego w kwietniu 2014 roku, a następnie zaakceptowany w lutym 2015 roku przez Komisję 
Europejską, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020. Jego głównym celem 
jest wzrost konkurencyjności gospodarki kształtowanej w oparciu o regionalne specjalizacje.66 

Z punktu widzenia problemów nas interesujących na uwagę zasługują trzy, z dziesięciu, Osi 
Priorytetowych, nakreślonych w Programie, a mianowicie:  

1) Oś priorytetowa I: wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, która moŜe 
najskuteczniej przyczynić się do osiągnięcia wzrostu potencjału i konkurencyjności regionu. Działania 
podjęte w jej ramach będą ukierunkowane na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, przyczynią się do 
osiągnięcia przez rozwijanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacjach i budowaniu 
gospodarki opartej na wiedzy. Jednym z celów szczegółowych jest wzmocnienie sektora nauki na rzecz 
inteligentnych specjalizacji regionalnych, jak teŜ wzrost znaczenia działalności B+R w przedsiębiorstwach; 

2) Oś priorytetowa II: przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, w ramach której przewiduje się 
działania związane z przystosowaniem pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców, w tym w 
szczególności z sektora MSP, do zmian, poprzez m.in. podniesienie kwalifikacji, kompetencji i 
umiejętności osób pracujących oraz ich dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki; 

3) Oś Priorytetowa III: kompetencje i kwalifikacje, której celem jest m.in. popularyzacja i podniesienie 
jakości oferty kształcenia ustawicznego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, jak teŜ wzrost 
jakości i efektywności szkolnictwa zawodowego. Kluczową kwestią jest wyrównywanie dostępu do 
uczenia się przez całe Ŝycie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup 
wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie 
elastycznych ścieŜek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych 
kompetencji. 

Z punktu widzenia wdroŜeniowego działań związanych z poprawą innowacyjności przedsiębiorstw, z 
uwzględnieniem zmian w systemie kształcenia, w tym kształcenia ustawicznego, kluczowym dokumentem 
jest Program rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 
2015–2020+. 

Konstrukcja programu opiera się o dwa istotne załoŜenia, a mianowicie: 

— po pierwsze, województwo podlaskie, aby przełamać bariery peryferyjności, zapóźnienia oraz niskiego 
poziomu innowacyjności i przedsiębiorczości, musi podejść do innowacji w diametralnie nowy sposób. 
Pragmatyzm i praktyczne działania uzyskują pierwszeństwo wobec innowacji opartych o wiedzę 
teoretyczną. Model innowacji opartych na potrzebach przedsiębiorstw i konsumentów, 
charakteryzujący się szybkim reagowaniem na potrzeby rynku, staje się modelem dominującym. 
Przedsiębiorczość innowacyjna zostaje uznana za najcenniejszy atrybut regionalnej gospodarki. 
Zadaniem Programu jest realizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego w obszarze 
innowacyjności i przedsiębiorczości; 

— po drugie, region podlaski nie zwiększy innowacyjności w dłuŜszej perspektywie bez podniesienia 
poziomu przedsiębiorczości. Przedsiębiorczości nie da się budować inaczej niŜ przez edukację. Stąd 
Program zakłada wspieranie rozwoju edukacji w zakresie przedsiębiorczości innowacyjnej na 
wszystkich etapach kształcenia. Sukcesem będzie opracowanie jednolitych programów kształcenia, 
wprowadzenie przedmiotu „przedsiębiorczość innowacyjna”, jako regionalnego wyróŜnika 

                                                      
66 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 
Białystok 2014, s. 5 i nast. 
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edukacyjnego i bezterminowe finansowanie tego przedmiotu przez wszystkie szczeble samorządu 
terytorialnego, które są organami załoŜycielskimi szkół. 

