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Analiza krytycznych czynników wdrożenia RPL w Polsce ma na celu:


Przeanalizowane warunków otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego istotnych dla rozwoju
systemu LLL, a zwłaszcza RPL i identyfikacji czynników szczególnie istotnych dla rozwoju RPL,



Zastanowienie się nad tym jak poszczególne czynniki mogą wzmacniać lub blokować
wdrażanie RPL,



Zidentyfikowanie tych elementów polityki publicznej, które najbardziej wpływają na rozwój
RPL, w sensie zarówno ilościowym jak i jakościowym.

Analiza została przeprowadzona równolegle w kraju o ugruntowanym i wciąż doskonalonym
systemie RPL (Szkocja) oraz w dwóch krajach (Polska i Chorwacja), które dopiero opracowują
koncepcję wdrożenia i w ramach projektu LdV chcą transferować do siebie ten rodzaj innowacji
społecznej. Treść rozważań niniejszego raportu jest pogłębieniem i rozszerzeniem Raportu
dotyczącego rozwoju RPL w różnych krajach Europy.

Wstęp
System edukacji i orientacji zawodowej w Polsce generalnie cechuje duże sformalizowanie,
sztywność i wyjątkowa w skali europejskiej dominacja edukacji formalnej, w tym zwłaszcza
kształcenia szkolnego. Polska należy obecnie do liderów w UE w zakresie upowszechnienia edukacji
na wszystkich jej poziomach. Potwierdzają to zarówno badania OECD, jak i UE i Banku Światowego.
Wg Raportu Komisji Europejskiej z lipca 2008, Polska osiągnęła największy postęp w zakresie
poprawy kompetencji czytania (badanie PISA), ma najniższy udział młodzieży (18-24 lata)
przerywającej naukę, najwyższe wskaźniki kontynuacji nauki po ukończeniu 19 lat (Progress…., 2008).
Wskaźnik skolaryzacji dla szkolnictwa wyższego utrzymuje się od kilku lat powyżej 51%. Jednocześnie,
wg tego samego Raportu, wartość kompleksowego wskaźnika rozwoju uczenia się (świadczącego o
rozwoju Lifelong Learning) plasuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Europie. W Raporcie
powyższym podkreślono zwłaszcza słabe dopasowanie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb
rynku pracy oraz jeden z najniższych w UE poziom uczestnictwa dorosłych w uczeniu się – 5,2%
dorosłych Polaków kształci się, podczas gdy średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi 12% (GUS,
2009). Jednym z powodów tego stanu są ograniczone możliwości certyfikowania kwalifikacji
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zdobywanych w systemie pozaformalnym oraz zupełny niemal brak możliwości potwierdzania w
systemie formalnym, kwalifikacji zdobywanych nieformalnie. Jedną z charakterystycznych cech
edukacji pozaformalnej w Polsce są ogromne rozbudowa korporacyjne systemy rozwijania i
potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Wiele korporacji zawodowych dąży do limitowania dostępu
do zawodu, uzależniając go od kilkuletniej praktyki, odbycia kursów zawodowych oraz zdania
specjalnych egzaminów. W Polsce ponad 130 zawodów wymaga pozwoleń i licencji na prowadzenie
działalności. Ten fakt jest z jednej strony rezultatem braku drożności pomiędzy systemami
formalnego kształcenia oraz potrzebami rynku pracy, z drugiej zaś wynika z monopolizowania
dostępu do zawodu, a także monopolizowania prawa decydowania o uprawnieniach do
wykonywania zawodu. Istnienie tych ograniczeń znacząco wpływa na ograniczenie mobilności
zawodowej w Polsce.

Powody dlaczego Lifelong Learning, a w tym Recognition of Prior
Learning powinno się rozwinąć w Polsce
Mimo kilkunastoletniego uczestniczenia Polski w różnych międzynarodowych gremiach
związanych z pracami nad rozwojem Lifelong Learning, dopiero w ostatnich latach szerzej podjęto
debatę nad nową strategią i polityką w tym zakresie. Zakończyły się prace Międzyresortowego
Zespołu ds. uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, nad opracowaniem
dokumentu strategicznego, zatytułowanego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”(Perspektywa,
2011). W powszechnym odbiorze LLL nadal jednak utożsamiane jest w Polsce z kształceniem
ustawicznym, które ma pejoratywne znaczenie jako synonim edukacyjnej pasywności i niskiej
efektywności kształcenia. Prace nad krajowymi ramami kwalifikacji wkroczyły w fazę definiowania
efektów kształcenia i w odniesieniu do szkolnictwa formalnego, zwłaszcza wyższego, są w fazie
wdrażania.
Pomimo wielu uwag krytycznych, trzeba wyraźnie podkreślić, że Polska, należy do grupy
krajów Unii Europejskiej, które intensywnie przebudowują swoją politykę edukacyjną, w kierunku
polityki uczenia się przez całe życie. Wyraża się to np. w mocniejszym ukierunkowywaniu edukacji na
rozwój umiejętności oraz silnym nacisku na rozwój kompetencji kluczowych, co jest zgodne z
postulatami środowiska gospodarczego. Następują wyraźne zmiany sposobu zapewniania jakości
usług edukacyjnych w systemie edukacji formalnej - w kierunku sprawdzania stopnia osiągania
efektów edukacyjnych, a nie jak dotąd poprawności przebiegu procesu kształcenia. Coraz więcej wagi
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w dyskusjach o zmianach systemu kształcenia przywiązuje się do rozwoju możliwości uczenia się
pozaformalnego oraz powszechniej dostrzega się znaczenie uczenia się nieformalnego. Pogłębia się
świadomość konieczności prowadzenia przemyślanej polityki w zakresie stworzenia warunków i
wspierania uczenia się w różnych miejscach i formach w okresie całego życia. W obliczu głębokich
zmian gospodarczych i dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz szybkiego
multiplikowania się wiedzy, można obserwować dwie tendencje w działaniach na rzecz silniejszego
wiązania systemu kształcenia z rynkiem pracy:
1. wciąż utrzymujące się wyraźne rozdzielanie systemu edukacji formalnej oraz systemu
orientacji zawodowej,
2. mocniejsze włączania elementów kształcenia praktycznego do systemu edukacji formalnej,
poprzez: różnicowanie szkół, programów i profili kształcenia (ogólne i zawodowe) oraz realne
wiązanie edukacji z praktyką – ułatwione między innymi dzięki wprowadzeniu regulacji
prawnych dotyczących przyjmowania uczniów i absolwentów na praktyki zawodowe.

