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WSTĘP 

 

Wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest wzmożona konkurencja, uzależniona od zachodzących 

zmian. Nasilająca się rywalizacja, ciągła presja innych podmiotów funkcjonujących w tym 

samym segmencie, nowe sposoby konkurowania, łączenie się firm, alianse strategiczne, 

ogromnie szybki postęp technologiczny i inne zmiany otoczenia wymagają skupienia 

wysiłków na ukierunkowanym reagowaniu na te zmiany. W turbulentnym otoczeniu, 

przedsiębiorstwo, które chce odnieść sukces, musi znać swoje otoczenie konkurencyjne oraz 

koncentrować się na kształtowaniu więzi z różnymi grupami klientów. Istotność 

kształtowania relacji partnerskich zależy od specyfiki organizacji. Ze względu na rozwój 

technologii i innych czynników ryzyka, rosną potrzeby klientów, ich gusty, preferencje, a 

przez to maleje ich lojalność wobec przedsiębiorstwa. Obecnie organizacje mają problem z 

budowaniem więzi z klientem, gdyż jest to coraz trudniejsze i kosztowniejsze. Decyzje 

podmiotów mają na celu zbudowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Przewaga istnieje 

jednak zawsze temporalnie i wymaga dopasowania jednostek do konkretnych warunków 

otoczenia. Jednak istnieją warunki niepewności zachowań konkurencyjnych na rynku 

przedsiębiorstw, a także instytucji oświatowych.  

W dobie globalizacji dochodzi do turbulencji szkół i ich otoczenia, co powoduje 

pozytywne i negatywne skutki. W warunkach niżu demograficznego, silnej konkurencji i 

innych uwarunkowań konkurencyjności wchodzących w skład otoczenia mikro i makro, 

szkoły nie tylko muszą się zaadaptować do zmiennego otoczenia, ale stanąć naprzeciw 

wyzwaniom ówczesnej gospodarki i świata. W pierwszej kolejności, aby sprostać 

wymaganiom rynku, należy dokonać aktualnej oceny edukacji i jej związków z globalizacją w 

świetle przemian gospodarczych przez wykazanie jej dobrych i słabych stron, a następnie 

przedstawić szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia. 

Każda placówka oświatowa działa w zmiennym otoczeniu konkurencyjnym. 

Konkurencyjność usług edukacyjnych jest naturalnym elementem ciągłego doskonalenia oraz 

rozciągania łańcuchów wartości.  

Szczególnym czynnikiem warunkującym konkurencyjność usług edukacyjnych jest 

kapitał relacyjny. Istnieje konieczność analizy funkcjonowania tych relacji w przestrzeni 

organizacyjnej jednostek oświatowych. Analiza tych relacji miedzy szkołami a jej 

interesariuszami opiera się na się na określonym stopniu i ocenie ich zależności. 
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W niniejszej pracy skoncentrowano się  na opracowaniu metod badawczych , w celu 

opracowania metody uwarunkowań konkurencyjności usług edukacyjnych. W szczególności 

badania dają  przesłanki do opracowania referencyjnego modelu konkurencyjności usług 

edukacyjnych bazujących na kapitale relacyjnym. Możliwe jest to poprzez diagnozę kapitału 

relacyjnego szkół zawodowych. Celem praktycznym badań jest diagnoza konkurencyjności 

usług edukacyjnych szkół zawodowych w Polsce. 

Celem głównym niniejszej dysertacji jest opracowanie referencyjnego modelu 

konkurencyjności usług edukacyjnych w obszarze szkół zawodowych. 

Hipotetycznie przyjęto, że stopień i ocena relacji szkół zawodowych wpływa na 

konkurencyjność jednostek edukacyjnych w otoczeniu. 

Głównym problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie: Czym jest i co 

warunkuje konkurencyjność usług edukacyjnych? 

