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Bilans kapitału ludzkiego w Polsce
Naukowcy z  UJ uczestniczą w  badaniach, które mają pokazać nadwyżki 
i braki, jeśli chodzi o potrzeby pracodawców i dostępność pracowników 
w danych zawodach a także ich kompetencje.

Przekonanie o tym, że my Polacy jesteśmy dobrze wykształceni, jest powszech-
ne. Jednocześnie z dotychczasowych badań wynika, że jedną z głównych ba-
rier rozwoju polskiej gospodarki jest brak odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników – czyli dostępność odpowiedniego kapitału ludzkiego. Dla 
pracodawcy sytuacja taka oznacza konieczność dodatkowych nakładów na 
rzecz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników, szczegól-
nie tych nowozatrudnionych – inaczej mówiąc, uzupełnianie luk w wykształ-
ceniu.

Jaki jest stan rynku pracy w Polsce?

Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości (PARP) w  partnerstwie 
z  Centrum Ewaluacji i  Analiz Polityk 
Publicznych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (CEAPP UJ) rozpoczęła projekt 
badawczy, w  którym – w  latach 2010-
14, przeprowadzonych zostanie pięć 
serii ogólnopolskich badań sondażo-
wych dotyczących kapitału ludzkiego 
w Polsce. Badania te obejmą zarówno pracodawców, osoby aktywne zawodo-

wo, bezrobotnych oraz uczniów i studentów, tak aby uzyskany obraz polskiego rynku pracy był jak najpełniejszy. Dzięki 
temu możliwe jest dokonanie bilansu, a więc określenie nadmiarów i niedoborów, jeśli chodzi o wykwalifikowanych pra-
cowników w konkretnych sektorach pracy.

W badaniach nacisk położony został na identyfikację obszarów problemowych w poszczególnych regionach, ale także 
w różnych branżach gospodarki polskiej. Istotne jest także to, że wskazane zostaną różnice pomiędzy sytuacją w centrach 
gospodarczych (metropoliach) a obszarami o niższej aktywności gospodarczej. 

Gdzie są niedobory?

Raporty z pierwszej edycji badań, zrealizowanej w 2010 roku, pozwalają na określenie pewnych niedoborów kompetencyj-
nych (rozumianych jako brak osób posiadających kompetencje niezbędne do pracy w określonych zawodach) i wskazanie 
najpoważniejszych luk kompetencyjnych (różnic w poziomie kompetencji wymaganych przez pracodawców a rzeczywi-
ście posiadanych przez osoby pracujące w danych zawodach). W raportach znalazła się także analiza demograficzna osób 
zatrudnionych i bezrobotnych oraz, co ważne, diagnoza formalnego i nieformalnego systemu dokształcania. Należy bo-
wiem pamiętać, że system szkoleniowy może odegrać ogromną rolę w uzupełnianiu umiejętności i wiedzy pracowników. 

Potrzebne zmiany

Pierwsze tak całościowe badanie może być kluczowe dla zmiany systemu edukacyjnego w Polsce tak, aby odpowiadał on  
wymaganiom rynku pracy. Zdobyta wiedza będzie bowiem podstawą do podejmowania decyzji na poziomie centralnym, 
ale analizy prowadzone na poziomie regionalnym mogą pomóc decydentom w poszczególnych województwach. Celem 
jest takie dostosowanie szeroko rozumianego systemu edukacyjnego, aby polskie szkoły i instytucje szkoleniowe dostar-
czały pracodawcom dobrze wykwalifikowanych i przygotowanych do pracy kandydatów. 

Inicjatywa długoterminowa

Ocena tendencji w perspektywie kilku objętych badaniami lat pozwoli na przygotowanie właściwej oferty kształceniowej 
przez instytucje sektora edukacyjnego. Dane będą zbierane corocznie, co pozwoli na coraz bardziej prezycyjne prognozo-
wanie. „Dobrą wiadomością jest to, że po zakończeniu cyklu badań planowane jest przekształcenie projektu w systemowy 
program monitoringu kompetencji zawodowych w Polsce” – mówi prof. Jarosław Górniak. W celu zapoznania się ze szcze-
gółowymi wynikami zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: bkl.parp.gov.pl/bkl-2010.

Wydział Filozoficzny 
Instytut Socjologii 

Informacja o zespole badawczym znajduje się na str. 94

www.cittru.uj.edu.pl/
/projektor/27.pdf
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Kapitał ludzki – pojęcie ekono-
miczne, oznaczające zawarty w każ-
dym człowieku i  społeczeństwie 
jako całości zasób fachowej wie-
dzy, umiejętności, doświadczenia, 
zdrowia i  energii życiowej. Jest on 
wskaźnikiem możliwości adaptacyj-
nych i produkcyjnych oraz kreatyw-
ności. (wikipedia.pl)
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