Polska od kilkunastu lat modernizuje system edukacji dążąc do nakierowania kształcenia na
określone efekty i lepsze powiązanie z potrzebami rynku pracy. Jednocześnie doskonalone są systemy
zapewnienia jakości oraz zwiększana plastyczność ścieżek rozwoju kwalifikacji uczniów i kadry.
Nastąpiło też większe otwarcie na kontakty międzynarodowe i wzrost mobilności uczniów,
studentów, a częściowo także stażystów.
Obecnie na stopień realizacji tych celów oddziałuje kilka istotnych uwarunkowań
rozwojowych (globalnych, europejskich i krajowych):
1. Globalny kryzys, który namacalnie uświadomił wagę ogólnoświatowych procesów i powiązań
gospodarczych dla kondycji lokalnych gospodarek, wpłynął na ograniczenie wydatków, zmusił
do wzrostu efektywności działania, poprawy jakości usług oraz wpłynął na niewielki wzrost
bezrobocia.
2. Uwarunkowania europejskie, to przede wszystkim istnienie dużych europejskich projektów,
w których Polska aktywnie uczestniczy, dotyczących przebudowy systemu kształcenia, a
zwłaszcza budowy Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej oraz rozwoju systemu Lifelong
Learning (dostęp do know how, możliwość wpływu na kształt programów, uczestniczenie w
wymianie doświadczeń).
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3. Dostępność środków z funduszy UE, które mogą być spożytkowane na rozwój zasobów
ludzkich - opracowywanie ekspertyz i programów, a także bezpośrednie wsparcie różnych
form uczenia się pozwalające rozwijać, aktualizować i nabywać nowe kompetencje
zawodowe.
4. Duży potencjał polskiej młodzieży, która ma za sobą doświadczenie studiów w innych krajach
europejskich (rocznie kilkanaście tysięcy osób) oraz pracy za granicą. Znacząca część
migrującej młodzieży to osoby o wysokich kwalifikacjach, które dzięki wyjazdowi rozwinęły, a
często zdobyły nowe kompetencje. Wiele z tych osób wraca do Polski. Polska traci duży
kapitał nie mając możliwości formalnego uznawania zdobytych przez nich kwalifikacji.
5. Polski rynek pracy w dużym stopniu stanowią młodzi ludzie, z wyżu demograficznego lat 7080-tych, którzy w ponad 50% ukończyli studia wyższe (w tym 80% studia II-stopnia,
magisterskie). Jest to około 4,5 mln dobrze wykształconych młodych ludzi, którzy ukończyli
studia w latach 1999-2011 (rocznie ponad 400 tys. absolwentów). Jest to największy polski
kapitał u progu XXI wieku. Stworzenie możliwości utrzymania atrakcyjności zawodowej tego
pokolenia przesądzi o sukcesie rozwojowym Polski – dlatego dla Polski tak ważny jest rozwój
systemu LLL, w tym systemu RPL.
6. Głęboki niż demograficzny, który objął już cały okres edukacji formalnej i będzie trwał przez
około 13 lat. Daje on szansę poprawy jakości kształcenia, a także przesunięcie części kadry
nauczycielskiej z systemu edukacji formalnej do systemu edukacji pozaformalnej. W
przygotowywanych programach bardzo duży nacisk położony jest na doskonalenie
nauczycieli, zmianę wymagań, unowocześnienie warsztatu dydaktycznego, w tym także
umiejętności związanych ze wsparciem uczenia się osób wykształconych, posiadających
znaczące doświadczenia zawodowe.
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Stan i perspektywy wdrożenia RPL w Polsce
(m.in. system instytucjonalny, zaawansowanie budowy Krajowego
Systemu Kwalifikacji i Krajowych Ram Kwalifikacji)
W polskiej polityce edukacyjnej wciąż dominuje myślenie utożsamiające ją z działaniami
nakierowanymi na edukację formalną i liniowo rozumiany, uporządkowany proces nabywania i
rozwoju kompetencji. Polityka ta nie zauważa wielu zjawisk cechujących współczesne społeczeństwa,
w tym społeczeństwo polskie, które stanowią istotne wyzwania dla współczesnych systemów
edukacji i zmuszają do innego podejścia do kształtowania i realizacji polityki edukacyjnej,
pozwalających bardziej elastycznie kształtować ścieżki rozwoju i kariery zawodowej. Wśród tych
zjawisk Piotr Piasecki (2011, 22-25) wyróżnia: zjawisko work life balance (dążenie do spełniania się w
różnych wymiarach życia), opóźniania decyzji związanych z karierą zawodową, przejmowanie przez
pracodawców roli promotorów i sponsorów rozwoju kompetencji pracowników, rosnącego popytu
na oferty edukacyjne dla aktywnych seniorów chcących się rozwijać, rozwój postaw sięgania po
wiedzę wtedy gdy jest ona do czegoś potrzebna w przeciwieństwie do dotychczas promowanej
postawy gromadzenia jak najobszerniejszej wiedzy, dostępność i współtworzenie wiedzy w sieci.
Otwarcie się na te nowe zjawiska wymaga myślenia o polityce edukacyjnej w kategoriach Lifewide
Learning, umożliwiającego realizację upodmiotowionego, zindywidualizowanego i plastycznego
procesu rozwoju. Warunkiem brzegowym zbudowania spójnego systemu Lifelong Learning, jest
stworzenie możliwości uznawania kwalifikacji zdobywanych poza systemem formalnej edukacji (RPL).

W Polsce brak jest systemu uznawania kwalifikacji zdobywanych w trybie pozaformalnym i
nieformalnym. Brak wsparcia dla realizacji plastycznych ścieżek rozwoju kompetencji. Niski jest
stopień upodmiotowienia procesów uczenia się.

Nie oznacza to, że termin uznawania kwalifikacji zdobytych poza formalnym systemem
kształcenia jest w polskiej rzeczywistości gospodarczej zupełnie abstrakcyjny. Tradycyjnie posiada on
bardzo konkretny wymiar w rzemiośle. W realiach firm – głównie małych, często doceniane są
kwalifikacje realnie posiadane, bez oglądania się na ich formalne potwierdzenie. W organizacjach
publicznych wymogi formalne (dyplom) muszą najczęściej być dopełnione, ale cenione są certyfikaty
specjalistycznych kursów prowadzonych przez organizacje szkoleniowe reprezentujące sektor poza
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formalnej edukacji. W odniesieniu do grupy (około 300) zawodów regulowanych (najliczniejszej
spośród wszystkich państw UE) budowane są wewnętrzne systemy kwalifikacji oraz formalne,
zamknięte sposoby ich zdobywania i uznawania. Zupełnie nierozpowszechnione są natomiast
narzędzia akumulacji osiągnięć, transferu kwalifikacji, konta edukacyjne i inne instrumenty
wspierające plastyczne ścieżki rozwoju kwalifikacji, funkcjonujące w wielu krajach UE.
Nieistnienie systemu uznawania kwalifikacji zdobytych poza krajowym systemem oświaty i
szkolnictwa wyższego, nie oznacza, że nie są rozwinięte niektóre elementy tego systemu. Jasno
określone są zasady uznawania kwalifikacji zdobytych w drodze edukacji formalnej za granicą
(Ustawa o zasadach, 2008), ugruntowany jest też wspomniany powyżej, funkcjonujący w sektorze
rzemiosła sposób uznawania kwalifikacji zdobytych poprzez doświadczenie zawodowe.

Największy opór dotyczy uznawania kwalifikacji rozwijanych nieformalnie poprzez
samokształcenie i doświadczenia zawodowe.

Ten rodzaj uczenia się, nie ma też mocnej reprezentacji społecznej, zdolnej walczyć o jego
uznawanie, jest natomiast zagrożeniem dla interesów pracowniczych zarówno środowisk związanych
z edukacją formalną jak i pozaformalną. Sytuacja ta wydaje się być istotnym wyzwaniem, gdyż we
współczesnych mobilnych społeczeństwach, przy szybkim rozwoju technologii i systemów
informacyjnych, edukacja nieformalna odgrywa bardzo ważną, a w przyszłości być może wiodącą
rolę. Nie trudno zauważyć, że w obecnym stanie technologii jest to najtańszy sposób rozwoju
kwalifikacji. Wiąże się z umiejętnościami samodzielnego uczenia się, znajdowania i porządkowania
wiedzy. Wymaga wytrwałości, determinacji oraz - co jest być może najważniejsze – kreatywności.
Wyrzucenie edukacji nieformalnej poza sferę formalnego uznawania kwalifikacji może spowodować
budowanie alternatywnych systemów zdobywania i potwierdzania kwalifikacji.
Wypada w tym miejscu przypomnieć, że w procesie budowania Europejskiego Obszaru
Lifelong Learning (LLL), jako podstawę dla wprowadzania w życie koncepcji LLL, przyjęto zasady:


Równorzędności, równowartości uczenia się w różnych formach, miejscach i okresach

życia (uczenie się formalne, poza formalne i nieformalne),


Prowadzenia identyfikacji, ocen i uznawania efektów uczenia się niezależnie od

formy, miejsca i czasu realizacji tej czynności,
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Uczenia się od pierwszych do ostatnich lat życia, które wymaga identyfikacji sytuacji

uczenia się – zwłaszcza praktycznego, rzetelnej oceny jego efektów oraz doceniania ich w systemach
kwalifikacji.

