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„Edukacja ma pomagać zrozumieć 
świat i zrozumieć innego, aby móc 
zrozumieć lepiej samego siebie …”

Raport „Edukacja – jest w niej ukryty skarb”
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PRZEDMOWA

Żyjemy w XXI wieku - w świecie ciągłych przemian społecznych, 
gospodarczych oraz kulturowych. Zmienia się rzeczywistość, która jest 
wynikiem globalizacji gospodarki, rozwoju cywilizacyjnego, tendencji 
demografi cznych oraz postępu naukowo-technicznego. Rosną wymagania 
praktycznie na wszystkich stanowiskach pracy, nowe zadania coraz częściej 
wymuszają od pracowników umiejętności dostosowania się do nowoczesnych 
technologii oraz zmieniającej się organizacji pracy, a konkurencyjny rynek 
oczekuje podejmowania inicjatyw i kreatywności. To wszystko wpływa na 
dezaktualizację posiadanego wykształcenia i kwalifi kacji zawodowych. 
Zachodzi więc potrzeba ich uzupełniania, zdobywania nowej wiedzy 
i umiejętności. Daje to szansę nie tylko na utrzymanie obecnego zatrudnienia, 
ale także na podjęcie bardziej satysfakcjonującej pracy. Ciągłe uczenie 
się pozwala zaspokajać własne aspiracje i potrzeby, realizować pasje 
i zainteresowania oraz daje poczucie spełnienia.

Uczenie się osób dorosłych ma w obecnych czasach szczególne 
znaczenie dla jakości ich życia codziennego oraz możliwości podejmowania 
różnych ról na rynku pracy. Niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, 
nabytych umiejętności czy doświadczenia zawodowego - współczesny rynek 
pracy wymaga doskonalenia się, dlatego najlepszą inwestycją współczesnego 
człowieka powinna być całożyciowa edukacja.

Niniejsza publikacja zawiera informacje związane z tematyką 
kształcenia ustawicznego. Przedstawione zagadnienia mają charakter 
zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Czytelnik zapoznaje się nie tylko 
z różnymi ideami dotyczącymi edukacji dorosłych, ale otrzymuje również 
zasób informacji przydatnych przy planowaniu kariery zawodowej. Celem 
poradnika jest zachęcenie odbiorców do podejmowania działań zmierzających 
do podniesienia lub uzupełnienia wiedzy ogólnej oraz umiejętności 
zawodowych.

 Andrzej Lato
 Dyrektor
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy
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Zarys historyczny 

kształcenia ustawicznego
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I. ZARYS HISTORYCZNY 

KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
Seneka Młodszy

1.1. Geneza kształcenia ustawicznego

Historia nauki, a tym samym uczenia się, sięga najwcześniejszych 
dziejów ludzkości wraz z początkami zainteresowania się człowieka 
otaczającym go światem. Pierwsze odkrycia naukowe pojawiły się pięć 
tysięcy lat przed naszą erą, a ich ojczyzną była ówczesna Mezopotamia 
i Egipt. Pierwszą nauką sensu stricto była fi lozofi a, którą w starożytności 
nazywano każde zajęcie polegające na rozwijaniu wiedzy.

Idea kształcenia przez całe życie nie została odkryta obecnie. 
Poglądy wybitnych myślicieli dawnych epok świadczą o tym, że ma 
ona tradycje, których korzeni poszukiwać można w okresie kultury 
antycznej. Prekursorami jej byli starożytni fi lozofowie, postulaty na temat 
stałego uczenia się i rozwoju znaleźć można m.in. u Solona, Konfucju-
sza, Hipokratesa, Pitagorasa, Sokratesa, Platona czy Seneki1. W książce 
Seneki Młodszego zatytułowanej „Myśli” znajduje się fragment odpo-
wiadający idei kształcenia ustawicznego:

„Tamdiu discendum est, quamdiu nescias: 
si proverbio credimus, quamdiu vivas”

(tłum: „Trzeba się uczyć, dopóki nie wiesz, 
a jeśli wierzyć przysłowiu – dopóki żyjesz”).

1 Edukacja ustawiczna jako utopia. Idei kształcenia przez całe życie. Źródło: www.cku.czest.pl/
publikacje_pdf/Radziejowska_Edukacja_Ustawiczna.pdf (data dostępu 29.08.2011).



12

W czasach nowożytnych wyjątkowo dojrzały wyraz znalazła 
w poglądach Jana Amosa Komeńskiego, który ukazał rozwój czło-
wieka jako proces obejmujący całe życie, uwarunkowany prawami 
przyrody, społeczeństwa i kultury – „tota vita schola est” (tłum: „całe 
życie jest szkołą”). Jego zapatrywania podzielali Jan Jakub Rousseau 
i Jan Antoni Condorcet. W Polsce kształcenie ustawiczne propago-
wali Szymon Marycjusz z Pilzna, Andrzej Frycz Modrzewski i niektó-
rzy twórcy Komisji Edukacji Narodowej.

Potrzebę stałego doskonalenia się i samodzielnego rozwo-
ju człowieka - tak w trakcie trwania nauki szkolnej, jak i po jej ukoń-
czeniu - podkreślali przedstawiciele odrodzenia, epoki przepojonej 
głębokim humanizmem, w której ideał człowieka wręcz narzucał 
konieczność rozwoju wewnętrznego i samorealizacji. Do propagu-
jących samokształcenie zaliczyć należy: Juana Luisa Vivesa, Filipa 
Melanchtona, Erazma z Rotterdamu, Tommaso Campanellę oraz Niccolò 
Machiavellego. Ostatni z nich głosił, że każdy powinien posiadać wzór 
wielkiego człowieka i przez całe życie dążyć do jego osiągnięcia.

Głosy nawołujące do samorozwoju i samodoskonalenia człowie-
ka doby renesansu pojawiły się również w dziełach autorów polskich 
m.in. w traktacie wybitnego pedagoga Szymona Marycjusza z Pilzna 
pt. „O szkołach, czyli akademiach ksiąg dwoje”2. Uważał on, że za-
miast wstydzić się swojej niewiedzy, należy ją przez całe życie uzu-
pełniać.

Należy pamiętać, że wszelkie inicjatywy, które dały podwaliny 
dla dzisiejszej edukacji permanentnej były wynikiem starań świa-
tłych i wybitnych jednostek, których świadomość na temat roli 
i znaczenia edukacji w życiu człowieka wyprzedzała często czasy, 
w których przyszło im żyć3.

Nauka i związany z nią proces kształcenia się przez całe życie 
miały istotne znaczenie w każdej z minionych epok. Jednak dopiero 
w ostatnich czterdziestu latach rozpoczęły się intensywne dyskusje 
na temat roli edukacji w rozwoju gospodarki oraz życiu dorosłego 

2 Szymon Marycjusz z Pilzna, O szkołach, czyli akademiach ksiąg dwoje, Ossolineum, Wrocław 
1955.

3 Kształcenie ustawiczne w Polsce i w Europie – wiadomości podstawowe. Źródło: 
www.ksztalcsie.pl/doc/zebrane_poprawione.pdf (data dostępu 30.08.2011).
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człowieka. Wszystko to za sprawą zmian dynamicznie zachodzących 
w otaczającym nas świecie.

Należy wiedzieć, że w dawnych czasach to nie wiek, lecz pocho-
dzenie stanowiło główne kryterium dostępu do edukacji, a ludność 
z terenów wiejskich miała bardziej ograniczone możliwości korzystania 
z niej. 

Rozwój idei kształcenia ustawicznego wiąże się z przewrotem 
przemysłowym, który dokonał się w Europie na przełomie XVIII/XIX 
wieku4. Wzrost znaczenia wszelkich inicjatyw zmierzających do popra-
wy poziomu wykształcenia dorosłych warstw społeczeństwa stanowił 
efekt gwałtownych przemian w stosunkach społecznych i w sposobie 
produkcji dóbr materialnych, które zostały zapoczątkowane w Anglii 
w drugiej połowie XVIII wieku, a które znane są pod nazwą rewolucji 
przemysłowej. Zachodzące w tym czasie ogromne zmiany społeczno-
-gospodarcze, takie jak szybkie tempo wzrostu liczby osób zatrudnio-
nych w przemyśle oraz wielkie migracje ludności ze wsi do gwałtownie 
rozwijających się miast i ośrodków przemysłowych w poszukiwaniu 
pracy, spowodowały nowe potrzeby oświatowe. Zapotrzebowanie 
na coraz bardziej wykwalifi kowaną siłę roboczą wymusiło powstanie 
i rozwój instytucji służących edukacji dorosłych. Najwcześniej wystą-
piło to w Anglii, gdzie pod koniec XVIII wieku zaczęto organizować dla 
robotników odczyty i pogadanki na tematy zawodowe oraz społeczno-
-polityczne. Powstawały różne kluby dyskusyjne, stowarzyszenia 
oświatowe oraz szkółki niedzielne i wędrowne. Zapoczątkowany 
został ruch samokształcenia. W Nottingham w 1798 roku otworzo-
no pierwszą szkołę dla dorosłych, będącą wzorem dla licznych tego 
typu placówek w początkach XIX wieku5. O roli, jaką odegrała Anglia 
w rozwoju działań z zakresu edukacji dorosłych, świadczy też fakt, że 
to właśnie tutaj powstał w 1873 roku pierwszy na świecie uniwersy-
tet powszechny6. Jego działalność edukacyjna polegała na organizo-
waniu publicznych wykładów, w których mogli uczestniczyć wszyscy 

4 Edukacja ustawiczna jako utopia. Idei kształcenia przez całe życie. Źródło: www.cku.czest.pl/
publikacje_pdf/Radziejowska_Edukacja_Ustawiczna.pdf (data dostępu 29.08.2011).

5 Popławski Z., Edukacja dorosłych. Wymóg współczesności, czy chęć indywidualnego rozwoju? 
Źródło:  www.scribd.com (data dostępu 30.08.2011).

6 Scisłowicz S., Z dziejów samokształcenia w Polsce i na świecie do połowy XX w., Toruńskie 
Studia Dydaktyczne, Nr 3/1993, Toruń 1993, s. 64. Źródło: scislowicz1.pl.tl (data dostępu 
30.08.2011).
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chętni bez względu na swój stan majątkowy i społeczny oraz wiek. 
Pod koniec XIX wieku tego typu placówki edukacyjne zaczęły być tak-
że tworzone poza terytorium Wielkiej Brytanii – w USA, Indiach czy 
Australii. W Europie uniwersytety powszechne rozpoczęły swoją dzia-
łalność najpierw w Austrii (1880), później w Niemczech (1896) oraz we 
Francji (1898).

W rozwoju systemu kształcenia dorosłych istotną rolę odegrały 
również uniwersytety ludowe. Zaczęły one powstawać w drugiej po-
łowie XIX wieku w Danii, a później również na terenach innych państw 
skandynawskich. Początkowo ich działalność była skierowana do mło-
dzieży mieszkającej na wsi, jednak wraz z upływem czasu udział w za-
jęciach zaczęli brać także dorośli. Szkoły te były wolne od egzaminów, 
a ich ukończenie nie dawało żadnych uprawnień. Miały za zadanie roz-
budzać pragnienie uczenia się dla samego zdobywania wiedzy, czyli 
wdrażać do samokształcenia.

We Francji kształcenie osób dorosłych zyskało na popularności 
w wieku XIX. W roku 1833 na terenie całego kraju przeprowadzono 
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reformę systemu szkolnictwa, w ramach której rozpoczęto m.in. po-
woływanie instytucji mających prowadzić zajęcia dla osób, które nie 
ukończyły edukacji na poziomie elementarnym. Upowszechnianie idei 
kształcenia dorosłych stało się możliwe dzięki wsparciu tego pomysłu 
przez właścicieli zakładów przemysłowych. Tak samo jak w przypadku 
Wielkiej Brytanii - zostało to spowodowane rosnącym zapotrzebowa-
niem francuskiego przemysłu na robotników o wyższych kwalifi ka-
cjach. Inną cenną inicjatywą, którą zapoczątkowano w tym czasie, było 
upowszechnianie edukacji wśród mieszkańców wsi. Na terenach wiej-
skich zaczęto zakładać szkoły elementarne, które początkowo kształciły 
dzieci i młodzież, jednak w stosunkowo krótkim czasie objęły działal-
nością edukacyjną również osoby dorosłe.

Podsumowując informacje dotyczące historii działań podjętych 
w Europie, które zapoczątkowały proces edukacji osób dorosłych, 
należy zwrócić uwagę na fakt, że w minionych stuleciach podział na 
nauczanie dzieci i młodzieży oraz kształcenie dorosłych nie stanowił 
istotnego kryterium. O wiele ważniejsze w dostępie do nauki były po-
chodzenie społeczne oraz majątek. To ważne, ponieważ pozwala zrozu-
mieć, że działania polegające na upowszechnieniu idei edukacji wśród 
robotników oraz działania podnoszące poziom wykształcenia, objęły ich 
nie ze względu na określony wiek, lecz z uwagi na przynależności do gru-
py społecznej, która była pozbawiona elementarnych podstaw wiedzy. 
Co więcej, znaczna liczba tych działań, miała na celu podniesienie kwa-
lifi kacji zawodowych osób pracujących, a zdobywanie wiedzy ogólnej 
stanowiło niejako „uboczną” korzyść tych działań7.

1.2. Rys historyczny kształcenia ustawicznego 

w Polsce

W historii polskiej oświaty samokształcenie, a także inne formy 
aktywności edukacyjnej dorosłych, mają bogate tradycje.

Nasilenie tego ruchu, obejmującego głównie robotników i chło-
pów, nastąpiło w ostatnich dziesięcioleciach XIX w. Wpłynęło na to wiele 

7 Poradnik - Podstawy kształcenia ustawicznego. Źródło: www.centrumego.eu (data dostępu 
30.08.2011).
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czynników, m.in.: silne dążenia niepodległościowe, brak szkół, tenden-
cje oświatowe pozytywizmu, likwidacja pańszczyzny, powstanie ruchu 
robotniczego, gwałtowny rozwój przemysłu, a także - w przypadku lud-
ności mieszkającej pod zaborami - obrona przed wynarodowieniem. 
Samodoskonalenie było wtedy jedyną drogą do zdobycia szerokiego 
i nowoczesnego wykształcenia, a odbywało się najczęściej w licznych 
kółkach samokształceniowych8.

Pod koniec XVIII wieku państwa zaborcze: Rosja, Austria i Prusy 
na zajętych przez siebie obszarach dokonały szeregu zmian admi-
nistracyjnych, w tym również struktury szkolnictwa i edukacji oraz 
programów nauczania w polskich szkołach. Zgodnie z wytycznymi 
nowych władz zlikwidowano wiele dotychczas działających placówek, 
a w tych, którym pozwolono funkcjonować, ograniczono lub całkowi-
cie zlikwidowano lekcje języka polskiego. Surowo karane były wszel-
kie formy nauki, zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, które 
organizowano bez ofi cjalnego zezwolenia władz. W okresie rozbio-
rów kształcenie osób dorosłych było prowadzone w sposób niefor-
malny i niejawny poprzez organizowanie tzw. tajnych kompletów9. 

8 Scisłowicz S., Z dziejów samokształcenia w Polsce i na świecie do połowy XX w., Toruńskie 
Studia  Dydaktyczne, Nr 3/1993, Toruń 1993, s. 66-67. Źródło: scislowicz1.pl.tl (data dostępu 
30.08.2011).

9 Draus J., Terlecki R., Historia wychowania wiek XIX i XX, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, 
Tom II,  s. 65-104.
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Były to zajęcia dla niewielkiej liczby osób w miejscach, gdzie mogły one 
bez obaw o własne bezpieczeństwo uczestniczyć w procesie kształcenia 
(np. w prywatnych mieszkaniach). W organizację tajnych kompletów 
włączała się także radykalna inteligencja polska, m.in. Jan Władysław 
Dawid, Jadwiga Szczawińska-Dawidowa, Ignacy Matuszewski, Piotr 
Chmielewski oraz Stefania Sempołowska. Od 1883 r. głównie z powo-
du nieprzyjmowania kobiet na studia na Uniwersytecie Warszawskim, 
zaczęły się szybko mnożyć w stolicy kółka samokształceniowe kobiet. 
Kółkom tym, w 1885 r. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa nadała charak-
ter instytucji zorganizowanej - działającej potajemnie szkoły wyższej 
- występującej pod nazwą Uniwersytetu Latającego10. Pięć lat później 
w zajęciach oprócz kobiet uczestniczyli również mężczyźni. 

W roku 1898 na terenie Galicji utworzono Uniwersytet Ludowy 
im. Adama Mickiewicza11. Powstanie tej uczelni nawiązywało do nie-
zwykle popularnej w Europie w tamtym okresie idei kształcenia 
wszystkich warstw społeczeństwa – niezależnie od wieku, płci czy 
stanu majątkowego. Zajęcia były prowadzone zgodnie z określony-
mi regułami.  Przykładowo - uczestnicy wykładów pisali, a następnie 
przedstawiali publicznie wypracowania na określony temat. Po odczy-
cie następowała dyskusja, w trakcie której omawiano przedstawione 
zagadnienie i wymieniano opinie na jego temat.

W roku 1905 na terenie zaboru rosyjskiego miały miejsce strajki 
i demonstracje, które były efektem wystąpień rewolucyjnych w Rosji. Wła-
dze rosyjskie stłumiły rewolucję, jednak równocześnie zostały zmuszone 
do ustępstw na rzecz polskiego społeczeństwa, w tym do zreformowa-
nia systemu szkolnictwa i zalegalizowania niektórych tajnych działań 
prowadzonych przez polskie instytucje szkoleniowe. Ponadto władze 
carskie umożliwiły zakładanie nowych placówek oświatowych, jednak 
pod ścisłą kontrolą rosyjskich urzędników. W roku 1906 pozwolenie 
na ofi cjalną działalność zyskał Uniwersytet dla Wszystkich12, którego 
nadrzędnym celem była walka z analfabetyzacją i niskim poziomem 

10 Scisłowicz S., Z dziejów samokształcenia w Polsce i na świecie do połowy XX w., Toruńskie 
Studia Dydaktyczne, Nr 3/1993, Toruń 1993, s.67. Źródło: scislowicz1.pl.tl (data dostępu 
30.08.2011).

11 Tamże (data dostępu 30.08.2011).
12 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – historia. Źródło: www.twp.pl/historia.html (data dostępu 

30.08.2011).
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wiedzy robotników. Działał on w Warszawie, Będzinie, Sosnowcu, Dą-
browie Górniczej, Płocku i kilku innych miastach. Dzięki niemu upo-
wszechniano wśród warstw robotniczych społeczeństwa ideę edukacji 
oraz samokształcenia jako formy zdobywania wiedzy.

Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności kwestia organiza-
cji szkolnictwa i edukacji społeczeństwa, w tym również osób do-
rosłych, stała się jednym z najbardziej poważnych problemów 
dla nowych władz polskich. Okres zaborów negatywnie wpłynął 
na poziom wykształcenia Polaków, tymczasem odbudowa państwa 
wymagała posiadania dobrze wykwalifi kowanych pracowników 
w różnych sektorach przemysłu. Znaczącą rolę w kształceniu osób 
dorosłych odegrały w tym czasie pozaszkolne formy nauczania, pro-
wadzone przez takie organizacje, jak powołane w 1923 r. w Warszawie 
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR). Działania jego sku-
piały się głównie na edukacji robotników oraz propagowaniu wśród 
nich samokształcenia. Zajęcia miały formę kursów, praktyk oraz staży 
zawodowych i dokształcających. Funkcjonowanie tej organizacji zosta-
ło zawieszone w okresie II wojny światowej. Po zakończeniu okupacji 
odbudowane TUR przez krótki czas działało jako niezależne stowarzy-
szenie, po czym w roku 1948 połączyło się z Towarzystwem Uniwersy-
tetów Ludowych tworząc Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych 
i Ludowych (TURiL)13.

Wraz z wybuchem II wojny światowej działalność oświatowa 
oraz edukacyjna zostały poddane całkowitej kontroli ze strony władz 
niemieckich. Na terenach włączonych do Rzeszy polskie szkolnictwo 
zostało całkowicie zlikwidowane, a dzieci i młodzież zmuszono do 
nauki w szkołach niemieckich. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa 
zlikwidowano placówki kształcące na poziomie średnim i wyższym. 
Zezwolono na działalność szkół podstawowych oraz zawodowych, 
jednak ich program został w znacznym stopniu zawężony. Podobnie 
wyglądała sytuacja na obszarach zajętych przez ZSRR, gdzie znacząco 
zmodyfi kowano realizowane programy nauczania. W tej sytuacji Pola-
cy zaczęli potajemnie organizować system kształcenia, który obejmo-
wał wszystkie poziomy nauczania. Zajęcia lekcyjne odbywały się często 

13 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – historia. Źródło: www.twp.pl/historia.html (data dostępu 
30.08.2011).
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w prywatnych mieszkaniach lub też dobrze zakonspirowanych lokalach. 
Dodatkowo wykorzystano decyzje władz niemieckich i radzieckich, któ-
re pozwoliły na funkcjonowanie szkół podstawowych i zawodowych. 
W warunkach konspiracji prowadzono w pomieszczeniach i warszta-
tach tych szkół nielegalne kursy doszkalające dla dorosłych.

W czasie wojny bardzo popularne wśród polskiej młodzieży 
i dorosłych były również zajęcia organizowane przez uczelnie wyższe. 
Wykładowcy m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Lwow-
skiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Akademii Górniczo-Hutniczej 
potajemnie prowadzili dla studentów wykłady i seminaria, umożliwia-
jąc im zdobycie wiedzy i wyższego wykształcenia.

Po zakończeniu działań wojennych nowe władze Polski rozpoczę-
ły odbudowę polskiego systemu edukacji, podejmując jednocześnie 
starania, by treści przekazywane w szkołach i placówkach oświatowych 
były zgodne z ideologią komunistyczną. Wszystkie instytucje edukacyj-
ne zostały ściśle podporządkowane wytycznym administracji centralnej. 
Taki los spotkał m.in. wspomniane już Towarzystwo Uniwersytetów Ro-
botniczych i Ludowych prowadzące działania z zakresu oświaty i kształ-
cenia osób dorosłych. Władze komunistyczne upatrywały w działalności 
TURiL zagrożenia dla swoich interesów, wobec czego w roku 1950 
zostało ono rozwiązane, a w jego miejsce powołano całkowicie zależne 
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od aparatu państwowego Towarzy-
stwo Wiedzy Powszechnej14. W latach 
powojennych dynamicznie rozwijały 
się pozaszkolne formy kształcenia 
osób dorosłych, określane mianem 
kursów doskonalenia zawodowe-
go. Tego rodzaju kursy prowadziła 
m.in. organizacja Instytutów Nauko-
wych Rzemiosła (INR), której historia 
sięga już roku 186115. Organizacja ta 
ulegała na przestrzeni dziesięciole-
ci szeregowi przemian, by od roku 
1962 kontynuować swoją działalność 
pod nazwą Zakładów Doskonalenia 
Zawodowego, podczas gdy centrala 
tej organizacji zyskała miano Związ-
ku Zakładów Doskonalenia Zawodo-
wego (ZZDZ)16.

W okresie powojennym zagadnienia oświaty dorosłych i dalsze-
go kształcenia usytuowano w ogólnopolskim systemie edukacyjnym. 
Przede wszystkim zbudowano rozległą i względnie spójną strukturę 
kształcenia dorosłych (głównie pracujących), ale także prowadzono 
liczne badania naukowe oraz organizowano przeróżne formy dzia-
łalności oświatowej dla tej grupy odbiorców17. Do roku 1989 zajęcia 
z zakresu nauczania i doskonalenia umiejętności zawodowych były 
realizowane także przez zakłady pracy oraz przyzakładowe placówki 
oświatowe. Okres odbudowy państwa socjalistycznego charaktery-
zowała centralizacja, ujednolicenie i upolitycznienie oświaty, które
szczególnie wpływały na oświatę dorosłych. Edukacja dorosłych 
przestała być autonomiczną, a stała się częścią systemu centralne-
go. Zrezygnowano z nazwy „oświata dorosłych” na rzecz terminu 
„kształcenie robotników” czy „edukacja pracujących”. Osoby niepra-
cujące nie mogły w zasadzie podjąć nauki w szkołach dla dorosłych, 

14 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – historia. Źródło: www.twp.pl/historia.html (data dostępu 
30.08.2011).

15 Tamże (data dostępu 30.08.2011).
16 Tamże (data dostępu 30.08.2011).
17 Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo AB, Bydgoszcz, 2005.
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ponieważ była ona związana z nabyciem kwalifi kacji potrzebnych 
w pracy i produkcji.

Od początku lat sześćdziesiątych edukacja dorosłych funkcjono-
wała na podstawie przepisów ustawy z 15 lipca 1961 roku o rozwoju sys-
temu oświaty i wychowania18, która obowiązywała przez 30 lat, aż do 
momentu przemian społeczno-politycznych i uchwalenia 7 września 
1991 roku ustawy o systemie oświaty.

W pierwszych latach po wojnie kształcenie dorosłych pełniło 
przede wszystkim funkcje kompensacyjne, a działania jego skierowa-
ne były na likwidację analfabetyzmu. Znalazło to wyraz w wydanej 
7 kwietnia 1949 roku ustawie regulującej ten problem. Działania 
te uznano za podstawowy warunek realizacji polityki PRL. Do 1952 
roku nauczyło się czytać i pisać 1,2 mln osób. W latach 1960-1970 
szkołę podstawową dla pracujących ukończyło  1 mln absolwentów, 
a kursy nauczania początkowego (klasy I-IV) około 40 tys. osób. W tym 
czasie liczba uczniów liceów oraz techników dla pracujących wzrosła ze 
146,5 tys. do 488 tys19.

W latach osiemdziesiątych nastąpił upadek szkół dla pracujących. 
Zlikwidowano ponad 50% istniejących, a liczba uczniów (lata 1977-
1983) zmniejszyła się o ponad 350 tys. osób. Przyczyny tego zjawiska 
były różne, przede wszystkim obniżenie jakości pracy tych placówek 
oraz zmniejszenie zainteresowania tą formą kształcenia władz central-
nych20.

Funkcjonował także system kształcenia pozaszkolnego, głównie 
doskonalenia i dokształcania pracowników przemysłu i kadr politycz-
nych. Powstawanie jego było jednak „reglamentowane” i ściśle kontro-
lowane przez państwo. Podwyższanie kwalifi kacji odbywało się również 
w zakładach pracy. Działały też resortowe i wojewódzkie ośrodki szkole-
nia, dokształcania i doskonalenia zawodowego przeznaczone dla kadr 
różnych szczebli oraz wyspecjalizowane instytucje prowadzące działal-
ność oświatową. Do organizacji mających w latach osiemdziesiątych 
największy udział w kształceniu kursowym należały Związek Zakładów 

18 Wołoszyn S., Rozwój szkolnictwa w PRL na tle porównawczym, PWN,  Warszawa 1989, s. 40.
19 Organizacja systemu edukacji w Polsce 2009/2010. Źródło: eacea.ec.europa.eu/education/ 

(data dostępu 17.10.2011).
20 Tamże (data dostępu 17.10.2011).
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Doskonalenia Zawodowego, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej 
oraz Liga Obrony Kraju21.

Rok 1989 przyniósł w Polsce istotne zmiany w sferze nauki i kształ-
cenia osób dorosłych. Upadek ustroju komunistycznego oraz liczne 
procesy gospodarczo-społeczne (prywatyzacja, rosnące bezrobocie, 
demokratyzacja zasad życia społecznego), które dokonały się w tym 
czasie spowodowały, iż przemianie uległa również mentalność Pola-
ków. Zaczęli oni bowiem dostrzegać konieczność i korzyści płynące 
z podnoszenia poziomu własnego wykształcenia oraz zdobywania 
nowych lub doskonalenia posiadanych kwalifi kacji zawodowych. Po-
nadto, coraz liczniej zaczęły powstawać instytucje szkoleniowe, które 
skierowały swoją ofertę do osób dorosłych i tym samym umożliwiły im 
podjęcie lub kontynuowanie nauki na różnych szczeblach edukacji.

Okresowi transformacji polityczno-gospodarczej przełomu lat 
1989 i 1990 towarzyszyły istotne zmiany w strukturze gospodarki, ogra-
niczanie zatrudnienia w wielkich przedsiębiorstwach państwowych, 
prywatyzacja i racjonalizacja zatrudnienia, tworzenie fi rm prywatnych, 
rozwój małego biznesu i samozatrudnienia. Czynniki te oraz pojawie-
nie się i gwałtowny wzrost bezrobocia na początku lat dziewięćdziesią-
tych spowodowały zmianę w sposobie myślenia. Przestał obowiązywać 
pogląd o zatrudnieniu w jednym zakładzie pracy przez całe życie. 
Wzrosła ranga kształcenia zawodowego. Szkolenie i przekwalifi kowa-
nie zawodowe zostały dostrzeżone jako narzędzia do utrzymania lub 

zdobycia zatrudnienia 
oraz ograniczenia bez-
robocia. Sytuacja ta spo-
wodowała gwałtowny 
wzrost instytucji pro-
wadzących działalność 
w zakresie szkolenia 
osób dorosłych. Dodat-
kowo liberalizacja prawa 
umożliwiła żywiołowe 
tworzenie się nowych 

21 Organizacja systemu edukacji w Polsce 2009/2010. Źródło: eacea.ec.europa.eu/education/ 
(data dostępu 17.10.2011).
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instytucji szkoleniowych, w oparciu o zasady określone w przepisach 
o działalności gospodarczej. Powstawały one w sposób spontaniczny, 
a oferowany przez nie program w praktyce nie podlegał żadnej kon-
troli merytorycznej ze strony władz oświatowych. W latach poprzed-
nich, tzn. do 1990 r. nadzór nad tego typu działalnością sprawowało 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wyrażało również zgodę na ich 
powstawanie22.

Dynamiczny wzrost oferty szkoleniowej dla dorosłych na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych był odpowiedzią na rosnący popyt 
ze strony osób indywidualnych oraz instytucji rynku pracy, w tym 
urzędów pracy. W drugiej połowie lat 90., powstałe instytucje szko-
leniowe podlegały weryfi kacji rynku. W konkurencji o klienta zaczęły 
zwyciężać jednostki gwarantujące odpowiednie programy, metody 
i warunki prowadzenia zajęć. W wielu przypadkach spowodowało 
to konieczność dostosowania oferty pod względem treści i metod 
szkolenia do zapotrzebowania lokalnych rynków pracy. Wśród tych 
instytucji znalazły się zarówno „nowe”, jak i „stare” organizacje, na-
wet o ponad kilkudziesięcioletniej tradycji. Charakterystyczną cechą 
polskiego systemu edukacji dorosłych tego okresu jest rozproszony 
i żywiołowo rozwijający się sektor usług szkoleniowych oraz zorgani-
zowany system kursów dla bezrobotnych23.

Po 1991 roku, przynajmniej w początkowym okresie przemian 
i reformowania systemu oświaty, kształcenie ustawiczne nie było trak-
towane jako działanie priorytetowe. W ustawie z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty, która w zasadniczy sposób zmieniła jego dotych-
czasowe zasady funkcjonowania, edukacji dorosłych poświęcono tylko 
jeden artykuł (art. 68) mówiący o tym, że „Minister Edukacji Narodowej 
oraz Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z zainteresowa-
nymi ministrami określą, w drodze rozporządzenia, zasady podnosze-
nia kwalifi kacji zawodowych i wykształcenia ogólnego osób dorosłych”. 
Zmianą, jaka się dokonała dzięki wprowadzeniu tej ustawy, było stwo-
rzenie niepublicznych placówek kształcenia. Sektor ten rozwinął się 
bardzo dynamicznie, szczególnie w zakresie edukacji pozaszkolnej.