NaleŜy podkreślić, iŜ takie podejście jest zgodne z coraz częściej głoszonym postulatem, aby polityka 
innowacyjna uwzględniała ścisły związek innowacji z przedsiębiorczością i przedsiębiorcą. Ma to związek 
m.in. z przejściem od modelu gospodarki menedŜerskiej (managed economy) do modelu gospodarki 
przedsiębiorczej (entrepreneurial economy). W pierwszym, z dominującą pozycją gospodarczą duŜych 
przedsiębiorstw, polityka innowacyjna skoncentrowana była na wspieraniu potrzeb innowacyjnych tej 
części gospodarki, m.in. na stymulowaniu prac B+R w sektorze publicznym i rynkowym, podczas gdy w 
modelu przedsiębiorczej gospodarki akcent kładzie się na zachowania przedsiębiorcze. Priorytetem polityki 
innowacyjnej stają się innowacje, przedsiębiorczość i MSP. Nowa wiedza jest narzędziem przedsiębiorcy, 
okazją do działań przedsiębiorczych, a za jeden z jej głównych rezultatów uznaje się innowacje. Z kolei to 
właśnie przedsiębiorca jest podstawowym aktorem procesu innowacyjnego, czynnikiem sprawczym 
innowacji, agentem transferu wiedzy i innowacji w gospodarce.67  

Regionalne inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego wytyczono przy zastosowaniu 
łańcucha wartości zarówno w grupie firm wiodących, jak i podmiotów małych, ale dynamicznych. Relacje 
biznesowe i wykazanie uczestniczenia w tych relacjach, nie zaś bezpośrednia przynaleŜność do danego 
sektora będą miały znaczenie w realizowaniu polityki wsparcia RIS. Program wskazuje jeden „rdzeń 
specjalizacji”, jakim są „Innowacje w obszarach, w których juŜ dziś województwo posiada ponadprzeciętny 
potencjał”. Podlaskie ma wszelkie atuty, by dotychczas silnie rozwinięte sektory gospodarki, takie jak 
produkcja Ŝywności, maszyn rolniczych i leśnych, czy produkcja urządzeń mechanicznych, mogły w 
większym stopniu budować przewagi konkurencyjne w oparciu o innowacje. Dotyczy to równieŜ szeroko 
rozumianego sektora usług medycznych (takŜe w kontekście starzejącego się społeczeństwa) oraz 
ekoinnowacji (w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii). Uzupełnieniem rdzenia są te działalności 
gospodarcze, które wykazują wysoką dynamikę wzrostu, na tyle obiecującą, Ŝe moŜna nazwać je 
„specjalizacjami wschodzącymi”, czyli „innowacjami w sektorach o duŜym potencjale wzrostu” w regionie. 

Celem nadrzędnym Programu jest: Wzrost aktywności innowacyjnej oraz zwiększenie liczby 
przedsiębiorstw w regionie. Program realizowany będzie poprzez trzy cele szczegółowe:  

— Cel 1. Konkurencyjność poprzez innowacje;  

— Cel 2. Przedsiębiorczość dzięki innowacyjności;  

— Cel 3. Kapitał ludzki dla innowacji.  

KaŜdy z celów szczegółowych odpowiada na problemy i wyzwania, przed jakimi stoi województwo 
podlaskie, zarówno w kontekście uwarunkowań wewnętrznych, jak i polityk Unii Europejskiej. W kaŜdym 
celu szczegółowym Programu przewiduje się nieco odmienne kierunki interwencji, uzaleŜnione od efektów, 
które są oczekiwane po realizacji Programu. Miarami sukcesu Programu będą:  

— wzrost nakładów ogółem na B+R w stosunku do PKB; 

— wzrost udziału nakładów przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem; 

— wzrost liczby przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców. 

Z punktu widzenia naszych rozwaŜań szczególnie istotny jest cel trzeci, odnoszący się do kształtowania 
kapitału ludzkiego dla innowacyjności. 

Inteligentna specjalizacja oznacza określone działania przedsiębiorców oraz badaczy i naukowców, 
którzy współtworzą społeczność regionalną. Obie grupy z jednej strony wykorzystują regionalny kapitał 
ludzki (pracownicy), z drugiej zaś wpływają na jego jakość (proces kształcenia, szkolenia itp.). Myślenie o 
inteligentnych specjalizacjach w regionie, który generalnie traci swój potencjał ludnościowy i gdzie 
widoczne są procesy starzenia się społeczeństwa, musi dotykać kształtowania najwyŜszej jakości kapitału 

                                                      
67 Stawasz E., Polityka innowacyjna wobec MSP, [w:] Niedzielski P., Stanisławski R., Stawasz E. (red.), Polityka 

innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena 
realizacji, Zeszyty Naukowe Nr 654, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 70, Szczecin 2011, s. 46. 
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ludzkiego, na wszystkich poziomach i etapach edukacji. Cel ten będzie realizowany przez interwencję w 
następujących kierunkach68:  