Przewidywane czynniki krytyczne rozwoju RPL w Polsce

1. System prawny i instytucjonalizacja RPL
W ostatnich latach, w Polsce zmieniono podstawy prawne dla funkcjonowania systemu
edukacji formalnej, na wszystkich jej poziomach. Wspólną osią tych zmian było prawne umocowanie
Krajowych Ram Kwalifikacji. Znaczący postęp w sferze instytucjonalizacji nastąpił poprzez
wyartykułowanie zasad i reguł nowego systemu oraz powołanie instytucji koordynujących i
wspierających proces opracowywania i wdrażania KRK. Wśród procesów instytucjonalnych trzeba
zauważyć przede wszystkim zmianę podstawy prawnej określającej sposób świadczenia usług
edukacji formalnej oraz relacje z edukacją poza i nieformalną. Można zauważyć kilka etapów w
budowie podstaw systemu uznawania kwalifikacji, o charakterze normatywnym. Poniżej zostały one
przedstawione, po części wg kryterium chronologicznego, po części zaś ze względu na istotność i
charakter, zmiany w podejściu do procesów uczenia się i rozwoju kwalifikacji.
I. etap - Głębokiej przebudowy systemu prawnego dotyczącego systemu edukacji, szkolnictwa
zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz nauki.
Został ona zapoczątkowany na przełomie XX i XXI wieku. Wprowadzono wówczas większą
elastyczność procesu kształcenia oraz zewnętrzne egzaminy oceniające osiągnięcia uczniów.
Utworzono także silny zewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w szkołach wyższych.
II etap – Kolejny etap zapoczątkowany został dopiero w 2008 r., gdy zwrócono większą uwagę na
efekty kształcenia.
Szkoły podstawowe i średnie zostały zobowiązane do rozwijania w procesie kształcenia
kluczowych kompetencji uczniów. W szkołach zawodowych ukierunkowano kształcenie na rozwój
jasno zdefiniowanych kwalifikacji. Szkoły wyższe natomiast zostały zobowiązane, przez nową ustawę
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z 2011 r., do określenia - do września 2012, efektów kształcenia - zgodnie z Krajowymi Ramami
Kwalifikacji, określanych oraz realizowanych zgodnie z potrzebami pracodawców, monitorowania
losów zawodowych absolwentów, wdrożenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości z
uwzględnieniem kryterium użyteczności programów kształcenia (Ustawa z 18 marca 2011).
III etap – Zauważenia konieczności rozwoju RPL.
W lutym 2011 r. rząd przyjął znowelizowany dokument określający strategiczne ramy rozwoju
Lifelong Learning w Polsce (Perspektywa, 2011, 50-51), którego zapisy weszły w skład kluczowych
dokumentów strategicznych Państwa: Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego oraz Strategii Rozwoju
Kapitału Ludzkiego. W ramach prac Międzyresortowego Zespołu, jednoznacznie określono charakter
tej polityki. „Polityka na rzecz uczenia się przez całe życie polega na ułatwianiu wszystkim osobom
dostępu do dobrej jakości uczenia się w różnych formach, miejscach i okresach życia oraz na
ocenianiu i docenianiu efektów takiego uczenia się w spójnych i przejrzystych systemach kwalifikacji.
Polityka ta obejmuje całość uczenia się – we wszystkich kontekstach (formalnym, pozaformalnym i
nieformalnym), na wszystkich etapach życia oraz na wszystkich poziomach kompetencji i kwalifikacji.
Realizowana jest we współpracy rządu, samorządu terytorialnego, pracodawców, pracobiorców i
organizacji społecznych. W związku z postawieniem osób uczących się w centrum zainteresowania tej
polityki miary jej skuteczności odnoszą się wprost do doświadczeń osób w zakresie równości szans
edukacyjnych, jakości uczenia się oraz jego efektów - poziomu kompetencji i kwalifikacji”
(Perspektywa, 2010:5).
Wśród przewidywanych strategicznych kierunków interwencji dla realizacji celu „Przejrzysty i
spójny system kwalifikacji” znalazły się zapisy odnoszące się bezpośrednio do walidacji i uznawania
kwalifikacji zdobywanych poza systemem formalnej edukacji, między innymi: „Wprowadzenie
procedury oceny i uznawania osiągnięć osób uczących się pod katem efektów uczenia się, tj.
niezależnie od miejsca, sposobu i czasu uczenia się, kształcenia i szkolenia (stosowanie otwartego
podejścia do nadawania kwalifikacji):


dostosowania procedur egzaminacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia do
oceny kompetencji, niezależnie od okoliczności kształcenia i szkolenia,



tworzenie systemu uznawania kompetencji nabytych poza uczeniem się formalnym,



włączenie przedstawicieli partnerów społecznych i organizacji społecznych do monitorowania
zgodności systemów egzaminacyjnych i nadawania kwalifikacji z podejściem opartym na
efektach uczenia się” (Perspektywa,…2011, s. 50-51).
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Założono również wprowadzenie standaryzowanego opisu kwalifikacji, jako efektów uczenia się, w
tym utworzenie krajowego rejestru kwalifikacji oraz powołanie instytucji do spraw krajowego
systemu kwalifikacji i prowadzenia rejestru kwalifikacji. Przewidziano także konieczność
„Zapewnienie transferu osiągnięć w uczeniu się, w tym kwalifikacji cząstkowych:


wdrażanie systemu ECVET w kształceniu i szkoleniu zawodowym,



zapewnienie spójności pomiędzy systemami ECVET i ECTS” (Perspektywa,…2011, s. 51)..

W tym samym dokumencie strategicznym, w odniesieniu do celu 5 – „Środowisko pracy i
zaangażowania społecznego sprzyjające upowszechnianiu uczenia się dorosłych” przewidziano 11
strategicznych kierunków interwencji, w tym „Tworzenie systemu oceny i uznawania efektów uczenia
się innego niż formalne (systemu walidacji), jako podstawy nowoczesnego modelu edukacji
dorosłych: (Perspektywa, 2011, 62)


Inicjowanie i promowanie standardów identyfikacji i oceny kompetencji uzyskanych poza
uczeniem się formalnym,



Wprowadzenie mechanizmów walidacji do systemu prawnego regulującego nabywanie i
nadawanie kwalifikacji,



Wspieranie i promowanie modelowych przykładów walidacji,



Budowa zaplecza instytucjonalnego dla realizacji zadań z zakresu uznawania kompetencji, w
tym poszerzenie zakresu działania instytucji nadających kwalifikacje o zadania dotyczące
walidacji,



Inicjowanie programów na rzecz rozwoju systemu walidacji w zakresach szczególnie ważnych
dla gospodarki i spójności społecznej (np. uznawanie efektów uczenia się wynikającego z
doświadczenia zawodowego osób powracających do kraju z emigracji)”.