22  Uczenie się dorosłych - Przegląd tematyczny; Raport źródłowy, Polska – Ministerstwo Gospo-
darki  i Pracy Departament Rynku Pracy. Źródło: www.mpips.gov.pl/userfi les/File/nowe/ucze-
niesiedoroslychdruk.pdf 

23  Tamże (data dostępu 29.09.2011).
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W latach 1989 – 1999 kilkakrotnie podejmowano próbę reformo-
wania polskiego systemu oświaty. Jednak brak działań w tym zakresie 
spowodowany był aż ośmiokrotną zmianą ekip sprawujących władzę 
rzutującą na realizację zadań w resorcie edukacji.

W 1996 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało dokument 
pn. „Założenia długofalowej polityki edukacyjnej państwa ze szczegól-
nym uwzględnieniem programu rozwoju kształcenia na poziomie wyż-
szym24”. W dokumencie tym pominięto zupełnie oświatę i kształcenie 
dorosłych. Poza nielicznymi hasłami o budowie społeczeństwa demo-
kratycznego, żaden z głównych kierunków działań nie dotyczył szero-
ko pojętego wychowania obywatelskiego dorosłych. Miało to również 
swoje konsekwencje we wprowadzanej od 1999 r. reformie systemu 
edukacji. Wydawana przez MEN Biblioteczka Reformy, której do czerw-
ca 2001 roku ukazały się 34 numery, nie poruszała kwestii związanych 
z kształceniem dorosłych25.

W kolejnych nowelizacjach ustawy o systemie oświaty (m.in. 
w 1996, 2001, 2003 roku) coraz więcej uwagi poświęcano kształceniu 
ustawicznemu, a zmiany prowadziły do stworzenia lepszych warun-
ków rozwoju systemu pozaszkolnego oraz jego integracji z systemem 
szkolnym, a także zapewniania jakości kształcenia w placówkach 
pozaszkolnych m.in. poprzez wprowadzanie akredytacji. Od roku 
2000 obserwowany jest wzrost liczby instytucji szkoleniowych, które 
rozszerzają swoją ofertę dostosowując ją do bieżącego zapotrzebowa-
nia w zakresie usług edukacyjnych.

24  Wołoszyn S. (wybór i oprac.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, 
Kielce 1998,  t. III, cz. 2, s. 557-567 .

25  Biblioteczka Reformy, Nr 1-34, Warszawa 1998-2001.
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II. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – 

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

„W żadnym wieku nie powinieneś się wstydzić tego, czego nie wiesz, 
ponieważ zamiłowanie do nauki i zajmowanie się nią nie ogranicza się 

do czasów szkolnych, lecz kończy się z życiem.”
Szymon Marycjusz

2.1. Pojęcie kształcenia ustawicznego

W literaturze znaleźć można różne sformułowania defi niujące 
kształcenie ustawiczne. Według Krzysztofa Symeli kształcenie przez 
całe życie to „proces ciągłego doskonalenia zasobu wykształcenia 
i kwalifi kacji oraz ciągłej adaptacji intelektualnej, psychicznej i profe-
sjonalnej do przyspieszonego rytmu zmienności, który jest znamie-
niem współczesnej cywilizacji”26.

Termin „kształcenie ustawiczne” używany jest często zamiennie 
z pojęciami: „edukacja permanentna”, „edukacja całożyciowa”, „edukacja 
ustawiczna”, „edukacja dorosłych”, „kształcenie ciągłe”, „oświata ustawicz-
na”, „uczenie się przez całe życie”.

W polskim prawodawstwie pojęcie kształcenia ustawicznego 
defi niuje się jako:

  „kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupeł-
nianie wiedzy, umiejętności i kwalifi kacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny” 

(zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty);

26 Symela K., Zasady wdrażania i oceny modułowych programów szkoleniowych dorosłych, 
MPiPS, Warszawa, 1997.
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  „kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie 
i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifi kacji zawodo-
wych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy, pra-
cowników i pracodawców” (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Inaczej kształcenie ustawiczne ujmuje jednak kluczowy doku-
ment, jakim jest Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 
2010, w którym odwołano się do defi nicji zaproponowanej przez 
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu 
w roku 1996. Kształcenie ustawiczne określa się tam jako:

„koncepcję uczenia się obejmującą rozwój indywidualny i rozwój cech 
społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach – w systemie 
formalnym, tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczel-
niach i placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia 
nieformalnego, a więc w domu, w pracy i w społeczności”.

Warto porównać tę defi nicję z poprzedni-
mi. W pierwszej i drugiej nacisk kładziony 
jest na kształcenie jako proces zdobywa-
nia wiedzy, umiejętności i podnoszenia 
kwalifi kacji, akcentowana jest rola szkół 
dla dorosłych i innych instytucji oraz za-
wężona tematyka kształcenia wyłącznie 
do obszaru związanego z rynkiem pracy 

i podnoszeniem kwalifi kacji zawodowych. Natomiast trzecia defi nicja 
jest znacznie bardziej powszechna zarówno co do treści, jak i formy. 
Podkreśla się w niej znaczenie szeroko pojętego rozwoju indywidu-
alnego i społecznego, wskazując iż może on następować pod wpły-
wem różnorodnych czynników. Człowieka i jego rozwój traktuje się 
więc tutaj całościowo, zwracając uwagę na wielowymiarowość tego 
zagadnienia i na konsekwencje, jakie dla sytuacji danej osoby może 
mieć doskonalenie niekoniecznie bezpośrednio związane z kwalifi ka-
cjami zawodowymi.

Zarówno w tym przypadku, jak i w wielu innych, różnice w rozu-
mieniu tego, czym jest kształcenie ustawiczne sprowadzają się przede 
wszystkim do następujących kwestii:

• wiek kształcących się (całe życie czy też wiek produkcyjny);
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• nauczane treści (związane z rynkiem pracy czy też szerzej 
- rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych);

• podmiot kształcący (publiczne instytucje kształcenia dorosłych, 
rynek usług edukacyjnych, samokształcenie);

• forma przekazywania wiedzy (szkolna, pozaszkolna, nieformalna)27.
Wszelkie próby zdefi niowania kształcenia ustawicznego dla po-

trzeb dzisiejszego rynku pracy nie mogą pominąć defi nicji przedstawio-
nej na XIX Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych 
do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), która miała miejsce 
w roku  1976 w Nairobi, gdzie przyjęto Rekomendację w sprawie Roz-
woju Edukacji Dorosłych (Recomendation on the development of adult 
education). Oświatę dorosłych określono w niej jako: „(...) cały kompleks 
organizowanych procesów oświatowych, formalnych lub innych, nie-
zależnie od treści, poziomu i metod, kontynuujących lub uzupełniają-
cych kształcenie w szkołach, uczelniach i uniwersytetach, a także naukę 
praktyczną, dzięki czemu osoby, uznawane jako dorosłe przez społe-
czeństwo, do którego należą, rozwijają swoje zdolności, wzbogacają 
wiedzę, udoskonalają swoje techniczne i zawodowe kwalifi kacje lub 
zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy i zachowania w za-
kresie wszechstronnego kształtowania osobowości oraz uczestnictwa 
w zrównoważonym i niezależnym społecznym i kulturalnym rozwoju”.

Defi nicja przyjęta przez UNESCO rozróżnia formalne, nieformalne 
i incydentalne procesy oświatowe. Zgodnie ze Słownikiem pedago-
gicznym Wincentego Okonia28, wskazane pojęcia można opisać nastę-
pująco:

  KSZTAŁCENIE FORMALNE – „(…) system oparty na stałych pod 
względem czasu i treści formach nauki (klasy, stopnie, szkoły, 
programy i podręczniki), prowadzący od nauczania początkowego 
do uniwersytetu i włączający - obok kursów wykształcenia ogólne-
go - wiele programów specjalnych oraz instytucji stacjonarnego 
kształcenia technicznego i zawodowego”;

27 Górniak J., Jelonek M., Jurczak A., Krupnik S., Majkut P., Perek-Białas J. ,Worek B., Kształcenie 
ustawiczne w Małopolsce: Analiza danych zastanych. Raport z pierwszego etapu badań na-
ukowych, UJ, Kraków, 2007.

28 Defi nicje przytoczone [za:] Okoń W., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1992.
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  KSZTAŁCENIE NIEFORMALNE 

– „(…) świadoma i zorganizowana 
działalność o charakterze kształcenia 
i wychowywania, prowadzona poza 
ustawowym formalnym systemem 
szkolnym, umożliwiająca określonej 
grupie uczestników osiągnięcie zało-
żonych celów kształcenia”;

  KSZTAŁCENIE INCYDENTALNE – „trwa-
jący przez całe życie niezorganizowany 
i niesystematyczny proces nabywania 
przez człowieka wiadomości, spraw-
ności, przekonań i postaw, na podsta-
wie codziennego doświadczenia oraz 
wpływów wychowawczych otoczenia”. 
Kształcenie incydentalne ma zatem za 
zadanie umożliwić lepsze poznanie 
otaczającego świata przy braku jakich-
kolwiek ram postępowania i realizacji 
procesu uczenia się.

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
kształcenie ustawiczne obejmuje wszelkie aspekty rozwoju indywi-
dualnego i społecznego we wszystkich możliwych konfi guracjach 
– nauczanie sformalizowane (szkoły, uczelnie, instytucje kształcenia 
zawodowego dorosłych) i nauczanie niesformalizowane (dom, praca, 
społeczności lokalne). Jest to pojęcie bardzo szerokie, skupione wokół 
zagadnień standardów wiedzy oraz umiejętności potrzebnych każ-
demu człowiekowi, niezależnie od wieku. Instytucje kształcenia usta-
wicznego kładą nacisk na potrzebę przygotowania i motywowania do 
nauki przez całe życie już od wczesnych lat dzieciństwa, jak również 
skupiają swe wysiłki na tworzeniu i dostarczaniu możliwości wszystkim 
pracującym i osobom bezrobotnym, chcącym przekwalifi kować się 
bądź podnieść swoje umiejętności29.

29 T. Nowacki, Kształcenie ustawiczne, K. Wojciechowski (red.), Encyklopedia oświaty i kultury do-
rosłych, Wrocław 1986, str. 8.
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2.2. Korzyści wynikające 

z kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne stało się jednym z najistotniejszych ele-
mentów strategii rozwoju współczesnych gospodarek. Wysokie i stale 
uzupełniane kwalifi kacje przyczyniają się do większej produktywno-
ści pracy i konkurencyjności gospodarki oraz umożliwiają elastyczne 
dopasowanie do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. Roz-
wój edukacji ustawicznej jest więc narzędziem do przeciwdziałania 
bezrobociu, ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu. Mechanizmy 
jej muszą być wbudowane do systemu edukacyjnego społeczeństwa. 
W sferze osobistej kształcenie ustawiczne pozwala na:

 – wykorzystanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności,

 – zwiększenie pewności siebie,

 – dostęp do wiedzy i technologii,

 – poczucie spełnienia i samorealizacji,

 – poznanie ludzi o podobnych zainteresowaniach,

 – integrację i wdrażanie do współpracy,

 – przełamywanie barier.

Ciągłe podnoszenie kwalifi kacji zawodowych jest niezbędne 
ze względu na rozwój nowoczesnych technologii i zmieniającą się 
strukturę popytu na pracę. Obecnie uważa się, że szkolenie powinno 
sprzyjać elastyczności pracowników, którzy będą zmuszeni w swoim 
życiu zawodowym do kilkakrotnej zmiany pracy lub zawodu. Osoby 
o wyższym poziomie wiedzy, znacznie częściej niż pozostałe są aktyw-

ne zawodowo. Lepsze, 
wszechstronne wykształ-
cenie wiąże się zwykle 
z wyższymi dochodami 
pozwalającymi na pod-
niesienie standardu ży-
cia, a także większy udział 
jednostki w życiu społecz-
nym i politycznym kraju.

2.2. Korzyści wynikające 

z kształcenia ustawicznego
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Korzyści płynące ze szkoleń dla pracodawcy to nie tylko wzbo-
gacenie wiedzy i umiejętności pracowników. Szkolenia mają też duży 
wpływ na funkcjonowanie fi rmy na rynku, w otoczeniu społecznym 
oraz na jej wewnętrzne stosunki. Przeszkoleni pracownicy efektyw-
niej realizują zadania związane z ich stanowiskiem pracy. Pozwala to 
poprawić ilość i jakość wyrobów czy usług, co w prostej linii wiąże się 
ze wzrostem wydajności pracy i podniesieniem jej konkurencyjności.

Ponadto inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników ma 
duży wpływ na zwiększenie ich motywacji do pracy. Szkolenie stwarza 
im nowe możliwości w zakresie podejmowania trudniejszych zadań, co 
może też mieć odzwierciedlenie w płacy i awansie.

W wielu przedsiębiorstwach umożliwienie zdobywania lub pod-
noszenia kwalifi kacji zawodowych w formach kursowych jest rodzajem 
nagrody za dobrą pracę, wyróżnieniem dostrzegalnym dla współpra-
cowników. Przekłada się to na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
związanego ze stabilizacją zatrudnienia.

Dzięki systemowi szkoleń pracodawcy wspierają utożsamianie 
się pracowników z zakładem pracy oraz lepsze rozumienie jego misji 
i celów. Gdy osoby zatrudnione potrafi ą określić, do czego dąży fi rma, 
są także świadome tego, jaki może być ich wkład w realizację zadań. 
Ma to także wpływ na zmniejszenie fl uktuacji kadr, gdyż ułatwiając 
pracę oraz przygotowując do nowych obowiązków, zapobiega się 
odejściom, co obniża koszty zwolnień i rekrutacji. Szerokie możli-
wości przeszkolenia powodują, że pracownicy są też jednocześnie 
potencjalnymi kandydatami na ewentualne wolne stanowiska. Two-
rzy się wewnętrzny rynek pracy i zasób w postaci kadry rezerwowej 
w fi rmie.

Szkolenie może być sposobem na zwiększenie elastyczności 
pracowników. Zdobycie przez nich nowych, niezbędnych umiejętno-
ści jest skuteczną metodą przystosowywania do nowych warunków. 
Ta właściwość szkolenia jest szczególnie ważna w transformującej się 
gospodarce, gdzie większość przedsiębiorstw podlega ciągłym, czasa-
mi radykalnym przeobrażeniom.

Proces kształcenia kadr ma także wpływ na komunikację 
wewnątrz fi rmy. Dzięki spotkaniom w ramach prowadzonych szko-
leń pracownicy mają okazję zetknąć się z osobami z innych komórek 
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organizacyjnych, wymienić doświadczenia lub po prostu lepiej się 
poznać. Istotnym czynnikiem poprawy relacji interpersonalnych są 
wspólne treningi kierowników i podwładnych lub też osób z innych 
działów o różnym szczeblu zaszeregowania w strukturze organiza-
cyjnej przedsiębiorstwa. Jest to pole do nauki współpracy i do wy-
pracowania efektywnych sposobów porozumiewania się pomiędzy 
pracownikami.

Reasumując, idea kształcenia ustawicznego kadry jest szero-
ko akceptowana przez pracodawców. Zdecydowana bowiem ich 
większość ma świadomość korzyści wynikających ze szkoleń z uwa-
gi na: zwiększenie wydajności, kreatywności i aktywności pracow-
ników, lepsze dostosowanie posiadanych przez nich kwalifi kacji do 
wymogów stanowisk pracy, a także poprawę komunikacji wewnątrz 
fi rmy. W tym przypadku istotna jest wysoka jakość szkoleń oraz dostoso-
wanie ich treści merytorycznych do konkretnego rodzaju wykonywanej 
pracy i zadań zawodowych, a także powiązanie ich z motywacjami pra-
cowników.

Tak więc zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zainteresowani
są rozwojem i doskonaleniem kompetencji zawodowych.

2.3. Adresaci kształcenia ustawicznego

„Każdy wiek jest odpowiedni do uczenia się, 
a życie ludzkie nie ma innego celu niż nauka. (...) 

Bardzo to łatwo będzie sprawić, aby całe życie było szkołą. 
Trzeba tylko podsumować dla każdego wieku to, 

do czego czynienia jest zdolny”.
Jan Amos Komensky

Dzieci i młodzież w sposób spontaniczny uczą się funkcjonowa-
nia w zmieniającym się świecie. Dzisiejsi nastolatkowie nie wyobrażają 
sobie już życia bez telefonu komórkowego, komputera czy Internetu. 
W porównaniu ze starszym pokoleniem nabywają umiejętności ob-
sługi skomplikowanych urządzeń w sposób łatwy i naturalny. Jednak 

2.3. Adresaci kształcenia ustawicznego



34

kształcenia i rozwoju nie można sprowadzać jedynie do technicznych 
umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych urządzeń lub biolo-
gicznych możliwości ludzkiego organizmu. Wielu psychologów twier-
dzi, że to właśnie średnia i późna dorosłość są czasem pełnego rozwoju 
kompetencji edukacyjnych.

 Psychologia rozwojowa wyodrębnia trzy etapy rozwojowe osób 
dorosłych:

  wczesna dorosłość: od 20 do 30-40 roku życia,

  średnia dorosłość: od 30-40 do 50-60 roku życia,

  późna dorosłość: powyżej 55-60 roku życia.

W pierwszym okresie – wczesnej dorosłości - zdolności przyswa-
jania i stosowania wiedzy są na najwyższym poziomie. Osoby w tym 
wieku wykorzystują zdolności świadomego i systematycznego rozwią-
zywania problemów, twórczego myślenia, cechuje je giętkość umysłowa 
i duża zdolność adaptacji. Kierują się w działaniu rozsądkiem, roztropno-
ścią, mądrością, wykazują mniejszą pochopność w myśleniu niż osoby 
młodsze. Kształtuje się relatywizm myślenia, umiejętność pojmowania 
i godzenia sprzeczności, co ułatwia rozumienie innych osób. Wykorzysta-
ne są zdolności twórczego myślenia, systematycznego rozwiązywania 
problemów oraz umiejętności szybkiego przystosowywania się30.

Średnią dorosłość charakteryzuje ustabilizowany poziom więk-
szości zdolności intelektualnych. Szeroka wiedza życiowa i zgromadzone 
doświadczenie składają się na dużą mądrość – zdolność do wydawania 
trafnych sądów na tematy związane z ważnymi problemami życiowymi. 

30 Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić, by… , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
2004, s. 27.
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Wraz z wiekiem spada jedynie tempo przetwarzania informacji, może 
być to spowodowane odnoszeniem rozwiązywanych problemów do 
całego bogactwa gromadzonej wiedzy. Pamięć ulega pogorszeniu, 
jeżeli nie jest ćwiczona. W szkoleniu osób w tym wieku należy kon-
centrować się na doskonaleniu nabytych już przez nie umiejętności 
i wiadomości31. 

Późna dorosłość to czas osiągania integracji i harmonii pomię-
dzy sferami logiczno-rozumową i intuicyjno-emocjonalną. Inteligencja 
skrystalizowana (społeczna) związana z doświadczeniem życiowym 
utrzymuje się na stałym poziomie lub wzrasta, natomiast  stopniowo 
spada inteligencja płynna (zdeterminowana biologicznie) odpowie-
dzialna za przetwarzanie informacji i nabywanie nowych sprawno-
ści. Znaczące obniżenie sprawności intelektualnej występuje dopiero 
u osób chorych lub bliskich śmierci. Dla nauczycieli ważną informacją 
jest, to iż ludzie starsi uczą się efektywnie, gdy sami mogą decydować 
o tempie swojej pracy32. 

W dzieciństwie, młodości i wczesnej dorosłości osoby poddawane 
są wymogom biologii i społeczeństwa, wchodzą w mnóstwo natural-
nych i narzuconych ról (związanych choćby z rodzicielstwem, zdoby-
waniem kompetencji i stabilizowaniem życia zawodowego). Dopiero 
okres średniej dorosłości przynosi czas na porządkowanie wewnętrz-
ne i integrację wcześniejszych zdobyczy. To czas łączenia, dopasowy-
wania młodzieńczej energii i pasji z doświadczeniem i mądrością oraz 
twórczością. Pełnienie ról biologicznych i społecznych nie angażuje już 
wszystkich sił i całego czasu tak, jak to było we wcześniejszych latach. 
Pojawiają się możliwości rozwoju związane z doświadczeniem, wolnym 
czasem, gotowością psychiczną i fi nansową, o których ludzie młodsi 
mogliby tylko pomarzyć. O stagnacji w tym okresie życia mówić można 
tylko wtedy, gdy nie wykorzysta się szansy, jaką daje wiek średni.

Kluczowym problemem rozwoju ludzi w tym wieku staje się mo-
tywacja. O ile w wieku młodzieńczym i w okresie wczesnej dorosłości 
stale poddawani są presji zewnętrznej (oceny, egzaminy, konieczność 
spełniania wielu narzuconych wymagań), o tyle średnia dorosłość 
stawia problem konieczności odnalezienia motywacji do działania 

31 Tamże, s. 27.
32 Tamże, s. 28.
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i rozwoju wewnętrznego. Uświadomienie sobie autonomiczności oraz 
samodzielności czyni ludzi odpowiedzialnych za własne życie. Współ-
zawodnictwo, nagrody i kary schodzą na dalszy plan, przestają już 
stanowić główną motywację do działania, człowiek w tym wieku musi 
odnaleźć ją w sobie. 

To właśnie w okresie średniej i późnej dorosłości przychodzi czas 
na realizację tego, co jest sednem kształcenia ustawicznego: samo-
kształcenia, samorozwoju, aktywnego i twórczego kierowania życiem 
dla własnego komfortu, bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia oraz 
satysfakcjonującego współistnienia z innymi w świecie.

Psychologia rozwoju człowieka dorosłego w dużej mierze wyja-
śnia, od czego zależą efektywność i skuteczność kształcenia. Człowiek 
dorosły, mimo postępującego biologicznego procesu starzenia się, 
przez całe życie dysponuje znacznym potencjałem rozwoju i możli-
wościami uczenia się. Ludzie, których życie było stałym, intensywnym 
procesem edukacji, uczą się stale i są w stanie uzyskiwać znaczące efek-
ty. Najszybciej i najsprawniej dorośli przyswajają to, co jest związane 
z ich celowym działaniem, a więc z pracą zawodową, szczególnie 
taką, która stawia wysokie wymagania. Zapewnia  ona człowiekowi – 
mimo jego zaawansowanego wieku – wysoki poziom w dziedzinach, 
w których specjalizował się przez lata. Często wiedza i umiejętność two-
rzą nową jakość, nazywaną mądrością, wynikającą z operacji intelektu-
alnych wykonywanych na nagromadzonym, bogatym doświadczeniu. 
Warunkiem rozwoju jest nieustanna aktywność umysłowa. Tak jak ćwi-
czenia fi zyczne podtrzymują sprawność ciała, tak trening umysłu za-
pewnia długotrwałą zdolność uczenia się. Skuteczność w tym zakresie 
zależy w pierwszym rzędzie od doświadczeń edukacyjnych jednostki 
oraz jej aktywności w gromadzeniu wiedzy. Umysł ludzki jest pojem-
ny i elastyczny, a im więcej otrzymuje, tym więcej gotów jest przyjąć, 
bez zagrożenia przeciążeniem. Jeśli się go nie obciąża – staje się mniej 
sprawny.
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2.4. Kształcenie ustawiczne w dokumentach 

strategicznych i programowych

2.4.1. Kształcenie ustawiczne w Unii Europejskiej – wybrane 

dokumenty

Do ważniejszych dokumentów dotyczących kształcenia ustawicz-
nego opracowanych przez Unię Europejską należą:

  Deklaracja Bolońska - dotyczy kształcenia wyższego i została 
zapoczątkowana w 1999 roku. Zawiera zadania prowadzące do 
zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. 
Jej głównym celem było stworzenie do 2010 roku Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego realizowanego m.in. poprzez:

 – wprowadzenie przejrzystych i porównywalnych systemów 
stopni oraz wdrożenie Suplementu do Dyplomu,

 – powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych,
 – promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia po-

ziomu jakości szkolnictwa wyższego,
 – promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, 

naukowców oraz personelu administracyjnego.

  Strategia Lizbońska - to przyjęty na okres 10 lat plan rozwoju 
dla Unii Europejskiej, zatwierdzony w Lizbonie w marcu 2000 roku 
przez Radę Europejską. Zakłada on, że celem krajów Europy powi-
nien być szybki i konkurencyjny w stosunku do Stanów Zjedno-
czonych, wzrost gospodarki. Szczególny akcent położony jest na 
rolę badań naukowych, zwłaszcza dotyczących, nowoczesnych 
technologii i dziedzin wiedzy. Strategia uważana jest za najbar-
dziej kompleksowy i długofalowy program społeczno – ekono-
miczny dla krajów Unii Europejskiej. Jednym z jej elementów jest 

2.4. Kształcenie ustawiczne w dokumentach 

strategicznych i programowych

2.4.1. Kształccenie uustaawiczne w Unii EEuropejskiej – wybranee 

dokumeenty
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nowe podejście do problematyki kształcenia ustawicznego. Zosta-
ło to spowodowane skalą i tempem zachodzących zmian gospo-
darczych i społecznych oraz przechodzeniem do społeczeństwa 
opartego na wiedzy, jak również silną presją demografi czną będą-
cą pochodną starzenia się społeczeństw w Europie. W tym właśnie 
kontekście UE nadała priorytetowe znaczenie koncepcji „uczenia 
się przez całe życie”, zaś Komisja Europejska zobowiązała się wspie-
rać współpracę europejską w tej dziedzinie. Wszystkie przyjęte za-
łożenia miały docelowo zapewnić wzrost poziomu zatrudnienia 
oraz konkurencyjności Unii Europejskiej.

Sama Strategia skupia się na czterech kwestiach:

 – innowacyjności (gospodarka oparta na wiedzy),
 – liberalizacji (rynków telekomunikacji, transportu oraz rynków 

transportowych),
 – przedsiębiorczości (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu 

działalności gospodarczej),
 – spójności społecznej (kształtowaniu nowego modelu aktyw-

nego państwa socjalnego).

Zdecydowana większość działań podejmowanych w zakresie 
Strategii Lizbońskiej związana jest z modernizacją polityki zatrudnienia 
oraz kreowaniem pozytywnych zmian na rynku pracy. Podstawowym 
przesłaniem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, 
szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w którym 
powstaje najwięcej miejsc pracy. Zgodnie z wytycznymi Strategii 
konieczne jest również przemodelowanie systemu kształcenia w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej w taki sposób, aby promować 
rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

  Deklaracja Kopenhaska akcentuje zasadniczy wpływ edukacji 
na gospodarkę europejską i dostosowanie jej do postępu techno-
logicznego: „Strategie kształcenia ustawicznego oraz mobilności 
mają zasadnicze znaczenie dla promocji zwiększenia zatrudnie-
nia, aktywnego obywatelstwa, zwalczania zjawiska marginaliza-
cji społecznej i rozwoju osobistego. Wyzwanie stanowi również 
konieczność stałego dostosowywania wspomnianych systemów 
do postępu i zmieniających się potrzeb społeczeństwa”.
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Proces kopenhaski 
rozwija się w ramach idei 
nauczania całożyciowe-
go. Ma on zachęcić jed-
nostki do korzystania 
z dostępnych możliwości 
edukacji zawodowej (np. 
w szkole, na uczelni wyż-
szej, w miejscu pracy, na 
kursach prywatnych).

  Europejskie ramy 

kwalifi kacji dla 

uczenia się przez 

całe życie

W październiku 2007 roku Parlament Europejski przyjął opraco-
wany przez Komisję Europejską traktat Europejskie ramy kwalifi kacji dla 
uczenia się przez całe życie (European Qualifi cations Framework - EQF). 
Jest to nowe narzędzie, które ma umożliwić obywatelom państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, a szczególnie pracodawcom, łatwiejsze 
porównywanie poziomu kwalifi kacji zdobytych w różnych krajach 
w odmiennych systemach edukacyjnych.

EQF ma dwa nadrzędne cele:

• promowanie mobilności zawodowej obywateli między pań-
stwami członkowskimi;

• ułatwianie kształcenia przez całe życie.

Podstawę EQF tworzy 8 poziomów odniesienia kwalifi kacji, od pod-
stawowych po najbardziej zaawansowane. Opisują one, umiejętności 
praktyczne niezależnie od tego, w jakim systemie zostały zdobyte. EQF 
przenosi punkt ciężkości z obiektywnego wkładu edukacyjnego osoby 
uczącej się (jak np. długości czasu pozostawania w formalnym systemie 
edukacji) na realne rezultaty uczenia się. Podkreślenie istoty wyników 
uczenia się przynosi znaczące korzyści, takie jak: zapewnienie lepszego 
dostosowania działań edukacyjnych do realnych potrzeb rynku pracy, 
podkreślenie znaczenia edukacji nieformalnej oraz samokształcenia, 
a także ułatwienie transferu kwalifi kacji wśród różnych krajów i różnych 
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systemów edukacji. Jako instrument promujący kształcenie ustawiczne 
EQF obejmuje swoim zasięgiem kształcenie ogólne oraz edukację doro-
słych, kształcenie praktyczne i szkolenia, jak również system kształcenia 
wyższego. Osiem poziomów EQF obejmuje całe spektrum kwalifi ka-
cji - od tych osiągniętych w trakcie obowiązkowej edukacji aż do tych 
zdobytych w procesie kształcenia akademickiego oraz podczas profe-
sjonalnego i zawodowego kształcenia oraz różnych szkoleń. Dokument 
przewiduje, iż poszczególne państwa członkowskie wdrożą EQF do 2010 
roku, natomiast do 2012 r. wszystkie certyfi katy oraz dyplomy powinny 
odnosić się do EQF. Porozumienie polityczne osiągnięte w Parlamen-
cie Europejskim zakłada trzy lata intensywnych przygotowań w ścisłej 
współpracy między państwami członkowskimi. EQF ma obecnie wpływ 
na rozwój Narodowych Ram Kwalifi kacyjnych (NFQ) w wielu krajach UE, 
gdzie są one często elementem szerszego procesu reform. Komisja Euro-
pejska także wspiera ten proces poprzez udzielanie funduszy na projek-
ty, których zadaniem jest testowanie i wdrażanie EQF w poszczególnych 
państwach. Działania te dają (przede wszystkim pracodawcom) lepszą 
możliwość korzystania z tego narzędzia.

  Raport pt. „Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się 

społeczeństwa”, który jest znany pod nazwą „Białej Księgi Komi-

sji Europejskiej o Edukacji”. W tym dokumencie kształcenie usta-
wiczne to strategia, która pozwoli na funkcjonowanie w świecie 
szybkiego postępu naukowo – technicznego, wielości informacji 
z różnych źródeł oraz dużej konkurencji na rynku pracy. Edukacja 
ustawiczna jest według autorów Białej Księgi warunkiem postę-
pu społecznego. Powinna opierać się na kulturze ogólnej, uczyć 
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kreatywności i podejmowania decyzji. Zwrócono również uwagę 
na konieczność zachęcania wszystkich do zdobywania nowej wie-
dzy, co pozwoliłoby stworzyć europejskie społeczeństwo uczące 
się. Komisja Europejska sformułowała w tym zakresie 5 celów:

 – zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy,
 – zbliżenie szkoły i przedsiębiorstwa,
 – walka ze zjawiskiem marginalizacji,
 – opanowanie trzech języków Wspólnoty,
 – równorzędność inwestycji materialnych i edukacyjnych.