Złożoność problematyki badawczej implikuje konieczność wyłonienia hipotez 

badawczych. Konkurencyjność usług na poziomie operacyjnym to: 

a) elastyczność , czyli dopasowanie się do zmiennego otoczenia, 

b) stworzenie dobrego image szkoły, 

c) umiejętności kadry pedagogicznej, 

d) kwalifikacje kadry pedagogicznej, 

e) doświadczenie kadry pedagogicznej, 

f) lokalizacja szkoły, 

g) dobra promocja szkoły, 

h) pozyskanie funduszy z UE, 

i) potencjał techniczno-technologiczny szkoły, 

j) dobra organizacja pracy, 

k) sprawne zarządzanie, 

l) potencjał szkoły do odbywania praktyk w przedsiębiorstwach. 

Dysertacja ma charakter teoretyczno-empiryczny i będzie składała się z pięciu 

rozdziałów. Pierwszy rozdział obejmuje tematykę konkurencyjności przedsiębiorstw w 

kontekście czynników oraz kapitału relacyjnego. Celem tego rozdziału jest wykazanie zakresu 

i uwarunkowań konkurencyjności. Zdefiniowano czym jest konkurencja usług edukacyjnych 

szkół zawodowych. Ważnym elementem jest określenie czynników konkurencyjności oraz 

jaka jest ich roli w szkole zawodowej. W opisie uwarunkowań konkurencyjności 
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współczesnych organizacji określono pozytywne i negatywne uwarunkowania w celu  

uzyskania przewagi rynkowej. Potrzebna jest analiza wszystkich posiadanych zasobów, 

umiejętności, a takżeokreślenie strategii przedsiębiorstwa. Ważne jest określenie wpływu  

czynników strukturalizujących kapitał relacyjny w kontekście konkurencji otoczenia, aby 

organizacja  mogła przetrwać na rynku.W tym rozdziale omówiono kapitał  relacyjny szkół 

zawodowych i określonojego rolę w jednostkach oświatowych. Rozdział ten jest niezbędny 

do określenia uwarunkowań konkurencyjności usług edukacyjnych. 

Drugi rozdział określa uwarunkowaniawpływające na konkurencyjność szkoły 

zawodowej. Zastanowiono się nad ewolucyjnymi aspektami konkurowania szkół 

zawodowych w kontekście szkół tradycyjnych, elastycznych i innowatorskich. Celem 

rozdziału jest rozpatrzenie strategicznych zasobów szkoły, dzięki którym jednostka 

edukacyjna uzyska trwałą przewagę konkurencyjną, z punktu widzenia innowacyjności, 

medialności, cyfryzacji bezpieczeństwa.Rozdział ten jest niezbędny do omówienia czynników 

stanu otoczenia w przestrzeni realnej, medialnej i wirtualnej. Funkcjonowanie współczesnych 

szkół opiera się na takiej strategii, której celem jest najlepsze pozyskanie i optymalne 

wykorzystanie zasobów organizacji edukacyjnej. 

Trzeci rozdział skupia się na głównych obiektach badawczych, czyli szkołach 

zawodowych zlokalizowanych w regionie kłodzkim. Każda ze szkół ma wypracowaną 

strategię działania i swój sposób funkcjonowania na rynku edukacyjnym. W dobie 

globalizacji, niżu demograficznego i innych czynników istnieje potrzeba diagnozy 

uwarunkowań konkurencyjności usług edukacyjnych. Pierwsza część trzeciego rozdziału 

poświęcona jest rozważaniom na temat tego, czym jest metodologia i metodyka badań 

naukowych w przestrzeni nauk o zarządzaniu. Szkoła podlega ciągłym przeobrażeniom 

dlatego istotne jest dostrzeżenie kluczowych rozwiązań przy użyciu odpowiednich narzędzi 

badawczych. Obszarem badań jest zarządzanie usługami edukacyjnymi. Tematyką badawczą 

w zarządzania jednostką oświatową są szkoły zawodowe w konkurencyjnym otoczeniu.W 

realizowanym badaniach  istotna jest identyfikacja szkól zawodowych  w Kotlinie Kłodzkiej i 

dotarcie do różnych organów zarządzających tych szkół, które wykazywały różnice w 

zasobach i w otoczeniu. Ponadtoskupiono się na analizie porównawczej ilości i jakości oraz 

kanałów komunikacji tych relacji na podstawie losowo wybranych szkół zawodowych w 