W odniesieniu do tego samego celu, w ramach kolejnego kierunku strategicznej interwencji
„Rozwijanie modelu uczenia się dorosłych, którego podstawą jest uczenie praktyczne, w tym uczenie
się w pracy oraz w zorganizowanych formach działania wspólnot obywateli” (Perspektywa, 2011, 62)
wśród licznych szczegółowych działań przewidziano m.in.:


„Promowanie uczenia się pozaformalnego, w tym zwłaszcza szkoleń w środowisku pracy i
zaangażowania społecznego, promowanie uczenia się w miejscu pracy jako podstawowej
formy uczenia się dorosłych,
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Promowanie zaangażowania pracodawców w podnoszenie kompetencji i podwyższanie
kwalifikacji pracowników, w tym tworzenie wewnętrznych systemów podnoszenia
kompetencji kadr,



Inicjowanie i promowanie powiązania wewnętrznych systemów doskonalenia kadr ze
ścieżkami kariery pracowników”.

W następnym strategicznym kierunku interwencji dla tego celu „Promowanie nowych standardów
szkolenia dorosłych” (Perspektywa, 2011, 63), przewidziano m.in.:


„promowanie elastycznej oferty …, w tym szkoleń modułowych, wspieranie i promowanie
indywidualnego podejścia do szkolenia,



włączenie szkoleń w systemy gromadzenia i transferu osiągnięć prowadzących do uzyskania
kwalifikacji,



promowanie stałej ewaluacji szkoleń i monitorowania dalszej kariery uczestników”.

W konsekwencji tych zapisów o charakterze strategicznym podjęto działania eksperckie o
charakterze projektowym oraz powołano instytucje koordynujące proces zmian. Szczególną rolę
nadano powstającym Krajowym Ramom Kwalifikacji.
Zdaniem Jensa Bjornvalda (2011) w różnych krajach Krajowe Ramy Kwalifikacji pełnią różną
funkcję. Są narzędziem opisu istniejącego status quo, narzędziem komunikacji pomiędzy systemem
edukacji a rynkiem pracy, narzędziem regulacji systemu edukacji. Autor powyższy uważa, że Polska
jest przykładem kraju, w którym nadano im szczególną rolę – narzędzia reformy, pozwalającego:


zreformować standardy i programy kształcenia,



walidować nieformalne i pozaformalne kwalifikacje,



budować połączenia pomiędzy kwalifikacjami akademickimi i zawodowymi,



wprowadzić koordynację między krajowymi i regionalnymi interesariuszami.

IV etap – Budowy podstaw instytucjonalnych dla Krajowego Systemu Kwalifikacji, w tym walidacji i
uznawania kwalifikacji.
Podstawową sprawą dla budowania systemu uznawania kwalifikacji jest zbudowanie
ustandaryzowanego systemu kwalifikacji. Polska pracuje nad nim od 2006 r. Jednak dopiero w lutym
2010, został powołany Międzyresortowy Zespół do Spraw Uczenia się przez Całe życie, w tym
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Krajowych Ram Kwalifikacji, stanowiący zaplecze polityczne dla tego procesu. Monitoringiem procesu
tworzenia i wdrażania Polskich Ram Kwalifikacji zajmuje się międzyresortowy Komitet Sterujący do
spraw Krajowych Ram Kwalifikacji, któremu przewodniczy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Projekt systemowy, który ma za zadanie Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych
wdrażania krajowych ram kwalifikacji oraz krajowego rejestru kwalifikacji dla uczenia się przez całe
życie, realizowany jest (2011-2013) przez Instytut Badań Edukacyjnych. Zgodnie z przygotowanymi
przez ten zespół założeniami:
„Krajowy System Kwalifikacji (KSK) został zdefiniowany jako ogół działań państwa związanych z
potwierdzaniem efektów uczenia się dla potrzeb rynku pracy, społeczeństwa obywatelskiego oraz
indywidualnego rozwoju uczących się, oparty na krajowej ramie kwalifikacji. Obejmuje on w
szczególności nadawanie i uznawanie kwalifikacji, a także zapewnianie jakości kwalifikacji” (Krajowy
System,…2011, 13-16).
System oparty jest o dwie główne zasady:
1. Zapewniania jakości kwalifikacji (w kształceniu, szkoleniu, walidacji i przenoszeniu osiągnięć)
oraz
2. Przejrzystości nadawanych w Polsce kwalifikacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
Na Polski System Kwalifikacji składa się:
Polska Rama Kwalifikacji, która ma 8 poziomów, „uwzględnia efekty uczenia się osiągane w systemie
edukacji formalnej, pozaformalnej oraz w wyniku nieformalnego uczenia się”. (Krajowy
System,…2011, 7),
Krajowy Rejestr Kwalifikacji, prowadzony przez Krajową Instytucję ds. Systemu Kwalifikacji, w którym
będą ujęte wszystkie kwalifikacje (pełne, cząstkowe, złożone i składowe). „Będzie on zawierał
następujące informacje o każdej (zarejestrowanej w nim) kwalifikacji:


Poziom w PRK



Rodzaj/kategoria kwalifikacji (pełna, cząstkowa, złożona, składowa)



Instytucje mające prawo nadawać tę kwalifikację



Wymagania (standardy) dotyczące efektów uczenia się



informacje o sposobach walidowania”. (Krajowy System,…2011, 9)
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Walidacja
„Walidowanie efektów uczenia się w przypadku kwalifikacji pełnych będzie zadaniem
instytucji istniejących już w polskim systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, tj.
w szczególności szkół, uczelni, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
W przypadku kwalifikacji cząstkowych mogą to być zarówno ww. instytucje, jak i inne (w tym
komercyjne) o ile sposób walidowania będzie zgodny z przyjętymi w systemie kwalifikacji zasadami”
(Krajowy System,…2011, 10).
Akumulacja i przenoszenie zaliczonych osiągnięć
„Do akumulacji i przenoszenia zaliczonych osiągnięć w systemie kwalifikacji wykorzystywane będą
istniejące lub zbudowane systemy akumulacji osiągnięć. Zakłada się, że sposób akumulacji i transferu
osiągnięć będzie kompatybilny z rozwiązaniami europejskimi (ECTS, ECVET), co pozwoli na
transferowanie osiągnięć w ramach systemów kwalifikacji w poszczególnych krajach członkowskich.”
(Krajowy System,…2011, 11)
Zapewnienie jakości kwalifikacji
Uznaje się je za kluczowy składnik systemu. Przyjmuje się, że rozwiązania w zakresie zapewniania
jakości umożliwiają porównywanie instytucji oraz kwalifikacji, a także wzmocnienie międzynarodowej
konkurencyjności i uznawalności kwalifikacji, szczególnie w obszarze edukacji i szkolenia
zawodowego. (Krajowy System,…2011, 11)