Warto też przypomnieć, że Unia Europejska ogłosiła rok 1996 
Europejskim Rokiem Kształcenia Ustawicznego, co przyczyniło się 
do upowszechnienia w państwach członkowskich problemów edukacji 
ustawicznej oraz jeszcze bardziej zwróciło uwagę na jej znaczenie. Rok 
ten przyniósł inicjatywy, mające na celu rozszerzanie i popularyzowa-
nie ciągłości kształcenia. Wiele z pomysłów i idei obecnych jest do dziś 
w programach Socrates i Leonardo da Vinci.

Struktury edukacyjnego programu Unii Europejskiej Socrates 
właśnie z tą problematyką korespondują bardzo silnie. Jego funda-
mentalnym celem jest podnoszenie jakości kształcenia dzieci, młodzie-
ży i dorosłych poprzez współpracę międzynarodową.

Program Socrates tworzą komponenty, przewidujące możliwości 
współdziałania na wszystkich poziomach w różnych obszarach działal-
ności edukacyjnej. Są to:

 – Arion – mający na celu organizowanie wizyt studyjnych przed-
stawicieli administracji oświatowej, pozwalających poznać sys-
temy edukacyjne innych krajów europejskich.

 – Comenius – przyczynia się do poprawy jakości kształcenia 
i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej wspie-
rając aktywności, takie jak: propagowanie międzynarodowej 
współpracy i wymiany między szkołami, placówkami kształce-
nia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz promowanie 
nauki języków obcych i wzrost świadomości interkulturalnej.

 – Erasmus – adresowany do placówek szkolnictwa wyższego. 
Jego zadaniem jest rozwój współpracy między uczelniami oraz 
promowanie europejskiego wymiaru kształcenia wyższego. 
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Działania w ramach tego komponentu zakładają: wymianę na-
uczycieli akademickich oraz studentów, współpracę w zakresie 
programów nauczania, tworzenie europejskiej sieci współpra-
cy międzyuczelnianej.

 – Euridice – zakłada stworzenie sieci informacyjnej o systemach 
edukacyjnych, innowacjach, reformach oraz podstawowych 
kierunkach polityki edukacyjnej krajów europejskich.

 – Grundtvig – odnosi się do edukacji dorosłych. Celem jego jest 
podnoszenie poziomu i wzmacnianie europejskiego wymiaru 
edukacji ustawicznej poprzez współpracę placówek edukacji 
dorosłych, wzrost kwalifi kacji kadry dydaktycznej oraz promo-
wanie idei permanentnego uczenia się.

 – Lingua – popularyzuje naukę języków obcych, poprzez wyż-
szy poziom ich nauczania i uczenia się oraz poszerzanie ofer-
ty różnych form zdobywania kompetencji językowych, także 
w perspektywie edukacji ustawicznej.

 – Minerva – zadaniem tego komponentu jest wzbogacanie 
europejskiej współpracy w obszarze kształcenia otwartego 
i zdalnego z wykorzystaniem technologii informatycznych.

 – Naric – tworzenie sieci informacyjnej na temat porównywalno-
ści i uznawania wykształcenia w celu określenia równoważności 
dokumentów.

  Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego - Komisja 
Wspólnot Europejskich Bruksela, 30 października 2000 r. W doku-
mencie tym podkreślono, iż „udanemu przejściu do gospodarki 
i społeczeństwa opartych na wiedzy musi towarzyszyć zwiększo-
ny nacisk na kształcenie ustawiczne”. Wskazano, że niezbędne są 
zmiany w systemach edukacji i szkoleń w krajach członkowskich 
Unii. Rada Europejska zachęcała do wypracowania spójnej stra-
tegii i praktycznych rozwiązań mających na celu rozwój kształ-
cenia ustawicznego, dostępnego dla wszystkich. Memorandum 
miało skłonić do podjęcia ogólnoeuropejskiej debaty na temat 
strategii, która wprowadziłaby kształcenie ustawiczne we wszyst-
kie sfery życia publicznego i prywatnego, zarówno na poziomie 
jednostki, jak i instytucji. Kształcenie ustawiczne określone jest 
tu „jako wszechstronne kształcenie podejmowane nieustannie 
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w celu wzbogacenia wiedzy, doskonalenia umiejętności i pod-
wyższania kompetencji”. Defi nicja ta ma stanowić punkt wyjścia 
do narodowych rozważań i dyskusji nad strategią dotyczącą tego 
zagadnienia.

  Rezolucja Rady Unii Europej-

skiej z 27 czerwca 2002r. pt.  „Urze-

czywistnienie koncepcji uczenia 

się przez całe życie” (Lifelong 

Learning), w której zawarto listę 
priorytetowych działań, których 
realizacja powinna przyczynić się 
do wdrażania tego typu edukacji 
w całej Europie. Wśród nich Komi-

sja wskazuje: tworzenie kultury uczenia się – nadanie jej wysokiej 
rangi; zwiększenie powszechnego dostępu do informacji i do-
radztwa dotyczącego możliwości edukacyjnych; zwiększenie in-
westowania w uczenie się, zarówno w wymiarze fi nansowym, jak 
i czasowym, określenie możliwości edukacyjnych; upowszechnie-
nie umiejętności podstawowych; rozwój innowacyjnych koncepcji 
uczenia się – nauczenia na odległość.

  Odnowiona Strategia Lizbońska - na szczycie w Brukseli w 2004r. 
powołano Grupę Wysokiego Szczebla, której głównym zadaniem 
było opracowanie raportu oceniającego stan realizacji Strategii 
Lizbońskiej. Prace tej Grupy stworzyły podstawę do wprowadzenia 
przez Radę Europejską „odnowionej Strategii Lizbońskiej”, przyję-
tej na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej pod tytułem 
„Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego zatrudnienia. 
Nowy początek Strategii Lizbońskiej”. Dokument ten został przyję-
ty na szczycie Rady Europejskiej rok później. Podstawowy wniosek 
dotyczący jej realizacji odnosił się do braku możliwości stworzenia 
przez Unię Europejską najbardziej konkurencyjnej gospodarki na 
świecie. Wpływ na to miało wiele czynników, przede wszystkim 
rozszerzenie Unii o kolejne państwa, które borykały się z proble-
mami gospodarczymi. Jednocześnie podkreślono dotychczasowe 
osiągnięcia Strategii oraz potwierdzono słuszność jej przyjęcia. 
Wnioski płynące z ocen jej realizacji dotyczyły potrzeby zmodyfi -
kowania oraz zmniejszenia liczby jej priorytetów. 
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Stwierdzono, iż należy skupić się jedynie na najważniejszych 
aspektach, tj.:

 – podniesieniu innowacyjności oraz zwiększaniu inwestycji 
w wiedzę i badania - nakłady fi nansowe na ten cel powinny 
osiągnąć planowany próg 3% PKB państw członkowskich. 
Istotną kwestią w tym przypadku było zachęcenie małych 
i średnich przedsiębiorstw do zwiększenia nakładów na ba-
dania;

 – ukazaniu Unii Europejskiej jako bardzo atrakcyjnego miejsca 
do inwestowania - cel ten wiąże się bezpośrednio z potrzebą 
dokończenia budowy rynku wewnętrznego, który umożliwił-
by stworzenie bardziej przyjaznych warunków do prowadze-
nia działalności gospodarczej;

 – zmniejszeniu stopy bezrobocia oraz zwiększeniu zatrudnienia 
– czynnik ten powinien w sposób najbardziej efektywny przy-
czynić się do zwiększenia wzrostu gospodarczego.

  „Europa 2020”- Strategia na rzecz inteligentnego i zrówno-

ważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 
jest nowym, długookresowym programem rozwoju społeczno-
-gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił realizowaną od 
2000 r., zmodyfi kowaną pięć lat później, Strategię Lizbońską.

Strategia „Europa 2020” obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powią-
zane priorytety:

 – rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
i innowacji;

 – rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej 
korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bar-
dziej konkurencyjnej;

 – rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie go-
spodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej 
spójność społeczną i terytorialną.
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W Strategii Unia Europejska wytyczyła w pięciu głównych dziedzi-
nach cele, które mają zostać osiągnięte do 2020 roku:

 – zatrudnienie – pracę powinno mieć 75% ludności w wieku od 
20 do 64 lat;

 – innowacje – 3% unijnego PKB należy inwestować w badania 
i rozwój;

 – zmiana klimatu – należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie 
klimatu i energii, a jeżeli będą ku temu warunki – zredukować 
emisje o 30%;

 – edukacja – odsetek osób przedwcześnie kończących naukę 
powinien spaść poniżej 10%, a co najmniej 40% ludzi w wieku 
od 30 do 34 lat powinno uzyskać wykształcenie wyższe lub 
równoważne;

 – ubóstwo – zmniejszenie liczby ludzi ubogich dzięki uchronie-
niu przed ubóstwem lub wykluczeniem co najmniej 20 milio-
nów osób.
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Komisja zaproponowała siedem projektów przewodnich, które umożli-
wią postępy w ramach każdego z priorytetów:

• „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych 
i dostępu do fi nansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne 
pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei 
przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych 
miejsc pracy;

• „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników syste-
mów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy;

• „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia 
szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym 
i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfro-
wego;

• „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz 
uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zaso-
bów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz 
propagowania efektywności energetycznej;

• „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – projekt na rzecz po-
prawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz 
wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, 
przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych;

• „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt 
na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywa-
teli poprzez rozwój kwalifi kacji przez całe życie w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania 
popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności 
siły roboczej;

• „Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapew-
nienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące 
ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, 
a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktyw-
nie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.

W realizację siedmiu powyższych projektów przewodnich będzie zaan-
gażowana zarówno Unia Europejska, jak i państwa członkowskie.
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2.4.2. Najważniejsze polskie akty prawne regulujące 

kształcenie ustawiczne

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997r., której art. 65 
ust. 5 stanowi, że „władze publiczne pro-
wadzą politykę zmierzającą do pełnego, 
produktywnego zatrudnienia poprzez 
realizowanie programów zwalczania bez-
robocia, w tym organizowanie i wspiera-
nie poradnictwa i szkolenia zawodowego 
oraz robót publicznych i prac interwencyj-
nych”. Osobom dorosłym, które wcześnie 
opuściły system szkolny Konstytucja stwa-
rza możliwość nieodpłatnego kształcenia 
w szkołach publicznych. Jednocześnie 
dopuszcza świadczenie niektórych usług 
edukacyjnych przez szkoły wyższe za od-
płatnością.

  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), wraz z aktami wykonaw-
czymi. Ustawa zapewnia każdemu obywatelowi, niezależnie od 
wieku, prawo dokształcania się i możliwość uzupełniania wykształ-
cenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifi kacji zawodowych 
oraz specjalistycznych. Natomiast w odniesieniu do osób doro-
słych, niepodlegających już obowiązkowi szkolnemu, preferuje 
pozaszkolne formy kształcenia oraz szeroko rozumiane kształcenie 
ustawiczne. W ustawie określono, że może być ono prowadzone 
w systemie stacjonarnym, zaocznym i na odległość przez placów-
ki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, 
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (art. 2 pkt. 3a 
i art. 3 pkt. 16). Możliwe jest także tworzenie w tym samym celu 
specjalnych szkół dla dorosłych (art. 3 pkt. 17). Ustawa dzieli system 
oświaty w Polsce na część publiczną (szkoły i placówki publiczne 
objęte nadzorem Ministra Oświaty i Wychowania) oraz część nie-
publiczną, działającą w oparciu o przepisy dotyczące działalności 
gospodarczej. Podział ten pociąga za sobą również zróżnicowanie 

2.4.2. Najważnniejszee polskie akty prawwnee regulującee 

kształccenie usstawwiczne
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kompetencji administracji oświatowej i samorządowej nie tylko 
w zakresie nadzoru merytorycznego, ale również sposobu fi nan-
sowania.

Ustawa o systemie oświaty była kilkakrotnie zmieniana. Zasadni-
cze zmiany w odniesieniu do kształcenia ustawicznego zapropo-
nowano w ustawie z dnia 23 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zawar-
to w niej zapisy dotyczące wyłączenia z zespołów szkół centrów 
kształcenia ustawicznego (CKU) i centrów kształcenia praktycz-
nego (CKP) jako placówek mających inne zadania statutowe niż 
szkoły. Wprowadzono także zmiany dotyczące nadzoru pedago-
gicznego, akredytacji placówek kształcenia ustawicznego oraz 
wzmocniono system egzaminów zewnętrznych. Przygotowano 
też akty wykonawcze określające warunki przeprowadzania akre-
dytacji ww. placówek.

Najnowszy z obowiązujących 
aktów wykonawczych do usta-
wy o systemie oświaty to roz-
porządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 15 czerwca 2009r. 
w sprawie publicznych placówek 
kształcenia ustawicznego, publicz-
nych placówek kształcenia prak-

tycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia
zawodowego. Akt ten określa: rodzaje publicznych placówek 
kształcenia ustawicznego oraz kształcenia praktycznego, ich za-
dania, szczegółową organizację, sposób, warunki i formy prowa-
dzenia kształcenia oraz warunki i tryb odpłatności za kształcenie 
ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego prowadzące 
kształcenie w formach pozaszkolnych mogą działać w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej. Mogą również podlegać przepisom ustawy o syste-
mie oświaty, jeżeli uzyskają akredytację kuratorium oświaty. Szcze-
gółowe regulacje zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez 
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifi kacji zawodo-
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wych w formach pozaszkolnych. Określa m.in.: w jakich formach 
może odbywać się takie kształcenie, jakie są obowiązki organi-
zatora, co powinien zawierać program nauczania, a także jakie 
są warunki i tryb przeprowadzania egzaminów kwalifi kacyjnych 
umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych.

UWAGA! Z dniem 1 września 2012 r. wchodzą w życie nowe regu-
lacje prawne zawarte w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) z wyjątkiem art. 1 pkt 4 i 13 oraz art. 7 
ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
oraz art. 1 pkt 31 lit. a, w zakresie dotyczącym ust. 3, który wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Celem wprowadzonych zmian w ustawie o systemie oświaty jest 
zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia 
zawodowego oraz zharmonizowania go z rynkiem pracy, które 
możliwe będzie m.in. poprzez:

•  zmodyfi kowanie klasyfi kacji zawodów szkolnictwa zawodo-
wego z uwzględnieniem podziału zawodów na kwalifi kacje 
oddzielnie potwierdzane w procesie kształcenia;

• wdrożenie zmodernizowanej podstawy programowej kształce-
nia w zawodach;

• dostosowanie struktury szkolnictwa do nowego modelu kształ-
cenia zawodowego i ustawicznego, w tym:

 – ujednolicenie cyklu edukacyjnego w zasadniczej szkole 
zawodowej na rzecz kształcenia trzyletniego;

 – konsolidacja edukacji zawodowej i ustawicznej w cen-
trach kształcenia zawodowego i ustawicznego;

 – umożliwienie osobom dorosłym nabywania kwalifi kacji 
zawodowych w formach kursowych;

• ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifi ka-
cje zawodowe i otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, 
pozaformalnego i nieformalnego;

• włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system 
kształcenia ustawicznego.

UWAGA! Z dniem 1 września 20112 r. wchodzą w życie nowe regu-
lacje prawne zawarte w ustawie z dnnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) z wyjątkkiem art. 1 pkt 4 i 13 oraz art. 7 
ust. 4, które wchodzą w życie po uupłływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
oraz art. 1 pkt 31 lit. a, w zakresie dootyczącym ust. 3, który wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2013 rr.

U
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Ustawa przewiduje, że nauka w technikach i zasadniczych szkołach 
zawodowych, będzie powiązana z nauką w gimnazjach – treści
tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych. Uczniowie tych szkół opanują te same 
zagadnienia kształcenia ogólnego, co uczniowie pierwszej klasy 
liceum ogólnokształcącego. Dzięki temu absolwenci zreformowa-
nych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować 
naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od 
drugiej klasy.

Nowelizacja wprowadza zapisy o zdobywaniu konkretnych kwa-
lifi kacji wymaganych w zawodach. Egzaminy na poszczególne 
kwalifi kacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki 
w szkole, lecz na różnych jej etapach. W przypadku egzaminu prze-
prowadzanego w zakresie jednej kwalifi kacji uczeń będzie uzyski-
wał świadectwo jej zdobycia, a po zdaniu wszystkich - otrzyma 
dyplom w danym zawodzie.

Znowelizowana ustawa umożliwia łączenie szkół zawodowych 
w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Ponadto w sys-
temie szkolnictwa przestaną istnieć licea uzupełniające, technika 
uzupełniające oraz licea profi lowane, do których nabór zostanie 
wstrzymany.

  Ustawa 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.), która przewiduje m.in. prowadzenie poradnictwa zawodo-
wego, organizowanie bezpłatnych szkoleń dla bezrobotnych, 
refundowanie kosztów szkolenia i doradztwa bezrobotnym rozpo-
czynającym działalność gospodarczą. 

(Szczegółowe informacje w rozdziale IV – Kształcenie ustawiczne 
w aspekcie publicznych służb zatrudnienia).

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), którego zasady regulują zakres, 
formy i potrzeby podnoszenia kwalifi kacji zawodowych. Podsta-
wowa zasada (art. 17 KP) zobowiązuje pracodawców do ułatwiania 
i stymulowania pracowników do ciągłego doskonalenia zawodo-
wego, organizowanego zarówno na terenie zakładu pracy, jak 
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i poza nim. Szkolenia pracownicze określone zostały w następują-
cych artykułach:

  art. 17 – Pracodawca jest obowiązany ułatwić pracownikom 
podnoszenie kwalifi kacji zawodowych.

  art. 102-103 – Kwalifi kacje zawodowe pracowników mogą 
być ustalone w przepisach prawa – układach zbiorowych, 
regulaminach wynagrodzenia.

  art. 194-196 – Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę 
w celu przygotowania zawodowego (dotyczy młodocianych 
w wieku 15-18 lat).

  art. 197-200 – Dokształcanie. Pracownik młodociany jest obo-
wiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat.

  art. 206 – Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe.
  art. 2372-2375 – Szkolenie w zakresie BHP (obligatoryjne).

  Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) określa zasady, 
w oparciu o które może odbywać się kształcenie w ramach 
studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji za-

wodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepeł-

nosprawnych (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 
721). Art. 32 daje możliwość 
zwrotu kosztów szkolenia. 
Rozdział 8 określa zasady 
i formy szkolenia osób nie-
pełnosprawnych.

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz spo-

sobu działania publicznych placówek kształcenia ustawiczne-

go i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym 

publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodo-

wego (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1226).
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  Przepisy prawa podatkowego – instytucje szkoleniowe zwolnio-
ne są z podatku VAT od przychodu z działalności usługowej świad-
czącej usługi edukacyjne; osoby fi zyczne zwolnione są z podatku 
dochodowego w zakresie dochodów z tytułu prowadzenia szkół, 
stypendiów dla uczniów i studentów, świadczeń dla studentów 
skierowanych na praktyki zawodowe, świadczeń przyznanych 
przez pracodawcę na podnoszenie przez pracowników kwalifi ka-
cji zawodowych, wydatków na pomoce dydaktyczne i urządzenia 
niezbędne do prowadzenia szkoły.

2.4.3. Strategie i programy krajowej polityki w zakresie 

kształcenia ustawicznego

Od początku transformacji gospodarczej w Polsce sformułowa-
nych zostało wiele programów i projektów, które stanowiły podbudo-
wę do stworzenia strategii edukacji ustawicznej. Do najważniejszych 
z nich, które stanowią istotny wkład w rozwój świadomości obywateli 
w zakresie kształcenia ustawicznego, należą:

  Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 jest nadrzędnym 
dokumentem strategicznym rozwoju społeczno – gospodar-
czego kraju, stanowiącym odniesienie dla pozostałych strategii 
i programów rządowych oraz opracowywanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Strategia zgodnie z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju opiera się na trzech fi larach: społecznym, 
ekonomicznym i środowiskowym. Określa również warunki, 
które powinny ten rozwój zapewnić. Głównym jej celem jest 
podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski. Roz-
wój kształcenia ustawicznego stanowi jeden z celów działań 
określonych w Priorytecie III: Wzrost zatrudnienia i podniesienie 
jego jakości. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu konku-
rencyjności gospodarki, jak wskazano w dokumencie, konieczny 
jest wzrost adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz 
wspieranie uczenia się przez całe życie.

  Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realiza-

cji Strategii Lizbońskiej jest dokumentem przedstawiającym 
działania, jakie rząd polski zamierza podjąć dla realizacji podsta-
wowych celów odnowionej Strategii Lizbońskiej. Jako cel główny 

22.4.3. Strateegie i proggrammy krajowej pollityki w zakresie 

kształłcenia ustawwicznego
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przyjęto stworzenie w Polsce najlepszych w Europie warunków 
do prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym 
zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego standardu życia 
mieszkańcom. W obszarze priorytetowym - aktywne społeczeń-
stwo - wskazuje następujące działania służące osiągnięciu celu 
głównego: rozwój edukacji w społeczeństwie i gospodarce opar-
tej na wiedzy, modernizacja systemu zabezpieczenia społeczne-
go, aktywne polityki rynku pracy, rozwój instytucji ułatwiających 
zwiększenie aktywności społeczeństwa obywatelskiego, wspiera-
nie i rozwój przedsiębiorczości oraz wzmacnianie roli organizacji 
partnerów społecznych i mechanizmów dialogu społecznego, roz-
wój społeczeństwa informacyjnego oraz podnoszenie umiejętno-
ści informatycznych.

  Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 

został przygotowany na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uchwalony 
przez Radę Ministrów, stanowi podstawę realizacji zadań państwa 
w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
oraz aktywizacji zawodowej. Określa zasady realizacji Europejskiej 
Strategii Zatrudnienia w oparciu o inicjatywy samorządu gminy, 
powiatu, województwa i partnerów społecznych. To głównie one 
przedstawiają aktualne potrzeby rynkowe i czynnie uczestniczą 
w jego tworzeniu.
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Krajowy Plan Działań zawiera w szczególności:
 – cele i kierunki działań zgodne z priorytetami polityki państwa 

w dziedzinie rynku pracy;
 – przewidywaną wysokość środków fi nansowych, w tym Fun-

duszu Pracy oraz budżetu państwa, na dofi nansowanie dzia-
łań wynikających z Krajowego Planu Działań;

 – wskaźniki efektywności Krajowego Planu Działań.

  Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 
wyznacza kierunki rozwoju kształcenia ustawicznego w kontekście 
idei uczenia się przez całe życie i budowania społeczeństwa opar-
tego na wiedzy. Jej celem strategicznym jest wspomaganie i ukie-
runkowanie rozwoju osobowości, stymulowanie innowacyjności 
i kreatywności człowieka. Realizowany jest poprzez: zwiększenie 
dostępności do kształcenia ustawicznego, podnoszenie jego ja-
kości, współdziałanie i partnerstwo, wzrost inwestycji w zasoby 
ludzkie, uświadomienie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego, 
ułatwienie dostępu do informacji.

 Kierunki polityki państwa w odniesieniu do zatrudnienia i rynku 
pracy określa Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013. 

Podstawowe jej cele obejmują wzrost zatrudnienia, ograniczenie 
bezrobocia, uzyskanie znaczących postępów w zakresie jakości za-
trudnienia. Mają być wdrażane poprzez następujące działania:

 – wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy,
 – rozwój kształcenia ustawicznego i poprawę jakości edukacji,
 – poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsię-

biorstw oraz elastyczności rynków pracy,
 – aktywną politykę rynku pracy wobec osób zagrożonych bezro-

bociem,
 – niwelowanie różnic regionalnych oraz przeciwdziałanie dyskry-

minacji na rynku pracy.

  Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007 - 2013 określa jako cel 
główny podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia. Przewi-
duje stałe podnoszenie poziomu kwalifi kacji zawodowych osób 
dorosłych oraz ogólnych kompetencji niezbędnych do funkcjono-
wania we współczesnym społeczeństwie.
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Główne kierunki Strategii:
  w oświacie:

 – wyrównywanie szans edukacyjnych,
 – przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
 – dostosowanie treści i sposobów nauczania do możliwości 

ucznia oraz wymogów zmieniającego się współczesnego 
świata,

 – poprawa efektywności zarządzania poprzez, m.in. precyzyj-
ne określenie zakresu kompetencji administracji rządowej 
i samorządowej oraz dyrektorów szkół, placówek i zespołów 
nauczycielskich,

 – poprawa efektywności systemu kształcenia, doskonalenia 
oraz zatrudniania nauczycieli;

  w szkolnictwie wyższym:

 – usprawnienie zarządzaniem szkół wyższych (przy zachowa-
niu ich autonomii) z wykorzystaniem najlepszych praktyk 
stosowanych w gospodarce,

 – wprowadzenie zmian w systemie fi nansowania szkolnictwa 
wyższego,

 – podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych me-
tod kształcenia,

 – zwiększenie współpracy między szkołami wyższymi a gospo-
darką,

 – otwarcie szkół wyższych na kształcenie ustawiczne,
 – umiędzynarodowienie studiów wyższych - budowa Europej-

skiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,
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  w kształceniu ustawicznym:

 – kształtowanie postaw proedukacyjnych obywateli,
 – upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego 

z nabywaniem i doskonaleniem kwalifi kacji zawodowych 
oraz kompetencji (np. technologie informacyjne, języki obce),

 – zbudowanie przejrzystego systemu kwalifi kacji zawodo-
wych,

 – zbudowanie systemu uznawania kwalifi kacji zawodowych 
uzyskanych poza systemem poprzez certyfi kację (uznanie 
formalne) oraz uznanie w praktyce (przez pracodawców),

 – priorytetowe traktowanie ludzi starszych i o niskich kwali-
fi kacjach (podtrzymywanie aktywności zawodowej) oraz 
ludzi młodych, także po studiach wyższych,

 – wprowadzenie efektywnych mechanizmów współfi nan-
sowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków 
publicznych i prywatnych.

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

(PO KL), którego głównym celem jest 
wzrost poziomu zatrudnienia i spój-
ności społecznej. Do jego osiągnięcia 
przyczynia się realizacja następują-
cych celów szczegółowych:

 – podniesienie poziomu aktyw-
ności zawodowej oraz zdolności 
dla zatrudnienia osób bezrobot-
nych i biernych zawodowo,

 – zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
 – upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie 

kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług 
edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniom z potrzebami 
gospodarki opartej na wiedzy,

 – zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie 
opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości 
oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,

 – wzrost spójności terytorialnej.
(Szczegółowe informacje w rozdziale V – Wspieranie kształcenia ustawicznego 

w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
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  Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej” to program 
specjalny, realizowany w ramach Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia, przewidziany na okres 2007-2013. Obejmuje obszar 
5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świę-
tokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Tereny te należą do 
najsłabiej rozwiniętych regionów całej Unii Europejskiej. Głównym 
celem programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-
-gospodarczego Polski Wschodniej zgodnie z zasadą zrównowa-
żonego rozwoju. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację 
sześciu celów szczegółowych:

 – stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej 
na wiedzy;

 – zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego;
 – rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódz-

kich;
 – poprawę dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych 

ww. województw;
 – zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym 

rozwoju makroregionu;
 – optymalizację procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschod-

niej.
W ramach Programu jest realizowanych 6 priorytetów:
• Nowoczesna gospodarka;
• Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego;
• Wojewódzkie ośrodki wzrostu;
• Infrastruktura transportowa;
• Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego;
• Pomoc techniczna.

  Regionalne Programy Operacyjne współfi nansowane są z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stworzone odrębnie 
w poszczególnych województwach. W ich ramach można starać 
się o środki unijne na inwestycje z zakresu, m.in.: edukacji, spo-
łeczeństwa informacyjnego lub kultury. Szczegółowe informacje 
na temat Regionalnych Programów Operacyjnych znajdują się na 
stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/.
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2.4.4. Regionalne dokumenty strategiczne i programowe 

wyznaczające kierunki kształcenia ustawicznego

Na szczeblu regionalnym zagadnienia związane z kształceniem 
ustawicznym w województwie świętokrzyskim zostały zawarte w na-
stępujących dokumentach:

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2007-2013, który stanowi kompleksowe narzędzie 
prowadzenia polityki rozwoju regionu. Jest jednym z instrumen-
tów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO 
2007 - 2013) wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie na 
lata 2007 - 2013. Celem tego Programu jest poprawa warunków 
sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miej-
sca pracy regionalnej gospodarki.

  Regionalny Program Operacyjny Strategia Rozwoju Woje-

wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2020. Pierwsza stra-
tegia rozwoju województwa świętokrzyskiego uchwalona została 
w 2000 r. i obejmowała horyzont czasowy do 2015 r. Zmiany, jakie 
nastąpiły po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i zdobyte 
doświadczenia spowodowały konieczność aktualizacji dokumen-
tu. Wskazana strategia podkreśla, że województwo jest jednym 
z najmniejszych i najsłabiej zurbanizowanych regionów kraju. Cel 
określony w Strategii to wzrost atrakcyjności województwa dla 
zintegrowanego rozwoju społeczno – gospodarczo – przestrzen-
nego.

22.4.4. Regionnalne dokuumeenty strategiccznne i pprogramowe 

wyznaaczające kierrunkki kształcenia a usttawicznego
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Jego realizacja ma służyć:

• przyspieszeniu rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostowi inno-
wacyjności województwa;

• rozwojowi zasobów ludzkich;

• ochronie i racjonalnemu wykorzystaniu zasobów przyrody 
i dóbr kultury;

• wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego województwa 
w odniesieniu do rozwoju regionalnego;

• rozwojowi systemów infrastruktury technicznej i społecznej;

• aktywizacji rolnictwa i wielofunkcyjnemu rozwojowi obsza-
rów wiejskich.

Analiza regionalnych dokumentów programowych wskazuje na dużą 
wagę przypisywaną kształceniu ustawicznemu. Przedstawiane w nich 
działania polegają na:

 – promowaniu idei kształcenia ustawicznego (postaw i umiejętności);
 – rozwoju dialogu społecznego w zakresie kształcenia ustawicznego;
 – wsparciu działań publicznych służb zatrudnienia.

Polityka regionalna w zakresie roli kształcenia ustawicznego 
w procesie tworzenia społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej 
na wiedzy służy następującym celom:

• podnoszeniu kwalifi kacji osób zatrudnionych, co sprzyjać 
będzie zwiększaniu konkurencyjności regionu m.in. przez 
działania zorientowane na transfer wysokich technologii do 
przedsiębiorstw w regionie;

• uzupełnianiu działań podejmowanych poprzez służby zatrud-
nienia w zakresie przeciwdziałania bezrobociu;

• wsparciu dla inicjatyw samorządowych i pozarządowych 
w zakresie pośrednictwa, doradztwa i szkoleń osób bezrobot-
nych.