1) wsparcie szkół i jednostek edukacyjnych w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych i 
innowacyjnych. W szczególności waŜne będą kierunki edukacji związane z ekologią, 
technologiami informatycznymi, eko-innowacjami i innymi obszarami inteligentnych 
specjalizacji oraz kształtowanie zainteresowań młodzieŜy inteligentnymi specjalizacjami; 

2) wspieranie rozwoju na terenie województwa oferty edukacyjnej (kierunków kształcenia, 
specjalistycznych kursów, studiów podyplomowych) skierowanych do przedsiębiorstw z 
obszarów inteligentnych specjalizacji i ich pracowników. Działania w tym kierunku powinny 
zachęcać do współpracy na linii szkoła, uczelnia, instytucja edukacyjna – biznes w celu 
budowania trwałych więzi oraz rozwoju i dostosowania potencjału i systemu funkcjonowania 
szkolnictwa i edukacji ustawicznej do potrzeb przedsiębiorstw;  

3) podnoszenie jakości kapitału ludzkiego poprzez realizację zamawianych przez przedsiębiorców 
kursów, szkoleń i praktyk. Szczególnie istotne będzie zapewnienie najwyŜszych standardów 
szkoleń (zarówno zamawianych w regionie, jak i poza nim).  

Realizacja celu strategicznego zakłada róŜnorodne aktywności głównych aktorów regionalnego 
systemu innowacyjności, oparte na konsolidacji wysiłków na rzez rozwoju innowacyjności i 
przedsiębiorczości w regionie, a takŜe efektywnej współpracy w ramach poczwórnej helisy - tabela 8.  

TABELA 8. K IERUNKI INTERWENCJI W KONTEK ŚCIE DZIAŁA Ń POCZWÓRNEJ HELISY (POLICY MIX ) 
Kierunki interwencji Kategorie partnerów Główne oczekiwane działania 
A. Wsparcie szkół i 
jednostek 
edukacyjnych w 
zakresie kształtowania 
postaw 
przedsiębiorczych i 
innowacyjnych 

Instytucje wiedzy — Adaptacja kierunków prowadzonej działalności edukacyjnej na potrzeby 
innowacyjności i przedsiębiorczości;  

— Współpraca z przedsiębiorcami i administracją w celu aktywizacji systemów 
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości innowacyjnej 

Przedsiębiorcy — Zgłaszanie potrzeb i wspólne inwestowanie w rozwój oferty edukacyjnej 
Administracja — Wsparcie finansowe oraz informacyjne na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej w 

zakresie przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości innowacyjnej przez władze 
regionalne; 

— Organizacja i finansowanie zajęć edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości i 
przedsiębiorczości innowacyjnej przez samorządy lokalne według jednolitego 
regionalnego systemu edukacji przedsiębiorczości na wszystkich szczeblach edukacji 
– wymaga ścisłej współpracy i koordynacji na poziomie regionu; 

— Promowanie edukacji przedsiębiorczości 
Organizacje 
pozarządowe 

— Promowanie postaw innowacyjnych i adaptacyjnych; 
— Współpraca ze środowiskami przedsiębiorców, samorządów i edukacji na rzecz 

przedsiębiorczości i innowacji 
B. Wspieranie 
tworzenia na terenie 
województwa 
kierunków kształcenia 
oraz kursów 
zamawianych 
skierowanych do 
przedsiębiorstw z 
obszarów 
inteligentnych 
specjalizacji 

Instytucje wiedzy — Adaptacja kierunków prowadzonej działalności edukacyjnej na potrzeby IS  
Przedsiębiorcy — Tworzenie i wspieranie kierunków kształcenia na potrzeby IS we współpracy z 

jednostkami szkolnictwa  
Administracja — Promowanie i wsparcie finansowe rozwoju kierunków kształcenia na potrzeby IS 
Organizacje 
pozarządowe 

— Wsparcie dialogu biznes-nauka w zakresie kierunków kształcenia; 
— Tworzenie oferty uzupełniającej 

C. Podnoszenie 
jakości kapitału 
ludzkiego poprzez 
realizację 
zamawianych przez 
przedsiębiorców 
kursów, szkoleń i 
praktyk 

Instytucje wiedzy — Dostosowanie oferty kursów, szkoleń i praktyk do potrzeb przedsiębiorców  
Przedsiębiorcy — Tworzenie stałych więzi współpracy z jednostkami szkolnictwa; 

— Przełamywanie bariery kosztowej B+R poprzez wspólne zamawianie kursów, 
szkoleń i praktyk  

