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Wstęp 

Niniejszy raport jest kolejnym, cząstkowym raportem prezentującym bieżący monitoring 

sektora w zakresie potrzeb kompetencyjnych, zmian legislacyjnych, sytuacji ekonomicznej w 

sektorze oraz regulacji legislacyjnych, mających wpływ na te aspekty. Tym razem jest 

dedykowany zagadnieniom kapitału ludzkiego w Polsce, zwłaszcza w sektorze chemicznym, 

prezentacji Części ogólnej i Części szczegółowej Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU)  

oraz wskazania jak jej realizacja może wesprzeć sektor. Podobnie jak poprzedni, niniejszy 

raport składa się z kilku zasadniczych części: 

1. określenie ram dla raportu i wyzwań dla sektora, do których raport się odnosi: kapitał 

ludzki i uczenie się dorosłych w Polsce, zastosowane metody: analiza danych 

statystycznych, raportów z badań; 

2. określenie ram dla raportu i wyzwań dla sektora, do których raport się odnosi: 

zapotrzebowanie na umiejętności i edukację dorosłych, zastosowane metody: analiza 

strategicznych dokumentów dotyczących kapitału ludzkiego w Polsce i wyznaczających 

strategię rozwoju kapitału ludzkiego; 

3. charakterystyka ogólna proponowanego rozwiązania i / lub omawianego w raporcie 

zagadnienia: Zintegrowana strategia Umiejętności  Część ogólna i Część szczegółowa, 

jako istotny element kształcenia dla sektora chemicznego; zastosowane metody: desk 

research (analiza strategii); 

4. odniesienie propozycji / rozwiązania do realiów sektora chemicznego w Polsce, 

przykłady dobrych praktyk, propozycje rekomendacji Rady dla Sektora: możliwości 

wsparcia sektora poprzez realizację strategii; zastosowane metody: analiza badań BKL 

Chemia. 

Raport obejmuje tematykę strategii, która określa podstawowe uwarunkowania, cele i 

kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym  i przestrzennym w danej 

dziedzinie lub na danym obszarze, które wynikają bezpośrednio ze średniookresowej strategii 

rozwoju kraju, czyli Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (z perspektywą do 2030 

roku) oraz odniesie jej założenia do sytuacji i zapotrzebowania na umiejętności w sektorze 

chemicznym. Celem raportu jest zatem przedstawienie analiz kapitału ludzkiego w Polsce, ze 
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szczególnym uwzględnieniem elementów, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla sektora 

chemicznego. Ponadto, celem raportu jest odniesienie prezentowanych w tych dokumentach 

wytycznych w zakresie kompetencji do charakterystyki polskiego sektora chemicznego oraz 

zaprezentowanie jakie możliwości wsparcia sektora tworzy wdrożenie krajowej polityki 

publicznej, czyli Zintegrowanej Strategii Umiejętności.  
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Kapitał ludzki i uczenie się dorosłych w Polsce 

Kapitał ludzki w Polsce, czyli „ogół wiedzy, umiejętności, zdolności, postaw 

i wartości ucieleśnionych w ludziach”1 czyli zasoby wiedzy, umiejętności i energii w 

społeczeństwie polskim2, to zmienna znacząco wpływająca na potencjał gospodarki oraz 

wszelkich jej składowych, w tym różnych jej sektorów. Świadomość zmian w zakresie kapitału 

ludzkiego polskiego społeczeństwa, jak również zestawianie kapitału z potrzebami gospodarki 

stanowi kluczowy element dla jej rozwoju, jak również dla rozwoju społecznego.3 Stąd, 

zwłaszcza w ostatnich latach zagadnienia związane z diagnozą i wzmacnianiem kapitału 

ludzkiego są w Polsce jednymi z najbardziej strategicznych. 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) co kilka lat publikuje diagnozy kapitału ludzkiego. 

Dokumenty te opisują społeczeństwo polskie pod kątem demografii, edukacji, rynku pracy, a 

także zdrowia, kultury, nauki, techniki i innowacji oraz uwarunkowań ekonomicznych i 

społecznych dla rozwoju kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki jest także poddawany regularnym 

badaniom w ramach „Badania Kapitału Ludzkiego” (BKL) realizowanego przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Badania nad kapitałem ludzkim prowadzone w ramach 

projektu BKL od 2010 roku4 zawierają ogólne i szczegółowe analizy obejmujące całość 

społeczeństwa, jak również (ostatnio) badania dedykowane poszczególnym gałęziom 

gospodarki. W 2021 roku opublikowane zostały badania BKL Chemia, koncentrujące się na 

sektorze chemicznym. 

 W tej części raportu przedstawione są wybrane elementy analiz GUS i badań BKL 

odnoszące się ogólnie do kapitału ludzkiego w Polsce. Ponadto przytoczone zostały 

dokumenty agend i organizacji międzynarodowych, które także opisują kapitał ludzki w Polsce 

                                                      
 
 
1 Pauli, U. (2018). Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego‒doświadczenie polskich 
przedsiębiorców. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (512), s. 175 
2 Por. Encyklopedia PWN https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kapital-ludzki;3920045.html dn. 15.06.2022 
3 Por. Gaura, M. (2020). Kapitał ludzki jako czynnik determinujący wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2008-
2018. 
4 Czarnik, S., Dobrzyńska, M., Górniak, J., Jelonek, M., Keler, K., Kocór, M., ... & Worek, B. (2011). Bilans kapitału 
ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku. 
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oraz diagnozują potrzeby w zakresie jego rozwoju. Ze względu na potrzeby raportu, analizie 

poddane zostały głównie fragmenty dedykowane rynkowi pracy, edukacji oraz kształceniu 

dorosłych. 