Analiza kapitału ludzkiego w kontekście procesów transforma-
cyjnych, zachodzących w wielu obszarach wykazuje, iż nie tyle wzrost 
gospodarczy, co zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny 
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jest sposobem na rozwiązywanie problemów, takich jak bezrobocie, 
marginalizacja, nadmierne zróżnicowanie społeczne, w tym także nie-
równy dostęp do oświaty. Spójność polityki społecznej i oświatowej, 
realizowanej na zróżnicowanych poziomach może zapewnić niezbęd-
ne warunki dla tworzenia kapitału ludzkiego jako istotnego czynnika 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się. 
Jego kształt i dynamikę określa w wysokim stopniu jakość kształcenia 
ustawicznego.
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Możliwości podnoszenia 

i zdobywania kwalifikacji
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III. MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA 

I ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI

Uczyć się, aby wiedzieć.
Uczyć się, aby działać.

Uczyć się, aby wspólnie żyć.
Uczyć się, aby być”.

(Cztery fi lary współczesnej edukacji, Raport Delors’a)

3.1. Prowadzenie i organizowanie kształcenia 

ustawicznego w Polsce

W Polsce funkcjonuje bardzo wiele różnego rodzaju instytucji, 
których oferta edukacyjno - szkoleniowa skierowana jest do osób do-
rosłych. Można je podzielić wg kryterium aktu prawnego, na podstawie 
którego prowadzą swoją działalność:

• instytucje edukacji, które działają w oparciu o ustawę z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (np. szkoły dla dorosłych, 
placówki (centra) kształcenia ustawicznego, placówki (centra) 
kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego) oraz ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic-
twie wyższym (np. szkoły wyższe, uniwersytety oraz uniwersytety 
trzeciego wieku, placówki naukowe);

• instytucje rynku pracy, których zadania wyznacza ustawa 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (publiczne służby zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy, 
instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu 
społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego);

• inne instytucje edukacyjne, które działają w oparciu o szereg 
ustaw i rozporządzeń szczegółowych, w tym prawo gospodarcze 
(izby rzemieślnicze, stowarzyszenia, fundacje, spółki, spółdzielnie 
i inne).

3.1. Prowadzenie i organizowanie kształcenia 

ustawicznego w Polsce
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Za tworzenie polityki kształcenia ustawicznego i prowadzenie dzia-
łań związanych z realizacją idei uczenia się przez całe życie odpowie-
dzialne są w Polsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.
nauka.gov.pl), Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) oraz 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).

Osoby dorosłe zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifi ka-
cji mają wiele możliwości, aby kontynuować naukę, m.in. w szkolnych 
i pozaszkolnych formach edukacji33.

3.1.1. Szkolne formy edukacji

W Polsce osoby dorosłe mogą zdobywać wykształcenie na róż-
nych poziomach i w różnych systemach: dziennym, wieczorowym 
lub zaocznym. Bez względu na status czy są one publiczne, czy nie-
publiczne organem nadzorującym jest kuratorium oświaty w danym 
województwie. Szkoły dla dorosłych to takie, w których stosuje się 
odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby 
mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w któ-
rym przyjmowane są do szkoły.

Szkoła i placówka może być zakładana i prowadzona przez:

• jednostkę samorządu terytorialnego,
• inną osobę prawną,
• osobę fi zyczną,
• ministra właściwego do profi lu zakładanej szkoły lub placówki.

33 Grochowska A., Nowicki J., Uczymy się przez całe życie. Przewodnik po kształceniu ustawicz-
nym. Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa,  2009, str. 11-12.

33.1.1. Szkolnne formy eduukaacji
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Obecnie kształcenie ustawiczne w szkołach dla dorosłych obej-
muje naukę w:

• szkołach podstawowych;
• gimnazjach;
• zasadniczych szkołach zawodowych;
• liceach ogólnokształcących;
• liceach profi lowanych;
• liceach uzupełniających;
• technikach i technikach uzupełniających dla dorosłych;
• szkołach policealnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, 
poz. 1206) od 1 września 2012 r. zlikwidowane zostaną klasy pierwsze, 
a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profi lowa-
nego oraz uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 
Z dniem 1 września 2013 r. zlikwidowana zostanie klasa pierwsza, 
a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum uzu-
pełniającego dla dorosłych. Uczniowie dotychczasowych szkół, którzy 
nie ukończą klasy ulegającej likwidacji będą mogli kontynuować naukę 
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Do 31 sierpnia 2015r. orga-
ny prowadzące ww. szkoły przekształcą je w licea ogólnokształcące dla 
dorosłych.

3.1.2. Pozaszkolne formy edukacji

Drugą możliwością podnoszenia kwalifi kacji przez osoby dorosłe, 
które spełniły obowiązek szkolny są pozaszkolne formy kształcenia, 
ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności 
i kwalifi kacji zawodowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 
3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby 
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216) podstawo-

3.1.2. Pozaszkkolne fforrmmy edukacji
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wymi formami kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach 
pozaszkolnych są:

• kurs jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie 
krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, którego ukończenie 
umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejęt-
ności lub kwalifi kacji zawodowych, realizowany zgodnie z progra-
mem nauczania, przyjętym przez organizatora kształcenia;

• kurs zawodowy jest kursem, którego program nauczania obejmu-
je usystematyzowane treści nauczania, wybrane z programu na-
uczania dla zawodu, dopuszczonego do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wyniki kur-
su zawodowego są zaliczane przy podejmowaniu nauki w szkole 
dla dorosłych prowadzącej kształcenie zawodowe. Uczestnikami 
kursu zawodowego mogą być osoby posiadające świadectwo 
ukończenia co najmniej gimnazjum albo ośmioletniej szkoły pod-
stawowej;

• seminarium jest pozaszkolną forma kształcenia o czasie trwania 
nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, którego ukończe-
nie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony 
temat, realizowany zgodnie z programem nauczania, przyjętym 
przez organizatora kształcenia;
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• praktyki zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia o czasie 
trwania uzależnionym od złożoności umiejętności niezbędnych 
do wykonywania zadań zawodowych, nie krótszym jednak niż 80 
godzin zajęć, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupeł-
nienie praktycznych umiejętności zawodowych z wykorzystaniem 
wiedzy i doświadczenia zawodowego uczestników.

Kształcenie ustawiczne dla dorosłych w formach pozaszkolnych 
realizowane jest przez:

  placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, którymi są:

  centra kształcenia ustawicznego (CKU)

Centra kształcenia ustawicznego będące placówkami kształcenia 
osób dorosłych, funkcjonują na terenie wszystkich województw, 
a działają na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu34. Ich statutowa działalność polega na prowadzeniu 
kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kwalifi kacji zawodo-
wych osób dorosłych w formach szkolnych lub pozaszkolnych (kur-
sy zawodowe, po ukończeniu których uczestnik może przystąpić 
do egzaminu pozwalającego na uzyskanie tytułu zawodowego). 
Ponadto placówki te współpracują z urzędami pracy w kwestii 
organizowania szkoleń oraz kursów przeznaczonych dla osób 
bezrobotnych w celu ich przekwalifi kowania zawodowego.

Do najważniejszych zadań centrów kształcenia ustawicznego 
w zakresie nauki i kształcenia osób dorosłych należy zaliczyć35:

 – przygotowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów meto-
dyczno-dydaktycznych właściwych dla prowadzonego kształ-
cenia,

 – przygotowanie oferty kształcenia ustawicznego, skierowanej 

34 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ro-
dzajów, organizacji  oraz sposobów działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego 
i publicznych placówek kształcenia  praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania 
i doskonalenia zawodowego ( Dz. U. z 2003r. Nr 132, poz. 1225).

35 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie publicz-
nych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego 
oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2009r. Nr 99, 
poz. 828).
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do uczestników w celu zwiększenia ich szans na znalezienie 
zatrudnienia oraz współpraca w tym zakresie z pracodawcami,

 – prowadzenie praktycznej nauki zawodu wynikającej z progra-
mu nauczania właściwego dla danego zawodu,

 – współpracę w zakresie zadań statutowych z placówkami o za-
sięgu ogólnokrajowym oraz z innymi placówkami prowadzą-
cymi kształcenie ustawiczne oraz organizatorami kształcenia 
ustawicznego za granicą.

  centra kształcenia praktycznego (CKP)

Centra kształcenia praktycznego (CKP) to instytucje prowadzą-
ce działania w zakresie praktycznej nauki zawodu (wynikające 
z programu nauczania właściwego dla danego zawodu) oraz 
prowadzące kształcenie ustawiczne osób dorosłych w formach 
pozaszkolnych. Mieszczą się one w większych miastach i działają 
na podstawie wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu.
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Do najważniejszych zadań centrów kształcenia praktycznego 
należy zaliczyć36:

 – organizowanie oraz prowadzenie zajęć praktycznych dla 
uczniów szkół zawodowych,

 – organizowanie oraz prowadzenie kształcenia ustawicznego 
osób dorosłych w formach pozaszkolnych (kursy i szkolenia 
przeznaczone dla osób dorosłych),

 – organizowanie oraz prowadzenie zajęć o charakterze uzupeł-
niającym w zakresie praktycznej nauki zawodu dla pracowni-
ków młodocianych,

 – przygotowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów meto-
dyczno-dydaktycznych na potrzeby prowadzonego kształcenia,

 – przygotowywanie oferty kształcenia praktycznego,
 – współpracę z urzędami pracy, w zakresie organizowania 

i prowadzenia szkoleń przeznaczonych dla osób zarejestro-
wanych jako bezrobotne oraz współpracę z pracodawcami, 
w zakresie organizowania i prowadzenia kształcenia usta-
wicznego pracowników.

  ośrodki dokształcania i doskonalenia kadr, stowarzysze-

nia, fundacje, spółki, spółdzielnie

Tego rodzaju podmioty prowadzą działalność edukacyjną poprzez 
organizowanie różnego rodzaju kursów, szkoleń, odczytów i semi-
nariów – najczęściej na zasadach komercyjnych (tzn. osoby 
dorosłe mogą w nich brać udział odpłatnie). Równocześnie mogą 
również prowadzić różnego typu szkoły dla osób dorosłych, przy-
kładowo - na przestrzeni ostatnich lat w Polsce dużą popularno-
ścią zaczęły się cieszyć szkoły policealne dla osób dorosłych.

  Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie 
zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia 
i wychowania.

36 Tamże (data dostępu 30.08.2011).
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Prowadzą działania mające na celu:

• umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawo-
wej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu 
tych szkół, zdobycie kwalifi kacji zawodowych oraz uzupełnie-
nie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego;

• umożliwienie młodzieży uzupełniania ponadgimnazjalnego 
wykształcenia ogólnego i zawodowego.

Organizują rekrutacje osób młodych, prowadzą działalność edu-
kacyjno-szkoleniową oraz w porozumieniu z kuratorami oświaty 
i organami prowadzącymi szkoły kierują uczestników OHP do 
szkół i placówek oświatowych. 

Młodzież, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych może uczęszczać do szkół 
dla dorosłych, jeżeli:

• ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia 
szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dzieci i młodzieży 

albo
• ma uwarunkowania psychofi zyczne lub trudną sytuację życio-

wą ograniczającą możliwość nauki w szkole.

Ponadto OHP prowadzą szkolenia także dla osób powyżej 18 roku 
życia w ośrodkach szkolenia zawodowego. 

W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji 
i wykluczeniu społecznemu młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy, 
w szczególności:

• prowadzą pośrednictwo pracy, z wyłączeniem działań prze-
widzianych dla sieci EURES, oraz organizują zatrudnianie dla:

 – młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła 
szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje 
nauki po ukończeniu tych szkół,

 – bezrobotnych do 25 roku życia,

 – uczniów i studentów;
• prowadzą poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz mobil-

ne centra informacji zawodowej;
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• refundują koszty poniesione przez pracodawcę na wynagro-
dzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych 
pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
w celu przygotowania zawodowego w ramach szkoleń ogól-
nych z uwzględnieniem wykazu zawodów, za które refunda-
cja może być przyznana.

  izby rzemieślnicze

Izby rzemieślnicze są organizacjami samorządu gospodarcze-
go rzemiosła zrzeszającymi cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, 
rzemieślników nienależących do cechów, a także inne jednostki 
organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodar-
czego rzemiosła.

Izby rzemieślnicze przeprowadzają egzaminy na tytuły czeladnika 
i mistrza w odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła zawo-
dach. Do szczegółowych zadań w tym zakresie należy m.in.:

 – zatwierdzanie zadań i pytań egzaminacyjnych, opracowanych 
na podstawie standardów wymagań egzaminacyjnych usta-
lonych przez Związek Rzemiosła Polskiego lub standardów 
wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifi kacje zawodowe,

 – zatwierdzanie kryteriów oceniania,
 – dopuszczanie kandydatów do egzaminów,
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 – ustalanie wysokości opłat za egzaminy, uwzględniając jako 
podstawę kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z tym że wysokość 
opłaty nie może przekroczyć:
• za egzamin mistrzowski - 40% podstawy,

• za egzamin czeladniczy - 20% podstawy,

• za egzamin sprawdzający - 15 % podstawy,

 – prowadzenie dokumentacji komisji egzaminacyjnej, w tym 
ewidencji egzaminów,

 – rozpatrywanie skarg kandydatów dotyczących prawidłowości 
przeprowadzenia egzaminu.

 Komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych przeprowadzają 
egzamin na tytuł czeladnika, zwany „egzaminem czeladniczym” 
oraz egzamin na tytuł mistrza zwany „egzaminem mistrzowskim”. 
Stanowią one formę oceny poziomu opanowania wiadomości 
i umiejętności z zakresu danego zawodu.

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, 
która spełnia jeden z następujących warunków:

1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie 
teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych;

2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej 
szkoły podstawowej oraz uzyskała umiejętności zawodowe 
w zawodzie, w którym zdaje egzamin, w formie pozaszkolnej;

3) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej 
szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni 
staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin - odpowied-
nio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego 
w klasyfi kacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej 
szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni 
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staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin - odpowied-
nio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez 
Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli zawód nie występuje 
w klasyfi kacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 
albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzą-
cej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, 
w którym zdaje egzamin;

6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres 
zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu 
zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w tym zawodzie.

Do egzaminu mistrzowskiego dopuszczona jest osoba, która 
spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w któ-
rym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co naj-
mniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed 
i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni 
staż pracy w tym zawodzie, oraz świadectwo ukończenia szko-
ły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpod-
stawowej;

2) przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie 
prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, 
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w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończe-
nia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły 
ponadpodstawowej;

3) posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wcho-
dzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzy-
skaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy 
w tym zawodzie, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponad-
gimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawo-
wej;

4) posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres 
zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu mistrza 
co najmniej roczny staż pracy w tym zawodzie, oraz świadec-
two ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczaso-
wej szkoły ponadpodstawowej;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 
lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających 
wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres 
zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w tym 
zawodzie oraz po jego uzyskaniu posiada co najmniej dwulet-
ni staż pracy;

6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub 
w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, 
w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego 
co najmniej roczny staż pracy w tym zawodzie.

Egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadza się 
w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zda-
jącego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności 
praktyczne. Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: 
pisemnej i ustnej.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego 
lub mistrzowskiego składa w izbie rzemieślniczej, stosowny wnio-
sek wraz z następującymi załącznikami:

• kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie określo-
nych warunków oraz przedstawia oryginały tych dokumentów
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w celu uwierzytelnienia ich kopii przez izbę rzemieślniczą lub 
- z jej upoważnienia – przez cech;

• jedną fotografi ą;

• potwierdzeniem wniesienia opłaty za egzamin,

Izby rzemieślnicze potwierdzają wyniki egzaminów kwalifi kacyj-
nych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi.

Ponadto osoby dorosłe uzyskujące i uzupełniające wiedzę i umie-
jętności zawodowe w formach pozaszkolnych mogą przystąpić 
do egzaminu sprawdzającego wybrane kwalifi kacje zawodowe 
w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rze-
miosła. Wyniki egzaminów sprawdzających izby potwierdzają 
zaświadczeniami o posiadaniu kwalifi kacji zawodowych.

Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 1989 r. Nr 17 
poz. 92 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 paździer-
nika 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza 
w zawodzie, przewidzianych przez komisje izb rzemieślniczych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 215 poz. 1820).

  szkoły wyższe, uczelnie

Te instytucje, o charakterze publicz-
nym lub niepublicznym, funkcjo-
nują na podstawie ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic-
twie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365, z późn. zm.), a ich ukończenie 
daje możliwość uzyskania tytułu: 
licencjata, inżyniera, magistra lub 
doktora. Wśród uczelni wyższych 
można również dokonać podziału 
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na uczelnie akademickie (posiadają uprawnienia do nadawania 
tytułu doktora) oraz uczelnie zawodowe (prowadzą studia pierw-
szego lub drugiego stopnia, bądź jednolite studia magisterskie 
– nie mają uprawnień do nadawania tytułu doktora). Szkoły wyż-
sze oraz uczelnie pozostają pod nadzorem Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, jednak posiadają one szeroki zakres au-
tonomii. Prowadzą studia, studia podyplomowe oraz studia dok-
toranckie w systemach: dziennym, wieczorowym, zaocznym lub 
na odległość (w przeszłości istniała również możliwość ukończe-
nia studiów w trybie eksternistycznym, jednak ten system nie jest 
współcześnie stosowany). Koszt studiów prowadzonych w sys-
temie dziennym na uczelniach państwowych pokrywany jest ze 
środków pochodzących z budżetu państwa. Natomiast pozostałe 
formy studiowania są płatne.

  uniwersytety trzeciego wieku

Uniwersytety trzeciego wieku to placówki dydaktyczne dla osób 
w podeszłym wieku. Celem ich działania jest poprawa jakości ży-
cia i aktywizacja osób starszych37. Wpisują się w ideę kształcenia 
przez całe życie i są jedną z najpopularniejszych form edukacji 
ludzi starszych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Inicjaty-

37 Uniwersytet Trzeciego Wieku – Wikipedia. Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Trzecie-
go_Wieku (data dostępu 11.08.2011)
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wa ta spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony 
seniorów, dla których również ważne jest zaspokojenie takich po-
trzeb jak: samokształcenie się, poszerzanie wiedzy i umiejętności, 
utrzymywanie więzi międzyludzkich, czy możliwość realizacji pa-
sji i marzeń, na które do tej pory nie mieli czasu38.

Obecnie w Polsce działa blisko 110 uniwersytetów trzeciego wie-
ku, które łącznie zrzeszają 25 tysięcy słuchaczy.

W Polsce funkcjonują trzy typy tego rodzaju placówek:

• działające w strukturach i pod patronatem wyższej uczel-
ni, kierowane najczęściej przez pełnomocnika rektora danej 
uczelni,

• powołane przez stowarzyszenia prowadzące działalność po-
pularnonaukową,

• inne, działające przy domach kultury, bibliotekach, domach 
dziennego pobytu, ośrodkach pomocy społecznej itp.39

Rekrutacja na uniwersytet trzeciego wieku przebiega najczęściej 
we wrześniu, zaś słuchaczami mogą zostać osoby na emeryturze 
bądź rencie, zainteresowane tą formą edukacji. Słuchacze spo-
tykają się kilka razy w tygodniu na zajęciach, które prowadzo-
ne są przez wykładowców akademickich w formie wykładów, 
seminariów oraz warsztatów najczęściej w salach wykładowych 
uniwersytetów lub domów kultury. Zajęcia fakultatywne - takie 
jak lektoraty czy basen, są z reguły dodatkowo płatne. Studenci 
niektórych uniwersytetów trzeciego wieku posiadają symbolicz-
ne legitymacje lub indeksy, a na zakończenie edukacji otrzymują 
dyplom. Placówki te organizują także wykłady otwarte, sympozja 
na które zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin, spotkania 
integracyjne lub działania charytatywne, a także wycieczki po 
regionie. Dodatkową zaletą studiowania na uniwersytecie trze-
ciego wieku jest dostęp do nowoczesnych technologii i bogata 
oferta dydaktyczna, z której można korzystać zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami.

38 Tamże (data dostępu 11.08.2011)
39 Tamże (data dostępu 11.08.2011)
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  placówki (instytuty) naukowe, ośrodki badawczo-

-rozwojowe

Są to instytucje powo-
ływane przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej 
oraz Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
do prowadzenia badań 
oraz działalności nauko-
wej. Jednocześnie insty-
tucje te mogą prowadzić 
płatne szkolenia, kursy czy 
studia podyplomowe dla 
osób dorosłych.

3.2. Systemy kształcenia ustawicznego

W Polsce kształcenie ustawiczne osób dorosłych może być prowa-
dzone w systemie:

• dziennym – zajęcia, tak jak w szkołach dla dzieci i młodzieży, pro-
wadzone są w godzinach porannych i popołudniowych;

• wieczorowym – zajęcia prowadzone są w godzinach popołudnio-
wych i wieczornych, tak by osoby dorosłe miały możliwość po-
godzenia pracy zawodowej z nauką, w niektórych przypadkach 
mogą odbywać się w wybrane dni tygodnia;

• zaocznym – zajęcia są prowadzone w wybrane piątki, soboty oraz 
niedziele danego miesiąca od godzin porannych aż do wieczornych;

• eksternistycznym – kształcenie polega na ukończeniu nauki 
w szkole w krótszym czasie (niż jest to przewidziane w programie 
nauczania właściwym dla szkoły danego typu), bez konieczności 
uczęszczania na zajęcia. W tym przypadku wymagane jest zdanie 
egzaminów z tych przedmiotów, które obowiązują w programie 
nauczania właściwym dla określonego typu szkoły. Ten tryb nauki 
oraz uzyskiwania wykształcenia jest w Polsce coraz rzadziej stoso-
wany;

3.2. Systemy kształcenia ustawicznego
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• na odległość – jest to system, w którym przekazywanie treści 
kształcenia oraz sprawdzanie jego przebiegu i efektów  odbywa się 
z zastosowaniem dostępnych technik komunikacyjnych, w szcze-
gólności poczty elektronicznej, telewizji lub Internetu, bez stałego 
i bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się.

• mieszanym – system mieszany łączy w sobie wybrane elemen-
ty niektórych spośród wyżej wymienionych. W ten sposób część 
zajęć edukacyjnych może odbywać się w systemie dziennym lub 
wieczorowym, natomiast część wiedzy może zostać przekazana 
uczestnikom procesu kształcenia z wykorzystaniem poczty, bądź 
Internetu – na odległość.

3.3. E-learning - nowoczesna metoda nauki

W ostatnich latach dużą popular-
ność zyskała nowa forma naucza-
nia – kształcenie na odległość, 
nazywane również e-learningiem, 
e-edukacją czy zdalnym nauczaniem. 
Umożliwia on naukę w dowolnym 
miejscu, czasie i tempie przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych technologii 
informatycznych. Pozwala na ukoń-
czenie kursu, szkolenia, a nawet 
studiów bez konieczności fi zycznej 
obecności w sali wykładowej.

Najważniejszą cechą odróżniającą 
kształcenie na odległość od tra-
dycyjnych metod jest nałożenie 

głównego ciężaru nauki na uczącego się, a nie na nauczyciela. Jest to 
z jednej strony bardzo duża zaleta tego sposobu nauczania, a z dru-
giej – wada, gdyż jego skuteczność zależy przede wszystkim od dobrej 
woli, wysokiego poziomu samodyscypliny oraz samozaparcia osoby 
uczącej się.

Szkolenia e–learningowe stały się możliwością uzupełniania 
oraz zdobywania wykształcenia. Kwalifi kacje nabyte podczas tego 

3.3. E-learning - nowoczesna metoda nauki
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szkolenia są tak samo uznawane, jak te zdobyte na tradycyjnych 
kursach czy studiach.

Podstawowe zalety szkoleń e-learningowych to:

 – oszczędność czasu i pieniędzy,
 – brak dezorganizacji pracy,
 – bieżący monitoring wyników nauczania,
 – dowolna liczba osób szkolonych,
 – stałe doskonalenie programu szkoleniowego.

Pomimo licznych i bezsprzecznych korzyści wynikających z za-
stosowania e-learningu w miejsce tradycyjnych, stacjonarnych kursów 
doszkalających nie można także zapominać o wadach, które w pewnym 
stopniu mogą zmniejszyć atrakcyjność tego typu metod edukacji.

Wadą dostrzeganą przez uczestników kursów jest brak osobiste-
go kontaktu, zarówno z innymi członkami danego kursu, jak również 
z lektorem, bądź mentorem sprawdzającym i kontrolującym postępy 
kursantów. Kolejną jest niska dyscyplina kursantów wynikająca z faktu, 
iż nie czują oni na sobie bezpośredniego wymogu wykonania określo-
nych czynności w danym czasie.

E-learning jest dobrym rozwiązaniem także dla osób niepeł-
nosprawnych, które w Polsce mają utrudniony dostęp do systemu 
nauczania z powodu braku odpowiedniej kadry, barier architektonicz-
nych istniejących w szkołach oraz niedostosowania oferty edukacyjnej 
do ich potrzeb i możliwości.

Istnieją w Polsce 
fundacje, które poma-
gają niepełnosprawnym 
uzyskać odpowiednie 
środki na naukę, jedną 
z nich jest Fundacja na 
Rzecz Rozwoju Eduka-
cji w Polsce – Edukacja 
Bez Barier (www.bez-
barier.org.pl). Fundacja 
ta nieodpłatnie pomaga 
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we wszelkich działaniach wspierających dostęp do edukacji dla osób 
niepełnosprawnych m.in. w:

 – aplikowaniu o fundusze na kształcenie osób niepełnosprawnych 
oraz na projekty e-learningowe,

 – pozyskiwaniu partnerów do projektów e-learning,

 – promowaniu rozwiązań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

 – poszukiwaniu kontaktów dla działań związanych z wdrażaniem 
nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych w szkołach i na uczelniach,

 – innych działaniach na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji w Polsce40.

Fundacja prowadzi system certyfi kacji związany z edukacją w formie 
e-learningu. Zaświadcza on o umiejętnościach, wiedzy eksperckiej lub 
uprawnieniach trenerskich.

3.4. Zasady podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych przez pracowników

Zobowiązania pracodawcy w sferze kształcenia ustawicznego 
reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. 
Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Według niego pracodawca powinien uła-
twić pracownikowi podnoszenie kwalifi kacji zawodowych. Pracownik 
może być skierowany przez pracodawcę do szkoły lub na szkolenie 
w formach pozaszkolnych, przy czym z inicjatywą może wystąpić pra-
codawca lub sam pracownik.

W dniu 16 lipca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy 
Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 105, poz. 655), regulująca kwestię podnoszenia kwa-
lifi kacji zawodowych przez pracowników oraz zasady ich fi nansowania.

Z nowych przepisów wynika, iż pracownik i pracodawca są 
zobowiązani zawrzeć pisemną umowę, która będzie regulować zasa-
dy obowiązujące obie strony w tym zakresie. Wyjątek stanowi sytuacja 
gdy pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania 

40   Edukacja osób niepełnosprawnych. Źródło: www.elearning.pl
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w zatrudnieniu po ukończeniu procesu kształcenia. Umowa ta nie 
może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż wy-
nikające z ww. przepisów Kodeksu pracy.

Pracownikowi, który podnosi swoje kwalifi kacje zawodowe przy-
sługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pra-
cy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia 
oraz na czas ich trwania.

Wymiar urlopu szkoleniowego:

• 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksterni-
stycznych,

• 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,

• 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdza-
jącego kwalifi kacje zawodowe,

• 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplo-
mowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz czas zwolnienia z całości lub 

części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwali-
fi kacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności na pokry-
cie opłat za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Pracownik:

 – który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia 
kwalifi kacji zawodowych albo przerwie ich podnoszenie,

 – z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypo-
wiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifi kacji 
zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym 
w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,

 – który w ww. okresie rozwiąże stosunek pracy za wypowiedze-
niem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn 
określonych w art. 943 KP (dotyczy sytuacji kiedy pracownik 
rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu),
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 – który w ww. okresie rozwiąże stosunek pracy bez wypo-
wiedzenia na podstawie art. 55 (dotyczy rozwiązania sto-
sunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika, z winy 
pracodawcy) lub art. 943 KP, mimo braku przyczyn określonych 
w tych przepisach,

jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez praco-
dawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości 
proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podno-
szenia kwalifi kacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie 
ich podnoszenia.

Nowelizacja wprowadziła korzystne dla pracowników zmiany 
w ustawie o podatku dochodowym od osób fi zycznych. Wartość świad-
czeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę 
na podnoszenie kwalifi kacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń 
otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz 
za czas urlopu szkoleniowego, została uznana za wolną od podatku do-
chodowego.

W przypadku gdy pracownik 
zdobywa lub uzupełnia wiedzę 
i umiejętności na zasadach innych 
niż określone w art. 1031 – 1035 
KP, pracodawca może, ale nie musi 
przyznać mu:

 – zwolnienie z całości lub części 
dnia pracy bez zachowania 
prawa do wynagrodzenia,

 – urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawar-
tym między pracodawcą i pracownikiem.

W zakresie obowiązków polskich pracodawców znajduje się wy-
móg organizowania i/lub kierowania pracowników na tzw. szkolenia 
obligatoryjne. Są to szkolenia, które każdy pracodawca musi zorga-
nizować dla zatrudnionych przez siebie osób. W przypadku polskich 
pracodawców zgodnie z art. 237 §2 Kodeksu pracy szkoleniem takim 
jest szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Nakła-
da on na każdego pracodawcę zatrudniającego nowego pracownika 
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obowiązek zorganizowania dla niego szkolenia BHP, zanim osoba 
taka zostanie dopuszczona do wykonywania pracy. Wyjątek stanowią 
pracobiorcy, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe na stanowi-
skach pracy, na których byli zatrudnieni u pracodawcy przed podpi-
saniem z nim kolejnej umowy o pracę. Koszty związane z organizacją 
tego rodzaju szkoleń ponosi pracodawca. Jest on również zobligowany 
do okresowego powtarzania szkoleń BHP dla wszystkich pracowników.

Do szkoleń obowiązkowych, organizowanych przez pracodawcę, 
zalicza się również szkolenia osób niepełnosprawnych wykonujących 
pracę nakładczą. Pracownicy ci przed dopuszczeniem do wykonywa-
nia obowiązków zawodowych muszą odbyć kilkudniowe przeszkole-
nie na terenie zakładu pracy. Szkolenie takie może mieć również formę 
instruktażu zawodowego udzielanego w miejscu zamieszkania pra-
cobiorcy. Różne kierunki kształcenia ustawicznego mogą być również 
narzucone przez zasady określone w przepisach regulujących zasady 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz w przepisach związanych 
z wykonywaniem tzw. zawodów regulowanych.

Pracodawcy oraz zakłady pracy mogą prowadzić dla swoich pra-
cowników kursy i szkolenia o charakterze wewnętrznym. Takie formy 
kształcenia ustawicznego osób dorosłych mają zróżnicowany charak-
ter. Na przykład, jedną z form jest przeprowadzenie kursu dla młod-
szych pracowników w przedsiębiorstwie przez mistrza w zawodzie. 
Innym przykładem są szkolenia dla kadry wielkich korporacji prowa-
dzone przez menedżerów.