Administracja — Wsparcie finansowe oraz informacyjne dostosowania oferty kursów, szkoleń i 
praktyk do potrzeb przedsiębiorców; 

— Wsparcie finansowe oraz informacyjne zakupu kursów, szkoleń i praktyk przez 
przedsiębiorstwa 

Organizacje 
pozarządowe 

— Pośrednictwo i wsparcie przedsiębiorstw w tworzeniu wspólnych zamówień kursów, 
szkoleń i praktyk; 

— Tworzenie oferty uzupełniającej 

Źródło:  Program rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015–
2020+, Geoprofit, Białystok 2015, s. 27-28. 

                                                      
68 Program rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015–2020+, Geoprofit, 
Białystok 2015, s. 27-28. 
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Oczekiwane efekty tak sformułowanego celu, to:  

— wzrost aktywności szkół i uczelni w budowaniu relacji z przedsiębiorcami – w szczególności z obszaru 
inteligentnych specjalizacji; 

— wzrost jakości kapitału ludzkiego w obszarze innowacyjności; 

— podniesienie rangi województwa podlaskiego na polskiej mapie „Nauka na rzecz gospodarki. 

Program przewiduje takŜe liczne instrumenty słuŜące realizacji zakreślonych celów, w tym 
uwzględniających kwestię kształcenia pracowników. Do waŜniejszych z nich naleŜy zaliczyć: 

— „Dotację na rozwój zasobów badań i rozwoju oraz innowacji”  - jako wsparcie w formie bezzwrotnej 
dotacji przeznaczone będzie na zatrudnienie personelu, szkolenia oraz wytworzenie lub zakup aparatury 
i wyposaŜenia na potrzeby tworzenia zasobów badań i rozwoju (B+R), które zostaną udostępnione na 
rzecz przedsiębiorstw działających w regionie. Dotacja ma na celu: wzmocnienie potencjału kadrowego 
B+R oraz jego sieciowanie; wzrost konkurencyjności oferty podlaskiej sfery B+R działającej na rzecz 
przedsiębiorstw. Beneficjentami będą uczelnie wyŜsze, instytuty badawcze i naukowe, a takŜe 
przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego mające siedzibę i prowadzące 
zasadniczą działalność na terenie województwa podlaskiego, lub nie mające siedziby, ale prowadzące 
zasadniczą działalność na terenie województwa podlaskiego;  

—  „Podlaski bon na innowacje” - wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji przeznaczone będzie na 
prowadzenie badań i rozwoju (B+R) przez nowo powstałe mikro i małe przedsiębiorstwa, polegających 
na: opracowaniu i/lub wdroŜeniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji, 
albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji, a takŜe na opracowaniu i/lub 
wdroŜeniu nowego lub znacznie ulepszonego procesu świadczenia usługi lub znaczącej innowacji 
organizacyjnej lub marketingowej. Wsparcie moŜe zostać równieŜ przeznaczone na zakup usług oraz 
aparatury i wyposaŜenia B+R, zatrudnienie personelu B+R, a takŜe na szkolenia w zakresie B+R, 
związane z wyŜej wymienionymi działaniami B+R i niezbędne z punktu widzenia projektu. Wsparcie 
moŜne zostać równieŜ przeznaczone na następujące opracowania w odniesieniu do nowego wyrobu, 
projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, procesu świadczenia 
usług, znaczącej innowacji organizacyjnej lub marketingowej: opracowanie oceny potencjału B+R 
przedsiębiorcy, planu rozwoju przedsiębiorcy, prognozy rynku lub strategii wprowadzenia ww. nowych 
lub znacząco ulepszonych rozwiązań. Wykonawcami usług mogą być mogą być jednostki naukowe lub 
przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego lub zagraniczne jednostki naukowe 
i naukowo-badawcze. 
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6. WNIOSKI  

Na podstawie przeprowadzonych rozwaŜań moŜna wysnuć następujące wnioski: 

1. Instytucje kształcenia ustawicznego w Polsce, jak w woj. podlaskim, funkcjonują w oparciu o 
zróŜnicowane odrębne przepisy (brak jednego dokumentu, odrębność prawna instytucji), co skutkuje 
istnieniem co najmniej trzech typów instytucji, często o sprzecznych interesach: instytucji 
edukacyjnych, instytucji rynku pracy, szeroko pojętych instytucji szkolących. W systemie kształcenia 
ustawicznego uczestniczą tez pracodawcy, kształtując odpowiedni „klimat edukacyjny” w firmie oraz 
przeprowadzając odbywające się z równieŜ częstotliwością szkolenia wewnętrzne. Brak jest zatem 
sprawnie koordynowanego systemu kształcenia ustawicznego w Polsce. 