Jak wynika z badań GUS, społeczeństwo w Polsce przoduje pod względem poziomu 

edukacji, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (UE). W 2020 roku w grupie osób w 

wieku 25-64 lata, udział osób z co najmniej średnim wykształceniem wynosił w Polsce 93,2%, 

podczas gdy średnia UE to 79,0%.5 Wysoki poziom wykształcenia osób w wieku produkcyjnym 

w Polsce nie jest zbieżny z wysokim odsetkiem osób kształcących się w ramach formalnego 

uczenia się.6  

 

Źródło: GUS Kapitał ludzki 

 

Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), 3,7% osób w 

Polsce w wieku 25-64 lata deklarowało uczestnictwo w edukacji obejmującej uczenie się 

formalne i kształcenie pozaformalne (różnego rodzaju kursy i szkolenia). Wskaźnik ten 

                                                      
 
 
5 GUS Kapitał ludzki 
6 Edukacja formalna – „ (…) uczenie się w szkole lub na uczelni w ramach programów prowadzących do nabycia 
kwalifikacji pełnych lub cząstkowych.” [Stęchły, W. (2021). Edukacja formalna wobec edukacji pozaformalnej i 
uczenia się nieformalnego. Analiza komplementarności instytucjonalnej w kontekście Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji., s. 7] 

Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), w 2020 r. 

wskaźnik uczestnictwa osób w wieku 25-64 lata w kształceniu był w Polsce prawie 

o połowę niższy niż w krajach Unii Europejskiej i wyniósł 3,7% (przy średniej 9,2% 

dla Unii Europejskiej). Stosunkowo niewielką aktywność edukacyjną dorosłych 

Polaków w porównaniu z innymi państwami potwierdzają również wyniki badania 

Kształcenie dorosłych. W 2016 r. w kształceniu formalnym lub pozaformalnym 

uczestniczyło 25,5% badanych osób w wieku 25-64 lata. Wśród krajów Unii 

Europejskiej gorszy wynik odnotowano jedynie w Rumunii, Grecji i Bułgarii. 
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oscylował od 3,7% w 2016 r. i 2020 r. do 5,7% w 2018 r. podczas gdy w tym samym okresie w 

UE wskaźnik ten oscylował w okolicy 10%, wahając się między 11,3% w 2019 r. do 9,2% w 

2020 r. 

 

Tabela 1 Osoby w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu formalnym, pozaformalnym i 

nieformalnym 

Źródło: GUS Kapitał ludzki, s. 33 

 

 Jednocześnie bardziej szczegółowe badania Kształcenia Dorosłych, wskazują na 

zdecydowanie większy odsetek uczących się osób dorosłych w Polsce (Tabela 1, powyżej). 

Wskazują, że jedynie około 10 % wszystkich uczących się dorosłych, wybiera kształcenie 

formalne. Największą popularnością wśród dorosłych cieszy się uczenie nieformalne, czyli 

„uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną 

i edukacją pozaformalną”,7 a aktywności te mogą być związane zarówno z pracą zawodową, 

jak i z realizacją hobby czy innych zadań życiowych. 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
7 Stęchły, W. (2021). Edukacja formalna wobec edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego. Analiza 
komplementarności instytucjonalnej w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji., s. 8 
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Rysunek 1 Aktywność edukacyjna (bez BHP, ppoż.) wśród osób w wieku 25–64 lat 

 

Źródło: BKL 2017, s. 27 

 

 Taki stan rzeczy w zakresie uczenia się dorosłych Polaków potwierdziły także 

(wielokrotnie) badania w ramach BKL. Rysunek 1, na następnej stronie, prezentuje aktywność 

edukacyjną dorosłych Polaków z uwzględnieniem różnic we wcześniejszym wykształceniu i 

płci. Co do zasady znakomita większość dorosłych Polaków uczących się, posiada wyższe 

wykształcenie, zdecydowanie mniej uczących się dorosłych posiada wykształcenie średnie, a 

najrzadziej uczą się w wieku dorosłym kobiety posiadające niższe wykształcenie. Według 

badania BKL „aktywność zawodowa, a przede wszystkim zatrudnienie, są głównymi 

czynnikami stymulującymi do zaangażowania w rozwój kompetencji.”8 

 Oznacza to, że zdecydowana większość dorosłych Polaków uczy się. Wielu spośród nich 

uczy się w sposób nieformalny oraz poprzez kształcenie pozaformalne w miejscu pracy. 

Zgodnie z danymi GUS9, ogółem ponad 40% przedsiębiorstw oferuje swoim pracownikom 

kształcenie ustawiczne. W zależności od sektora, odsetek ten waha się między około 23% a 

                                                      
 
 
8 Czarnik, S., Górniak, J., Jelonek, M.,... & Worek, B. (2019) Bilans Kapitału Ludzkiego – Aktywność zawodowa i 
edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki – Raport podsumowujący VI edycję 
badania BKL w latach 2017-2018, s. 23. 
9 GUS (2021) Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego 01.12.2021 r. w przedsiębiorstwach w Polsce 
w 2020 r. (wyniki wstępne) 
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61%, a wyniki badań dla sektora chemicznego w zestawieniu z ogólną charakterystyką 

przedsiębiorstw w Polsce prezentuje Tabela 2 poniżej.  

 

Tabela 2 Przedsiębiorstwa prowadzące szkolenia w 2020 r. (wybrane sektory) 

Wyszczególnienie ogółem w % 

wszystkich 

przedsiębior

stw 

Kursy pozostałe 

formy w % 

przedsiębior

stw 

prowadzący

ch 

szkolenia 

W % 

przedsiębiors

tw 

prowadzącyc

h szkolenia 

W tym tylko 

kursy BHP w 

% 

przedsiębior

stw 

prowadzącyc

h kursy 

OGÓŁEM 40,9 63,8 8,3 90 

produkcja koksu i produktów 

rafinacji ropy naftowej Δ; 

produkcja chemikaliów i wyrobów 

chemicznych; produkcja wyrobów 

farmaceutycznych Δ; produkcja 

wyrobów z gumy i tworzyw 

sztucznych; produkcja wyrobów z 

pozostałych mineralnych 

surowców niemetalicznych  
 

47,5  

 

67,0    

 

7,8 89,2 

Źródło: GUS (2021) Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego 01.12.2021 r. w 

przedsiębiorstwach w Polsce w 2020 r. (wyniki wstępne) 

  

GUS wskazuje, że większość przedsiębiorców inwestuje w kapitał ludzki. W ramach 

badania ustawicznego szkolenia zawodowego wyróżniono dwie grupy form 

organizacyjnych w jakich mogły odbywać się szkolenia: kursy i pozostałe formy szkoleń (por. 

Tabela 2). W ponad 71% przedsiębiorstw prowadzących szkolenia dominującą formą szkolenia 
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były zaplanowane szkolenia na stanowisku pracy. Poza tym przedsiębiorstwa chętnie 

korzystały z kursów oraz z uczestnictwa w konferencjach, seminariach, w spotkaniach 

warsztatowych, targach i wykładach. Kształcenie w miejscu pracy w głównej mierze 

realizowane jest przez prywatne instytucje szkoleniowe (ponad 70%), oraz prywatne 

instytucje, których główną działalnością nie są szkolenia, w tym na przykład przez dostawców 

sprzętu (niecałe 30%).  