Pracodawca zatrudnia pracowników celem osiągnięcia określo-
nych rezultatów pracy, o których decydują w dużym stopniu kwa-
lifi kacje zawodowe załogi. Ułatwianie pracownikom podnoszenia 
kwalifi kacji zawodowych należy do zasad prawa pracy (art. 17 Kp), 
których konkretyzacja następuje w kolejnych przepisach. Polega on na 
organizowaniu wewnątrzzakładowych form dokształcania i doskona-
lenia zawodowego oraz kształcenia w placówkach pozazakładowych.
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3.5. Standardy kwalifikacji zawodowych

Standardy kwalifi kacji zawodowych tworzą ustanowione normy, 
które pozwalają zwiększyć ich przejrzystość oraz mogą być wykorzy-
stywane do poprawy jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego 
w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Standard powstaje w oparciu 
o analizę zawodu, która polega na wyodrębnieniu zakresów pracy 
w zawodzie i typowych zadań zawodowych. Zakresom prac przy-
porządkowano składowe kwalifi kacji zawodowych, z których każda 
zawiera co najmniej jedno zadanie zawodowe rozpisane na zbiory: 
umiejętności, wiadomości i cech psychofi zycznych.

Te z kolei przypisane zostały do czterech grup kwalifi kacji: 
ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych dla zawodu 
i specjalistycznych, które różnią się zasięgiem i stopniem ogólności.

• Kwalifi kacje ponadzawodowe są zbiorami umiejętności, wiado-
mości i cech psychofi zycznych wspólnych dla branż lub sektora 
gospodarki, w której zawód funkcjonuje. Obejmują także kwali-
fi kacje kluczowe, które defi niuje się jako wspólne dla wszystkich 
zawodów.

• Kwalifi kacje ogólnozawodowe są wspólne dla wszystkich zakre-
sów prac w zawodzie, czyli dla tzw. składowych kwalifi kacji zawo-
dowych.

• Kwalifi kacje podstawowe dla zawodów są charakterystyczne dla 
jednej lub kilku składowych kwalifi kacji zawodowych.

• Kwalifi kacje specjalistyczne są także charakterystyczne dla jednej 
lub kilku składowych kwalifi kacji zawodowych, ale ponadto są to 
umiejętności, wiadomości i cechy psychofi zyczne rzadziej wystę-
pujące w zawodzie, które wykonuje stosunkowo mała grupa pra-
cowników wyspecjalizowanych w wąskiej działalności w ramach 
zawodu.

W krajach Unii Europejskiej standardy kwalifi kacji zawodowych 
w obszarze zatrudnienia są podstawą do ocenienia jakości pracy pra-
cownika, wykonującego zadania w danym zawodzie. Są bezpośrednio 
związane z rynkiem pracy, wyznaczają również standardy dla edukacji 

3.5. Standardy kwalifikacji zawodowych
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i mogą być wykorzystane dla oceny kwalifi kacji uzyskanych poza sys-
temem. Wyniki takiej oceny powinny wskazywać poziom umiejętności 
zawodowych, zdobytych poprzez doświadczenie w pracy lub samo-
kształcenie.

Istniejące standardy ściśle precyzują oczekiwania i efekty kształ-
cenia oraz sposoby jednolitego i obiektywnego sprawdzania osiągnię-
tych wyników nauczania. Powinny umożliwić zdobycie zatrudnienia 
oraz stworzyć powszechny i obiektywny system sprawdzania wiedzy 
i umiejętności, określanych jako kwalifi kacje zawodowe.

Procesy integracyjne z Unią Europejską wymusiły podjęcie prac 
nad systemem standaryzacji kwalifi kacji zawodowych, które stały się 
istotnym czynnikiem określającym wymagania pracodawców wobec 
pracowników oraz ułatwiły uznawanie i porównywanie kwalifi kacji 
zawodowych na europejskim rynku pracy (kwestie uznawalności 
wzajemnej dyplomów i certyfi katów świadczących o poziomie kwalifi -
kacji zawodowych).

Wśród krajów UE przeważa pogląd, że standardy powinny być re-
gulacjami posiadającymi moc prawną, w związku z tym państwo po-
winno odgrywać podstawową rolę przy opracowywaniu i uznawaniu 
standardów kwalifi kacji zawodowych.

Aktualnie opracowane zostały 253 standardy kwalifi kacji 
zawodowych, które dostępne są na stronie internetowej 

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl
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3.6. Modułowe programy szkolenia 

zawodowego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępnia instytucjom 
szkoleniowym opracowywane sukcesywnie od 1997 roku progra-
my modułowe dla ponad 250 obszarów zawodowych, obejmujące 
ok. 2000 jednostek modułowych.

Przy opracowaniu tych programów szkolenia zawodowego za-
stosowana została metodologia MES (Modules of Employable Skills) 
nawiązująca do koncepcji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jest 
to metoda, która pozwala w oparciu o analizę zadań pracownika zbu-
dować modułowy program szkoleniowy. Moduły tego programu uczą 
konkretnych umiejętności związanych z poszczególnymi zadaniami 
pracownika. W edukacji dorosłych ten rodzaj szkolenia traktowany jest 
jako środek przeciwdziałający bezrobociu. Kursy oparte na tej meto-
dologii pozwalają na stosunkowo szybkie przekwalifi kowanie się lub 
aktualizację posiadanych umiejętności do poziomu, jaki wyznacza roz-
wój techniki, technologii produkcji oraz usług.

Metody dydaktyczne w szkoleniu modułowym nie różnią się od sto-
sowanych przy realizowaniu programów tradycyjnych. Jednak są dosyć 
czasochłonne i wymagają doskonałej znajomości zadań pracownika 
i procedur z nimi związanych. Powstały program nauczania jest idealnie 
powiązany z umiejętnościami potrzebnymi w pracy - nie ma zbędnych 
elementów, a struktura modułowa pozwala na elastyczne i łatwe ucze-
nie się wybranych umiejętności. Na przykład pracownik, który zmienia 
stanowisko pracy uczy się tylko tego, czego jeszcze nie potrafi , a co jest 
potrzebne do wykonywania nowych zadań.

Aktualnie opracowano 257 programów modułowych, 
które dostępne są na stronie internetowej 

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl

Podstawa prawna:

  art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

3.6. Modułowe programy szkolenia 

zawodowego
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3.7. Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS), prowadzony od 1 grud-
nia 2004 roku przez wojewódzkie urzędy pracy, jest jednym z narzę-
dzi mających wpływ na upowszechnianie, zwiększanie dostępności 
i poprawę jakości usług szkoleniowych. Każda instytucja szkoleniowa 
zainteresowana korzystaniem ze środków publicznych na prowadze-
nie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest zobo-
wiązana posiadać wpis do RIS.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych zawiera m.in. informacje o:

 – nazwie i adresie instytucji szkoleniowej,

 – kadrze prowadzącej szkolenia,

 – bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych,

 – metodach oceny jakości szkoleń,

 – liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkole-
niami w danym roku,

 – pomocy udzielanej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom 
szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych po ich 
ukończeniu,

 – obszarze i tematyce prowadzonych szkoleń.

3.7. Rejestr Instytucji Szkoleniowych
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Prowadzenie Rejestru ma na celu:

 – dostarczenie osobom zainteresowanym informacji nt. ofert 
szkoleniowych,

 – ułatwienie urzędom pracy poszukiwania wykonawców usług 
szkoleniowych,

 – dostosowanie ofert programowych instytucji szkoleniowych 
do potrzeb rynku pracy,

 – racjonalizację wydatków ze środków publicznych przeznaczo-
nych na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,

 – podwyższenie jakości i efektywności szkoleń,

 – ułatwienie rozwoju kształcenia ustawicznego.

Baza danych o zarejestrowanych instytucjach szkoleniowych jest 
dostępna pod następującymi adresami internetowymi:

  www.ris.praca.gov.pl

  www.psz.praca.gov.pl (zakładka: Rejestr Instytucji Szkoleniowych)

  www.wup.kielce.pl (zakładka: Rejestr Instytucji Szkoleniowych)

Podstawa prawna:

  art. 8 ust.1 pkt 13 b i art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. 
Nr 69 poz. 415 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 paździer-
nika 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 236, poz. 2365 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 241 poz. 1620) zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
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IV. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W ASPEKCIE 

PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

„Analfabetami XXI wieku będą nie ci, którzy nie umieją pisać i czytać,
lecz ci, którzy nie potrafi ą uczyć się, douczać i uczyć ponownie.”

Alvin Toffl  er

4.1. Zadania Urzędów Pracy

Edukacja dorosłych jako element aktywnej polityki zatrudnienia 
wynika z konieczności dostosowania kwalifi kacji i umiejętności zawo-
dowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu niwelowania 
niedopasowania struktury podaży siły roboczej do struktury popytu 
na pracę na rynku pracy. Prowadzone przez publiczne służby zatrud-
nienia działania, mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifi kacji 
zawodowych osób zainteresowanych podjęciem pracy, sprzyjają roz-
wojowi lokalnego rynku pracy, który stawia coraz większe wymagania 
odnośnie wiedzy, nowych technologii, umiejętności i ustawicznego 
kształcenia.

System organów zatrudnienia ma charakter samorządowy, a jego 
istotną cechą jest niezależność każdej jednostki organizacyjnej. Głów-
nym źródłem fi nansowania działań publicznych służb zatrudnienia jest 
Fundusz Pracy. Z jego środków pokrywane są koszty m.in.: zasiłków 
dla bezrobotnych, programów przeciwdziałania bezrobociu, usług (np. 
szkoleń i studiów podyplomowych) oraz instrumentów rynku pracy 
(np. staży, przygotowania zawodowego dorosłych).

Do zadań wojewódzkiego urzędu pracy z zakresu kształce-

nia ustawicznego należy m.in. współpraca na terenie województwa 
z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, 
przygotowania zawodowego dorosłych i staży, podział posiadanych 

4.1. Zadania Urzędów Pracy
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środków Funduszu Pracy z uwzględnieniem kierunków i prioryte-
tów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, 
rozwoju  zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych.

Do zadań w zakresie współpracy z powiatowymi urzędami pracy 
na rzecz kształcenia ustawicznego bezrobotnych i poszukujących pra-
cy należy:

 – badanie popytu na kwalifi kacje i umiejętności zawodowe na 
wojewódzkim rynku pracy i ich upowszechnianie,

 – wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy 
w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego 
dorosłych i staży oraz prowadzenie analiz skuteczności od-
działywania tych instrumentów na rynek pracy,

 – prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 – prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrud-

nienia i kształcenia ustawicznego,
 – popularyzowanie idei uczenia się przez całe życie i upowszech-

nianie dobrych praktyk w zakresie organizacji szkoleń, przy-
gotowania zawodowego dorosłych i staży.

Do zadań powiatowych urzędów pracy z zakresu edukacji 

ustawicznej należy m.in.:

 – udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwo-
ściach szkolenia i kształcenia,

 – udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwali-
fi kacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,

 – organizacja szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych 
osób,

 – organizowanie staży i przygotowania zawodowego osobom 
bezrobotnym,

 – dofi nansowanie studiów podyplomowych – na wniosek bez-
robotnego.

W województwie świętokrzyskim funkcjonuje Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach oraz trzynaście Powiatowych Urzędów Pracy i jeden Miej-
ski Urząd Pracy .
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4.2. Szkolenia

Według defi nicji ustawowej szkolenie oznacza pozaszkolne 

zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifi kacji zawodowych lub ogólnych, potrzeb-

nych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania 

zatrudnienia.

Usługa rynku pracy w zakresie organizacji szkoleń realizowana 
jest przez powiatowe urzędy pracy we współpracy z pracodawcami 
krajowymi, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami egzaminacyjny-
mi, organizatorami studiów podyplomowych i instytucjami dialogu 
społecznego.

Starosta inicjuje, organizuje i fi nansuje z Funduszu Pracy szkole-
nia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifi kacji zawodowych 
i innych kwalifi kacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej, 
w szczególności w przypadku:

 – braku kwalifi kacji zawodowych;
 – konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifi kacji;
 – utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wyko-

nywanym zawodzie;
 – braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenie fi nansowane z Funduszu Pracy powinno odbywać się 
w formie kursu według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie 
mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odręb-
ne przewidują niższy wymiar szkolenia.

4.2. Szkolenia
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Czas trwania szkolenia fi nansowanego z Funduszu Pracy:

 – do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem 
szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy;

 – do 12 miesięcy dla osób bez kwalifi kacji zawodowych, 
a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w da-
nym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Skierowanie na szkolenie z powiatowego urzędu pracy mogą uzyskać:

• osoby bezrobotne,

• osoby poszukujące pracy, które:
 – są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 

służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 – są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono 
upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem 
likwidacji w celu prywatyzacji,

 – otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie 
górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w od-
rębnych przepisach,

 – uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej 
lub indywidualnym programie integracji, o których mowa 
w przepisach o pomocy społecznej,

 – są żołnierzami rezerwy,

 – pobierają rentę szkoleniową,

 – pobierają świadczenie szkoleniowe,

 – podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w peł-
nym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników jako domownik lub małżonek rol-
nika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę 
zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnic-
twem,

• pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobko-

wą lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.
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Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako 
bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma 
prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach 
określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, w tym ze szkoleń. Źródło ich fi nansowania uzależnione jest od 
statusu osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy i tak w przypadku:

 – osób bezrobotnych - jest to Fundusz Pracy,
 – osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu 

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szkolenia organizowane są w dwóch formach:

  Szkolenia w trybie indywidualnym inicjowane są na wniosek 
osoby uprawnionej do szkolenia, jeżeli uzasadni ona jego celo-
wość. Koszt w części fi nansowanej z Funduszu Pracy w danym 
roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. 
Skierowanie na szkolenie jest możliwe nie częściej niż jeden raz 
w roku.

  Szkolenia prowadzone w trybie grupowym są inicjowane 
i organizowane przez urząd pracy oraz fi nansowane ze środków 
Funduszu Pracy. Ich celem jest zwiększenie szans osób zarejestro-
wanych w urzędzie pracy na znalezienie zatrudnienia oraz pod-
niesienie kwalifi kacji zawodowych. Propozycję szkolenia można 
otrzymać bezpośrednio od pracownika urzędu pracy. Nieuzasad-
niona odmowa udziału powoduje utratę statusu bezrobotnego na 
okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypad-
ku drugiej i 270 dni w przypadku trzeciej. Osoba zainteresowana 
może także zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowa-
nym przez powiatowy urząd pracy.

Powiatowy urząd pracy upowszechnia plan szkoleń w swojej sie-
dzibie oraz na stronie internetowej urzędu. Opracowany jest on na 
podstawie wyników badań i analiz rynku pracy, częstotliwości wystę-
powania ofert oraz zapotrzebowania ze strony pracodawców.
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Uprawnienia przysługujące uczestnikom szkolenia

Osoba kierowana na szkolenie ma prawo do bezpłatnych badań 
lekarskich i psychologicznych, o ile wymaga tego specyfi ka szkolenia 
oraz pomocy w wyborze kierunku szkolenia zgodnego z posiadanymi 
predyspozycjami.

Skierowanym przez urząd pracy na szkolenie przysługuje:

 – stypendium w wysokości 120% zasiłku miesięcznie, jeżeli mie-
sięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 go-
dzin, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru szkolenia 
wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że nie 
może być ono niższe niż 20% zasiłku podstawowego,

 – ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz sty-
pendium za okres udokumentowanej niezdolności do od-
bywania szkolenia (konieczne jest zaświadczenie lekarskie 
na druku ZUS ZLA).

Uwaga! Bezrobotnemu, który ma prawo równocześnie do zasiłku 

i stypendium, przysługuje wybór świadczenia.

Osoba skierowana na szkolenie może otrzymać także:

• zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 
odbywania szkolenia,

• zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie 
odbywa się poza miejscem zamieszkania i wynika to z umowy 
zawartej z instytucją szkoleniową.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowią-
zana do zwrotu jego kosztów, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną 
nieukończenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności gospodarczej.

Uczestnik na zakończenie szkolenia otrzymuje zaświadczenie z in-
stytucji szkoleniowej realizującej program kursu, potwierdzające udział 
w szkoleniu i uzyskane umiejętności.
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Podstawa prawna:

  art. 2, art. 40-43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 
415 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadze-
nia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193),

  art.11, art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.);

4.3. Pożyczka szkoleniowa

Pożyczka szkoleniowa 

udzielona jest z Funduszu 
Pracy z przeznaczeniem 
na sfi nansowanie kosztów 
szkolenia podejmowane-
go bez skierowania powia-
towego urzędu pracy.

Cele i zasady udzielania 

pożyczek szkoleniowych:

 – pożyczka powinna służyć sfi nansowaniu szkolenia zwiększające-
go szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej,

 – jej wysokość nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodze-
nia obowiązującego w dniu podpisania umowy,

 – jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 
18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia,

 – wypłata pożyczki może nastąpić po dniu zawarcia umowy, jednora-
zowo lub w ratach.

4.3. Pożyczka szkoleniowa
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O udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na szkolenia mogą 

ubiegać się:

• osoby bezrobotne,

• osoby poszukujące pracy określone w art. 43 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (...) , tj. wymienione 
na str. 96 niniejszej publikacji,

• pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobko-

wą lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

Osoba zainteresowana powinna złożyć w powiatowym urzędzie pracy:

 – wniosek wraz z uzasadnieniem potrzeby udzielenia tej formy 
pomocy,

 – inne wymagane dokumenty, w szczególności oświadcze-
nie, że szkolenie fi nansowane z pożyczki umożliwi podjęcie 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Obowiązki osoby, której urząd pracy udzielił pożyczki na szkolenie

Obowiązki stron zawarte są w umowie, którą urząd pracy zawie-
ra z pożyczkobiorcą. Określa ona przede wszystkim plan spłaty rat po-
życzki oraz sposób jej zabezpieczenia.

Pożyczkobiorca jest zobowiązany do:

 – wydatkowania pożyczki szkoleniowej na cele określone 
w umowie, tj. na sfi nansowanie kosztów szkolenia,

 – powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu oraz 
zakończeniu szkolenia fi nansowanego z pożyczki,

 – rozliczenia pożyczki.

Uwaga! W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż 

określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, 

pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości wraz z od-

setkami ustawowymi, które ustala się także od kwoty pożyczki 

niespłaconej w terminie.



101

Podstawa prawna:

  art. 2, art. 42 i 43 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r, Nr 69, poz. 415 
z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadze-
nia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193).

4.4. Dofinansowanie kosztów studiów 

podyplomowych

Studia podyplomowe to forma kształcenia przeznaczona dla 
osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Wsparcie fi nansowe na udział w studiach podyplomowych mogą 

otrzymać:

• osoby bezrobotne,

• osoby poszukujące pracy określone w art. 43 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (…), tj. wymienione na 
str. 96,

• pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową 

lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

Osoba zainteresowana dofi nansowaniem kosztów studiów pody-

plomowych powinna złożyć w powiatowym urzędzie pracy:

• wniosek wraz z uzasadnieniem celowości podjęcia tych studiów,

• dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych 
zawierający informacje o nazwie, terminie i koszcie tych studiów.

4.4. Dofinansowanie kosztów studiów 

podyplomowych
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Obowiązki osoby otrzymującej dofi nansowanie

Obowiązkiem osoby korzystającej z ww. dofi nansowania jest zło-
żenie w powiatowym urzędzie pracy dokumentu potwierdzającego 
kontynuację studiów podyplomowych (przed kolejną wpłatą raty) oraz 
dyplomu ukończenia tych studiów.

Korzyści wynikające z dofi nansowania studiów podyplomowych

Urząd pracy może pokryć koszty studiów podyplomowych należ-
ne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 
300% przeciętnego wynagrodzenia. Finansowanie to może odbywać 
się jednorazowo w całości lub w ratach za kolejne semestry (w zależno-
ści od systemu płatności obowiązującego na uczelni).

Bezrobotnemu, któremu przyznano dofi nansowanie kosztów stu-
diów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie 
z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku 
za każdy miesiąc nauki. Stypendium przysługuje także w przypadku 
podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności gospodarczej – do ukończenia programu studiów. Stypen-
dium nie przysługuje osobie poszukującej pracy.

Uwaga! W przypadku przerwania studiów podyplomowych 

z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich fi nansowanie 

z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Podstawa prawna:

  art. 42 i art. 43 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 
z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadze-
nia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193).
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4.5. Dofinansowanie kosztów egzaminów oraz 

kosztów uzyskania licencji

Powiatowy urząd pracy na wniosek bezrobotnego może sfi nan-
sować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wyna-
grodzenia:

 – koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplo-
mów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub 
tytułów zawodowych;

 – koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego 
zawodu.

Uwaga! Urząd pracy nie zrefunduje opłat, które zostały 

poniesione przez osobę zainteresowaną zanim przyznano jej 

dofi nansowanie.

Dofi nansowanie z Funduszu Pracy kosztów egzaminów i uzyska-

nia licencji mogą uzyskać:

• osoby bezrobotne,

• osoby poszukujące pracy określone w art. 43 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (…), tj. wymienione 
na str. 96 niniejszej publikacji,

• pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobko-

wą lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

Osoba zainteresowana dofi nansowaniem kosztów egzaminu lub 

uzyskania licencji powinna złożyć w powiatowym urzędzie pracy:

 – wniosek wraz z uzasadnieniem udzielenia tej formy pomocy,

 – inne wymagane dokumenty, w szczególności dokument za-
wierający informacje o nazwie, terminie i koszcie egzaminu 
lub uzyskania licencji oraz o nazwie i adresie instytucji egza-
minującej lub instytucji wydającej licencję.

4.5. Dofinansowanie kosztów egzaminów oraz 

kosztów uzyskania licencji
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Podstawa prawna:

  art. 40 ust. 3a, art. 41 ust. 4c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. 
Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadze-
nia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193).

4.6. Staż

Kolejną formą podnoszenia kwalifi kacji zawodowych jest staż, 

który oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności 

praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań 

w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Celem skierowania do odbycia stażu jest:

 – umożliwienie osobie bezrobotnej nabycia kwalifi kacji lub 
umiejętności praktycznych,

 – zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych 
warunkach pracy.

Do odbycia stażu mogą zostać skierowane osoby bezrobotne znaj-

dujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• bezrobotni do 25 roku życia,

• bezrobotni, którzy nie ukończyli 27 roku życia, w okresie 
12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie 
lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły 
wyższej,

• długotrwale bezrobotni lub kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka, albo bezrobotni po za-
kończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa 
w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy,

4.6. Staż
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• bezrobotni powyżej 50 roku życia,

• bezrobotni bez kwalifi kacji zawodowych, bez doświadczenia 
zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni 
samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku 
życia,

• bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności 
nie podjęli zatrudnienia,

• bezrobotni niepełnosprawni.

Okres trwania stażu uzależniony jest od kategorii osób bezrobot-

nych uprawnionych do jego odbycia, tj.:

 – do 12 miesięcy w przypadku osób bezrobotnych do 25 roku 
życia oraz bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od dnia okre-
ślonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie 
poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukoń-
czyły 27 roku życia;

 – do 6 miesięcy pozostałe osoby bezrobotne będące w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy.

Uwaga! 

Minimalny okres organizacji stażu to 3 miesiące.

Organizatorem stażu może być:

• pracodawca,

• przedsiębiorca niezatrudniający pracownika, na zasadach 
przewidzianych dla pracodawców,

• organizacja pozarządowa,

• rolnicza spółdzielnia produkcyjna,

• pełnoletnia osoba fi zyczna zamieszkująca i prowadząca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na wła-
sny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub 
zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej 
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i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie 
rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni 
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział 
specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.).

Z inicjatywą skierowania bezrobotnego do odbycia stażu 

może wystąpić:

• powiatowy urząd pracy – proponując bezrobotnemu 
udział w stażu (nieuzasadniona odmowa udziału spowoduje 
utratę statusu bezrobotnego na okres 120 dni w przypadku 
pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej i 270 dni 
w przypadku trzeciej);

• pracodawca – może złożyć w powiatowym urzędzie pracy 
wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, w którym 
pracodawca może wskazać osobę do przyjęcia na staż (ale nie 
jest to obowiązkowe);

• zainteresowany bezrobotny – może wyrazić chęć odbycia 
stażu; we wniosku powinien wskazać zadania do wykonania 
oraz kwalifi kacje lub umiejętności, które chciałby uzyskać.

Przed zakwalifi kowaniem na staż kandydat może zostać skiero-
wany na badania psychologiczne i lekarskie w celu stwierdzenia braku 
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku objętym pro-
gramem stażu.

Stażysta zobowiązany jest do:

 – przestrzegania ustalonego przez organizatora rozkładu czasu 
pracy,

 – sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych pro-
gramem stażu,

 – przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u organiza-
tora,
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 – sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego 
informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwa-
lifi kacjach lub umiejętnościach,

 – przedłożenia w powiatowym urzędzie pracy ww. sprawozda-
nia poświadczonego przez opiekuna stażu i opinii wydanej 
przez organizatora.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje:

 – stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych,

 – 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu,

 – ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz sty-
pendium za okres udokumentowanej niezdolności do odby-
wania stażu (konieczne jest zaświadczenie lekarskie na druku 
ZUS ZLA).

Osoba odbywająca staż może otrzymać także:

• zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 
odbywania stażu, jeżeli czas dojazdu i powrotu do miejsca sta-
łego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie 

lub

• zwrot kosztów zakwaterowania w hotelu lub wynajętym 
mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, 
w której odbywa staż.

Staż umożliwia uzyskanie praktycznych kwalifi kacji lub umiejęt-

ności zawodowych. Potwierdzają je dokumenty:

• opinia od pracodawcy zawierająca informacje o zadaniach 
realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach prak-
tycznych pozyskanych podczas stażu,

• zaświadczenie o odbyciu stażu wydane przez powiatowy 
urząd pracy.
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Staż może zostać przerwany:

• w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną ;

• na wniosek bezrobotnego odbywającego staż w przypadku 
niezrealizowania przez organizatora programu stażu lub nie-
dotrzymania warunków jego odbywania;

• na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opi-
nii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić 
bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

 – nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jedne-
go dnia stażu;

 – naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regu-
laminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu 
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub 
środków psychotropowych lub ich spożywania na stanowisku 
pracy;

 – usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizo-
wanie programu stażu.

Podstawa prawna:

  art. 2, art. 53 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. 
zm.),

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 
2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu 
przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz. 1160).
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4.7. Przygotowanie zawodowe dorosłych

Od 1 lutego 2009 r. obowiązuje nowy instrument przeciwdziała-
nia bezrobociu - przygotowanie zawodowe dorosłych. Umożliwia on 
m.in. zdobycie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika lub uzyskanie 
kwalifi kacji i umiejętności zawodowych.

Przygotowanie zawodowe dorosłych oznacza aktywizację 
w formie praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy. Realizo-
wane jest bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według pro-
gramu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy 
teoretycznej i kończy się egzaminem.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

  praktyczna nauka zawodu dorosłych:

 – trwa od 12 do 18 miesięcy.;

 – umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifi kacyjnego na 
tytuł zawodowy lub do egzaminu czeladniczego;

 – kończy się egzaminem kwalifi kacyjnym na tytuł zawodowy 
przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powoływa-
ną przez kuratora oświaty, lub egzaminem czeladniczym prze-
prowadzanym przez komisje izb rzemieślniczych.

4.7. Przygotowanie zawodowe dorosłych
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  przyuczenie do pracy dorosłych:

 – trwa od 3 do 6 miesięcy;
 – umożliwia zdobycie wybranych kwalifi kacji zawodowych 

lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych 
zadań zawodowych;

 – kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzonym 
przez komisje egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświa-
ty lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę, 
wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd 
pracy.

Uwaga! Program przygotowania zawodowego dorosłych jest reali-

zowany przede wszystkim u pracodawców i powinien przewidywać 

co najmniej 80% czasu na nabywanie umiejętności praktycznych. 

Pozostałe 20% czasu to nauka teorii, która może być prowadzona 

u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej. Pracodawca ma obo-

wiązek wyznaczenia opiekuna osoby uczącej się o odpowiednich 

kwalifi kacjach.

Pracodawca, który przyjmie osobę skierowaną przez urząd pracy 
otrzymuje refundację wydatków niezbędnych do realizacji programu 
do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny 
miesiąc programu. Jeżeli uczestnik ukończy program przygotowania 
zawodowego i zda egzamin, pracodawca otrzyma premię w wysokości 
400 zł za każdy pełny miesiąc programu.

Skierowanie na przygotowanie zawodowe z powiatowego 

urzędu pracy mogą uzyskać:

• osoby bezrobotne,

• osoby poszukujące pracy, które:

 – otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie 
górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

 – uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej 
lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa 
w przepisach o pomocy społecznej,
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 – są żołnierzami rezerwy,

 – pobierają rentę szkoleniową,

 – pobierają świadczenie szkoleniowe.

Z inicjatywą skierowania do odbycia przygotowania zawodo-

wego może wystąpić:

• powiatowy urząd pracy – proponując bezrobotnemu udział 
w przygotowaniu zawodowym (nieuzasadniona odmowa 
udziału spowoduje utratę statusu bezrobotnego na okres 120 
dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku 
drugiej i 270 dni w przypadku trzeciej);

• pracodawca w tym celu składa w powiatowym urzędzie 
pracy wniosek o gotowości utworzenia miejsc przygotowania 
zawodowego; we wniosku może wskazać osobę, którą chciał-
by przyjąć,

• osoba zainteresowana – może złożyć w powiatowym urzę-
dzie pracy wniosek o skierowanie do odbycia przygotowa-
nia zawodowego, w którym powinna wskazać zadania, które 
chciałaby wykonać oraz kwalifi kacje lub umiejętności, które 
chciałaby uzyskać.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przy-

sługuje:

 – nieodpłatna nauka u pracodawcy, a także w instytucji szkole-
niowej współpracującej z pracodawcą oraz nieodpłatne egza-
miny,

 – stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych
(w czasie wypłacania stypendium zasiłek nie przysługuje),

 – 2 dni wolne za każde 30 dni odbywania programu przygoto-
wania zawodowego,

 – ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz sty-
pendium za okres udokumentowanej niezdolności do odby-
wania przygotowania zawodowego.
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Osoba odbywająca przygotowanie zawodowe dorosłych może 
otrzymać także:

 – zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 
odbywania programu aktywizacji jeżeli czas dojazdu i po-
wrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 
3 godziny dziennie

lub
 – zwrot kosztów zakwaterowania w hotelu lub wynajętym 

mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, 
w której osoba odbywa przygotowanie zawodowe.

Korzyści jakie daje przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe umożliwia uzyskanie kwalifi kacji 
zawodowych lub umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej. 
Potwierdzają je dokumenty:

 – zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego 
dorosłych, wystawione przez pracodawcę, informujące o wy-
konywanych zadaniach i zakresie wiedzy teoretycznej przewi-
dzianej do opanowania w programie,

 – zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności, wystawio-
ne przez instytucję szkoleniową po zdaniu przez uczestnika
egzaminu sprawdzającego – na zakończenie realizacji krót-
szej formy, tj. przyuczenia do pracy dorosłych lub

 – świadectwo/dyplom wystawiane przez komisję egzaminacyj-
ną powoływaną przez kuratora oświaty lub izby rzemieślnicze.