2. Nie ma teŜ w Polsce wewnętrznie spójnego i całościowego systemu finansowania edukacji dorosłych. 
Poza siecią publicznych i bezpłatnych szkół dla dorosłych oraz publicznych placówek oświatowych, w 
których kształcenie moŜe być częściowo odpłatne, edukacja ta finansowana jest w sposób rozproszony 
w ramach obejmujących wybrane grupy społeczne programów publicznych (na przykład z Funduszu 
Pracy, PFRON), w bardzo niewielkim stopniu przez przedsiębiorstwa (przede wszystkim największe, 
inwestujące głównie w krótkie formy edukacji) oraz przez samych szkolących się (inwestujących w 
dłuŜsze formy kształcenia, owocujące podwyŜszeniem poziomu wykształcenia). Środki  

3. Jak dotychczas publiczne wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne kształcenia ustawicznego okazuje 
się mało efektywne. Rejestr Instytucji Szkoleniowych, który miał za zadanie poprawić dostępność 
informacji o instytucjach szkoleniowych i ich ofercie edukacyjnej nie spełnia swojej funkcji. System 
akredytacji programów szkoleniowych ma bardzo mały zasięg ze względu na ograniczone 
zainteresowanie instytucji edukacyjnych. Brakuje równieŜ Krajowych Ram Kwalifikacji, których 
zadaniem powinna być poprawa rozpoznawalności umiejętności nabywanych w trakcie szkoleń. Niska 
efektywność obecnego systemu wsparcia kształcenia ustawicznego jest w duŜej mierze następstwem 
jego nadmiernej koncentracji na dostawcach usług edukacyjnych.  

4. Niedoskonałość dotychczasowego systemu kształcenia ustawicznego w Polsce idzie w parze z niskim 
stopniem zainteresowania polskiego społeczeństw kształceniem ustawicznym w dalszym okresie Ŝycia, 
po zakończeniu edukacji szkolnej. Bowiem odsetek osób uczących się w wieku 25- 64 lata w roku 2014 
r. ukształtował się na poziomie 4,1%, podczas gdy średnia dla wszystkich dwudziestu ośmiu państw 
członkowskich UE to 10,6%, a cel UE do 2020 r. to, w myśl europejskiej agendy dla kształcenia 
dorosłych, przyjętej w listopadzie 2011 roku to 15% (dotyczy to osób deklarujących uczestnictwo w 
kształceniu lub szkoleniu w ciągu 4 tygodni przed badaniem).  

5. W Polsce mamy do czynienia wyjątkowo niskim zaangaŜowaniem przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora 
MSP, w ustawicznym kształceniu pracowników. W 2010 roku dotyczyło to zaledwie 22,5% ogółu 
przedsiębiorstw objętych badaniem, wobec średniej UE – 66%. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy 
moŜna wskazać nieprzyjazne warunki pracy oraz brak instytucjonalnych rozwiązań zachęcających 
MMSP do szkolenia pracowników. Do barier kształcenia ustawicznego w Polsce, wśród osób 
pracujących, moŜna głównie zaliczyć niepewność kontynuacji zatrudnienia wynikająca z 
upowszechnienia kontraktów terminowych oraz pracę w systemie wielozmianowym. Przemawia za tym 
przeciętnie wyŜszy poziom odnośnych wskaźników wśród polskiego społeczeństwa niŜ średnio w 
krajach UE. Poza tym obecne zapotrzebowania pracodawców na kompetencje nie jest wystarczająco 
stymulujące do podnoszenia jakości kapitału ludzkiego. Gros pracodawców nie podejmuje się szkolenia 
swoich pracowników, twierdząc, iŜ ich kompetencje są wystarczające do wykonywania obowiązków. 
Świadczyć to moŜe o niskim poziomie rozwoju firm, które nie dostrzegają nowych potrzeb 
rozwojowych. Pracodawcy zapominają, Ŝe to wysokie kompetencje są czynnikiem kluczowym z 
punktu widzenia budowy trwałej przewagi konkurencyjnej. 