Około połowa oferowanych przez pracodawców kursów i innych form szkoleń dotyczy 

umiejętności zawodowych. Więcej niż 20% treści przekazywanych pracownikom w formie 

kształcenia ustawicznego dotyczy także zarządzania i obsługi klienta. Inne obszary to praca 

zespołowa, umiejętności językowe, umiejętności informatyczne, umiejętności biurowe 

(administracyjne), komunikacyjne oraz pisania i liczenia. Udział poszczególnych treści w 

kształceniu ustawicznym w przedsiębiorstwach prezentuje Rysunek 2 na następnej stronie. 

 

Rysunek 2 Umiejętności nabyte przez uczestników na kursach a w 2020 r. 

 

Źródło: GUS (2021) Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego 01.12.2021 r. w 

przedsiębiorstwach w Polsce w 2020 r. (wyniki wstępne), s. 4 
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 Zarówno wysiłki przedsiębiorców, jak i dane dotyczące uczenia się osób dorosłych, 

pokazują jak ważne jest nabywanie umiejętności przez osoby dorosłe i ustawiczny rozwój 

kapitału ludzkiego, tak z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego. Właśnie waga 

tego zagadnienia spowodowała wzrost liczby badań w tym zakresie, jak również wpłynęła na 

decyzje o opracowaniu strategii rozwoju umiejętności i wsparcia kapitału ludzkiego w Polsce.  

Strategie rozwoju kapitału ludzkiego dla Polski 

W Polsce obowiązują dwa dokumenty strategiczne w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego. 

Pierwszym (wcześniejszym), jest Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 (SRKL2030), a 

drugim Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (ZSU 2030). Za SRKL 2030 odpowiada 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem Strategii Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego jest wzrost kapitału ludzkiego i spójności społecznej w Polsce. Odpowiada to celowi 

szczegółowemu II Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR): Rozwój społecznie 

wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, przede wszystkim w obszarze „Spójność społeczna”. 

Cel nawiązuje także do zagadnień wymienionych w ramach obszaru horyzontalnego SOR 

„Kapitału ludzki i społeczny”. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 wyznacza ponadto 

cztery cele szczegółowe: 

 Cel szczegółowy 1: Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli, w 

tym cyfrowych; 

 Cel szczegółowy 2: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki 

zdrowotnej; 

 Cel szczegółowy 3: Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na 

rynku pracy; 
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 Cel szczegółowy 4: Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa 

dostępu do usług10 

Ważnym elementem zarówno w procesie tworzenia krajowych polityk publicznych były 

opracowania dotyczące rozwoju umiejętności oraz strategii rozwoju kapitału ludzkiego w 

naszym kraju przygotowane we współpracy z Rzeczpospolitą Polską przez Bank Światowy oraz 

Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Pierwszy to bazujący na polskich 

danych statystycznych raport Paths of Productivity Growth in Poland : A Firm-Level 

Perspective11,  a drugi to OECD Skills Strategy Poland: Assessment and Recommendations 

(OECD Strategia Umiejętności Polska: Wnioski i rekomendacje”.12  Opracowania te, a 

zwłaszcza drugie, dostarczają zarówno analiz jak i rekomendacji dla Polski w zakresie 

podejmowania kroków mających zapewnić rozwój kapitału ludzkiego pozwalający na wzrost 

gospodarczy i zapewnienie na rynku pracy właściwej podaży umiejętności potrzebnych w 

przedsiębiorstwach.  

Opracowanie Banku Światowego13 to bazujące głównie na polskich danych 

statystycznych analizy produktywności, z perspektywy firm, biorące pod uwagę zarówno 

różne gałęzie gospodarki, jak i wielkość przedsiębiorstw. Jak pokazują statystyki, Polska w 

ostatnich latach odnotowała znaczący wzrost gospodarczy, niemniej od kilku lat poziom PKB 

na mieszkańca oraz produktywność gospodarki uległa stagnacji. Produktywność całkowita dla 

Polski nie tylko przestała przyspieszać, ale co alarmujące, spadła w ostatnich latach.  

Dalszy rozwój gospodarczy Polski zależeć będzie między innymi od wzrostu 

produktywności. Ten wymaga natomiast lepszego niż dotąd dostosowania polskich 

                                                      
 
 
10 Rzeczpospolita Polska (2019) Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polsce 2030, Warszawa, 
https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-strategii-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-do-roku-2020--z-perspektywa-do-
2030-r dn. 28.06.2022 
11 „Ścieżki wzrostu produktywności w Polsce: perspektywa z poziomu firmy” 
12 OECD (2019), OECD Skills Strategy Poland: Assessment and Recommendations, OECD 
Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b377fbcc-en . 
13 World Bank. (2021) Paths of Productivity Growth in Poland : A Firm-Level Perspective. World Bank, 
Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37047  License: CC BY 3.0 
IGO 
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przedsiębiorstw do nowych technologii i inwestycji w rozwiązania innowacyjne. Inwestycja w 

nowe technologie i innowacyjność wymaga z kolei rozwoju kompetencji pracowników. 

Kolejnym obszarem rozwojowym są kompetencje menedżerskie w polskich 

przedsiębiorstwach. 

 

Źródło: World Bank. (2021) Paths of Productivity Growth in Poland : A Firm-Level Perspective. 

World Bank, Washington, DC. © World Ban, s. 67. 

 

OECD Strategia Umiejętności Polska: Wnioski i rekomendacje 14 jest jednym z licznych 

dokumentów tego typu opracowywanych przez OECD dla krajów i we współpracy z nimi (seria 

OECD Skills Strategy). Projekty OECD dotyczące strategii umiejętności zapewniają strategiczne 

i kompleksowe podejście do oceny wyzwań i możliwości w zakresie umiejętności w 

poszczególnych krajach oraz tworzenia bardziej efektywnych systemów umiejętności. OECD 

współpracuje z krajami w celu opracowania rozwiązań politycznych dostosowanych do 

konkretnych wyzwań i potrzeb w zakresie umiejętności każdego kraju. Podstawą tego 

podejścia są ramy strategii umiejętności OECD. W Polsce OECD prowadziło szerokie 

                                                      
 
 
14 OECD (2019), OECD Skills Strategy Poland: Assessment and Recommendations, OECD Skills Studies, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b377fbcc-en 

Wzrost łącznej produktywności Polski przyspieszył we wszystkich sektorach od 2017 r. i był 

napędzany głównie przez wewnątrzfirmową poprawę wydajności. Jednak nie wszystkie branże 

zwiększyły wydajność. Ponadto polskie firmy pozostają w tyle pod względem cyfryzacji i 

innowacyjności. (Polska zajmuje 23. miejsce w Indeksie Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa 

Cyfrowego i 24 miejsce pod względem innowacyjności spośród 27 państw członkowskich UE). 