Podstawa prawna:

  art. 2, art. 53 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. 
zm.),

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 61, poz. 502).
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Uwaga! W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-

nia i instytucjach rynku pracy od 1 września 2012 r. wprowadza się 

zmiany dotyczące przygotowania zawodowego dorosłych. 

Według nowych przepisów:

 praktyczna nauka zawodu dorosłych:

 – umożliwia uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifi kacje w zawo-
dzie lub w przypadku osób posiadających wykształcenie zasadnicze za-
wodowe lub średnie dyplomu potwierdzającego kwalifi kacje zawodowe 
po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifi kacje wyod-
rębnione w danym zawodzie lub świadectwa czeladniczego;

 – umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje 
w zawodzie lub egzaminu czeladniczego;

 – kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifi kacje w zawodzie, 
przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie 
z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfi kowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem czeladniczym prze-
prowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie 
z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawo-
dzie;

 – umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifi kacje 
w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifi kacje zawodowe albo 
świadectwo czeladnicze.

 przyuczenie do pracy dorosłych:

 – umożliwia zdobycie wybranych kwalifi kacji zawodowych lub umiejętno-
ści niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych;

 – kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzonym przez komisję  
egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do 
rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytu-
cję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę 
i otrzymaniem zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności lub 
świadectwa potwierdzającego kwalifi kacje w zawodzie;

 – może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifi kacje w za-
wodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, 
jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone 
w podstawie programowej kształcenia w zawodach i otrzymaniem świa-
dectwa potwierdzającego kwalifi kacje w zawodzie.
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4.8.  Stypendium na kontynuowanie nauki 

 w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej

Stypendium na kontynuowanie nauki w szkołach różnego typu 
ma pomóc osobom z rodzin ubogich kontynuować przerwane kształ-
cenie, aby zwiększyć ich szanse na uzyskanie zatrudnienia. O stypen-
dium może starać się „bezrobotny bez kwalifi kacji zawodowych”, który 
w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzę-
dzie pracy podjął dalszą naukę:

 – w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych (będącej szkołą 
publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej) 

albo
 – w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych.

Uwaga! Za bezrobotnego bez kwalifi kacji zawodowych uważa 

się osobę nieposiadającą kwalifi kacji do wykonywania jakiego-

kolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, za-

świadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem 

uprawniającym do wykonywania zawodu.

Wysokość stypendium na kontynuowanie nauki wynosi 100% 
kwoty zasiłku dla bezrobotnych i wypłacane jest przez okres 12 mie-
sięcy od dnia rozpoczęcia nauki, ale - na wniosek uczącego się - urząd 
pracy może przedłużyć wypłacanie stypendium do ukończenia nauki, 
zgodnie z programem kształcenia. Osobie, która w czasie nauki podjęła 
zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przy-
sługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby bezrobot-

ne, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 – nie mają kwalifi kacji zawodowych, tj. nie posiadają dyplomu, 
świadectwa, zaświadczenia instytucji szkoleniowej lub inne-
go dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, 

 – pochodzą z rodzin, w których jest niski dochód na osobę, 
uprawniający do świadczeń z pomocy społecznej.

4.8.  Stypendium na kontynuowanie nauki 

 w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej



115

W celu uzyskania stypendium należy złożyć w powiatowym urzę-

dzie pracy:

 – wniosek o przyznanie stypendium,

 – zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynu-
owanie nauki,

 – zaświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie umożliwia-
jące obliczenie sumy miesięcznych dochodów w rodzinie.

Podstawę do ustalenia dochodu w rodzinie mogą stanowić:

 – zaświadczenia o wysokości zarobków osób pracujących w rodzinie,

 – odcinki emerytury lub renty,

 – zaświadczenia o zasiłkach.

Stypendium wypłaca się z dołu za okresy miesięczne, w terminach 
ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później jednak niż w cią-
gu 14 dni od dnia upływu okresu, za który stypendium jest wypłacane. 
Stypendium przysługuje również za okresy choroby i macierzyństwa, 
poświadczone zaświadczeniem lekarskim. Przestaje być wypłacane 
w przypadku przerwania nauki, utraty statusu bezrobotnego lub prze-
kroczenia dochodu w rodzinie.

Podstawa prawna:

  art. 55 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania 
zasiłku dla bezrobotnych stypendium i dodatku aktywizacyjnego 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1118 z późn. zm.).
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4.9. Praktyki absolwenckie

Głównym celem praktyki 
absolwenckiej jest ułatwienie 
osobom uzyskiwania doświad-
czenia i nabywania umiejętności 
praktycznych niezbędnych do 
wykonywania pracy. Podmio-
tem przyjmującym na praktykę 
może być osoba fi zyczna, osoba 
prawna lub jednostka organiza-
cyjna nieposiadająca osobowo-
ści prawnej.

Praktykantem może być osoba, która ukończyła co najmniej gim-
nazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat. Przy czym 
dotyczy to również osób, które posiadają świadectwo ukończenia 
szkoły za granicą, uznane za równorzędne świadectwu ukończenia 
polskiego gimnazjum zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Odbywanie praktyki absolwenckiej nie stanowi przeszkody do na-
bycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, jeżeli praktykant przed-
stawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę 
absolwencką.

Zasady odbywania praktyk

Praktyka może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Jeżeli 
będzie ona odpłatna, to wysokość miesięcznego świadczenia pienięż-
nego, przysługującego praktykantowi, nie może przekraczać dwukrot-
nej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podmiot przyjmujący na praktykę powinien zapewnić praktykan-
towi, na zasadach dotyczących pracowników, bezpieczne i higienicz-
ne warunki jej odbywania, w tym, w zależności od rodzaju świadczeń 
i zagrożeń, odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Ponadto na 
wniosek praktykanta ma obowiązek wystawić na piśmie zaświad-
czenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych 
w czasie odbywania praktyki.

4.9. Praktyki absolwenckie
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Praktyka odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej 
pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę. 
Umowa powinna określać w szczególności: rodzaj pracy, w ramach 
której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętno-
ści praktyczne, okres jej odbywania, tygodniowy wymiar czasu pracy  
oraz wysokość świadczenia pieniężnego (jeżeli praktyka będzie miała 
charakter odpłatny).

Umowa nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż trzy mie-
siące. W przypadku zawarcia kolejnej umowy pomiędzy praktykantem 
a tym samym podmiotem łączny okres nie może być dłuższy niż 3 mie-
siące.

Uwaga! Gdy praktyka jest odbywana nieodpłatnie – umowa może 

być rozwiązana na piśmie w każdym czasie, natomiast gdy jest od-

płatna – może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem siedmio-

dniowego terminu wypowiedzenia.

Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 127, poz. 1052),

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Spośród wszystkich realizowanych przez publiczne służby 

zatrudnienia form edukacji dorosłych największą popularnością 

cieszą się szkolenia zawodowe, które skutecznie wpływają na pod-

noszenie poziomu kwalifi kacji osób zarejestrowanych w urzędzie, 

co przekłada się na wzrost aktywności tych osób na rynku pracy.

Informacje podane w niniejszym rozdziale 

są zgodne ze stanem prawnym na dzień 31 października 2011 r.
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V.  WSPIERANIE KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO W REGIONIE 

W RAMACH PROGRAMU 

OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

„W społeczeństwie opartym na wiedzy wiele zależy do samych ludzi. 
Najbardziej liczy się zdolność człowieka do efektywnego i rozsądnego 

wytwarzania oraz korzystania z wiedzy w obliczu ciągłych zmian. 
Aby w pełni rozwinąć tę umiejętność, ludzie powinni chcieć i być w stanie 

wziąć swoje życie we własne ręce – krótko mówiąc, stać się aktywnymi 
obywatelami. Edukacja i szkolenie trwające przez całe życie to najlepszy 

sposób, by sprostać wyzwaniom przynoszonym przez zmiany”.
(Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, Bruksela, 30.10.2000r.)

5.1. Cele i główne obszary wsparcia Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki

Największym i najłatwiej dostępnym źródłem fi nansowania pro-
jektów dotyczących zasobów ludzkich, w tym kształcenia dorosłych 
jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL).

Termin ten przyjęto jako najpełniej oddający istotę kompleksowe-
go wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu, którego 
cele są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego 
wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Termin ten jest pojęciem 
oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawarte-
go w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym 
zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości 
kreacji nowych rozwiązań.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wy-
zwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Stra-
tegia Lizbońska i ma przyczynić się do urzeczywistnienia jej założeń.

5.1. Cele i główne obszary wsparcia Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Celem PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności spo-
łecznej. Jego realizacja odbywa się poprzez aktywizację zawodową, 
rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowni-
ków, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejsze-
nie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów 
efektywnego zarządzania w administracji państwowej. W ramach Pro-
gramu wsparciem zostały objęte następujące obszary: zatrudnienie, 
edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw oraz 
obszary związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, 
z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich 
szczebli oraz partnerskiego państwa, a także z promocją postaw zdro-
wotnych wśród osób pracujących i doskonaleniem zawodowym kadr 
medycznych.

PO KL przewiduje możliwość realizacji projektów w dwóch 
głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemo-
wym projekty są realizowane przez benefi cjentów imiennie wska-
zanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących 
jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym realizują 
je wszystkie podmioty m.in.:

 – instytucje rynku pracy,

 – instytucje szkoleniowe,

 – jednostki administracji rządowej i samorządowej,

 – przedsiębiorcy,
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 – instytucje otoczenia biznesu,

 – organizacje pozarządowe,

 – instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

 – inne podmioty.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 priorytetów, 
realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym, 
zawartych w „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”.

Priorytety realizowane centralnie to:

Priorytet I:  „Zatrudnienie i integracja społeczna”

Priorytet II:  „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyj-

nego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia 

osób pracujących”

Priorytet III:  „Wysoka jakość systemu oświaty”

Priorytet IV:  „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Priorytet V:  „Dobre rządzenie”

Priorytety wdrażane na szczeblu regionalnym to:

Priorytet VI:  „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Priorytet VII:  „Promocja integracji społecznej”

Priorytet VIII:  „Regionalne kadry gospodarki”

Priorytet IX:  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Ponadto realizowany jest Priorytet X: Pomoc techniczna, któ-
rego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz 
promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Do zadań wojewódzkich urzędów pracy w zakresie wdrażania 

PO KL należy: ogłaszanie konkursów, ocena formalna i merytorycz-
na wniosków, dokonywanie w oparciu o określone kryteria - wyboru 
projektów, które otrzymają dofi nansowanie, przekazywanie środków 
fi nansowych projektodawcom, rozliczanie, sprawozdawczość, kontrola 
fi nansowa i merytoryczna projektów oraz prowadzenie działań infor-
macyjnych i promocyjnych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki daje mieszkańcom wojewódz-
twa świętokrzyskiego możliwość zdobywania wiedzy, podnoszenia 
umiejętności i kwalifi kacji zawodowych oraz rozwijania zainteresowań.

Dla komponentu regionalnego Instytucją Pośredniczącą jest 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, które 
wdraża Priorytety: VI - Działanie 6.3, VII, VIII- Działanie 8.1 oraz IX. Woje-
wódzki Urząd Pracy w Kielcach pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej 
II stopnia dla Priorytetów VI - Działanie 6.1, 6.2 oraz VIII – Działanie 8.1.

5.2. PRIORYTET VI 

 RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

W ramach Priorytetu VI prowadzone są działania służące akty-
wizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo, kierowane przede 
wszystkim do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na ryn-
ku pracy. Obejmują one podnoszenie potencjału zawodowego, rozwój 
oraz zdobywanie nowych kwalifi kacji i doświadczeń zawodowych m.in. 
w drodze szkoleń, praktyk, staży i doradztwa, a także promocję i rozwój 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wspierane są również inicja-
tywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 
osób pozostających bez zatrudnienia, przyczyniające się do realizacji 
strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Ponadto, 
w ramach tego Priorytetu wdrażane są projekty ukierunkowane na 
wzmocnienie i rozwój potencjału instytucji rynku pracy działających 
na terenie regionu, obejmujące m.in. poprawę jakości oraz dostępu 
do usług, zwłaszcza w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawo-
dowego.

5.2. PRIORYTET VI 

 RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
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Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspie-

ranie aktywności zawodowej w regionie

W ramach Działania realizowane są następujące Poddziałania:

Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrud-

nienia na regionalnym rynku pracy, które oferuje m.in. takie formy 
wsparcia jak:

  identyfi kacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 
m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, 
diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskona-
lenia zawodowego w regionie;

  organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego 
poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, jak 
również wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących 
i powracających na rynek pracy;
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  realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną 
lub kilka form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia 
opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczą-
cej w projekcie, tj.: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodo-
we, staże/praktyki zawodowe;

  szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 
kwalifi kacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia (wyłącznie 
w roku 2008 - możliwe po wejściu w życie programu pomocowe-
go);

  opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, 
możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych ofero-
wanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym 
m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych 
technik informacyjnych i komunikacyjnych;

  upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form 
zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepracy, 
pracy w niepełnym wymiarze czasu, pracy rotacyjnej);

  organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mają-
cych na celu zachęcanie pracodawców do zatrudnienia osób z grup 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy;

  szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku 
pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem publicznych 
służb zatrudnienia), powiązane ze specyfi ką zadań realizowanych 
przez te instytucje na regionalnym rynku pracy;

  prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz do-
tyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym 
m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz mo-
nitoring migracji zarobkowych na terenie regionu.

O dofi nansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 ubiegać 
mogą się wszystkie podmioty, których zakres działalności związany 
jest z planowanymi do realizacji formami wsparcia (w tym powiatowe 
i wojewódzkie urzędy pracy, w zakresie zadań nieobjętych przepisami 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy)
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Ze wsparcia korzystać mogą w szczególności:

• osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane 
jako bezrobotne lub poszukujące pracy), zwłaszcza pozosta-
jace bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych 
miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat;

• kobiety (zwłaszcza powracające lub wchodzące po raz pierwszy 
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowa-
niem dzieci);

• osoby do 25 roku życia;

• osoby niepełnosprawne;

• osoby po 50 roku życia;

• osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach 
wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. 
mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych;

• instytucje rynku pracy i ich pracownicy, a także podmioty 
działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.

Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich 

urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych w regionie, w ramach którego realizowane są na-
stępujące typy projektów:

  projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb 
zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, bada-
nia rynku pracy, w tym:
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 – upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodo-
wego w regionie, m.in. poprzez dofi nansowanie zatrudnienia 
doradców zawodowych i pośredników pracy,

 – szkolenia, doradztwo oraz dofi nansowanie studiów pody-
plomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich 
uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia dzia-
łających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio ze spe-
cyfi ką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

  prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytu-
acji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regio-
nalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie:

 – przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, 
sektorów/branż,

 – przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożąda-
nych kwalifi kacji i usług szkoleniowych,

 – migracji zarobkowych na terenie regionu.

Jednostkami ubiegającymi się o wsparcie w ramach Poddzia-

łania 6.1.2. mogą być wyłącznie powiatowe oraz wojewódzkie 

urzędy pracy.

Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 

podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobot-

nych.

W ramach Poddziałania realizowane są projekty systemowe, z któ-
rych fi nansowane są instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
związane z realizacją:

  szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia bądź zmia-
ny kwalifi kacji zawodowych;

  staży/przygotowania zawodowego w miejscu pracy; prac inter-
wencyjnych;
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  przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności go-
spodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwią-
zanego z podjęciem działalności gospodarczej oraz doposażenia 
lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotne-
go w ramach prac interwencyjnych.

Jednostkami ubiegającymi się o wsparcie mogą być wyłącznie po-
wiatowe urzędy pracy. Z pomocy oferowanej w ramach Poddziałania 
mogą korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne, zwłaszcza 
osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienio-
ne w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy.

Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 

  i samozatrudnienia

Celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwią-
zań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy 
postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienia.

Typy realizowanych projektów:

  wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działal-
ności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni 
socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następują-
cych instrumentów:

 – doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwia-
jące uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia 
i prowadzenia działalności gospodarczej,

 – przyznanie środków fi nansowych na rozwój przedsiębiorczo-
ści (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile 
wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadze-
nie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie) do wyso-
kości 40 tys. zł na osobę lub 20 tys. zł na osobę w przypadku 
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,

 – wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesię-
cy od dnia zawarcia przedmiotowej umowy, wypłacane mie-
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sięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia 
i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji 
(wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach 
danego projektu),

  promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez organi-
zację kampanii promocyjno-informacyjnych,

  upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsię-
biorczości.

5.3.  PRIORYTET VIII

 REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

Procesy przemian gospodarczych zachodzące w poszczególnych 
regionach i sektorach gospodarki wymuszają potrzebę elastycznego 
reagowania kadr zarządzających przedsiębiorstwami. Konieczność 
zakończenia procesów restrukturyzacyjnych oraz naturalne proce-
sy zmiany profi lu działalności fi rm w regionach wymagają akceptacji 
przez ich pracowników, partnerów społecznych i gospodarczych oraz 
przez samych pracodawców. Niezbędne jest zatem zapewnienie sze-
rokiego wsparcia dla przedsiębiorstw i osób objętych tymi procesami.

Stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodo-
wych przez osoby pracujące, zwłaszcza starsze i o niskich kwalifi ka-
cjach, jest kluczowe dla utrzymania ich aktywności na rynku pracy.

5.3.  PRIORYTET VIII

REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
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W celu wzmocnienia atrak-
cyjności regionów istotne jest 
rozwijanie Regionalnych Strategii 
Innowacji oraz wspieranie trans-
feru wiedzy w ramach współpra-
cy pracowników, przedsiębiorstw 
oraz jednostek naukowych w sek-
torach o strategicznym znaczeniu 
dla regionu. Do osiągnięcia po-
wyższego zamierzenia przyczy-
nia się również współfi nansowanie stypendiów dla uczestników studiów 
doktoranckich, kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające 
się w największym stopniu do wzmacniania konkurencyjności i rozwoju 
gospodarczego regionu.

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Celem działania jest podniesienie i dostosowanie kwalifi kacji 
i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

W ramach Działania realizowane są:

Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifi kacji zawodowych 

i doradztwo dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i moderni-

zacyjnych w regionie projekty konkursowe

Poddziałanie 8.1.3. Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz 

adaptacyjności

Poddziałanie 8.1.4. Przewidywanie zmiany gospodarczej

Finansowaniu podlegają m.in. następujące typy projektów:

  ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szko-
leniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw 
w zakresie m.in.: zarządzania, identyfi kacji potrzeb w zakresie kwa-
lifi kacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycz-
nych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych 
środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych;
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  doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakre-
sie m.in. ekonomii, fi nansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub 
rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesa-
mi inwestycyjnymi);

  szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifi ka-
cjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej ini-
cjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub 
podwyższaniem kwalifi kacji i umiejętności (z wyłączeniem kształ-
cenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako 
poszukujące pracy);

  wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne 
i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień mo-
nitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodo-
wego;

  szkolenia przekwalifi kowujące i usługi doradcze w zakresie wybo-
ru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych 
(w tym Indywidualne Plany Działań i pomoc w wyborze odpo-
wiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);
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  tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmac-
niania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie 
na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodaw-
ców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwięk-
szanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, 
a także badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i pro-
gnozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie 
oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upo-
wszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi 
wymiana informacji.

Benefi cjentami (projektodawcami) mogą być w przypadku: 
Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 wszystkie podmioty, Poddziałania 8.1.3 – 
partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i przedstawicielstwa 
pracownicze), natomiast Działania 8.1.4 - wojewódzkie urzędy pracy.

Wsparcie kierowane jest do następujących grup docelowych: 

w Poddziałaniu 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3 do mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego oraz jednostek samorządu terytorialnego, instytu-
cji rynku pracy, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych 
(w tym organizacji pracodawców i organizacji związkowych), przedsię-
biorstw posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę 
(oddział, fi lię) na terenie danego województwa.

Wykazy umów zawartych z Benefi cjentami na realizację poszcze-
gólnych projektów w województwie świętokrzyskim znajdują się na 
stronie www.wup.kielce.pl/pokl. Niezbędnych informacji udziela 
również Oddział ds. Polityki Rynku Pracy, Projektów i Promocji EFS 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
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5.4. PRIORYTET IX

 ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI 

W REGIONACH

W ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształ-

cenia i kompetencji w regionach” wdrażane są 
działania obejmujące wsparcie kierowane do osób 
i placówek realizujących proces kształcenia, ma-
jące na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. 
W szczególności wsparciem objęto obszary i śro-
dowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery 
w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyj-
nych.

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 
wymaga systemowego wdrożenia elastycznych 
form nauczania, szczególnie na obszarach wiej-
skich. Zapewnienie równego i szerokiego dostę-
pu do edukacji przedszkolnej przyczynia się do 
możliwie wczesnej identyfi kacji barier eduka-
cyjnych i opracowania regionalnych strategii ich 
eliminacji i wpływa na wyrównanie szans eduka-
cyjnych dzieci.

Istotnym elementem Priorytetu IX są progra-
my rozwojowe szkół i placówek oświatowych, któ-
re obejmą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 
i pozaszkolne dla uczniów, z jednej strony stano-
wiące instrument wyrównywania szans eduka-
cyjnych uczniów napotykających się z różnych 
przyczyn na problemy edukacyjne, zaś z drugiej 
strony wzmacniające znaczenie kompetencji klu-
czowych w trakcie procesu nauczania. Programy 
te są silnie ukierunkowane na dostosowywanie 
kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb 
rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do 
funkcjonowania na nim. W tym obszarze szczegól-
ny nacisk położony jest na szkolnictwo zawodowe.

5.4. PRIORYTET IX

 ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI 

W REGIONACH
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Równolegle potencjał instytucji edukacyjnych wzmacniany jest 
poprzez realizację kompleksowych programów ukierunkowanych na 
rozwój kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty.

Działania prowadzone w ramach Priorytetu nakierowane są na upo-
wszechnienie kształcenia ustawicznego poprzez podnoszenie jakości 
usług oferowanych przez placówki kształcenia ustawicznego, praktycz-
nego i zawodowego oraz promocję korzyści płynących z podnoszenia 
i uzupełniania wykształcenia i kwalifi kacji zawodowych. Udzielane jest 
również wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania oddolnych, 
lokalnych inicjatyw i paktów powoływanych przez mieszkańców 
obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu 
wykształcenia mieszkańców wsi.

Priorytet IX obejmuje następujące Działania:

Działanie 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty

Działanie 9.2   Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa 

zawodowego

Działanie 9.3  Upowszechnienie kształcenia ustawicznego 

 w formach szkolnych

Działanie 9.4  Wysoko wykwalifi kowane kadry systemu oświaty

Działanie 9.5  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

 wiejskich

Podane informacje są zgodne ze stanem prawnym na dzień 

28 października 2011r. Z dniem 1 stycznia 2012 r. zapowiedziane 

jest wejście w życie zmienionego „Szczegółowego Opisu Prioryte-

tów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”. Zatwier-

dzona wersja będzie dostępna na stronie Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Kielcach - www.wup.kielce.pl.
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5.5. Gdzie szukać informacji o szkoleniach 

finansowanych z funduszy unijnych?

Informacje na ten temat dostępne są na następujących stronach 
internetowych:

 – www.efs.gov.pl – Portal Funduszy Europejskich – strona poświęco-
na Funduszom Europejskim na lata 2007-2013. Można tu uzyskać 
informacje na temat aktualnie organizowanych szkoleń fi nanso-
wanych przez EFS oraz spotkań informacyjnych i konferencji;

 – www.szkolenia-ue.pl – Szkolenia UE to ogólnopolski portal pre-
zentujący pełne zestawienie aktualnych szkoleń fi nansowanych 
z funduszy unijnych;

 – www.funduszeonline.pl – na stronie znajduje się mapa oraz opis 
szkoleń i studiów podyplomowych fi nansowanych z funduszy 
unijnych;

 – www.inwestycjawkadry.pl – Podstawowe źródło informacji o re-
alizowanych na terenie całego kraju projektach, które obejmują 
szkolenia współfi nansowane ze środków w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Wyszukiwarka umożliwia znalezienie 
ofert według profi lu (szkolenia lub studia podyplomowe), termi-
nów realizacji, województw czy miejscowości, w których będą się 
odbywały zajęcia;

5.5. Gdzie szukać informacji o szkoleniach 5 5 Gdzie szukać informacji o szkoleniach

finansowanych z funduszy unijnych?
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 – www.efs-szkolenia.com.pl – Baza aktualnych szkoleń dofi nanso-
wanych lub fi nansowanych przez Unię Europejską. Szkolenia EFS 
(w tym, e-learning) organizowane są dla przedsiębiorców, osób 
bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy;

 – www.wup.kielce.pl/pokl - strona poświęcona wdrażaniu kom-
ponentu regionalnego PO KL na terenie województwa święto-
krzyskiego, zawierająca informacje dotyczące realizowanych na 
terenie województw projektów wraz z opisem oferowanych w ich 
ramach form wsparcia oraz dane niezbędne do nawiązania kon-
taktu z projektodawcami.

W Polsce powstała sieć 52 Regionalnych Ośrodków Europej-

skiego Funduszu Społecznego. Celem ich działania jest rozwijanie 
kompetencji potencjalnych projektodawców związanych z wykorzy-
staniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny. Regionalne 
Ośrodki EFS ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp 
do informacji o możliwościach wykorzystania środków z EFS i fachowo 
wspierają potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania 
projektów.

W naszym województwie funkcjonują dwa Regionalne Ośrodki 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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VI. WYKAZY INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH 

W OBSZARZE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
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6.1. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ 
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE

Lp. Nazwa
Adres

telefon / fax
e-mail/www

1.
Urząd Marszałkowski

Województwa 
Świętokrzyskiego

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Biuro Obsługi 
Interesantów

tel. (41) 342-15-30 

e-mail: obsluga.interesan-
tow@sejmik.kielce.pl
www.sejmik.kielce.pl

www.bip.sejmik.kielce.pl

2. Kuratorium Oświaty
w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

tel.(41) 342-16-34
fax (41) 344-88-83

kurator@kuratorium.
kielce.pl

www.kuratorium.kielce.pl   

3.

Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego
Biuro Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki

ul. Jagiellońska 70 
25-956 Kielce

tel.   (41) 335 05 02
        (41) 335 06 03
        (41) 335 06 11
fax  (41) 335 06 07

sekretariat@pokl.sbrr.pl
infobiuro@pokl.sbrr.pl

www.pokl.sbrr.pl

Informacje podane w niniejszym rozdziale

są zgodne ze stanem na dzień 31.10.2011 r.
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6.2. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
e-mail: wup@wup.kielce.pl

Komórka organizacyjna Telefon

SEKRETARIAT 41 36-41-600
fax  41 36-41-666

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA
KARIERY ZAWODOWEJ 41 36 41 610

WYDZIAŁ BADAŃ  I  ANALIZ   RYNKU  PRACY 41 36 41 612

Zespół ds. Statystyki i Analiz 41 36 41 613

Obserwatorium Rynku Pracy 41 36 41 612
41 36 41 614

WYDZIAŁ OBSŁUGI RYNKU PRACY 41 36 41 609

Zespół ds. Pośrednictwa Pracy 
i Obsługi Instytucji Rynku Pracy

  - doradca i asystent EURES,
  - sprawy dot. Rejestru Instytucji Szkoleniowych 

 i Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

41 36 41 611
41 36 41 607

Zespół ds. Koordynacji 
Systemów Zabezpieczenia Społecznego 41 36 41 609

WYDZIAŁ POLITYKI RYNKU PRACY 41 36 41 621

Oddział ds. Polityki Rynku Pracy, 
Projektów i Promocji EFS

   - stanowisko ds. naboru i oceny wniosków,
  - stanowiska ds. obsługi projektów 

41 36 41 620, 41 36 41 625
41 36 41 624, 41 36 41 636

Oddział ds. Finansowej Obsługi 
i Monitorowania Projektów EFS
- stanowiska ds. monitorowania

- stanowiska ds. fi nansowej obsługi projektów

41 36 41 626, 41 36 41  627
41 36 41 630-633, 41 36 41 644

41 36 41 620

Oddział ds. Kontroli  Projektów EFS 41 36 41 634
41 36 41 635
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6.3. POWIATOWE URZĘDY PRACY 

Lp. PUP Nr telefonu Nr faksu Adres

1.  Busko-Zdrój
41 378 30 54

378 80 55
370 91 10

41 370 91 20 ul. Różana 2
28-100 Busko-Zdrój

2.  Jędrzejów 41 386 54 92 41 386 38 93 ul. Okrzei 49B
28-300 Jędrzejów

3.  Kazimierza 
Wielka 41 352 29 91 41 352 20 14 ul. Partyzantów 29

28-500 Kazimierza Wielka

4.  Kielce MUP 41 340 60 55 41 340 60 80 ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

5.  Kielce PUP 41 367 11 07
367 11 00 41 367 11 99 ul. Kolberga 4

25-620 Kielce

6.  Końskie 41 372 63 63
372 67 01 41 372 63 63 ul. Spółdzielcza 3

26-200 Końskie

7.  Opatów 15 868 03 00 15 868 03 13 ul. Partyzantów 13
27-500 Opatów

8.  Ostrowiec 
 Świętokrzyski

41 265 42 08
265 42 09
 265 44 57

41 263 33 40
Al. 3-go Maja 36

27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski

9.  Pińczów 41 357 26 40 41 357 52 88 ul. Złota 7
28-400 Pińczów

10.  Sandomierz 15 644 14 45
644 14 50 15 644 15 05 ul. Mickiewicza 34

27-600 Sandomierz

11.  Skarżysko- 
 Kamienna 41 251 73 00 41 251 73 06

ul. 1-go Maja 105
26-110 Skarżysko-

Kamienna

12.  Starachowice 41 273 62 00 41 273 62 60 ul. Radomska 76
27-200 Starachowice

13.  Staszów 15 864 38 85 15 864 25 06 ul. Szkolna 4
28-200 Staszów

14.  Włoszczowa 41 394 35 40 41 394 37 65 ul. Strażacka 11
29-100 Włoszczowa
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6.4. ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP
ul. Sienkiewicza 36, 25-507 Kielce

tel. 041 343-13-54,  fax 041 343-13-55,
e-mail: swietokrzyska@ohp.pl

www.swietokrzyska.ohp.pl

Jednostki organizacyjne Adres /Telefon 

CENTRUM EDUKACJI 
I PRACY MŁODZIEŻY

Mobilne Centrum Informacji 
Zawodowej

Młodzieżowe Biuro Pracy 
w Kielcach

ul. Klembowskiego 3, 
25-821 Kielce – Słowik

tel./fax (41) 345 99 84, wew. 15
mciz.kielce@ohp.pl

Klub Pracy w Kielcach

ul. Paderewskiego 31, 25-004 Kielce,
tel. (41) 341-53-74
fax (41) 344 46 11

kp.kielce@ohp.com

Młodzieżowe Biuro Pracy 
Filia w Busku – Zdroju

ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko – Zdrój
tel./fax (41) 370 32 84 

Klub Pracy w Starachowicach 
ul. Hutnicza 10, 27-200 Starachowice

tel./fax (41) 274 85 06
osiw.starachowice.ohp.pl  

Klub Pracy w Mniowie
ul. Centralna 11, 26-080 Mniów

tel. (41) 373 70 35 
kp.mniow@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery
ul. Kościuszki 60, 28 – 100 Busko – Zdrój

tel./fax (41) 370 82 84
mck.busko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery
ul. Przemysłowa 9,28-300 Jędrzejów

tel./fax (41) 386 13 59
 mck.jedrzejow@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel./fax (41) 265 13 30
mck.ostrowiec@ohp.pl
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Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Hutnicza 10, 27-200 Starachowice
tel.: (41) 274 85 06
fax (41) 274 10 22

mck.starachowice@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Rynek 31a
27-600 Sandomierz

tel./fax (15) 832 07 65
mck.sandomierz@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Niepodległości 77
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel./fax (41) 252 52 82
mck.skarzysko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery
ul. Armii Krajowej 10, 28-200 Staszów

tel./fax (15) 864 20 10
mck.staszow@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia i Wychowania
ul. Hutnicza 10, 27-200 Starachowice

tel./fax  (41) 274-85-06
osiw.starachowice@ohp.pl

Hufi ec Pracy 13-1

ul. Niepodległości 77,
26-110 Skarżysko – Kamienna

tel./fax  (41) 252-52-82
hufi ec.skarzysko@ohp.pl

Hufi ec Pracy 13-3
ul. Paderewskiego 31, 25-415 Kielce

tel.  (41) 344-46-11
hufi ec.kielce@ohp.pl

Hufi ec Pracy 13-5
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie 

tel./fax (41) 372-37-19
hufi ec.konskie@ohp.pl

Hufi ec Pracy 13-7
ul. Spółdzielcza 6, 28-400 Pińczów

tel. (41) 357-61-93
hufi ec.pinczow@ohp.pl

Środowiskowy Hufi ec Pracy
ul. Przemysłowa 9, 28-300 Jędrzejów

tel. (41) 386-21-64
 hufi ec.jedrzejow@ohp.pl
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Punkt Pośrednictwa Pracy

ul. Partyzantów 4
28 - 500 Kazimierza Wielka

tel./fax: (41) 350 10 70
e-mail: ppp.kazimierzawielka@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel./fax  (41) 265 16 85
ppp.ostrowiec@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy
ul. Okrzei 63, 28 - 300 Jędrzejów

tel./fax (41) 386 30 85
ppp.jedrzejow@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy
ul. Żwirki i Wigury 40, 28 - 400 Pińczów

tel./fax (41) 357 32 90
ppp.pinczow@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy

Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 
Opatów

tel./fax (15) 868 45 10
ppp.opatow@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy

os. Broniewskiego 7a
29 - 100 Włoszczowa

tel./fax: (41) 394 22 95
e-mail: ppp.wloszczowa@ohp.pl
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6.5. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

Lp. Nazwa
Adres

telefon / fax
www

1.