Po wejściu w życie zmienionej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (1 X 2011), znacząco
zaawansowany został proces opracowywania Krajowych Ram Kwalifikacji w edukacji formalnej.
Praktycznie od września 2012 roku polskie szkoły wyższe będą kształcić w oparciu o programy
zdefiniowane poprzez efekty kształcenia, skorelowane z systemem KRK. Niestety w ustawie tej nie
ma zapisów regulujących możliwość uznawania kwalifikacji zdobytych poza systemem edukacji
formalnej. Regulowane są tylko kwestie uznawania kwalifikacji zdobytych w trybie formalnym w
innych krajach, dla celów dalszego kształcenia, a także uznawanie kwalifikacji w tzw. zawodach
regulowanych. (Ustawa o zasadach uznawania, 2008).
Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego koordynuje uznawanie kwalifikacji w
zawodach regulowanych i działalnościach oraz udostępnia informacje na ten temat. Kompetencje w
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tym zakresie mają dwa wydziały w Departamencie Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Wydział Uznawalności Wykształcenia oraz Wydział
Koordynacji Systemu Uznawania Kwalifikacji Zawodowych. Do ich kompetencji należy: prowadzenie
postępowania w sprawach dotyczących odmowy uznania dokumentów o wykształceniu uzyskanych
za granicą, uczestnictwo Polski w sieci ENIC (European Network of Information Centre on academic
recognition and mobility - sieć Rady Europy/UNESCO) oraz NARIC (National Academic Recognition
Information Centre - sieć Komisji Europejskiej), koordynowanie wdrażania i funkcjonowania systemu
uznawania kwalifikacji zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy to zawodów regulowanych),
pełnienie funkcji ośrodka informacji w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych
oraz udział w posiedzeniach grup Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej dotyczących systemu
uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej. Zakres kompetencji wskazuje, że w
strukturze MNiSW przewidziano rozwój w szkołach wyższych działalności związanej z uznawaniem
kwalifikacji zawodowych. Trzeba jednak podkreślić, że obecnie dotyczy to wyłącznie zawodów
regulowanych.

Jednoznacznie trzeba podkreślić brak w polskim systemie prawnym kategorii uznawania
kwalifikacji, z wyjątkiem zawodów regulowanych, w szczególności uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych nabytych w państwach członkowskich UE.

Znacznie gorzej wygląda zaawansowanie procesu związanego z opracowaniem i wdrożeniem
Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym ECVET.
Opracowanie tego systemu będzie pierwszym krokiem umożliwiającym budowę systemu
potwierdzania kwalifikacji zawodowych zdobywanych poza formalnym systemem oświaty.

W krajach, w których dominuje edukacja formalna, takich jak Polska, efekty nauczania
pozaformalnego i nieformalnego nie są wystarczająco diagnozowane i uznawane. Wdrożenie
systemu ECVET wymagać będzie dużo czasu, gdyż nie istnieje jeszcze system walidacji wyników
uczenia się innego niż formalne. Wydaje się więc, że jest to jeden z czynników krytycznych, którego
ominięcie będzie wymagało budowy systemów w skali regionalnej lub pojedynczych instytucji, np.
szkolnictwa wyższego.
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2. Zapewnienie jakości
W polityce LLL, krytycznym elementem jest zapewnienie jakości efektów uczenia się, w
którym szczególną rolę odgrywają: wewnętrzne systemy zapewnienia jakości i wsparcia nauczycieli
oraz trenerów, a także system zewnętrznego oceniania osiąganych efektów uczenia się. W Polsce,
zewnętrzny system oceny z dużym sukcesem został wdrożony na poziomie (1,2 i 3 wg klasyfikacji
ISCED1), tj.: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej i liceum oraz dla lekarzy i prawników
(7 poziom wg. ISCED 2011) (International Standard ....., 2010). Porównywalność wyników osiąga się
dzięki standaryzacji wymagań, narzędzi egzaminacyjnych, procedur, kryteriów oraz przeprowadzania
egzaminów w całym kraju, w tym samym terminie. W szkolnictwie wyższym w 2011 r. częściowej
zmianie uległ system akredytacji szkół i kierunków kształcenia, poprzez silniejsze oparcie ocen na
sprawdzaniu stopnia osiągania zakładanych efektów oraz funkcjonowaniu wewnątrz uczelnianych
systemów zapewnienia jakości.

Brak jednak jakichkolwiek systemów zapewnienia jakości usług w zakresie edukacji poza
formalnej.

W projekcie Krajowego Systemu Kwalifikacji, zapewnienie jakości uznawane jest za kluczowy składnik
systemu stanowiący o jego wiarygodności dla wszystkich uczestników Systemu (KRK, 2011, 7).

Ramowość omawianego projektu KSK sprawia, że kwestie jakości choć uznane są za kluczowy
składnik systemu, są niedoprecyzowane, wyrażone w formie intencjonalnej, jako warunek
skuteczności systemu i czynnik krytyczny. Niestety w projekcie KSK, w odniesieniu do uznawania
kwalifikacji te kwestie nie zostały omówione.

1

ISCED – International Standar Classification of Education
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3. Akceptacja społeczna dla RPL
Nieznane są nam wyniki badań ściśle związanych z rozpoznaniem postaw wobec systemu
uznawania kwalifikacji. Jednak pośrednio można wysnuć wnioski odnośnie poziomu akceptacji, gdyż
w wielu publikacjach przewija się ten wątek. Uczestniczenie w licznych dyskusjach, np. związanych z
wdrażaniem regionalnych standardów usług edukacyjno-szkoleniowych w Małopolsce, także nasuwa
jednoznaczne wnioski. Jak wspomniano na wstępie w Polsce występuje duże sformalizowanie,
sztywność i wyjątkowa w skali europejskiej dominacja edukacji formalnej, w tym zwłaszcza
kształcenia szkolnego. Jest duży szacunek do wykształcenia formalnego i pęd do kształcenia,
zwłaszcza o charakterze ogólnym, w tym także na poziomie uniwersyteckim.
W świadomości społecznej pokutują jednak wciąż pewne stereotypy minionej epoki, w której
za zasługi polityczne można było uzyskać potwierdzenie kwalifikacji („nie matura a chęć szczera,
zrobią z ciebie oficera”), ukończyć studia w trybie „eksternistycznym”, a nawet uzyskać w ten sposób
stopień naukowy („docent marcowy”). Obawy o deprecjonowanie dyplomu szkoły wyższej wzrosły w
Polsce po przemianach zapoczątkowanych w 1990 roku, gdy gwałtownie zaczęły się rozwijać
niepubliczne szkoły wyższe, a niektóre z nich skutecznie omijały wymogi wysokiej jakości kształcenia.
Utrzymaniu wysokiej jakości nie sprzyjało też umasowienie kształcenia.
W ostatnich 20. latach bardzo dynamicznie rozwijał się sektor firm świadczących usługi
szkoleniowe. Duża dostępność środków na ten cel, głównie w ramach programów UE, spowodowała,
że obok organizacji o wysokim poziomie profesjonalności pojawiło się dużo firm, zainteresowanych
głównie skonsumowaniem środków, a nie świadczeniem wysokiej jakości usług. Wszystkie te
uwarunkowania, w połączeniu z obawą o zmniejszenie liczby studentów i godzin dydaktycznych (z
czym związana jest liczba etatów na uczelniach), w związku z uznaniem części kwalifikacji, sprawiają,
że
w środowisku akademickim utrzymuje się duża nieufność dla wprowadzania możliwości
uznawania kwalifikacji zdobywanych w trybie pozaformalnym.

Z badań prowadzonych w ramach projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Budowanie podstaw merytorycznych i instytucjonalnych dla stworzenia Krajowego Systemu
Kwalifikacji” wynika,
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że pracodawcy często nie oceniają pozytywnie gotowości do mobilności zawodowej
pracowników (Znaczenie inicjatyw, 2012). Traktują ją jako wskaźnik poziomu nielojalności.