Około połowa Polskich firm nie stosuje nawet podstawowych technik usprawniających 

zarządzanie (Bank Światowy, 2021) i stosunkowo niewiele aktualnych zasobów jest 

przeznaczonych na poprawę praktyki zarządzania (Bank Światowy, 2019). 
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konsultacje oraz warsztaty mające na celu wypracowanie uwspólnionych dla różnych 

interesariuszy kluczowych elementów w zakresie strategii umiejętności. 

Jak widać na Rysunku 3 na następnej stronie, poziom umiejętności w Polsce (ciemno 

niebieskie wskaźniki) w zależności od ich rodzaju bywa wyższy niż średnia OECD (białe romby), 

ale w innych obszarach nasz kraj plasuje się znacząco poniżej średniej. Szczególnie niskie 

wskaźniki Polska odnotowuje w obszarze kultury uczenia się przez całe życie, a także w 

obszarze inkluzywności szkolnictwa wyższego oraz rozwiązywania problemów. Zdecydowanie 

obszarem rozwojowym w Polsce są umiejętności osób dorosłych oraz nabywanie nowych 

umiejętności w dorosłości. W zakresie umiejętności i ich nabywania przez młodzież – 

większość wskaźników jest korzystna dla Polski, w tym wskaźniki opisujące progres w zakresie 

nabywania kompetencji. 

Z analizy umiejętności Polaków w różnym wieku oraz zapotrzebowania na 

kompetencje w przyszłości wyłoniły się trzy istotne obszary działań: 

1. wyposażenie studentów w umiejętności dla przyszłości, 

2. rozwój kultury kształcenia ustawicznego w Polsce, 

3. wzmocnienie koordynacji działań rządu i pozostałych interesariuszy w zakresie 

umiejętności. 

Zdaniem autorów raportu studenci i instytucje potrzebują większych zachęt i wsparcia, 

aby odpowiadać na potrzeby rynku pracy, a system uczenia się dorosłych musi lepiej radzić 

sobie z umożliwieniem byłym absolwentom podnoszenia umiejętności i przekwalifikowywania 

się w okresie dorosłości. Umiejętności dorosłych należy natomiast lepiej wykorzystywać w 

miejscach pracy, aby złagodzić brak równowagi w umiejętnościach. Istotna jest także poprawa 

przepływu informacji o potrzebach w tym zakresie. 
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Rysunek 3 Kluczowe wskaźniki rozwoju odpowiednich umiejętności Polska / OECD 

 

Źródło: OECD (2019), OECD Skills Strategy Poland: Assessment and Recommendations, OECD 

Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b377fbcc-en s. 21 

 Kolejny obszar i wyzwanie to tworzenie kultury uczenia się przez całe życia. Młodzież, 

dorośli i przedsiębiorstwa wymagają podejścia do uczenia się przez całe życie. Zaczyna się to 

w polskim systemie edukacji formalnej. Jednak zwiększenie świadomości, elastyczności i 

finansowania uczenia się dorosłych może pomóc w zwiększeniu uczestnictwa dorosłych 

Polaków w różnych formach uczenia się. Polscy pracodawcy powinni utrzymać i poszerzyć 

umiejętności dorosłych, wykorzystując je w pełni w pracy. Zdaniem autorów raportu będzie to 

wymagało skutecznej koordynacji działań między rządem, partnerami społecznymi i 

przedsiębiorstwami. 
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Koordynacja ta jest trzecim obszarem wskazanym w raporcie. Pracodawcy mogą 

przyczynić się do poprawy wyników Polski w zakresie umiejętności, współpracując z 

instytucjami edukacyjnymi, wspierając szkolenia pracowników i wdrażając wysokowydajne 

praktyki w swoich organizacjach. Partnerzy społeczni odgrywają natomiast ważną rolę w 

podnoszeniu świadomości w zakresie umiejętności i uczenia się. Mają także potencjał we 

wspieraniu pracodawców i pracowników w rozwijaniu umiejętności oraz przyczynianiu się do 

zarządzania umiejętnościami. Rząd, administracja rządowa i samorządy mogą budować 

zaufanie i współpracę, a także generować informacje o umiejętnościach i możliwościach 

finansowania ich rozwoju, aby poprawić wyniki w zakresie umiejętności w Polsce. 

W ramach tych trzech obszarów, zidentyfikowane zostały w raporcie cztery 

priorytetowe działania: 

1. dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i zwiększenie jego 

responsywności na potrzeby pracodawców; 

2. promowanie większego uczestnictwa we wszystkich formach uczenia się 

dorosłych; 

3. wzmocnienie wykorzystania umiejętności w miejscach pracy; 

4. wzmocnienie zarządzania systemem umiejętności w Polsce. 

Działanie pierwsze jest związane z zapewnieniem na rynku pracy dostatecznej podaży 

potrzebnych umiejętności w krótkiej i długiej perspektywie czasowej. Aktualnie, jak pokazują 

dane, absolwenci szkół zawodowych, mimo braku na rynku pracy wystarczającej liczby 

profesjonalistów, mają problemy ze znalezieniem pracy. Szkolnictwo wyższe radzi sobie z tym 

wyzwaniem lepiej niż zawodowe, ale nadal istnieje spory zakres do rozwoju. Priorytet ten  

obejmuje  zatem działania prowadzące do zbliżenia się oferty instytucji edukacyjnych do 

potrzeb rynku pracy poprzez: rozbudowę systemu doradztwa zawodowego w instytucjach 

edukacyjnych, wzmocnienie zachęt dla instytucji edukacyjnych do dostosowywania swojej 

oferty do potrzeb rynku pracy, poprawę zachęt i wsparcie efektywnego nauczania oraz 

wzmocnienie współpracy między instytucjami edukacji i pracodawcami. 
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Źródło: OECD (2019), OECD Skills Strategy Poland: Assessment and Recommendations, OECD 

Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b377fbcc-en s. 13 

  Promowanie większego uczestnictwa we wszystkich formach uczenia się dorosłych to 

drugi priorytet dla Polski. Jak diagnozuje raport, mimo wielkiego znaczenia edukacji i uczenia 

się dorosłych dla rozwoju gospodarczego kraju, nadal w Polsce występują olbrzymie trudności 

w tym zakresie. Szansą na zwiększenie uczestnictwa we wszystkich formach uczenia się 

dorosłych są, zgodnie z wnioskami z raportu, zwiększanie świadomości korzyści z uczenia się 

dorosłych i możliwości, jakie mają dorośli w zakresie uczenia się. Ponadto, szansę mają 

stanowić bardziej elastyczne i dostępne formy uczenia się dla dorosłych, jak również lepsza 

dostępność i ukierunkowanie finansowania w celu zwiększenia udziału w uczeniu się 

dorosłych. 