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego
Politechnika 

Świętokrzyska

ul. Al. Tysiąclecia PP 7
25-314 Kielce

tel. (41) 34 24 333
fax (41) 34 24 331

www.cku.tu.kielce.pl

2. Centrum Kształcenia 
Ustawicznego

ul. Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 265 34 67
www.ckuostrowiec.pl 

6.6. CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Lp. Nazwa
Adres

telefon / fax
www

1. Centrum Kształcenia 
Praktycznego

ul. Okrzei 63
28-300 Jędrzejów

tel./ fax (41) 386 17 97 
www.ckpjedrzejow.pl

2. Centrum Kształcenia 
Praktycznego

ul. Rogowskiego 14
27-200 Starachowice

tel.  (41) 275 38 65
fax  (41) 275 38 66

www.ckp.strefa.pl 

3. Centrum Kształcenia 
Praktycznego

ul. Tysiąclecia 20
26-110 Skarżysko

-Kamienna
tel./ fax (41) 252 53 32

www.ckpskarzysko.pl

4. Centrum Kształcenia 
Praktycznego

ul. Koszarowa 7
28-200 Staszów

tel./ fax (15) 864 39 65
www.ckp.staszow.com 
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6.7. ORGANIZACJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO RZEMIOSŁA

Lp. Nazwa 
Adres

telefon / fax
www

IZBY RZEMIEŚLNICZE

1.
Izba Rzemieślników
i Przedsiębiorców 

w Kielcach 

ul. Warszawska 34 (IV piętro)
25-312 Kielce

tel. (41) 344 76 53
fax (41) 344 93 79

www.izbarzemieslni-
cza.pl

CECHY

1.
Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców
w Busku-Zdroju

ul. Partyzantów 22
28-100 Busko-Zdrój
tel. (41) 378 21 34 

---

2.
Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców
w Jędrzejowie

ul. Kielecka 16
28-300 Jędrzejów
tel. (41) 368 22 19 

---

3.
Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców
w Kazimierzy Wielkiej

ul. Okrężna 9
28-500 Kazimierza Wielka

tel. (41) 352 13 63 
---

4.

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców 

Branży Budowlanej 
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 Kielce

tel. (41) 344 80 97 
---

5.

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców Bran-

ży Spożywczej 
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 Kielce

tel. (41) 344 11 43
fax (41) 344 71 67 wew. 25

www.cech.kielce.pl 

6.
Cech Rzemiosł Różnych

i Przedsiębiorców 
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 Kielce

tel. (41) 344 73 29
---
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7.
Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców 
w Końskich

Pl. Kościuszki 4
26-200 Końskie

tel. (41) 372 24 66
---

8.
Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców 
w Opatowie

ul. Sienkiewicza 4
27-500 Opatów

tel. (15) 868 21 48
---

9.
Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców
w Ostrowcu Św.

ul. Sienkiewicza 63
27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 262 69 87

www.cechostrowiec.
pl 

10. Cech Rzemiosł Różnych
w Pińczowie

ul. Kościuszki 10
28-400 Pińczów

tel. (41) 357 20 11
---

11.
Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców
w Sandomierzu

ul. Jakubowskiego 5
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832 22 24

---

12.
Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców
w Skarżysku- Kam.

ul. Rzemieślnicza 6
26-110 Skarżysko-Kam.tel. 

(41) 251 26 47
---

13.
Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców
w Starachowicach

ul. Rzemieślnicza 1
27-210 Starachowice

tel. (41) 274 55 46
---

14.
Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców 
w Staszowie

ul. Świerczewskiego 4
28-200 Staszów

tel. (15) 864 40 41
---

15.
Cech Rzemieślników

i Przedsiębiorców
we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 2/212
29-100 Włoszczowa
tel, (41) 394 32 55

---
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6.8. SZKOŁY WYŻSZE

Lp. Nazwa Uczelni
Adres

telefon / fax
www

SZKOŁY WYŻSZE PUBLICZNE

1.
Uniwersytet 

Jana Kochanowskiego 
w Kielcach

ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce

tel. (41) 34 97 294 
www.ujk.kielce.pl 

2.
Filia UJK 

w Piotrkowie 
Trybunalskim

ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb. 

tel. (44) 73 27 400
www.ujk.kielce.pl 

3. Politechnika 
Świętokrzyska

al. Tysiąclecia P. P. 7
25-314 Kielce

tel.(41) 34 24 444; 
34 24 445

fax (41) 34 42 997

www.tu.kielce.pl

4.
Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Sandomierzu

ul. Schinzla 13a, 
27-600 Sandomierz
tel.  (15) 644 60 06
fax  (15) 644 60 06

www.pwszsando-
mierz.republika.pl

SZKOŁY WYŻSZE NIEPUBLICZNE

1.
Wyższa Szkoła 

Handlowa
im. B. Markowskiego 

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce

tel. (41) 368 51 29
fax (41) 331 74 10

www.wsh-kielce.
edu.pl

2.
Wyższa Szkoła 

Ekonomii i Prawa 
im. prof. E. Lipińskiego           

ul. Jagiellońska 109A
25-713 Kielce

tel. (41) 345 52 56
www.wseia.edu.pl 

3. Wszechnica 
Świętokrzyska   

ul. E. Orzeszkowej 15
25-435 Kielce 

tel. (41) 331 72 38 
fax (41) 331 12 44

 www.ws.edu.pl 

4. Wyższa Szkoła 
Administracji Publicznej      

ul. Staff a 7
25-410 Kielce 

tel. (41) 368 66 61, 
368 60 77

www.wsap-kielce.
edu.pl
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5.
Wyższa Szkoła 
Umiejętności 
im. S. Staszica 

ul. Wesoła 52 
25-353 Kielce

tel. (41) 344 52 64
fax (41) 344 98 68 

www.wsu.kielce.pl 

6. Świętokrzyska Szkoła 
Wyższa

ul. Zagnańska 65
25-528 Kielce

tel. (41) 362 30 12
fax (41) 332 74 51

www.ssw.edu.pl

7.
Wyższa Szkoła 

Ekonomii, Turystyki 
i Nauk Społecznych

ul. mjr Jana Piwnika 
„Ponurego”

25-666 Kielce
tel. (41) 345 85 88 

www.etins.edu.pl 

8.
Wyższa Szkoła Technik 

Komputerowych
i Telekomunikacji

ul. Świętokrzyska 15
25-432 Kielce

tel. (41) 362 61 57 
www.wstkt.pl 

9. Wyższe Seminarium 
Duchowne

ul. Jana Pawła II 7
 25-025 Kielce

tel. (41) 368 02 96
www.wsd.kielce.pl

10. Świętokrzyski Instytut 
Teologiczny

ul. Jana Pawła II 7
 25-013 Kielce

 tel. (41) 341 56 57

www.studia.kielce-
live.pl

11.
Wyższa Szkoła 
Umiejętności 
Zawodowych

ul. 1-go Maja 10
28-800 Pińczów

 tel. (41) 357 31 12 
www.wsuz.pl 

12. Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości 

ul. Akademicka 12
 27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 266 69 73
fax (41) 263 21 10 

 www.wsbip.edu.pl

13.

Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-

-Przyrodnicza 
Studium Generale 

Sandomiriense

ul. Krakowska 26 
27-600 Sandomierz
 tel. (15) 832 22 84 

www.wshp.sando-
mierz.pl

14.
Nauczycielskie Kolegium 

Języków Obcych
w Sandomierzu 

ul. Mariacka 1
27-600 Sandomierz 

tel. (15) 832 3739

www.nkjo.sando-
mierz.net
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6.9. UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

Lp.
Nazwa Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku

Adres

telefon / fax
www

1.
Świętokrzyski 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku

ul. ks. P. Ściegiennego 2
25-369 Kielce, 

tel. (41) 361 00 05

www.sutw.wsu.kielce.
pl

2.
Sandomierski 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku

ul. Krzyżewskiego 3
27-600 Sandomierz, 

tel. (15) 832 60 81 w. 301

www.wshp.sando-
mierz.pl 

3.
Starachowicki 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

ul. Kochanowskiego 5
27-200 Starachowice 

tel. (41) 275 45 04
www.utwstar.bloog.pl  

4.

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku przy Wyższej 

Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości

w Ostrowcu Św.

ul. Akademicka 12
27-400 Ostrowiec Św.

tel. (41) 260 40 41
www.wsbip.edu.pl 

6.10. REGIONALNE OŚRODKI 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Lp. Nazwa
Adres

telefon / fax
e-mail/www

1. Regionalny Ośrodek EFS

ul. Śniadeckich 30/5
25-366 Kielce

tel. 41 361 04 92
wew. 22, 24

info_kielce@roefs.pl 
www.kielce.roefs.pl 

2. Regionalny Ośrodek EFS

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Św.

tel. 41 263 01 54
fax 41 263 01 54

info_ostrowiecswietokrzy-
ski@roEFS.pl

www.ostrowiecswieto-
krzyski.roefs.pl
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6.11. PODMIOTY WPISANE 
DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

LP. NAZWA INTYTUCJI ADRES/TELEFON/FAX E-MAIL

POWIAT BUSKI

1. „Kombi – Fix”
28-100 Busko Zdrój

Mikułowie 111
tel. 792 845 290

kombi.fi x@interia.pl

2. Nauka jazdy „Przemek”
Przemysław Grzanka

28-100 Busko-Zdrój
Os. Świerczewskiego 8/52

tel. 501 059 623

naukajazdy.przemek@
op.pl

3. Ośrodek Szkolenia
Tadeusz Trela

28-100 Busko-Zdrój
ul. Langiewicza 47

tel. 609 601 304
606 228 373

trela3@poczta.onet.pl

4. POLKONECT
28-100 Busko Zdrój
ul. Boh. Warszawy 7

tel. 41/ 378 14 04
busko@polkonect.pl

5.
Szkoła Języków Obcych 

„LANGUAGE STUDY CENTRE” 
Bartosz Bugaj

28-100 Busko-Zdrój
ul. Piłsudskiego 11/9

tel. 533 617 777

bartek.bugaj@gmail.
com

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

1.

„Automix” s.c. 
Barański Wiesław, 

Bąk Krzysztof, 
Marcinkowski Karol

28-300 Jędrzejów
Sudół 103 A

tel. 41/ 360 06 35

karol.marcinkowski@
idea.net.pl

2.
Centrum Kształcenia 

Praktycznego 
w Jędrzejowie

28-300 Jędrzejów
ul. Okrzei 63

tel. 41/ 386 17 97
ckp.jedrzejow@wp.pl

3.

Centrum Szkoleń 
Wielozawodowych DELTA 

Pracownia Badań 
Psychologicznych DELTA

28-300 Jędrzejów
ul. Kopernika 17
tel. 509 450 596

cswdelta@csw-delta.pl

4.

Ośrodek Kształcenia 
Wielozawodowego „Alfa” 
Kokoszka J., Kokoszka D. 

Spółka jawna

28-300 Jędrzejów
ul. 11 Listopada 73
tel. 41/ 386 33 54

alfa453@wp.pl

5.
Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego 
Maciej Kamiński

28-300 Jędrzejów
ul. Reymonta 20
tel. 41/ 386 51 28

okzmk@wp.pl

6. SUKCES CONSULTING
Sp. z o.o.

28-300 Jędrzejów
ul. Jasionka 49

tel. 41/ 241 32 31

sc@sukces-consulting.
pl
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7.
Szkoła Języków Obcych 

i Tłumaczenia „ARA” 
Maria Smorąg

28-300 Jędrzejów 
ul. Piaski 19

tel. 41/ 386 27 33
506 931 349

arapiaski@gmail.com

8.
Wielozawodowe Centrum 

Szkolenia „u Sławka” 
Sławomir Klamka

28-300 Jędrzejów
Plac T. Kościuszki 19

tel. 602 752 690

uslawka@poczta.onet.
pl

9.
Wiesław Barański Centrum 

Szkolenia Wielozawodowego 
„Automix”

28-300 Jędrzejów
Sudół 103 A

tel. 41/ 386 55 04,
602 177 758

WB103A@wp.pl

POWIAT KAZIMIERSKI

1.
Biuro Usług  Technicznych 

BEZPIECZEŃSTWO 
Dorota Bochenek

28-500 Kazimierza Wlk.
ul. Przemysłowa 9
tel. 41/ 352 18 77

693 537 669

biuro.tech.j.b@wp.pl

2.
Centrum Edukacji 

Ustawicznej
Elżbieta Męcina Bednarek

28-350 Skalbmierz
ul. Kanonijska 7

tel. 41/ 352 00 39

ceuskalbmierz@poczta.
onet.pl

POWIAT KIELECKI

1. AEROKLUB KIELECKI
26-001 Masłów

ul. Jana Pawła II 9
tel. 41/ 311 07 06

info@aeroklub.kielce.pl

2.
„ARES” 

Wielobranżowa 
Spółdzielnia Socjalna

26-065 Piekoszów
ul. Czarnowska 54
tel. 41/ 310 05 57

spoldzielniasocjalna@
vp.pl

3.
Centrum Szkolenia B.O.T. 

Bezpieczeństwo-Ochrona-
-Taktyka Andrzej Marczak

26-021 Daleszyce
Marzysz II 20 B

tel. 606 966 251

andrzej@kravmaga-sa-
moobrona.pl

4.
Dom dla 

niepełnosprawnych 
w Piekoszowie

26-065 Piekoszów
ul. Czarnowska 2 A
tel. 41/ 306 13 55

naszdom@kielce.opo-
ka.org.pl

5. Fundacja Rozwoju 
Regionu Pierzchnica

26-015 Pierzchnica
ul. Szkolna 28

tel. 41/ 353 81 67

frrpierzchnica@interia.
pl

6. Fundacja 
Równych Szans

26-050 Zagnańsk
Kajetanów 23

tel. 41/ 301 13 63
500 836 314

biuro@fundacja-rs.
org.pl

7.
INSTYTUT PROMOCJI 
I ROZWOJU BIZNESU 

Grzegorz Kukla

26-050 Zagnańsk
Kajetanów 23

tel. 500 836 314

grzegorz.kukla@job-
s4you.pl
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8. „J&M AGENCY” 
Dariusz Janik

25-900 Kielce
Domaszowice 129

tel. 692 847 326
biuro@jmagency.eu

9. Justyna Goliat 
Doradztwo Unijne

26-025 Łagów
ul. Rakowska 3

tel. 507 298 997
j.goliat@op.pl

10.

KURSY I SZKOLENIA 
PRACOWNIKÓW LEŚNYCH 

„DRWAL” 
mgr inż. Zbigniew Mleczko

26-020 Chmielnik
ul. Przemysłowa 3

tel. 604 278 583

zbigniew.mleczko@
wp.pl

11.
Language Study Centre s.c. 

Justyna Zamojska, 
Izabela Gudwańska

28-100 Chmielnik
ul. Furmańska 1 A
tel.  694 432 412,

695 439 330

jzam1@o2.pl

12. Marcin Jakóbczyk
– BEST MUSIC

26-001 Masłów Pierwszy
ul. Leśna 44 A

tel. 516 064 700
jakobczyk@onet.eu

13. Pro-Inspiracja.pl 
Rafał Graczkowski

26-004 Bieliny Kapitulne
ul. Starowiejska 67 A

tel. 506-366-525
biuro@pro-inspiracja.pl

14. Projekt 
Paweł Walczyszyn

26-004 Bieliny
Lechów 137 A

tel. 41/ 343 01 24
507 048 678

biuro@inicjatywalokal-
na.pl

15.
Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 
Jarosław Dudzik

25-900 Kielce
Cedzyna 129

tel. 790 452 382
jaroslawdudzik@wp.pl

16.
Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 
Mariola Dudzik

26-001 Masłów
Wola Kopcowa

ul. Świętokrzyska 118
tel. 790 380 390

---

17. Szkoła Jazdy 
Piekoszów

26-065 Piekoszów
ul. Jarzębinowa 7
tel. 41/ 306 22 58,

602 444 251

szkolajazdypiekoszow@
op.pl

18.

Szkoła Języków 
Obcych Europa College 

Katarzyna 
Stachowicz-Pastuszka

28-100 Chmielnik
ul. Rynek 26

tel. 41/ 354-26-86
europa-college@wp.pl

19. Venus Karolina Mazurek
26-085 Miedziana Góra

Kostomłoty Pierwsze 195 B
tel. 793 903 330

stylizacja3@wp.pl

20. WALDEMAR ŻBIK

26-026 Morawica
Wola Morawicka,
ul Tarnowska 96
tel. 663 069 976

wzbik@szkoleniaes.pl
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MIASTO KIELCE

1. AA Consulting 
Agata Janiszewska - Skowron

25-437 Kielce
os. Na Stoku 17/18

tel. 504 020 713

aa.consulting@gazeta.
pl

2.
„ANGLOCITY” 

Nauczanie Języka 
Angielskiego, Szymon Frąk

25-546 Kielce
ul. Toporowskiego 57B

tel. 880 909 350
kontakt@anglocity.pl

3. Ascend 
Justyna Saganowska

25-435 Kielce
ul. Zapolskiej 23/33

tel. 691 405 806
ascend@bhp.kielce.pl

4.

BCO Biuro doradztwa 
biznesowego  

A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka, 
Spółka jawna

25-751 Kielce
ul. Kryształowa 4
tel. 41/ 345 02 39

biuro@bco24.eu

5. Best For You 
Sebastian Umański

25-437 Kielce
Os. Na Stoku 50 B/26

tel. 500 726 267
info@bestforyou.com.pl

6.
BHP-SERWIS-FIRMA 

SZKOLENIOWA 
Wójcik Jolanta

25-435 Kielce
ul. Orzeszkowej 44/34

tel. 41/ 332 01 99,
500 786 499

bhp_serwis@poczta.fm

7. Biuro Organizacyjno-Doradcze 
„KLUB 102”, Jerzy Grześ

25-378 Kielce
ul. Zgoda 8/1

tel. 41/ 362 99 20
biuro@klub102.kielce.pl

8.
Biuro Rachunkowe 

BIUREX s.c. 
Ryszard i Michał Cielibała

25-614 Kielce
ul. 1-go Maja 103
tel. 41/ 335 83 83

info@biurex.pl

9. BP Bartosz Prońko
25-017 Kielce

ul. Paderewskiego 8 A/5
tel. 664 773 754

biuro@sc-horeca.eu

10. CARITAS Diecezji Kieleckiej

25-013 Kielce
ul. Jana Pawła II 3
tel. 41/ 344 52 82,

041/ 344 67 28

kielce@caritas.pl

11. CEK Spółka z o.o.
25-714 Kielce

ul. Podklasztorna 103 B/7
tel. 607 944 800

wmarciniak@cek.kielce.
pl

12.
Centrum Doradztwa 

i Edukacji
Sylwia Obara

25-520 Kielce
ul. Targowa 16A/75

tel. 530 985 524
---

13. Centrum Językowe 
„Progress”

25-437 Kielce
Os. Na Stoku 50 B/15

tel. 41/ 375 36 10
602 159 366

cjprogress@wp.pl
konskie@helendoron.pl
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14.
Centrum 

Kosmoenergetyki
„ERA WODNIKA”

25-731 Kielce
ul. Słoneczna 34/39 

tel. 41/335 93-78
507 174 786

tadeuszsic@interia.pl

15.
Centrum Kształcenia 

Dorosłych LIBER 
Agnieszka Juda

25-312 Kielce
ul. Warszawska 34
tel. 41/ 344 11 50

miree@wp.pl

16.
Centrum Kultury 

Hiszpańskiej 
„SALAMANCA”

25- 310 Kielce
ul. Kościuszki 18/22/14

tel. 41/ 368 26 79
marta.basiak@wp.pl

17.
Centrum Oświatowo

-Wychowawcze 
„Edukacja”  Sp. z o.o.

25-503 Kielce
ul. Panoramiczna 3/13

tel. 41/  344 57 66
biuro@szkoly.kielce.pl

18. Centrum Studiów 
Samorządowych

25-335 Kielce
ul. Jarońskich 20
tel. 41/ 344 19 00

kielce@css.org.pl

19. Centrum Systemów 
Komputerowych ZETO S.A.

25-366 Kielce
ul. Śniadeckich 31
tel. 41/ 364 22 00

sekretariat@zeto-kielce.
com.pl

20.

Centrum Szkolenia 
Bezpieczeństwo 

Ochrona Taktyka 1 
Jerzy Kret

25-705 Kielce
ul. Dolomitowa 5/55

tel. 600 589 772

jerzy@kravmaga-samo-
obrona.pl

21.

Centrum Szkoleniowe 
Masażu bio-mas, Gabinet 

Odnowy Biologicznej 
Anna Głuszek

25-306 Kielce
ul. Warszawska 10/1

tel. 41/ 314 41 54
masaz-kielce@o2.pl

22.
Centrum Tłumaczeń, 
Doradztwa i Edukacji 

PRAGMATIC

25-531 Kielce
ul. Warszawska 49/50

tel. 41/ 368 76 22
pragmatic@home.pl

23. „COMPUTEX”  
Barbara Pilawa i S-ka

25-011 Kielce
ul. Kapitulna 5

tel. 41/ 343 00 08

computex@pro.onet.pl;
jola@computex.net.pl

24. „CONTACT”  
School of English

25-339 Kielce
ul. Zagórska 19/19
tel. 41/ 368 21 59,

604 462 658

pscontact@eranet.pl

25. „DAK”  
Dariusz Kiciak

25-015 Kielce
ul. Złota 23/401

tel. 41/ 347 22 60
dak@dak.pl

26.
Dom Doradztwa 

Biznesowego „MM” 
Monika Kamila Majcher

25-303 Kielce
ul. Rynek 5

tel. 41/ 368 00 09
biuro@ddbmm.pl
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27.
E.C.T. Edukacja 
Kariera Praca 

Iwona Naszydłowska

25-114 Kielce
ul. Ks. P. Ściegiennego 99/35

tel. 41/ 343 17 84

iwona.naszydlowska@
wp.pl

28.
English 4 You Kursy 
Języków Obcych, 
Trębicki Grzegorz

25-363 Kielce
ul. Wesoła 37 A/3
tel. 41/ 343 50 62;

502 080 751

grzegorz.trebicki@
english4you.pl

29. EP- Personel i Organizacja, 
Ewa Pióro

25-510 Kielce
ul. Piotrkowska 12 lok. 1006

tel. 608 741 341

sekretariat@ep-perso-
nel.com

30.
EPRD Biuro Polityki Gospo-

darczej i Rozwoju 
Regionalnego Sp. z o.o.

25-604 Kielce
ul. Szkolna 36 A

tel. 41/ 345 32 71
eprd@eprd.pl

31.
Europejska Agencja 

Rozwoju Sp. J. 
Kopik i Wspólnicy

25-553 Kielce
ul. Klonowa 55/34
tel. 41/ 346 13 42

sekretariat@eurodota-
cje.pl

32.

Firma Edukacyjno
-Szkoleniowa 

„TANTUS” 
Góralska Elżbieta

25-502 Kielce
ul. Paderewskiego 37/39B/35

tel. 41/ 345 38 73
501 734 817

eg_tantus@interia.pl

33.
Firma Handlowo-
-Usługowa DELTA 

Lidia Jabłońska

25-312 Kielce
ul. Warszawska 34
tel. 41/ 344 35 26

lidia.jablonska@delta-
-kielce.pl

34.
Firma handlowo-
-usługowa „VEGA” 

Jacek Sęk

25-531 Kielce
ul.  Warszawska 47/129

tel. 41/ 343 27 20
biuro@vega.kielce.pl

35.
Firma Usługowo-
Handlowa DELTA 

Agnieszka Karpacz

25-312 Kielce
ul. Warszawska 34
tel. 41/ 344 35 26

biuro@delta-kielce.pl

36. Fundacja 
im. Stanisława Staszica

25-314 Kielce
Aleja Tysiąclecia P. P 7C/211

tel. 41/ 342 43 07
staszic@tu.kielce.pl

37.
Gabinet 

Kosmetyczny 
Agnieszka Kruk

25-561 Kielce
Os. Sieje 4/38

tel. 41/ 346 20 95
784 612 131

aguniakruk@vp.pl

38.

„Gazela” Kosmetyczne 
Centrum Dystrybucyjno 

– Szkoleniowe 
Edyta Bieniek

25-384 Kielce
ul. Kochanowskiego 26/42

tel. 604 055 821
gazelah@wp.pl

39. Global Village
Sp. z o.o.

25-035 Kielce
Aleja Legionów 42
tel. 41/ 362 13 93

offi  ce@gv.edu.pl
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40. Grupa GT Ochrona 
Tadeusz Glita

25-619 Kielce
ul. Chałubińskiego 42/29

tel. 41/ 366 42 21
tadeusz@grupagt.pl

41.

3 G GRUPA, Szkolenia 
Doradztwo Reklama S.C. 

Andrzej Sapikowski 
i Aleksandra Sapikowska

25-211 Kielce
ul. Świętojańska 15
tel. 41/ 362 02 98

biuro@3ggrupa.pl

42. Instytut Innowacji i Biznesu 
Magdalena Gołdzińska

25-008 Kielce
ul. Staszica 1

tel. 41/ 368 06 99
biuro@ibb.com.pl

43.
Interaktywne 

Centrum Biznesu 
Krzysztof Kalita

25-002 Kielce
ul. Sienkiewicza 65

tel. 796 548 507

krzysztofkalita@siew.
org.pl

44. International House 
Elżbieta Wojsa

25-353 Kielce
ul. Wesoła 33

tel. 41/ 343 02 58;
041/ 343 04 30

ih@ihkielce.com

45. Izba Rzemieślników  
i Przedsiębiorców

25-312 Kielce
ul. Warszawska 34
tel. 41/ 344 76 53

dyrektor@izbarzemiesl-
nicza.pl

46.
Kancelaria Doradcy Podat-
kowego Biuro Rachunkowe 

„Inter Kodex”

25-502 Kielce
ul. Paderewskiego 29/4

tel. 41/ 366 03 50,
041/ 344 71 82

d.papaj@interk.pl

47. Kielecka Szkoła Jazdy 
Agata Jaśkowska

25-018 Kielce
ul. Żytnia 14

tel. 41/ 361 18 97,
041/ 348 05 61

biuro@szkolajazdy.
kielce.pl

48.
Kielecka Szkoła Języków 

Obcych InterCollege 
Robert Jagiełło & Lech Zięcik

25-507 Kielce
ul. Sienkiewicza 38
tel. 41/ 368 25 28

ic@intercollege.pl

49.
Kieleckie Centrum Kształcenia 

Budowlanka
Sp. z o.o.

25-734 Kielce
ul. Jagiellońska 90
tel. 41/ 346 34 91

kck-budowlanka@wp.pl

50. Kolporter Sieci 
Handlowe Sp. z o.o.

25-528 Kielce
ul. Zagnańska 61

tel. 41/ 367 84 02-03
---

51.
Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach

25-324 Kielce
ul. Sandomierska 81

tel. 41/ 365 32 04
041/ 365 32 90

kw@straz.kielce.pl

52.
Language House 
Szkoła Językowa 

Michał Zboś

25-516 Kielce
Al. IX Wieków Kielc 2 A

tel. 41/ 343 23 83
sekretariat@ih.szkola.pl
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53. LTA Polonia 
Monika Wojtala

25-040 Kielce
ul. Pakosz 53

tel. 41/ 37 38 400
---

54.
Małgorzata Mastyna – Bursig 

Pracownia Florystyczna; 
Kwiaciarnia „Pod Zegarem”

25-730 Kielce
ul. Mielczarskiego 74

tel. 889 113 029
501 789 818

podzegarem@kwiaty.
kielce.pl

55. „Marksoft”
Marek Kundera

25- 512 Kielce
ul. Warszawska 25 A

tel. 41/ 343 06 28,
041/ 343 12 52

biuro@marksoft.pl

56. Medison - 
Wojciech Maj

25-561 Kielce
ul. Witosa 18

tel. 41/ 341 70 01,
601 545 875

wojciech.maj@medi-
son.info

57. MKEJ Konsorcjum Iustitia 
Instytut

25-002 Kielce
ul. Sienkiewicza 55
tel. 41/ 344 87 94

mkejiustitia@wp.pl

58. „Multiedukator” 
Sp. z o.o.