Inaczej mówiąc jeżeli pracownik wykazuje postawę otwartą na doskonalenie się, a zwłaszcza
zdobywanie nowych kwalifikacji, jest on podejrzewany o nielojalność. Z badań własnych Autorki nad
sytuacją absolwentów studiów doktoranckich wynika, że wielu doktorów nauk trafiających na
pozauczelniany rynek pracy, decyduje się na ukrywanie faktu posiadania stopnia naukowego.
Wywiady w firmach HR potwierdziły, że na etapie poszukiwania pracy firmy rekruterskie odradzają
doktorantom umieszczanie w CV informacji o fakcie bycia na studiach doktoranckich.

Pracodawcy, mimo iż narzekają na słabe przygotowanie zawodowe absolwentów boja się jednak, że
system uznawania kwalifikacji może być równoznaczny z jeszcze słabszym przygotowaniem
zawodowym.

Stwierdzano to podczas wywiadów prowadzonych w ramach badań nad przygotowanie standardów
usług edukacyjno-szkoleniowych w woj. Małopolskim.

4. Finansowe aspekty uznawania kwalifikacji uzyskanych poza
formalną edukacją
Wyraźnie trzeba podkreślić, że zdynamizowanie procesu budowy Krajowych Ram Kwalifikacji
oraz Uznawania Kwalifikacji, jest silnie skorelowane z dostępnością środków europejskich na ten cel,
w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki te są wykorzystywane w dwojaki sposób: dla
finansowania dużej części prac eksperckich, a także prowadzenia szerokiej akcji promocyjnej (głównie
w odniesieniu do KRK) i szkoleniowej.
W Polsce większość usług edukacji formalnej jest nieodpłatnych, ale od początku lat 90.
intensywnie rozwija się, na wszystkich poziomach edukacji, sektor usług edukacji formalnej
świadczonych przez różnego rodzaju szkoły prywatne (sektor komercyjny) oraz społeczne (sektor
pozarządowy). W tego typu instytucjach edukacja formalna jest w części lub całkowicie płatna.
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W chwili obecnej nie ma w Polsce żadnych zasad dotyczących finansowania usług związanych
z uznawaniem kwalifikacji. Koszty przeprowadzania postępowania (np. nostryfikacji dyplomu)
pokrywa zainteresowana osoba (ubiegający się o uznanie kwalifikacji lub pracodawca, który chce go
zatrudnić).

Duże firmy, najczęściej oddziały międzynarodowych korporacji, często dbając o rozwój
swoich pracowników, organizują możliwości doskonalenia ich umiejętności i ponoszą związane z tym
koszty. Małe firmy z reguły przerzucają te koszty na pracowników, często ich wymieniają lub ponoszą
koszty ich rozwoju w zamian za zobowiązanie do kontynuowania pracy w ich firmie przez okres kilku
kolejnych lat. Najczęściej jednak dla szkoleń pracowników wykorzystują środki z UE. Opisane powyżej
działania dotyczą rozwoju pracowników, ich doszkalania, a nie kosztów uznawania posiadanych
kwalifikacji.
Obserwując istniejący system można pokusić się o symulację gotowości do płacenia za tego
typu usługi. Po 2014 roku, po wejściu Polski do UE znacznie zmieniły się postawy zarówno
pracodawców, jak i firm szkoleniowych oraz szkolących się. Generalnie rynek został popsuty łatwą
dostępnością środków na rozwój zasobów ludzkich. Można to zilustrować na przykładzie studiów
podyplomowych. O ile przed 2014 r. nie było problemu ze znalezieniem klientów na w 100% płatne
studia podyplomowe, o tyle po 2014. właściwie szansę realizacji mają tylko studia podyplomowe
finansowane ze środków UE. Dotyczy to także studiów kwalifikacyjnych, czyli takich których dyplom
jest wymagany prawnie dla wykonywania zawodów regulowanych (np. nauczyciela). Ta sytuacja
uzasadnia przypuszczenie, że

przynajmniej w pierwszym okresie wprowadzania RPL, zainteresowani – zarówno osoby
indywidualne, jak i pracodawcy będą oczekiwali, że usługi związane z walidacją i uznawaniem
kwalifikacji będą przynajmniej częściowo refundowane. Na pewno nie będzie na to środków
budżetowych, więc trzeba przewidzieć możliwość aplikowania o środki UE na ten cel.

Warto też zauważyć, że rozbudowa tego typu usług, może stanowić dodatkowe źródło
przychodów dla organizacji uprawnionych dla przeprowadzania procedur uznawania. W
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szczególności w przypadku uczelni mogłyby to być przychody z przeprowadzania indywidualnych
postępowań, przeprowadzania procedur akredytacyjnych dla programów szkoleniowych w firmach,
ich ewaluacji oraz wydawania dokumentów poświadczających spełnianie standardów, a także
przyjmowania dodatkowych studentów na płatne moduły uzupełniające, konieczne dla wydania
certyfikatu.

5. Włączenie interesariuszy
Dotkliwym problemem polskiego systemu edukacji jest słabe powiązanie kształcenia z
potrzebami rynku pracy. Bardzo trudno jest ten problem rozwiązać pomimo wielu wysiłków, głównie
z powodu dużej dynamiki zmian potrzeb i ograniczonych w związku z tym możliwości ich
przewidywania. Szczególnie dotyczy to wyższych etapów kształcenia -

.gdyż zjawisko to jest

podtrzymywane poprzez następujący mechanizm: nauczyciele akademiccy i uczelnie, dla których
krytyka naukowa i ranga osiągnięć naukowych, a także spełnianie formalnych warunków kształcenia,
są najważniejszymi aspektami oceny jakości ich pracy, nie podlegają weryfikacji z punktu widzenia
stopnia zaspokojenia potrzeb rynku pracy. To sprawia, że orientacja zawodowa jest marginalnie
traktowana w procesie kształcenia, czasem wręcz jako deprecjonująca rangę kształcenia w danej
uczelni, a absolwenci są słabo przygotowani do potrzeb rynku pracy. W efekcie coraz większa liczba
korporacji zawodowych uznaje posiadanie wykształcenia na poziomie średnim lub wyższym za
warunek niezbędny ale niewystarczający dla zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu. Jako
warunki niezbędne wymagane są najczęściej: kilkuletnia praktyka zawodowa, odbycie kursów oraz
zdanie testów potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Jest tu też pole dla działalności
specjalistycznych firm szkoleniowych z zakresu HR, które w odniesieniu do rozwijania niektórych
kompetencji pracowników, a także wspierania procesów rozwoju zasobów ludzkich w firmach
zdobywają bardzo silną pozycję i są zainteresowane jej utrzymaniem. Sytuacja jest paradoksalna,
gdyż często osobami szkolącymi, a także potwierdzającymi w systemie pozaformalnym posiadane
kwalifikacje są przedstawiciele systemu formalnego, którzy jako reprezentacji instytucji edukacyjnych
nie mogą uznać tych kwalifikacji z punktu widzenia wymogów edukacji formalnej.

Powiązanie kształcenia z potrzebami rynku pracy jest trudne także z powodu bardzo niskiego
stopnia mobilizacji interesariuszy, zwłaszcza przedsiębiorców i pracodawców. Proces zbliżania
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środowisk, budowania wspólnej oferty jest skupiony w instytucjach administracji publicznej:
prowadzony przez nią lub przez agencje, silnie z nią związane. Główni aktorzy to: kancelaria premiera,
ministerstwa: nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki oraz edukacji, a także grupa Ekspertów
Bolońskich – pełniąca zarówno rolę promotorów jak i ekspertów. W ostatnich latach dołączył Instytut
Badań Edukacyjnych (IBE), który koordynuje prace eksperckie, zapraszając (na własny koszt – tym
samym wyłączając) różne środowiska zawodowe i eksperckie. IBE zleca też opracowywanie różnych
ekspertyz. Wyraźny jest niedostatek partnerskiej współpracy w wypracowywaniu nowego systemu.
Na poziomie szkolnictwa wyższego widoczne jest monopolizowanie tego procesu przez środowisko
Ekspertów Bolońskich.