Kolejne działanie proponowane dla Polski przez OECD to wzmacnianie wykorzystania 

umiejętności dorosłych w miejscach pracy. Szansą Polski na realizację tego priorytetu jest: 

1. podnoszenie świadomości znaczenia efektywnego wykorzystania umiejętności i 

związanych z tym wysokowydajnych praktyk pracy; 

2. wspieranie przedsiębiorstw i organizacji w przyjmowaniu wysokowydajnych praktyk 

pracy; 

3. wyposażenie kadry zarządzającej w odpowiednie umiejętności do wdrożenia 

wysokowydajnych praktyk pracy; 

Chociaż Polska z powodzeniem podniosła poziom formalnego wykształcenia dorosłych, 

wielu dorosłych w Polsce ma niskie kwalifikacje, zwłaszcza osoby starsze. I pomimo 

rosnącego znaczenia rozwijania umiejętności dorosłych dla Polski, udział we wszystkich 

formach uczenia się dorosłych jest stosunkowo niski. Osoby dorosłe o niskim poziomie 

wykształcenia, mieszkające na obszarach wiejskich lub pracujące w mikro- i małych 

przedsiębiorstwach są szczególnie niezaangażowane w naukę. Wielu dorosłych w Polsce 

deklaruje, że nie uczestniczy i nie chce uczestniczyć w formalnej i/lub nieformalnej edukacji 

lub szkoleniach dorosłych.  
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4. skuteczne angażowanie pracowników do wdrożenia wysokowydajnych praktyk pracy. 

Załącznik 1 prezentuje zestawianie szans dla Polski w tym zakresie. 

 Czwarty zidentyfikowany dla Polski priorytet to wzmocnienie zarządzania systemem 

umiejętności w Polsce.  Jest to szczególnie ważne zagadnienie, gdyż tylko właściwa 

koordynacja działań może zagwarantować sukces podjętych działań w zakresie zapewnienia 

stabilnego rozwoju potrzebnych w społeczeństwie i gospodarce umiejętności. 

Źródło: : OECD (2019), OECD Skills Strategy Poland: Assessment and Recommendations, OECD 

Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b377fbcc-en s. 14 

 

Polska ma szansę na osiągnięcie tego priorytetu poprzez: 

1. wzmocnienie współpracy w zakresie polityki umiejętności na poziomie krajowym; 

2. wzmocnienie wertykalnej i regionalnej współpracy w zakresie polityki umiejętności; 

3. efektywne integrowanie i wykorzystywanie informacji o umiejętnościach. 

Wszystkie wskazane w raporcie priorytety i obszary rozwojowe dla rozwoju umiejętności w 

Polsce mają swoje odzwierciedlenie w polityce publicznej przyjętej w naszym kraju, czyli 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 Części szczegółowej. Obydwu częściom ZSU 2030 

dedykowana jest kolejna część tego raportu. 

Skuteczne rozwiązania w zakresie zarządzania są niezbędne do wspierania wyników Polski 

w rozwijaniu i wykorzystywaniu umiejętności ludzi oraz dla osiągnięcia celów Zintegrowanej 

Strategii Umiejętności. Powodzenie polityk rozwijania i wykorzystywania umiejętności ludzi 

będzie wymagało skutecznej koordynacji między rządem, uczniami, nauczycielami, 

pracownikami, pracodawcami, związkami zawodowymi i innymi [interesariuszami]. 
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Zintegrowana Strategia Umiejętności 

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (ZSU) to przyjęta przez Radę Ministrów polityka 

publiczna w zakresie kształtowania umiejętności. Status polityki publicznej oznacza, że 

dokument ten określa uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju w zakresie umiejętności 

zgodne ze średniookresową strategią rozwoju kraju, czyli Strategią na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju15 (z perspektywą do 2030 roku).  

 Celem ZSU jest określenie ram strategicznych polityki państwa na rzecz rozwijania 

umiejętności, które są niezbędne dla rozwoju gospodarczego i społecznego w Polsce, a przede 

wszystkim: 

 „wzmocnienia kapitału społecznego, 

 włączenia społecznego, 

 wzrostu gospodarczego 

 osiągnięcia wysokiej jakości życia.”16 

Realizacja tego celu jest przewidziana poprzez działania w obszarze sześciu 

zdefiniowanych priorytetów, a także poprzez stworzenie ram dla działania interesariuszy 

zaangażowanych w procesy na rzecz nabywania i rozwijania umiejętności. Zgodnie z 

przyjętymi założeniami Zintegrowana Strategia Umiejętności 203017 składa się z dwóch części, 

ogólnej i szczegółowej. Część ogólna przyjęta przez Radę Ministrów 25 stycznia 2019 roku 

„(…) określa kierunki działania, jakie należy podjąć, by zrealizować wyznaczone cele, a także 

                                                      
 
 
15 Rzeczpospolita Polska (2017) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Monitor Polski M.P.2017.260, Warszawa 
16 Zintegrowana Strategia Umiejętności (IBE) https://www.ibe.edu.pl/index.php/pl/projekty-
krajowe/zintegrowana-strategia-umiejetnosci 
17   Rzeczpospolita Polska (2020) Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, Uchwała Rady Ministrow nr 
195/2020 z 28 grudnia 2020 r., Warszawa 
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model wdrażania i monitoringu Zintegrowanej Strategii Umiejętności wraz z instytucjami 

uczestniczącymi w tych procesach”.18  

Prawie dwa lata później, 28 grudnia 2020 roku, Rada Ministrów przyjęła drugą, 

szczegółową część ZSU. Dokument został opracowany w wyniku szerokich konsultacji, z 

uwzględnieniem: wymogów wynikających z Umowy Partnerstwa, rekomendacji raportu 

„Strategia Umiejętności OECD: Polska. Rekomendacje i wnioski.” oraz założeń Nowego 

Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności. Zawiera osiem obszarów oddziaływania (patrz 

ramka poniżej).19 

 

 Źródło: ZSU https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow dn. 12.05.2022 

 

                                                      
 
 
18 Rzeczpospolita Polska (2019) Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna), Uchwała Rady 
Ministrow nr nr 12/2019, Warszawa 
 
19 ZSU https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa-
-dokument-przyjety-przez-rade-ministrow  

Obszary oddziaływania ZSU 2030 (część szczegółowa): 

1. Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych. 

2. Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające. 

3. Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące. 

4. Rozwijanie umiejętności poza edukacją formalną. 

5. Rozwijanie i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy. 

6. Doradztwo zawodowe. 

7. Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną. 

8. Planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności 
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 Ponadto ZSU określa priorytety w działaniu państwa i instytucji oraz pozostałych 

interesariuszy w kształtowaniu umiejętności, do których należą: 

1. podnoszenie poziomu umiejętności kluczowych u dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych; 

2. rozwijanie i upowszechnianie kultury uczenia się nastawionej na aktywny 

i ciągły rozwój umiejętności; 

3. zwiększenie udziału pracodawców w rozwoju i lepszym wykorzystaniu 

umiejętności; 

4. budowanie efektywnego systemu diagnozowania i informowania 

o obecnym stanie i zapotrzebowaniu na umiejętności; 

5. wypracowanie skutecznych i trwałych mechanizmów współpracy 

i koordynacji międzyresortowej oraz międzysektorowej w zakresie rozwoju 

umiejętności;  

6. wyrównywanie szans w dostępie do rozwoju i możliwości wykorzystania 

umiejętności.20 

Ich realizacja ma przyczynić się do rozwoju umiejętności odpowiednich dla potrzeb 

osób uczących się, społeczeństwa i gospodarki oraz lepszej koordynacji działań 

zaangażowanych stron na rzecz umiejętności. ZSU 2030 swoim zasięgiem obejmuje cały 

system edukacji i szkoleń w tym wszystkie formy uczenia się: edukację ogólną, edukację 

zawodową, szkolnictwo wyższe, edukację pozaformalną i uczenie się nieformalne. Określone 

przez ZSU priorytety, jak i przyjęte obszary działania są zbieżne z omówionym już raportem 

Strategia umiejętności dla Polski OECD, a strategia bezpośrednio się do niego odwołuje.  

Kolejnym elementem, z punktu widzenia sektorów gospodarki i przedsiębiorstw, 

prawdopodobnie najbardziej kluczowym, jest wzmocnienie w tej polityce publicznej roli 

                                                      
 
 
20 Zintegrowana Strategia Umiejętności (IBE) https://www.ibe.edu.pl/index.php/pl/projekty-
krajowe/zintegrowana-strategia-umiejetnosci. 
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współpracy różnych interesariuszy w procesie kształtowania, zmiany i rozwój umiejętności w 

polskim społeczeństwie. Działania przewidziane w strategii w tym zakresie to: 

 zaprojektowanie spójnej polityki na rzecz kształtowania i rozwijania umiejętności w 

myśl idei uczenia się przez całe życie; 

 skoordynowanie działań zaangażowanych stron na rzecz umiejętności; 

 zwiększenie aktywności edukacyjnej i zawodowej we wszystkich grupach społecznych, 

zwłaszcza wśród osób o niskich umiejętnościach lub narażonych na wykluczenie 

społeczne; 

 wzmocnienie świadomości na temat znaczenia umiejętności dla osiągania korzyści 

indywidualnych, gospodarczych i społecznych; 

 zapewnienie równego dostępu do: informacji o zasobach umiejętności i 

zapotrzebowaniu na nie, doradztwa edukacyjnego i zawodowego oraz ofert 

edukacyjnych i szkoleniowych związanych z rozwojem umiejętności.21 

Zgodnie z założeniami, ZSU 2030 ma uwzględniać zapotrzebowanie na określone 

umiejętności, a także ich dostępność na rynku pracy. Ponadto wskazuje na metody 

przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój. To kluczowe 

działania mogące realnie wpłynąć na dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki 

umiejętności, które młodzież i dorośli mogą nabyć w systemie edukacji i kształcenia 

pozaformalnego.  

 Strategia umiejętności a potrzeby sektora chemicznego 

Z punktu widzenia gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego oraz podaż umiejętności 

potrzebnych na rynku pracy w krótkim i długim okresie są kluczowe. Sektor chemiczny, jeden 

z ważniejszych sektorów w gospodarce, również na wdrożeniach strategii może znacząco 

                                                      
 
 
21 Zintegrowana Strategia Umiejętności (IBE) https://www.ibe.edu.pl/index.php/pl/projekty-
krajowe/zintegrowana-strategia-umiejetnosci  , dn. 15.06.2022 
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skorzystać i to na więcej niż jednym poziomie. Badania kapitału ludzkiego w Polsce 

prowadzone od ponad dekady22 wskazują na istotną role pracodawców. W 2021 roku 

opublikowany został pierwszy raport Badania Bilans Kapitału Ludzkiego – Chemia (BBKL 

Chemia), prezentujący analizy kapitału ludzkiego dla sektora chemicznego.23 

Prezentowane w raporcie dane wskazały istnienie luk kompetencyjnych w sektorze, 

obrazują profile kompetencyjne kluczowych pracowników, jak również wskazują na 

istotniejsze trendy w zakresie umiejętności. Mogą one zatem stanowić dobry przyczynek do 

podjęcia w sektorze działań na rzecz rozwoju umiejętności strategicznych oraz włączenia 

interesariuszy różnego typu związanych z sektorem chemicznym, w proces kształtowania 

umiejętności kluczowych dla sektora Tym samym czynny udział w realizacji strategii ZSU 2030 

umożliwi skorzystanie z szans, jakie realizacja ZSU daje gospodarce na rzecz rozwoju sektora 

chemicznego. Pomiędzy województwami a Ministerstwem Edukacji i nauki (MEiN), 

podpisywane są deklaracje przyjęcia mechanizmu współpracy i koordynacji w zakresie uczenia 

się przez całe życie.  