6. Przeprowadzona analiza dobitnie pokazała, jak niski jest poziom innowacyjności, jak teŜ aktywności 
innowacyjnej polskich firm, zwłaszcza z sektora MSP. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, o 
charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Wśród zewnętrznych barier wskazuje się najczęściej na 
cały system edukacyjny w Polsce, który nie słuŜy poprawie stanu innowacyjności w 
przedsiębiorstwach.  

7. Niska aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MSP, skutkuje niskim 
zapotrzebowaniem na wysokie kompetencje pracowników, a w efekcie mającym negatywny wpływ na 
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aktywność edukacyjną ludności, czy szerzej: na skłonność do inwestowania w rozwój kompetencji. 
Bowiem, jak wynika z badań, pracodawcy są głównym motorem napędzającym aktywność 
szkoleniową. To przede wszystkim z ich środków są finansowane szkolenia i kursy, większość szkoleń 
odbywa się w czasie pracy, zdecydowana większość szkoleń i kursów, w których uczestniczą dorośli 
jest związana z wykonywaną pracą, a główne motywacje do uczenia się i rozwoju mają równieŜ 
charakter zawodowy. Z kolei działa teŜ zaleŜność odwrotna – brak inwestycji pracodawców w wysokie 
kompetencje jest czynnikiem hamującym innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw. 

8. Nie ulega wątpliwości, iŜ system edukacji ustawicznej w kontekście poprawy poziomu innowacyjności 
przedsiębiorstw MSP, wymaga zmian. Przede wszystkim niezbędne jest zaangaŜowania wielu 
podmiotów mających wpływ na system edukacji, w tym szczególną rolę przypisuje się pracodawcom.  
Dostosowanie kompetencyjne kursów i szkoleń do potrzeb rynku są moŜliwe tylko wówczas, gdy 
pracodawcy (czy teŜ pracownicy) jednoznacznie określą, jakiej wiedzy i umiejętności oczekują, a firmy 
szkoleniowe podejmą trud organizacji takich zajęć (nawet wówczas, gdy będą one droŜsze i trudniejsze 
pod kątem organizacyjnym). Niezbędna jest zatem współpraca instytucji edukacyjnych, w tym uczelni 
wyŜszych, i szkoleniowych ze środowiskiem biznesu. W podwyŜszaniu kwalifikacji osób dorosłych 
winien być wspierany system uczenia się inny niŜ formalny, który w dzisiejszych czasach, poprzez 
swoją duŜą elastyczność i odwołanie się do naturalnego podejścia do uczenia się, staje się bardziej 
efektywny niŜ formalny system kształcenia ustawicznego.  

9. Województwo podlaskie naleŜy do regionów o niskim poziomie rozwoju, na co ma wpływ m.in. niski 
poziom innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP, który jest dominujący w gospodarce. Region, 
podobnie jak cała Polska, zmaga się takŜe z problemem niedopasowania między potrzebami 
pracodawców a umiejętnościami zawodowymi pracowników/kandydatów do pracy, czego powodem 
jest niewystarczająca jakość i adekwatność oferty edukacyjnej. Dlatego istotnym krokiem jest 
upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe Ŝycie poprzez: rozwijanie modelu uczenia 
się dorosłych, którego podstawą jest uczenie praktyczne; rozwijanie oferty, promocji i zachęt do 
uczestnictwa w edukacji osób nieaktywnych zawodowo, wspieranie szkoleń zawodowych.  

10. W regionie podlaskim podjęto się wdroŜenia rozwiązań, mających na celu poprawę innowacyjności 
przedsiębiorstw, z uwzględnieniem zmian w systemie kształcenia, w tym kształcenia ustawicznego, w 
oparciu o Program rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim 
na lata 2015–2020+. Przedsiębiorczość innowacyjna została uznana za najcenniejszy atrybut 
regionalnej gospodarki. Przewiduje się takŜe wspieranie rozwoju edukacji w zakresie 
przedsiębiorczości innowacyjnej na wszystkich etapach kształcenia, zwłaszcza pod kątem umocnienia 
tzw. inteligentnych specjalizacji. Realizacja tego celu będzie wymagała róŜnorodnych aktywności 
głównych aktorów regionalnego systemu innowacyjności. Oparta będzie na konsolidacji wysiłków na 
rzez rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie, a takŜe efektywnej współpracy w ramach 
poczwórnej helisy (instytucji wiedzy, przedsiębiorców, administracji i organizacji pozarządowych). 
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