Generalny brak współpracy ekspertów, przedstawicieli sektora formalnej edukacji i
szkolnictwa wyższego, edukacji pozaformalnej oraz pracodawców i administracji publicznej wydaje
się największą słabością procesu.

Warto tu odwołać się do wyników badań, a także peer learning seminariów organizowanych
przez Komisję Europejską, w ramach Open Metod of Co-ordination, dla wsparcia rozwoju LLL. Za
najważniejszy krytyczny czynnik w procesie budowy polityki LLL oraz jej wdrażania uznano
partnerstwo wszystkich zainteresowanych stakeholders [Critical, 2010]. Trzeba tu zauważyć, że

w Polsce partnerstwo rozumiane w sposób bardzo zawężony, jako włączanie ekspertów i
bazowanie na ich opracowaniach, a także konsultowanie przygotowanych rozwiązań z
zainteresowanymi środowiskami w procesie wymaganych prawem, formalnych konsultacji. Brak jest
płaszczyzn pozwalającym wypracowywać wspólnie rozwiązania satysfakcjonujące wszystkich
zainteresowanych.

Takie rozumienie partnerstwa owocuje rozwojem kilku niepożądanych postaw:


Bardzo silnym zdystansowaniem się środowiska pracodawców, będącego raczej kibicem i
recenzentem tych prac. Tymczasem bez zrozumienia idei zmian i silnego wsparcia ze strony
pracodawców oraz ich włączenia się w realizację, proces wydaje się nie mieć szansy na
sukces.
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Wzrostem postaw roszczeniowych uczących się, którzy żądają aby być nauczonymi, aby
otrzymać określone efekty kształcenia, przy minimalizacji, a wręcz zaniku poczucia
odpowiedzialności za własne uczenie się.



Dużą rezerwą szkół i uczelni spowodowaną brakiem systemu wsparcia dla nauczycieli i
akademików, które jest niezbędne w sytuacji koniecznych zmian sposobu kształcenia
rozumianego jako moderowanie procesu uczenia się, rozwoju kompetencji osób uczących się,
a także walidowania posiadanych kwalifikacji nabytych w różnych kontekstach życiowych (w
tym poprzez pracę) oraz ich uznawania w procesie formalnej edukacji .

Błędem jest także nie udzielanie wsparcia regionalnym inicjatywom podejmowanym przez
środowiska samorządu terytorialnego związanym z budową regionalnych partnerstw rynku pracy
(inicjatywa województwa małopolskiego).

Bardzo istotną zmianą w edukacji formalnej jest zasada oczekiwania praktycznych efektów
uczenia się. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło inicjatywę zawierania porozumień z
organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi. Podobne
porozumienia powstają na poziomie regionalnym i lokalnym. Sprzyja im nowa ustawa o praktykach
absolwenckich, obejmująca uczniów, będących absolwentami gimnazjów (3-6 poziom ISCED). W
szkołach rozwija się system doradztwa zawodowego, doradztwa kariery.
Szczególnego podkreślenia wymagają działania podejmowane w szkolnictwie wyższym dla
zbliżenia kształcenia do potrzeb rynku pracy. Od 2008 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, w trybie konkursowym zamawia i dodatkowo finansuje kształcenie na kierunkach, których
absolwenci są najbardziej poszukiwani na rynku pracy, zwłaszcza na kierunkach technicznych. Nowa
ustawa stwarza możliwość zamawiania kształcenia przez pracodawców oraz przygotowywanie i
realizację kształcenia w szkołach wyższych wspólnie z pracodawcami. Wprowadza obowiązek co
najmniej 1-2 semestrów praktyki zawodowej w przypadku kształcenia o profilu zawodowym. Znosi
centralną listę kierunków studiów. Szkoły otrzymały większą autonomię w zakresie kształcenia.
Wzrost autonomii instytucji edukacyjnych musi być jednak powiązany ze wzrostem zakresu
społecznej odpowiedzialności. Samodzielne definiowanie kierunków i profili studiów poprzez
precyzyjnie określenie efektów kształcenia zostało w związku z tym połączone z obowiązkiem
wdrożenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości i oceny stopnia osiągania zadeklarowanych
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efektów oraz monitorowania losów absolwentów. Możliwe jest elastyczne kształtowanie profilu
wykształcenia poprzez określenie zasad zmiany kierunku czy profilu kształcenia i uzupełniania
kwalifikacji. Nastąpiło też rozpoczęcie procesu różnicowania szkół ze względu na rodzaj
kształtowanych kwalifikacji.

Swoistą grupą interesariuszy są eksperci. Szczególną rolę w modernizacji polskiego systemu
edukacji i szkoleń odgrywają eksperci, zwłaszcza wspomniani powyżej Eksperci Bolońscy. Pierwsze
duże projekty przygotowujące założenia przyszłego systemu zostały przez nich zrealizowane w latach
2008-2010. Opracowano wówczas model Polskich Ram Kwalifikacji, skoordynowany z Europejskimi
Ramami Kwalifikacji, a także wytyczne do jego wdrożenia. Korzystano z nich przy aktualizowaniu
strategii LLL w Polsce, a także nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz kształcenia
zawodowego. Od lipca 2010 r. realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych, kolejny projekt
ekspercki, którego zadaniem jest między innymi stworzenie projektu regulacji prawnych dla
wdrożenia ram kwalifikacji, zaprojektowanie instytucji zajmującej się koordynacją prac nad ich
wdrażaniem, a w dalszej kolejności nadzorujących ich funkcjonowanie, zbudowanie koncepcji
krajowego rejestru kwalifikacji oraz portalu Krajowych Ram Kwalifikacji (Krajowy System, 2011, 4-5).