Mechanizm określa cele i zasady, umożliwiające – poprzez integrację kluczowych  

w województwie podmiotów realizujących działania na rzecz rozwoju umiejętności – wsparcie 

wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. W takich województwach będą 

powołane Wojewódzkie Zespoły Koordynacji (w części województw są to Wojewódzkie Urzędy 

Pracy, w innych wskazane departamenty urzędów marszałkowskich). W ten sposób, za 

realizację celów ZSU będą współodpowiedzialne również regiony. Dla sektora chemicznego 

oznacza to, że warto zadbać o obecność przedstawicieli sektora (przedsiębiorców) w 

Wojewódzkich Zespołach Koordynacji. To one będą decydować o kierunkach polityk 

regionalnych w obszarze uczenia się przez całe życie. Będą mieć również środki finansowe na 

                                                      
 
 
22 Od roku 2010, por. Czarnik, S., Dobrzyńska, M., Górniak, J., Jelonek, M., Keler, K., Kocór, M., ... & Worek, B. 
(2011). Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 
roku 
23  
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podejmowanie konkretnych działań, w ramach projektu MEiN finansowanego z Krajowego 

Planu Odbudowy. 

 
 
 
 Ważnym, zwłaszcza z perspektywy pojedynczych przedsiębiorstw, elementem ZSU 

2030 są kompetencje menedżerskie pozwalające na zarządzanie umiejętnościami. W obszarze 

zarządzania umiejętnościami pracowników mieszczą się liczne procesy związane z rekrutacją, 

oceną pracowniczą, ale także rozwojem zawodowym czy zwalnianiem pracowników. 

Procesem mającym kluczowe znaczenie dla wszystkich pozostałych powiązanych z 

umiejętnościami procesów jest ocena.  

BBKL Chemia wskazuje, że przedsiębiorstwa sektora chemicznego różnią się pod 

względem częstotliwości dokonywania tej oceny (Rysunek 4, na następnej stronie). Różnice 

widać zarówno ze względu na branże, jak i na wielkość przedsiębiorstw. Najczęściej (40 %) 

umiejętności pracowników sprawdzane są w przedsiębiorstwach branży farmaceutycznej i 

produkcji leków, a najrzadziej  (14 %) w branży przetwarzania koksu i produktów rafinerii.  

Zróżnicowanie ze względu na wielkość przedsiębiorstw również jest spore – najczęściej 

umiejętnością pracowników oceniane są  w dużych przedsiębiorstwach, powyżej 250 osób (34 

%), a najrzadziej w mikroprzedsiębiorstwach, zatrudniających mniej niż 10 osób. 

 

Działanie: Koordynacja działań w regionach na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa 

wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych  

Cel: Lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechnienie uczenia się przez całe 

życie poprzez stworzenie w regionach zaplecza instytucjonalnego na rzecz koordynacji edukacji 

zawodowej i uczenia się przez całe życie Zakres czasowy: 2022 r. – 2026 r.  

Szacunkowy koszt: 80 mln euro (ok. 360 mln zł), tj. 5 mln euro na województwo  

 

Zapleczem instytucjonalnym dla koordynacji działań w regionach będzie Wojewódzki Zespół 

Koordynacji (przedstawiciele kluczowych regionalnych interesariuszy) 
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Rysunek 4 Częstotliwość oceny pracowników ze względu na umiejętności w przedsiębiorstwach 

sektora chemicznego 

 

Źródło: BBKL Chemia s. 35 

 

 Ważnym aspektem oceny umiejętności pracowników jest sposób oceniania 

umiejętności. Im bardziej zróżnicowane metody tym lepsze dostosowanie oceny do potrzeb 

przedsiębiorstwa, a także `bardziej przejrzysta informacja zwrotna dla pracownika. Tym 

samym – po prostu większa rzetelność oceny umiejętności. W przedsiębiorstwach sektora 

chemicznego ponad połowa ocen jest dokonywana poprzez rozmowę z przełożonym (55 %). 

Nieco niższy, ale nadal wysoki udział mają: ocena realizacji zadań (44 %) oraz informacje  

zebrane z różnych źródeł – od bezpośredniego przełożonego, współpracowników, klientów, 

podwładnych itp. (31 %). Zdecydowanie mniejszą popularnością w sektorze cieszą się inne 

formy oceny umiejętności, takie jak ocena opisowa (11 %), kwestionariusz oceny (8 %) i testy 

pracownicze (8%). Sposoby oceniania umiejętności pracowników w sektorze chemicznym oraz 

częstotliwość ich stosowania przedstawia Rysunek 5 na następnej stronie. 
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Rysunek 5 Sposoby oceniania umiejętności pracowników w przedsiębiorstwach sektora 

chemicznego 

 

Źródło: BBKL Chemia s.  37 

 

 Kolejnym elementem ZSU 2030, na który warto zwrócić uwagę z perspektywy sektora 

chemicznego, jest wzmocnienie roli różnych interesariuszy (w tym partnerów z rynku pracy) w 

procesach kształtowania umiejętności. Szczególnie, że jedną z kluczowych ról ZSU jest 

wpływanie na alokację środków finansowych dedykowanych dla rozwoju umiejętności. 

 

Źródło: ZSU https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow  dn. 15.06.2022 

 

ZSU 2030 (część szczegółowa) należy traktować jako merytoryczny drogowskaz dla  optymalnej 

alokacji funduszy krajowych i europejskich na rzecz rozwoju umiejętności na poziomie 

krajowym i regionalnym. 
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Podsumowanie 

Kapitał ludzki w Polsce jest obszarem monitorowanym regularnie przez Główny Urząd 

Statystyczny, a od ponad dekady także oceniany dedykowanym Badaniem Kapitału Ludzkiego. 

Od niedawna, w ramach BKL prowadzone są badania sektorowe. Te, dla sektora chemicznego 

pokazują potencjał rozwojowy – zwłaszcza w zakresie uczenia się dorosłych, współpracy 

pracodawców w umożliwianiu nabywania i doskonalenia umiejętności, a także koordynacji 

działań na różnych szczeblach – tak by podaż potrzebnych na rynku pracy w sektorze 

chemicznym umiejętności odpowiadała popytowi na nie.  

 Zdiagnozowane w ZSU 2030 potrzeby, odpowiadają w zakresie rozwoju kapitału 

lidzkiego odpowiadają tym, jakie dla całości polskiej gospodarki zidentyfikowały opracowania 

przygotowane we współpracy z Polską przez Bank Światowy i OECD. Oznacza to, że bazujące 

w dużej mierze na tych raportach rozwiązania zaproponowane w Zintegrowanej Strategii 

Umiejętności 2030, będącej przyjętą przez rząd polityką publiczną – są dostosowane do 

potrzeb sektora i mogą bezpośrednio przysłużyć się jego rozwojowi. Zgodnie z założeniami, 

ZSU 2030 ma zagwarantować nie tylko rozwój idei, ale przede wszystkim skuteczne 

zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji podejmowanych działań. Jej zapisy  

stanowią także podstawę określenia planów zagospodarowania funduszy krajowych i 

europejskich na rzecz rozwoju umiejętności.  

