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Osoby o 
niskich 
kwalifikacjach 
w Europie 

Średnia dla 
UE 22% 
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Odsetek osób o niskich 
umiejętnościach w krajach OECD 

prawie 60 milionów  
dorosłych Europejczyków ma niskie kwalifikacje 

Podsumowując 

prawie127 milionów  
dorosłych Europejczyków ma niskie umiejętności lub 

kwalifikacje 

(%) 

43% Europejczyków ma 

niewystarczające umiejętności cyfrowe 



Ścieżki 
poprawy 

umiejętności 

Trzy kroki 

Niezbędne 
narzędzia 

Ocena 
umiejętności 

 
Audyt 

umiejętności, w 
celu określenia 
posiadanych 

umiejętności i 
zdefiniowania 

potrzeb 

Dopasowana i 
elastyczna 

oferta 
 

Oferta 
kształcenia i 

szkolenia 
spełniając 
potrzeby 

określone w 
czasie oceny 
umiejętności 

Walidacja i 
uznawanie 

umiejętności 
 

Oceny i 
certyfikacja 
nabytych 

umiejętności, 
wiedzy i 

kompetencji, w 
tym podczas 
uczenia się w 

pracy, zgodnie z 
krajowymi 
ramami i 

systemami 
kwalifikacji 

Krok 1 Krok 2 Krok 3 



Plan wdrożenia 
zalecenia– źródła 
informacji 

1 kw. 2018 
Prośba Komisji o 
raport nt. planów 
wdrożeniowych 

2 kw. 2018 
Informacja od 
krajów 
członkowskich 

3 i 4 kw. 2018 
Analiza planów wdrożeniowych krajów 
członkowskich w oparciu o przesłane 
raporty, Narodowe Programy Reform 
oraz statystyki europejskie i OECD 

1 kw. 2019 
Publikacja raportu 
oraz fiszek 
informacyjnych 



Przegląd planów wdrożeniowych 

Opracowanie nowych, 
ambitnych planów 

Budowanie na już 
istniejących programach 

Plan włączony w 
szerszą strategię 

Dedykowane projekty 
pilotażowe 

np. Francja – 
Inwestycyjny 
Plan na rzecz 
Umiejętności 
2018-2022 

np. Portugalia – 
Program 
Qualifica 

np. Polska – 
projekt 

innowacyjny 

np. Czechy –
pilotażowy projekt 

mający na celu 
budowę 

kompleksowego 
systemu wsparcia 

rozwoju 
kompetencji  



Koordynacja działań 
wdrożeniowych 

Szeroka 
koordynacja 

Grupy sterujące 
lub robocze 

Wyłączna 
odpowiedzialność 

jednego 
ministerstwa bez 

dodatkowej 
koordynacji 



Grupy docelowe 

wszyscy dorośli o niskich 
umiejętnościach 

obywatele 

osoby młode (NEET) 

osoby bezrobotne o niskich 
kwalifikacjach 

pracownicy, w tym pracownicy 
MMŚP 

osoby starsze – pracownicy i 
bezrobotni 

 

migranci z poza UE 

osoby nieaktywne zawodowe 

wieźniowie  

Romowie 

kobiety 

osoby niepełnosprawne  

edukatorzy 

personel instytucji edukacyjnych i 
szkoleniowych 



Trzy kroki 
Ocena 
umiejętności 

Dopasowana i 
elastyczna oferta 

Walidacja i 
uznawanie 
umiejętności • analiza umiejętności 

(profiling, screening) 

• identyfikacja braków 
w zakresie 
podstawowych 
kompetencji 

• zestaw uzupełniających 
się elementów (np. LU, 
SI, CZ) 

• poprawa elastyczności 
obecnego systemu (np. 
IT, BG, EE, HR, MT, PL, 
RO, CY) 

• modularyzacja 
programów nauczania 
(np. DK, HU, IE, PL) 

• walidacja uczenia 
nieformalnego i poza 
formalnego 

• walidacja – standardy 
w ramach sektorów 

• wzmocnienie 
powiązania z NRK i 
ERK 

prawie wszystkie kraje 

np. AT, EL, HR, IT 



Umiejętności 

Umiejętności cyfrowe Umiejętności zawodowe 
Umiejętności 
podstawowe 

BG, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, HU, 
LT, LV, PL, UK (ENG) 

BE-FR, BE-DE, 
BG,DE, EE, ES, FI, 
LT, LV, PT, UK(NI) 

AT, BE-FR, CY, CZ, 
DK, EE, FI, IE, MT, 

NL, PL, PT, UK (ENG) 



Działania 
wspierające 

Doradztwo, często 
oferowane przez 
instytucje rynku pracy 

Kampanie promocyjne i 
świadomościowe przy 
wykorzystaniu mediów 
tradycyjnych i 
społecznościowych 

• EFS 
• Projekty 

pilotażowe 
• Środki krajowe 

(ograniczone) 



Harmonogram wdrożenia 

• Silny związek z europejską 
perspektywą finansową 

• Krótkoterminowe lub pilotażowe 
projekty 

• Brak konkretnych planów po 2020 

2020 W większości krajów 
ewaluacja odnosi się jedynie 
do działań finansowanych ze 
środków europejskich  

 



Działania na poziomie 
EU wspierające 
wdrożenie zalecenia 

Cel 
tematyczny 

8 i 10 

EFS 

EaSI 
Erasmus 

ESF+ 

InvestEU 

Erasmus+ 

SRSS Wsparcie przy 
opracowaniu 
reform 

Inicjatywy 
europejskie 

Nowe  
MMF 

Semestr 

Zalecenia Rady 

Sieć instytucji 
rynku pracy 

Gwarancja dla 
młodzieży 

Dotacje 

Program 
wzajemnego 
uczenie się 

Narodowi 
koordynatorzy 

KA 2 i KA3 



Wnioski 

Pozytywne 
elementy 

• Kilka krajów zaplanowało ambitne 
działania  

• Realizowane są pilotaże w celu 
przetestowania konkretnych rozwiązań 

• EFS wspiera wiele inicjatyw 

• Walidacja jest obecna prawie we 
wszystkich krajach członkowskich 

• Umiejętności cyfrowe są priorytetem 

Pozostające 
wyzwania 

• Skala 

• Trzy podstawowe umiejętności 

• Spójna ścieżka rozwojowa 

• Dotarcie, doradztwo i działania 
wspierające 

• Koordynacja i partnerstwo 

• Trwałość 



Dziękuję 
Strona internetowa zalecenia 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224 

 
Raport nt. planów wdrożeniowych 

https://ec.europa.eu/info/publications/implementation-report-upskilling-pathways_en 

 