Ważnym środowiskiem dla rozwoju i uznawania kwalifikacji jest sektor organizacji
szkoleniowych (zarówno firm komercyjnych jak i organizacji pozarządowych). Jest to poważne
środowisko – tylko w obszarze sektora pozarządowego szacowane na około 16 tys. Aktywnie
działających instytucji (Zbieranek, 2011, 10). Ich rozwój będzie postępował nie tylko dlatego, że
potrafią one szybko i elastycznie wpisać swą ofertę w potrzeby otoczenia, ale także dlatego, że wraz z
rozwojem społeczeństwa wiedzy będzie przybywało organizacji opartych na kapitale intelektualnym.
Firmy szkoleniowe to bardzo zróżnicowane środowisko. Są wśród nich zarówno organizacje
komercyjne jak i pozarządowe, posiadające bogate lub wąsko specjalistyczne oferty usług
szkoleniowych, z ugruntowaną pozycją rynkową i stabilne finansowo, a także takie, które istnieją
wyłącznie dzięki środkom EFS. Generalnie jednak można powiedzieć, że firmy szkoleniowe odgrywają
ważną rolę w przemianach szeroko rozumianego sektora edukacyjnego. Poprzez nie dokonuje się
transfer innowacyjnych metod i technik nauczania, a także uzupełniają one istniejący system i są
istotnym czynnikiem zwiększającym możliwość rozwoju miękkich kompetencji, które, jak zauważa P.
Zbieranek (2011, 13) „ wymykają się szkolnemu, przedmiotowemu ujęciu edukacji, takich jak:
kreatywność i innowacyjne rozwiązywanie problemów, krytyczna analiza informacji czy też
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umiejętność podejmowania grupowego działania”. P. Piasecki (2011, 33) podkreśla, że główną siłą
firm szkoleniowych jest ich mobilność i ukierunkowanie na konkretne obszary kompetencji, krótkie
formy pracy oraz aktywne metody dydaktyczne. Jednocześnie branża ta boryka się z problemem
zróżnicowanej jakości usług i brakiem kwalifikacji trenerskich części kadry szkoleniowej. Środowisko
firm szkoleniowych postrzega możliwości współpracy z sektorem edukacji formalnej ale z dużym
dystansem odnosi się do propozycji utworzenia możliwości uznawania w edukacji formalnej,
kwalifikacji uzyskanych w trybie nieformalnym. Zdaniem P. Piaseckiego (2011, 33), który przez wiele
lat pełnił funkcję prezesa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, w najbliższych latach należy „spodziewać
się, że m.in. na skutek polityki fiskalnej państwa, część firm będzie wypierana z rynku szkoleniowego
(dotąd przez nie zdominowanego) przez instytucje oświatowe i uczelnie”. Generalnie można
zauważyć, że firmy szkoleniowe mimo deklarowanej otwartości na współpracę z uczelniami, raczej z
rezerwą odnoszą się do niej. Szkoły zaś, zwłaszcza szkoły wyższe ignorują ten sektor, nawet w
sytuacji gdy same tworzą własne jednostki o takim charakterze (na przykład Wszechnica
Uniwersytetu Jagiellońskiego). Najczęściej nadają im wymiar działalności misyjnej lub charytatywnej.
Kończąc rozważania na temat ważności oraz de facto braku współpracy pomiędzy
interesariuszami procesów edukacyjnych, przywołamy zapis jednego z 11 kierunków strategicznych
interwencji, przewidzianych dla realizacji celu: „Środowisko pracy i zaangażowania społecznego
sprzyjające upowszechnianiu uczenia się dorosłych” , zawartych w dokumencie polityki rządowej
wobec LLL (Perspektywa, 2011). Zakłada on „Rozwijanie partnerstwa resortów, jednostek samorządu
terytorialnego, pracodawców, pracobiorców, organizacji społecznych na rzecz edukacji obywateli”.

De facto współpraca interesariuszy w obszarze edukacji nie istnieje. Jest ona deklarowana i w
ostatnich latach prawnie wymuszana na instytucjach edukacji formalnej. Brak doświadczeń będzie
stanowić dodatkową trudność żeby ją rozwinąć w pracach nad projektowaniem i wdrażaniem
systemu uznawania kwalifikacji.

Bez stworzenia mechanizmów stymulujących współpracę zogniskowaną wokół szeroko podzielanej
wizji społeczeństwa otwartego, uczącego się, stale podnoszącego swoje kwalifikacje, plastycznie
kształtującego ścieżki rozwoju osobowego i zawodowego z korzyścią dla celów osobistych oraz
społeczeństwa i gospodarki, nie ma szans na wypracowanie wiarygodnego systemu uznawania
kwalifikacji. Trzeba zacząć od zajęcia się współpracą, rozpoznania obaw, celów poszczególnych
interesariuszy, wzajemnego ich pokazania oraz wspólnego rozważenia.
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6. Dostępność informacji
W dyskusji publicznej nad modernizacją systemu edukacji i szkoleń, prawie nieobecna jest
problematyka uznawania kwalifikacji zdobywanych poza systemem formalnym. Pilotażowe sondaże
przeprowadzone przez autorów niniejszego opracowania dowodzą, że za wyjątkiem Ekspertów
Bolońskich, żadne z zainteresowanych środowisk, nie ma wiedzy w zakresie istniejących systemów
uznawania kwalifikacji uzyskanych w trybie poza formalną edukacją. Ponieważ informacje na temat
RPL pojawiają się w różnych kontekstach, budzi to duże emocje, jest przy tym najczęściej błędnie
interpretowane i na wejściu dyskredytowane.
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007r, nr 65,
poz. 437), w art. 26, w ustępie 2 zapisano, że „Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego
koordynuje uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach oraz podejmuje
działania mające na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji". Jest to jedyne
miejsce, w którym wskazano organ odpowiedzialny za udostępnianie informacji o uznawaniu
kwalifikacji. Dotyczy to jednak tylko kwalifikacji związanych z zawodami regulowanymi.

Brak informacji o istocie RPL, korzyściach dla osób indywidualnych oraz dla pracodawców, szkół i
organizacji szkoleniowych, brzegowych warunkach świadczenia tych usług oraz systemach
zapewnienia ich jakości, jest jednym z najważniejszych krytycznych czynników wdrożenia tego
systemu w Polsce.

7. Promocja
W Polsce dużo uwagi i środków poświęcono dla promocji KRK. Niestety skupiono się bardziej
na technicznej niż na ideowej formie KRK. Słabo znana jest koncepcja Krajowego Systemu
Kwalifikacji, którego KRK są częścią obok rejestru kwalifikacji, walidacji, uznawania oraz akumulacji i
przenoszenia zaliczonych osiagnięć. Promocja RPL jest warunkiem bezwzględnym powodzenia tego
przedsięwzięcia. Działania te powinny być skierowane zarówno do środowiska szkół wyższych,
zwłaszcza nauczycieli akademickich, senatów, zarządzających uczelniami, studentów, jak i
pracodawców oraz osób pracujących, a także firm szkoleniowych. Na obecnym etapie chodzi przede
wszystkim o wywołanie potrzeby i presji na wprowadzenie do Krajowego Systemu Kwalifikacji
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jasnych zasad RPL, pomyślanego jako element KSK. Ważne jest także ucięcie spekulacji i dostarczenie
informacji czym jest, a czym nie jest RPL, jakie stwarza szanse i możliwości oraz jakie ma ograniczenia.

8. Inne
Od wielu lat szkoły wyższe oferują możliwości wsparcia procesu uczenia się zwłaszcza osób
dorosłych. Obok studiów podyplomowych, uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów
dziecięcych, uniwersytetów otwartych, pojawiają się też interesujące propozycje kierowane do osób
posiadających wyższe wykształcenie, chcących się przekwalifikować połączone z systemem
certyfikowania gwarantującego otrzymanie określonych efektów uczenia się (Wszechnica
Uniwersytetu Jagiellońskiego2).
Dobrze funkcjonują i rozwijają się systemy zapewnienia jakości kształcenia. Dużym
osiągnięciem jest opracowanie zaktualizowanej krajowej strategii w tym zakresie – „Perspektywa
uczenia się przez całe życie” (luty, 2011). Najsłabszym ogniwem realizowanej polskiej polityki Lifelong
Learning jest budowa systemu uznawania kwalifikacji zdobywanych poza systemem formalnym. Jest
to jednocześnie krytyczny element tej polityki, co oznacza, że bez jego wdrożenia nie będzie możliwe
zbudowanie spójnego systemu Lifelong Learning, a tym samym wykorzystanie głównych atutów
rozwoju kraju i budowania przewag konkurencyjnych. Poważnym problemem jest też zbudowanie
spójnego systemu oceny efektów kształcenia, rozumianych jako rzeczywisty poziom osiągniętych
kompetencji. Standaryzacja efektów edukacyjnych osiąganych w różny sposób i w różnych miejscach
oraz ich rzetelna ocena pozwoli odejść od monopolu systemu formalnego.

2

Know How, Kwartalnik Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, nr 2
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