Polsce. Dla pogłębienia badań  wykonano analizę porównawczą pod kątem prawnym 

rozwiązań konkurencyjności z niemieckimi i amerykańskimi jednostkami edukacyjnymi. 
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Celem rozdziału czwartego jest analiza elastyczności relacji szkół zawodowych na 

podstawie studium przypadku i wywiadu ukierunkowanego w Kotlinie Kłodzkiej oraz na 

podstawie badań ankietowych w Polsce. Elastyczność relacji badanych szkół zawodowych 

jest elementem przewagi konkurencyjnej, czyli efektywnym i skutecznym wykorzystaniem 

instrumentów konkurowania szkoły, które umożliwią odpowiednio wysoką pozycję. W tej 

części pracy istotna jest weryfikacja oraz określenie uwarunkowań referencyjnego modelu 

konkurencyjności usług edukacyjnych w obszarze szkół zawodowych.  

W rozdziale piątym dokonano ocenę kapitału relacyjnego badanych szkół 

zawodowych w celu opracowania metody diagnozy uwarunkowań konkurencyjności usług 

edukacyjnych. Diagnoza kapitału relacyjnego szkół daje przesłanki do opracowania 

referencyjnego modelu konkurencyjności usług edukacyjnych bazujących na kapitale 

relacyjnym. Zostały określone oraz zweryfikowane uwarunkowania referencyjnego modelu 

konkurencyjności usług edukacyjnych w obszarze szkół zawodowych. 

Autor ma nadzieje, że wyrażone w rozprawie rozważania teoretyczne, analizy 

wyników  badań empirycznych oraz formułowane na ich podstawie wnioski wnoszą 

oryginalna, nowa  wartość w obszar wiedzy na temat konkurencyjność usług edukacyjnych w 

kontekście kapitału relacyjnego szkół zawodowych. 
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ROZDZIAŁ I. 

 

UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI 

 

 Celem głównym rozdziału jest wykazanie zakresu i uwarunkowań konkurencyjności. 

Dodatkowo zdefiniowano czym jest konkurencja usług edukacyjnych szkół zawodowych. 

Ważnym elementem jest zdefiniowanie czynników konkurencyjności oraz określenie ich roli 

w szkole zawodowej. 

 Kolejną częścią jest opis uwarunkowań konkurencyjności współczesnych organizacji. 

W tym celu należy określić pozytywne i negatywne uwarunkowania, aby uzyskać przewagę 

rynkową. Potrzebna jest analiza wszystkich posiadanych zasobów, umiejętności, a także 

określenie strategii przedsiębiorstwa.  

Następna część rozdziału skupia się na czynnikach strukturalizujących kapitał 

relacyjny w kontekście konkurencji otoczenia. Ważne jest określenie wpływu tych czynników 

na organizację, aby mogła przetrwać na rynku. 

Ostatnia część rozdziału skupia się na kapitale relacyjnym szkół zawodowych jako 

podstawowej kategorii zasobów organizacji. W tym celu należy określić rolę kapitału 

relacyjnego w jednostkach oświatowych 

Rozdział ten jest niezbędny do określenia uwarunkowań konkurencyjności usług 

edukacyjnych. 

 

1.1. Istota konkurencyjności organizacji 

 

Konkurencyjność jako obiekt badań w naukach stanowi wyzwanie dla badacza, ponieważ 

samo pojęcie posiada wiele różnych definicji w zależności od literatury przedmiotu. 