Kluczowe w tych warunkach jest zatem zaangażowanie ze strony sektora i podejmowanie 

aktywności w gremiach wywierających wpływ na kształtowanie polityk w obszarze uczenia się 

dorosłych, tak żeby w pełni wykorzystać możliwości płynące z szerokiej współpracy na rzecz 

rozwijania umiejętności i uczenia się, zwłaszcza dorosłych. Postulowana kultura uczenia się 

przez całe życie, to coś, co w sekatorze chemicznym, ze względu na dynamiczny rozwój 

technologii, już od lat bywa standardem. Niemniej jednak sam sektor jest w tym zakresie 

niejednorodny ze względu na duże zróżnicowanie, tak branżowe, jak i pod względem wielkości 

przedsiębiorstw. Dlatego kluczową i cenną dla sektora może być integracja środowisk 

chemicznych i współpraca w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Ma ona ogromny 
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potencjał do tego by stanowić narzędzie dla sektora do wykorzystywania polityk publicznych 

na rzecz sektora i zwrotnie – promowania ich wśród przedsiębiorców i instytucji, tak by miały 

szanse wyjść spoza ram „idei” i dostrzegalnie zmieniać rzeczywistość.  
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Załączniki 

 

Załącznik 1. Przegląd szans w zakresie wysokowydajnych praktyk pracy (HPWP) dla 

Polski z raportu „Strategia umiejętności OECD: Polska. Wnioski i rekomendacje”. 

 

Szansa 1: Podnoszenie świadomości na temat znaczenia skutecznego wykorzystania 

umiejętności i powiązanych praktyk HPWP 

Uwzględnienie tematyki 

wykorzystania umiejętności w 

miejscach pracy i wprowadzania 

praktyk HPWP do strategii 

krajowych, regionalnych i 

branżowych 

 Umieszczenie zagadnień wykorzystania 

umiejętności i praktyk HPWP w programie 

polityki poprzez wyraźniejsze i widoczniejsze 

uwzględnienie ich w strategiach wraz z 

ukierunkowanymi i wymiernymi działaniami. 

Popularyzowanie wiedzy i dobrych 

praktyk w zakresie HPWP poprzez 

ukierunkowane kampanie i 

scentralizowaną dostępność 

informacji online. 

 Korzystanie z ukierunkowanych kampanii online 

poświęconych wykorzystaniu umiejętności i 

praktykom w miejscach pracy, a także publiczne 

docenianie sukcesów odnoszonych przez 

przedsiębiorstwa i organizacje. 

 Wprowadzenie scentralizowanego portalu lub 

scentralizowanej strony internetowej 

poświęconych innowacyjnym praktykom w 

miejscach pracy, które zwiększają 

wykorzystanie umiejętności. 

Szansa 2: Wspieranie przedsiębiorców i organizacji we wprowadzaniu praktyk HPWP 

Wspieranie firm (zwłaszcza małych 

i średnich przedsiębiorstw) we 

wprowadzaniu praktyk HPWP 

 Wzmacnianie i rozszerzanie środków wsparcia 

zapewnianych firmom przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), sektorowe 

rady ds. umiejętności i pozostałe organizacje w 

formie finansowania innowacji organizacyjnych 
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i dostępu do specjalistycznych konsultacji i 

usług coachingu. 

 Zagwarantowanie dostępności środków 

wsparcia poprzez uproszczenie procedur 

administracyjnych i utworzenie 

scentralizowanego portalu. 

Wspieranie sieci pracodawców i 

promowanie współpracy na 

poziomie branżowym, aby 

popularyzować wprowadzanie 

praktyk HPWP 

 Zwiększanie zaangażowania pracodawców 

stanowiących mikro-, małe i średnie 

przedsiębiorstwa w inicjatywy na rzecz 

współpracy na poziomie krajowym, lokalnym i 

branżowym, aby przyspieszyć zmiany w 

miejscach pracy. 

 Poprawianie skuteczności i zwiększanie 

inicjatyw na rzecz współpracy.  

Zapewnienie sektorowi 

publicznemu czołowej roli pod 

względem skutecznego 

wykorzystania umiejętności i 

wprowadzenia praktyk HPWP  

 Rozszerzanie wykorzystania umiejętności i 

wprowadzania praktyk HPWP w sektorze 

publicznym poprzez promowanie kultury 

innowacji i wiedzy. 

Szansa  3: Wyposażenie kadry kierowniczej we właściwe umiejętności potrzebne do 

wdrażania praktyk HPWP 

Wspieranie rozwoju umiejętności 

kierowniczych poprzez 

rozszerzanie możliwości uczenia 

się 

 Doskonalenie umiejętności kierowniczych 

poprzez podnoszenie świadomości ich 

znaczenia i rozbudowywanie istniejących 

programów szkoleń przeznaczonych dla kadry 

kierowniczej. 

 Podnoszenie jakości, znaczenia i dostępności 

szkoleń poprzez ukierunkowane i 

spersonalizowane szkolenia przeznaczone dla 

kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach. 
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Budowanie silnych fundamentów 

dla umiejętności kierowniczych i 

przedsiębiorczości poprzez 

nauczanie ich w ramach 

kształcenia inicjalnego 

 Rozbudowa i wzmacnianie istniejących 

programów, których celem jest rozwój 

umiejętności kierowniczych i przedsiębiorczości 

w systemie edukacji. 

Szansa 4: Skuteczne angażowanie pracowników we wdrażanie praktyk HPWP 

Zwiększenie zaangażowania 

pracowników w polskich firmach 

poprzez włączenie ich w proces 

podejmowania decyzji w 

przedsiębiorstwach i ogólną 

poprawę jakości pracy 

 Promowanie pracodawców, którzy inwestują w 

swoich pracowników w perspektywie 

długoterminowej i korzystają z tzw. Strategii 

wzorcowych, w przypadku których umiejętności 

pracowników uznawane są za integralny 

element przewagi konkurencyjnej firmy. 
 

Wzmacnianie struktur 

przedstawicieli pracowników w 

polskich firmach 
 

 Zwiększanie i wzmacnianie roli istniejących 

struktur przedstawicieli pracowników, a przede 

wszystkim rad pracowniczych w spółkach 

skarbu państwa i rad pracowników w 

prywatnych przedsiębiorstwach. 

Źródło: OECD (2019), OECD Skills Strategy Poland: Assessment and Recommendations, OECD 

Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b377fbcc-en, s. 73 – 74  
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