25-659 Kielce
ul. Gliniana 3/6
tel. 606 292 397

michal-bilski@o2.pl

59. „OGRÓD SERWIS”

25-118 Kielce
ul. Husarska 15

tel. 41/ 361 82 83
602 115 696

zielonestudiokielce@
op.pl

60.
One 2 One Mobilna 

Szkoła Językowa 
Justyna Chamerska

25-622 Kielce
ul. Lecha 6/17A 
tel. 509 110 134

one2one.angielski@
gmail.com

61.
Ośrodek Kształcenia 

i Promowania Kadr THETA 
Brzezińska Dorota

25-414 Kielce
ul. Warszawska 304

tel. 41/ 301 00 25
thetakielce@wp.pl

62.
Ośrodek Kształcenia Kadr 

HIPOKRATES 
Joanna Strzałka

25-352 Kielce
ul. Mickiewicza 10
tel. 41/ 341 52 65

hipokrateskielce@
poczta.onet.pl

63.
Ośrodek Kształcenia 

Ustawicznego AWANS 
w Kielcach

25-661 Kielce
ul. Helenówek 4

tel. 41/ 345 28 32
kursy@awans-szkoly.pl

64. Ośrodek Szkolenia ENIGMA 
s.c. Małgorzata i Artur Pluta

25-001 Kielce
ul. Paderewskiego 14

tel. 41/ 343 11 80
enigma@home.pl

65.
Ośrodek Szkolenia 

„MARKUS” 
Marek Pierzak

25-506 Kielce
Plac Niepodległości 1

tel. 041 335 84 81
markus-kc@o2.pl

66.
Ośrodek Szkoleniowy 
www.Centrum66.PL 

Zbigniew Kała

25-501 Kielce
ul. Sienkiewicza 66/5

tel. 41/ 335 89 89

centrum66@solex.
com.pl
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67.
OXFORD SCHOOL s.c. 
Elżbieta Kapel-Idzik, 

Sylwester Łodej

25-323 Kielce
Al. Solidarności 34
tel. 41/ 343 22 44

biuro@oxfordkielce.
com.pl

68. PanPol Sp. z o.o.
25-365 Kielce

ul. Słowackiego 1
tel. 41/ 368 15 71

panpol@panpol.com.pl

69.
Placówka Kształcenia 

Ustawicznego College 
Medyczny

25-305 Kielce
ul. Wesoła 19/3
Tel. 602 606 043

sekretariat@college-
-med.pl

70.
Politechnika Świętokrzyska

w Kielcach – Centrum 
Kształcenia Ustawicznego

25-314 Kielce
Aleja Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 7/104
tel. 41/ 342 43 33

iwona@cku.tu.kielce.pl

71.
Polski Czerwony Krzyż 
Świętokrzyski Zarząd 
Okręgowy w Kielcach

25-501 Kielce
ul. Sienkiewicza 68
tel. 41/ 344 27 36

kielce@pck.org.pl

72.

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Świętokrzyski

w Kielcach

25-007 Kielce
ul. H. Sienkiewicza 29

tel. 41/ 344 77 43
biuro@pttkkielce.pl

73. PPHU “LONG” Export Import 
Artur Obara

25-532 Kielce
ul. Nowowiejska 5/184

tel. 601 439 171
uniwerekck@o2.pl

74.

PRAHA Centrum Kształce-
nia Hornem dla Zawodów 

Wspierających Rehabilitację 
Sp. Użyteczności Publicznej  
Sp. z o.o.  Oddział w Polsce

25-125 Kielce
Plac Wolności 6/2
tel. 41/ 341 51 25

offi  ce@europeanaca-
demy.pl

75.
PROFESJA Centrum 

Kształcenia Kadr Sp. z o.o. 
Oddział w Kielcach

25-007 Kielce
ul. Sienkiewicza 30/4

tel. 41/ 341 59 86
kielce@profesja.edu.pl

76.
Profesjonalne Szkolenia 

Informatyczne
Sp. z o.o.

25-310 Kielce
ul. Kościuszki 11
tel. 41/ 343 05 80

info@psi.kielce.pl

77.

„PROJEKTANT” USŁUGI 
PROJEKTOWE I WYKONAWCZE 

Izabela Bijak; Akademia 
Zdrowia - Instytut 

Medycyny Holistycznej 
dr Izabela Bijak

25-825 Kielce
Zalesie 53

tel. 791 842 977
kursy@pijawki.org

78.
Prymus

Ośrodek Usług 
Dydaktycznych

25-635 Kielce
ul. Puscha 23/1
tel. 503 003 057

monique@poczta.
onet.pl

79.
Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowe „BONUS” 

Sobierajski Jerzy

25-322 Kielce
ul. Romualda 7/80

tel. 502 230 875
jsbonus@wp.pl



162

80.
Przedsiębiorstwo Realizacji 

Budownictwa i Usług 
„KOMBUD” Sp. z o.o.

25-650 Kielce
ul. Skrajna 76 A

tel. 41/ 346 03 10,
041/ 345 60 32

szkolenia@kombud-
-kielce.pl

81. Przedsiębiorstwo Usług 
Technicznych  SPAG

25-548 Kielce
ul. Orkana 28/57
tel. 41/ 362 58 24

spagkielce@poczta.
onet.pl

82.
Przedsiębiorstwo 
Usługowe Novum 

Zbigniew Grzybowski

25-512 Kielce
ul. Warszawska 5/30

tel. 41/ 368 40 55
602 643 705

novum@kielce.com

83. Przedsiębiorstwo Usługowe 
Skuza Daniel

25-519 Kielce
ul. Pocieszka 3

tel. 662 242 230

skuzadaniel9@gmail.
com

84. Region Świętokrzyski 
NSZZ „Solidarność”

25-502 Kielce
ul. Planty 16 A

tel. 41/  344 77 03
solidarnosc@home.pl

85.
ReMed Centrum 

Rehabilitacji 
Ewelina Ostrowska

25-310 Kielce
ul. Kościuszki 8
tel. 693 669 459

---

86. Salon Kosmetyczny 
„Pawie Oko”  Olga Pyk

25-406 Kielce
ul. Konopnickiej 5

tel. 507 803 798

kosmetyka-pawieoko@
o2.pl

87. sensuous-nails.pl 
Luiza Włoch

25-736 Kielce
ul. Grunwaldzka 43a/161

tel. 501 617 032
wlochl@buziaczek.pl

88. Sławomir Młynarczyk 
i Partnerzy

25-553 Kielce
ul. Klonowa 42B/41

tel. 517 703 555

slawek@kompetencje-
sprzedazowe.pl

89. Smart Aero Service 
Tomasz Malec

25-128 Kielce
ul. Wybraniecka 32

tel. 606 350 354
info@smartaero.pl

90. Speed Med Poland 
Michał Brelski

25-636 Kielce
ul. Massalskiego 20/12

tel. 511 549 094

speedmedpoland@
gmail.com

91. Staropolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa

25-002 Kielce
ul. Sienkiewicza 53
tel. 41/ 368 02 78

enn@siph.com.pl

92. Stowarzyszenie 
„Forum Pracodawców”

25-002 Kielce
ul. Sienkiewicza 68
tel. 41/ 344 80 80

fp@kielce.com

93. Stowarzyszenie 
Integracja i Rozwój

25-366 Kielce
ul. Śniadeckich 30/5

tel. 41/ 361 04 92
sir@sir.com.pl

94.

Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji 
Rzeczpospolitej Polskiej 

Oddział w Kielcach

25-501 Kielce
ul. Sienkiewicza 48
tel. 41/ 344 95 84

sitk.kielce@neostrada.
pl
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95.

Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce 

Oddział Okręgowy 
w Kielcach

25-528 Kielce
ul. Zagnańska 84 a
tel. 41/ 368 60 68,

368 66 03

szkolenia@kielce.skwp.
pl

96. Stowarzyszenie 
„Nadzieja Rodzinie”

25-711 Kielce
ul. Karczówkowska 36

tel. 41/ 366 94 04

sekretariat@nadziejaro-
dzinie.org.pl

97. Studio „DIANET” Aneta 
Agnieszka Wasińska

25-362 Kielce
ul. Cedzyńska 15
tel. 604 853 827

efny@interia.pl

98. Studio Stylistyczne
 Ewa Filipecka

25-702 Kielce
ul. Stokowa 5

tel. 507 164 940
ewafi lipecka@interia.pl

99. Studio Teatralno-Muzyczne 
JAZZ-CLUB Dorota Anyż

25-304 Kielce
ul. Duża 9

tel. 41/ 343 15 40,
604 465 532

dorotaanyz@onet.eu

100. „Style Nail”
B. Janczak

25-002 Kielce
ul. Sienkiewicza 51/2

tel. 41/ 344 49 50
biuro@stylenail.pl

101. Szkoła Jazdy
Chudy Andrzej

25-018 Kielce
ul. Żytnia 20/1

tel. 41/ 366 08 62,
602 299 279

szach@onet.pl

102.
Szkoła Jazdy 
„EXPRES” s.c. 

Jan i Jarosław Pluta

25-511 Kielce
ul. 1-go Maja 70

tel. 41/ 331 48 48,
502 236 170

---

103. Szkoła Jazdy „FART” Angiel-
ski Zbigniew

25-614 Kielce
ul. 1 Maja 113

tel. 41/ 345 62 25
biurofart@wp.pl

104.
Szkoła Jazdy 
„KRZYSZTOF” 
Krzysztof Bąk

25-019 Kielce
ul. Karczówkowska 10

tel. 41/ 361 51 02
---

105. Szkoła Jazdy „TOM” Tomasz 
Molendowski

25-014 Kielce
ul. Żelazna 47/51A/15

tel. 600 227 766
szkolajazdytom@o2.pl

106.
Szkoła Jazdy 

www.Centrum66.PL
Zbigniew Kała

25-501 Kielce
ul. Sienkiewicza 66/3

tel. 41/ 335 89 89

centrum66@solex.
com.pl

107.
Szkoła Zarządzania

 i Marketingu
Sp. z o.o.

25-562 Kielce
ul. Peryferyjna 15
tel. 41/ 362 48 29,

362 35 07

szim@wsh-kielce.edu.pl

108.
Świętokrzyska Agencja 

Rozwoju Regionu 
Spółka Akcyjna

25-502 Kielce
ul. Planty 16 C/3
tel. 41/ 344 33 16

sarr@sarr.org.pl
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109. Świętokrzyska 
Szkoła Wyższa

25-558 Kielce
ul. Zagnańska 65
tel. 41/ 362 30 18

swietokrzyska.szkola.
wyzsza@wp.pl

110.
Świętokrzyska 

Wojewódzka Komenda 
Ochotniczych Hufców Pracy

25-507 Kielce
ul. Sienkiewicza 36
tel. 41/ 343 13 55

swietokrzyska@ohp.pl

111.
Świętokrzyskie 

Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach

25-431 Kielce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42

tel. 41/ 362 48 99
scdn@scdn.pl

112.
Świętokrzyskie Centrum 

Edukacji i Rozwoju 
Krzesisława Wrona

25-370 Kielce
ul. Żeromskiego 30
tel. 41/ 362 92 47

biuro@sceir.edu.pl

113.
Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji i Transferu 
Technologii Sp. z o.o.

25-528 Kielce
ul. Zagnańska 84
tel. 41/  343 29 10

biuro@it.kielce.pl

114.

Świętokrzyskie 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Aktywizacji Zawodowej

i Pomocy Młodzieży

25-661 Kielce
ul. Helenówek 2

tel. 41/ 345 28 32
kursy@szkoly-kielce.pl

115.
Towarzystwo Wiedzy 

Powszechnej Oddział Re-
gionalny w Kielcach

25-007 Kielce
ul. Sienkiewicza 19
tel. 41/ 344 95 81,

41/ 344 63 50

biuro@twp.kielce.pl

116.
Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego 
w Kielcach

25-033 Kielce
ul. Ściegiennego 2
tel. 41/ 365 51 02

wdk@wdk-kielce.pl
nowacka@wdk-kielce.pl

117. Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Kielcach

25-420 Kielce
ul. Domaszowska 141 B
tel. 41/ 368 03 50 do 52,

41/ 368 10 21

sekretariat@word.
kielce.pl

118.
Wojewódzkie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe w Kielcach

25-029 Kielce
ul. Krakowska 2

tel. 41/ 344 92 18
woprpagaj4@wp.pl

119.

Wyższa Szkoła Ekonomii 
i Prawa im. Prof. E. Lipińskie-

go w Kielcach – Centrum 
Kształcenia Ustawicznego

25-734 Kielce
ul. Jagiellońska 109A

tel. 41 366 93 53
cku@wseip.edu.pl

120. Wyższa Szkoła Handlowa 
im. B. Markowskiego

25-562 Kielce
ul. Peryferyjna 15
tel. 41/ 362 60 25

info@wsh-kielce.pl

121. Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach

25-950 Kielce
ul. Paderewskiego 55

tel. 41 366-47-91, 
41 366-48-61

zdz@zdz.kielce.pl

122.
Zakład Usług 
Technicznych 
SPAG-SERWIS

25-548 Kielce
ul. Orkana 28/57
tel. 41/ 362 58 24

spagkielce@poczta.
onet.pl
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123.
Zakład Usługowo-

Handlowy „HALBUD” 
Lesiak-Smyrak Halina

25-044 Kielce
ul. Dzika 14

tel. 41/ 332 22 82
halbud@wp.pl

POWIAT KONECKI

1. AGROEKSPERT 
Jan Wiaderny

26-200 Końskie
ul. Południowa 3/12

tel. 41/ 372 58 39
---

2.
Centrum Nauczania 

Języków Obcych “Asystent” 
Małgorzata Banasik

26-200 Końskie
ul. Ks. Granata 8B
tel. 41/ 371 80 34, 

602 739 602

asystent@kielce.com.pl

3.
J&M Progress 

Consulting 
Mariusz Brelski

26-212 Smyków
Przyłogi 134

tel. 512 019 166

mariuszbrelski@gmail.
com

4.
Koneckie Stowarzyszenie 

Wspierania 
Przedsiębiorczości

26-200 Końskie
ul. Mieszka I 1

tel. 41/ 375 14 55
kswp@kswp.org.pl

5. Konwent Spółka z o.o
26-200 Końskie

ul. Warszawska 52
tel. 41/ 372 60 98

info@kowent.com.pl

6.
Ośrodek Szkolenia 
Kierowców „KORA” 
Stanisław Nowek

26-220 Stąporków
ul. M. Reja 6

tel. 603 116 143

stanislaw@nowek.
com.pl

7.
Prospect Szkoła 

Języków Obcych 
Agnieszka Wójcik

26-200 Końskie
ul. 3 Maja 1

tel. 41/ 375 17 49
biuro@prospect.edu.pl

8. Szkoła Jazdy „LUKAS” 
Łukasz Lisowski

26-200 Końskie
ul. Armii Krajowej 2

tel. 668 337 660
lisu30@o2.pl

9. „Szkoła Jazdy 
Szcześniak”

26-220 Stąporków
ul. Piłsudskiego 101

tel. 662 037 992
s-szczesniak@o2.pl

10. Szkoła Jazdy “Wiraż” 
Majchrzak Marek

26- 200 Końskie
ul. Targowa 13 A

tel. 041 372 17 90,
602 266 906

dominik_majchrzak@
wp.pl

11.

Tłumacz Przysięgły Języka 
Niemieckiego Agnieszka 
Woźniak Szkoła Języków 
Obcych Biuro Tłumaczeń 

"SMART”

26-220 Stąporków
Niekłań Wielki

ul. Powstańców 1863 r. 10
tel. 41/ 374 40 86

kursy@smartszkola.pl

POWIAT OPATOWSKI

1. Centrum Rozwoju Przedsię-
biorczości „Ożarów” Sp. z o.o.

27-530 Ożarów
ul. Stodolna 1

tel. 15/ 861 10 87
crpo@ozarow.pl
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2.

Firma usługowa „POLMOT 2”; 
Centrum szkolenia 

i doskonalenia zawodowego 
kierowców, projektowanie 

Agata Nowocień

27-570 Iwaniska
ul. Opatowska 33
tel. 15/ 860 12 59

503 092 363

---

3. Szkoła Nauki Jazdy 
Emil Urban

27-530 Ożarów
ul. Różana 26

tel. 507 099 164
emil-urban@wp.pl

4. Świętokrzyskie Centrum 
Językowe Lidia Żak

27-500 Opatów
ul. Sienkiewicza 13
tel. 15/ 868 45 05

sekretariat@szekspir.
edu.pl

POWIAT OSTROWIECKI

1.
Agencja Rozwoju 

Lokalnego
Spółka z o.o.

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Sandomierska 26 A

tel. 41/ 249 50 01
arl@arl.ostrowiec.pl

2.
Biuro Turystyczno-

Usługowe „Horyzont” 
Marcin Perczak

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Jana Rosłońskiego 2

tel. 41/ 265 25 57
bphoryzont1@wp.pl

3.
Biuro Usług 

Turystycznych ADALBERT 
Kitliński Wojciech

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Iłżecka 71 D

tel. 41/ 263 29 86,
041/ 263 36 73

adalbert@adalbert.
com.pl

4.
„Centrum Biznesu
 i Promocji Kadr”

 Sp z o.o.

27-400 Ostrowiec Św.
Os. Stawki 55/21
tel. 41/ 247 66 76

cbpk@cbpk.pl

5.
Centrum Edukacji

i Doskonalenia Kadr „LIDER” 
Maj Wiesława

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Podstawie 20
tel. 510 603 463

ceidk1@o2.pl

6.

Centrum Kształcenia 
i Doskonalenia Zawodowego 
Kierowców  „KASKADER”s.c. 

Saba-Pietrzyk Anna, 
Pietrzyk Mirosław

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Targowa 9

tel. 41/ 266 54 24
biuro@kaskader.info.pl

7. Centrum Kształcenia 
Ustawicznego

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Sandomierska 26 A

tel. 41/ 265 34 67

ckuostrowiec@gmail.
com

8.
Centrum Rozwoju 

Zawodowego 
Katarzyna Frańczak

27-400 Ostrowiec Św.
ul. A. Fredry 29
tel. 605 397 128

katarzynafranczak2@
wp.pl

9. Fundacja 
„Pomocna dłoń”

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Sandomierska 26 A

tel. 41/ 249 50 01

10.
„INNOVASPAL” Ośrodek 
Profesjonalizacji Kadr 

Sp. z o.o.

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Sandomierska 26 A

tel. 41/ 248 15 55

innovaspal@ostrowiec.
biz.pl
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11.

„MAZ-MET” Zakład 
Transportu i Sprzętu 
- Ośrodek Szkolenia 

Kierowców i Operatorów 
Mazur Włodzimierz

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Sandomierska 26 A

tel. 41/ 248 00 35

mazmet.mazur@gmail.
com

12.
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

“AUTO-SAW”  
Sawicki Wiesław

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Iłżecka 91

tel. 41/ 266 56 85

autosaw@prawojazdy.
com.pl

13. „Serwis Kadr” 
Tomasz Mazur

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Iłżecka 20

tel. 41/ 389 49 00
510 440 559

tomasz@serwiskadr.pl

14.

Studium Kształcenia 
Zawodowego i Języków 

Obcych s.c.  Mirosław Krutina, 
Tomasz Krutina, 

Joanna Kostrzewa

27-400 Ostrowiec Św.
Aleja Jana Pawła II 63 B

tel. 41/ 262-40-67
biuro@skzijo.pl

15. Szkoła Jazdy 
PERFECT

27-400 Ostrowiec Św.
Osiedle Stawki 76/23

tel. 501 551 382 

przemyslawcielecki@
neostrada.pl

16. Szkoła Jazdy “Rywal” 
Maciej Lasota

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Aleja 3-go Maja 13

tel. 15/ 861 57 84
503 563 196

maciej.lasota@o2.pl

17.
Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. 

w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Słowackiego 19
tel. 41/ 262 05 43

szkola_zarzadzania@
poczta.onet.pl

18. Świętokrzyska 
Izba Gospodarcza

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Sandomierska 26 A

tel. 41/ 265 14 70

izbagospodarcza@
ostrowiec.biz.pl

19.
Wyższa Szkoła Biznesu 

i Przedsiębiorczości 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Akademicka 12
tel. 41/ 263 21 10

info@wsbip.edu.pl

20.
Zakład Produkcyjno-

-Handlowy “ADAX” 
Andrzej Pietrzykowski

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Kilińskiego 49 L
tel. 41/ 249 23 88

zphadax@poczta.onet.
pl

21. Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

27-400 Ostrowiec Św.
ul. Szymanowskiego11

tel. 41/ 247 80 00
kadry@zoz.ostrowiec.pl

POWIAT PIŃCZOWSKI

1.
Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego 
Marek Zelek

28-400 Pińczów
ul. 1-go Maja 11

tel. 41/ 357 22 75,
606 389 784

mar.zel@op.pl
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2.
Prywatna Szkoła Jazdy 

“PIŃCZAK” 
Jarosław Lis

28-400 Pińczów
ul. Średnia 6

tel. 694 184 611
jaroslaw.lis@interia.pl

3.
Zespół Szkół 

Zawodowych 
im. Stanisława Staszica

28-400 Pińczów
ul. Spółdzielcza 6
tel. 41/ 357 30 00

zszszkola@op.pl

POWIAT SANDOMIERSKI

1.

Medyczne Centrum 
Kształcenia „Wiedza” s.c. 

Alicja Nowak, 
Tadeusz Wójcikowski

27-600 Sandomierz
ul. Schinzla 11

tel. 15/ 832 87 87
mckwiedza@interia.pl

2.
Ośrodek Promowania

 i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej

27-600 Sandomierz
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2

tel. 15/ 833 34 00
fundacja@opiwpr.org.pl

3.

Ośrodek szkolenia 
kierowców  

AUTO-TRANS 
Wojciech Wołoszyn

27-600 Sandomierz
ul. Klonowa 11

tel. 15/ 832 77 24,
      015/ 832 12 76

auto.trans.sando-
mierz@op.pl

4.
Ośrodek Szkoleniowo
-Usługowy “Edukacja”, 

Anna Baran

27-600 Sandomierz
ul. Powiśle 59

tel. 607 698 708
ania.edukacja@wp.pl

5.
PPHU Ośrodek Szkolenia 

Kierowców “MAZUR” 
Zygmunt Mazur

27-600 Sandomierz
ul. Browarna 2

tel. 15/ 832 77 39
osk.mazur@onet.eu

6. SANNORT  
Spółka z o.o.

27-600 Sandomierz
ul. Ożarowska 75
tel. 15/ 832 70 68

info.sandomierz@
sannort.pl

7.

Szkoła Bankowa Stalowa 
Wola - Rzeszów International 

School of Banking 
and Finance Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz
ul. Rynek 5

tel. 15/ 832 27 90

biuro@szkolbank.
sandomierz.pl

8.

Wyższa Szkoła Humani-
styczno-Przyrodnicza 

Studium Generale 
Sandomiriense

27-600 Sandomierz
ul. Krakowska 26
tel. 15/ 832 60 81

wshp@wshp.sando-
mierz.pl

POWIAT SKARŻYSKI

1.

„ANAMAX - 
Szkolenia, 

Doradztwo, Usługi” 
Anna Szabat

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Powstańców W-wy  16/30

tel. 41/ 252 55 09,
606 982 161

anamax@interia.eu
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2. Centrum Integracji 
Społecznej

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Prusa 3 A

tel. 41/ 252 32 40
poczta@cis-skarzysko.pl

3.
„Centrum 

Kształcenia Kadr” 
Jarosław Tarasiński

26-110 Skarżysko-Kam.
Pl. Floriański 3/312

tel. 509 044 772
ckkedukacja@wp.pl

4. „EVENT” - Firma Szkoleniowa 
Jolanta Niziołek

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Jagodowa 9

tel. 41/ 251 31 44
jolwit@op.pl

5.
Firma Handlowa 
“PETRUS-PLUS” 

Pisarek Sławomir

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Norwida 8

tel. 41/ 252 11 36
oskpetrus@op.pl

6.
Firma Usługowo-Szkoleniowo

-Handlowa „WEDA” 
Ewa Adamczyk

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Piaskowa 28
tel. 664 041 841

adamczykewa@onet.pl

7.

Gładyś Robert – Biuro 
Inżynierskich Usług Doradczo-

-Szkoleniowych, Certyfi kacji 
Energetycznej oraz Opraco-

wań Techniczno-Budowlanych 
– „CERTEN-TECH”

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Spółdzielcza 83/31

tel. 506 744 718

robertjg@poczta.onet.
pl

8.
Jędrzejczyk Marek 
APART – SECURITY 

OCHRONA

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Jaskółcza 14

tel. 41/ 251 50 04
---

9. Kwiecień Krzysztof
26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Chałubińskiego 5/10

tel. 601 154 607

kwiecien@kwiecien.
com.pl

10.
Nowocień Tomasz 

Szkolenia 
Doradztwo i Usługi

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Szydłowiecka 9/18

tel. 506 224 656
tom971@poczta.onet.pl

11.
Ośrodek Kształcenia 

Ustawicznego “AWANS”
w Skarżysku-Kamiennej

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Sokola 38

tel. 41/ 252 52 18

sekretariat@awans-
-szkoly.pl

12.
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

“Kajetan.pl” 
Marcin Jedliński

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Piłsudskiego 19/5

tel. 41/ 253 00 14,
503 068 456

s.j.kajetan@wp.pl

13.
Ośrodek Szkolenia Kierow-

ców “OLIMP” Waldemar 
Bińczyk

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Sokola 44/2

tel. 41/ 253 76 08
608 121 314

---
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14.

Przedsiębiorstwo Budowlano
- Instalacyjno - Szkoleniowe 

BUDHYDREM POLSKA 
Piechocki Szymon

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Osterwy 5/13

tel. 41/ 252 41 43,
      601 195 349

budhydrem@wp.pl

15.

Przedsiębiorstwo Usługowo
-Handlowo -Wydawnicze 

„Perfekt” 
Tomasz Ambroziak

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Lotnicza 8/77
tel. 41/ 251 14 14

041/ 252 25 42

tomek@sjo-perfekt.pl

16.
Tilia Projektowanie 

i Urządzanie Ogrodów 
Joanna Rogala - Bastrzyk

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Zielna 1/59

tel. 606 802 081

jrogalabastrzyk@
interia.pl

17. „TOOLMEX TRUCK”
 Sp. z o.o.

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. 1-go Maja 49

tel. 048/ 617 48 06

toolmex-truck@home.
pl

18. Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Skarżysku-Kamiennej

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Szpitalna 1

tel. 41/ 253 29 44
---

19.
Zespół Szkół Ekonomicznych 

im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

26-110 Skarżysko-Kam.
ul. Powstańców Warszawy 11

tel. 41/ 253 86 72

skarzyskozse@poczta.
fm

20. Zespół Szkół Technicznych 
w Skarżysku-Kamiennej

26-110 Skarżysko-Kam.
Al. Tysiąclecia 22
tel. 41/ 251 21 61

zst.skarzysko@gmail.
com

POWIAT STARACHOWICKI

1.
Agencja Rozwoju 

Regionalnego
w Starachowicach

27-200 Starachowice
ul. Mickiewicza 1A
tel. 41/ 274 46 90

farr@farr.pl

2.
Akademia 

Przedsiębiorczości
 Sp. z o.o.

27-200 Starachowice
ul. Zgodna 2

tel. 41/ 275 00 58
biuro@ap.org.pl

3.

Centrum Doskonalenia 
Kadr Oświatowych 
w Starachowicach

Ćwik Wioletta

27-200 Starachowice
ul. Krywki 18

tel. 41/ 274 40 63
poczta@cdko.edu.pl

4. Centrum Kształcenia 
Praktycznego

27-200 Starachowice
ul. Rogowskiego 14

tel. 41/ 275 38 65
centrum@ckp.strefa.pl

5.
HUMAN ART 

Milena Klepner 
Doradztwo Personalne

27-215 Wąchock
Wielka Wieś 254
tel. 518 416 278

mklepner@humanart.pl

6.
LINGUA Nauczanie 

Języków Obcych 
Mariusz Jaskulski

27-200 Starachowice
ul. Mrozowskiego 7/1

tel. 41/ 274 99 05
mar@message.pl

7. MAN Bus Sp. z o.o.
27-200 Starachowice

ul.1-go Maja 12
tel. 41/ 273 41 10

---
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8.

Międzynarodowe 
Centrum Szkoleń i Turystyki 

“KAROL” 
Nowak Jolanta

27-200 Starachowice
ul. Krywki 11

tel. 041 274 55 28,
602 330 235

okspl@wp.pl

9.

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Pracowników 

Służby Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy, Oddział 

w Starachowicach

27-200 Starachowice
ul. 1 Maja 13 B

tel. 41/ 274 63 43

wiedza.starachowice@
o2.pl

10. Polskie Doradztwo Rolnicze 
Sp. z o.o.

27-225 Pawłów
Tarczek 24

tel. 603 515 166

biuro@polskiedoradz-
tworolnicze.pl

11.
Programowe Szkolenie 

Kierowców 
Jan Mitura

27-215 Wąchock
Wielka Wieś 342

tel. 41/ 271-20-14
---

12.
Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 
“PARTNER”- Józef Wójcik

27-200 Starachowice
ul. Zgodna 2

tel. 41/ 274 02 40
604 393 624

kontakt@puh-partner.
info

13.
Zakład 

Szkoleniowo-Usługowy 
“WIEDZA”

27-200 Starachowice
ul. 1-go Maja 13 A
tel. 41/ 274 63 43

wiedza.starachowice@
o2.pl

POWIAT STASZOWSKI

1. Cech Rzemieślników 
i Przedsiębiorców

28-200 Staszów
ul. Świerczewskiego 4

tel. 15/ 864 40 41
cripstaszow@o2.pl

2.
Centrum Kształcenia 

Praktycznego
w Staszowie

28-200 Staszów
ul. Koszarowa 7

tel. 15/  864 39 65
ckpstaszow@onet.eu

3.
Fanny English – Szkoła 

Języka Angielskiego Izabela 
Bandziarowska

28-200 Staszów
ul. Konstytucji 3 Maja 2c

tel. 604 632 941
funnyenglish@interia.pl

4.
JAWA S.C. 

Janusz Garbacki, 
Waldemar Madej

28-200 Staszów
ul. Leśna 6 A

tel. 604 549 462,
504 250 285

jawa@ict.edu.pl

5. Ośrodek Szkolenia 
Kierowców “PROMOT”

28-200 Staszów
ul. 25-lecia PRL 7/1

tel. 604 053 476
biuro@promot.com.pl

6. Ośrodek Szkolenia Kierow-
ców PROMOT Kornel Bryk

28-200 Staszów
ul. Rynek 24

tel. 15/ 866 71 29
biuro@promot.com.pl

7.
Stowarzyszenie 

Miłośników Pustelni 
Złotego Lasu w Rytwianach

28-236 Rytwiany
Rytwiany Klasztor 1

tel. 15/ 864 77 95

pustelnia@pustelnia.
com.pl
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8.
Studio 

Fryzjerskie 
i Solarium

28-200 Staszów
ul. Szpitalna 12
tel. 609 910 500

gosia024@onet.eu

9.
Szkoła Jazdy

 “MIREX” 
Wodziński Mirosław

28-200 Staszów
ul. Opatowska 63
tel. 503 086 113

---

POWIAT WŁOSZCZOWSKI

1. AUTO SZKOŁA 
Rafał Bielak

29-130 Moskorzew
Przybyszów 1

tel. 691 725 258
rafalbielak@wp.pl

2.
Ośrodek Szkolenia 

Kierowców „Auto-Szkoła” 
Marian Wasik

29-145 Secemin
ul. Kościelna 27
tel. 604 083 323

600 290 758

pawel2op@interia.pl

3. Podatki i Rachunkowość  
RUSEK Spółka z o.o.

29-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 17 A
tel. 41/ 394 22 07

wloszczowa@rusek.pl
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