Konkurencyjność można definiować jako wielowymiarową cechę przedsiębiorstwa, zarówno 

wynikającą z jego wewnętrznej charakterystyki, jak i związaną z umiejętnością adaptacji do 

zmian zachodzących w otoczeniu
1
. Słowa „konkurencyjność”używamy ponadto do opisania 

wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami w danym sektorze. Według 

Mariana Strużyckiegokonkurencja jest zjawiskiem charakteryzującym pewne rodzaje relacji 

                                                           
1
W.Walczak, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa, E-Mentor nr 5(37)/2010 
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między podmiotami, które tym zjawiskiem zostały objęte.
2
 Relacje te polegają na 

konkurowaniu. Wprawdzie klasyfikację podjęło wielu naukowców, jednak można 

zaryzykować stwierdzenie, że wokół pojęcia konkurencyjności krąży pojęcie relacji. 

Dodatkowym utrudnieniem, związanym z szerokim ujęciem konkurencyjności, jest fakt 

pojawienia się różnych interpretacji tej definicji. Można tutaj zaliczyć takie pojęcia jak: gra 

konkurencyjna, rywalizacja, walka, gra rynkowa, proces działania, eliminacja, wyzwanie. 

Poniższa tabela1.1. obrazuje wielorakie interpretacje tego pojęcia. 

 

Tabela 1.1. Przykładowe interpretacje konkurencyjności 

Autor Interpretacja Tytuł Uczelnia/ 

wydawnictwo/ 

miejscowość/rok 

P. Klimas,  

W. Czakon 

Źródłem przewagi konkurencyjnej mogą być 

uprzywilejowane i trwałe więzi ze wszystkimi 

interesariuszami 

Relacje z 

interesariuszami 

źródłem przewagi 

konkurencyjnej 

przedsiębiorstw[w:] 

Zarządzanie 

strategiczne w 

praktyce i teorii 

Uniwersytet 

Ekonomiczny we 

Wrocławiu, 

2010r. 

 

J. Penc Współcześnie każde przedsiębiorstwo 

odczuwa zagrożenie ze strony konkurencji i 

stara się ją ocenić pod kątem jej możliwości. 

Co więcej, jego nastawienie na konkurencję 

staje się ważnym składnikiem strategii 

marketingowej i przewodnią zasadą 

prowadzenia gry rynkowej 

Innowacje i zmiany w 

firmie. Transformacja 

i sterowanie 

rozwojem 

przedsiębiorstwa 

Agencja 

wydawnicza 

Placet, Warszawa 

1999r. 

N. Assylbekowa Konkurencja pomiędzy firmami sprowadza się 

do walki o pozyskanie i utrzymanie jak 

największej liczby zadowolonych oraz 

lojalnych klientów 

Determinanty 

konkurencyjności i 

innowacyjności 

polskich 

przedsiębiorstw 

 

M. Bednarczyk Tradycyjna orientacja konkurencyjna w 

zarządzaniu instytucjami obejmuje przede 

wszystkim wykorzystanie efektów skali, 

poszukiwanie tanich dostępu do czynników 

produkcji itp. Natomiast dynamiczne i 

nowocześnie rozumiana orientacja 

konkurencyjna zakłada ukierunkowanie na 

ciągłe szukanie i wykorzystanie szeroko 

definiowanych szansi okazji w otoczeniu, 

promowanie przedsiębiorczości i stosowanie 

nowej, wirtualnej formy organizacji oraz 

zaawansowanej technologii informacyjnej 

Organizacje 

publiczne: 

zarządzanie 

konkurencyjnością,  

 

Wydawnictwo 

Naukowe 

PWN,  

Warszawa - 

Kraków,  

2001 r. 

M.E. Porter W każdym sektorze w działa pięć sił 

pobudzających konkurencję, które wyznaczają 

rentowność. Są to: 

- siła przetargowa nabywców, 

- siła przetargowa dostawców, 

- zagrożenie ze strony nowych konkurentów, 

Strategia konkurencji Wydawnictwo 

Naukowe 

PWE,  

Warszawa 1992 r. 

                                                           
2
M.StrużyckiKonkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem[w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, 

SGH, Warszawa, 1998 
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- zagrożenie ze strony substytutów 

wytworzonych przy użyciu innej technologii, 

- rywalizacjamiędzy przedsiębiorstwami, 

mającymi ustalona pozycję na rynku. 

H. Adamkiewicz 

- Drwiłło 

Konkurencja to wolna, całkowita i prawdziwa 

konfrontacja wszystkich podmiotów 

gospodarczych zarówno w sferze popytu, jak i 

podaży dóbr i usług, środków produkcji i 

środków kapitałowych. 

Uwarunkowania 

konkurencyjności 

przedsiębiorstw, 

Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 

Warszawa, 2002 

r. 

P. H. Kotler Konkurencję można analizować na czterech 

poziomach:  

- konkurencja w ramach marki – inne 

przedsiębiorstwa oferujące zbliżony produkt i 

usługi dla tych samych klientów w podobnej 

cenie, 

- konkurencja w ramach gałęzi – wszystkie 

przedsiębiorstwa wytwarzające podobne 

produkty (bez względu na zróżnicowanie 

klientów i cen), 

- konkurencja w ramach formy produktu – 

wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują 

dobra służące temu samemu celowi; 

- konkurencja ogólna – wszystkie 

przedsiębiorstwa, które konkurują o tę samą 

część siły nabywczej konsumentów. 

Marketing Wydawnictwo 

Rebis Warszawa, 

2012r. 

M. Strużycki Konkurencja jest zjawiskiem 

charakteryzującym pewne rodzaje relacji 

między podmiotami, które tym zjawiskiem 

zostały objęte. Relacje te polegają na 

konkurowaniu. Aby skutecznie konkurować, 

czyli mimo przeszkód tworzonych przez 

konkurentów osiągać swoje cele, trzeba być 

konkurencyjnym 

Konkurencja w 

zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 

[w:] Podstawy 

zarządzania 

przedsiębiorstwem, 

 

Wydawnictwo 

Naukowe SGH, 

Warszawa, 1998 

A.  Noga  Konkurencję definiuje się jako akt lub proces 

działania jednostek dążących do takich 

korzyści o które w tym samym czasie, przy 

tych samych warunkach i regułach ubiegają 

się inni. Jej istota opiera się na eliminacji 

rywalidziałających w tej samej branży i 

pozyskaniu obsługiwanych przez nich 

klientów  

Dominacja a 

efektywna 

konkurencja,  

Wydawnictwo 

Naukowe SGH,  

Warszawa1993,. 

M. J. Stankiewicz  Konkurencją nazywane będzie zjawisko, 

którego uczestnicy rywalizują między sobą w 

dążeniach do analogicznych celów, co 

oznacza, że działania podejmowane przez 

jednych dla osiągania określonych celów 

utrudniają (a nawet niekiedy uniemożliwiają) 

osiąganie takichsamych celów przez innych” 

Konkurencyjność 

przedsiębiorstwa 

[w:] Budowanie 

konkurencyjności 

przedsiębiorstwa w 

warunkach 

globalizacji,  

 

Dom 

Organizatora, 

Toruń,2005 r.  

Z. Pierścionek W zarządzaniu strategicznym 

konkurencyjność stanowi podstawową 

kategorię. W swoim ogólnym znaczeniu jest 

ona najbardziej złożona do pojęcia 

efektywności ekonomicznej, stosowanego w 

naukach ekonomicznych, oraz skuteczności i 

sprawności, stosowanych w zarządzaniu 

Zarządzanie 

strategiczne w 

przedsiębiorstwie 

Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 

Warszawa, 2011r. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marka_producenta
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ga%C5%82%C4%85%C5%BA_przemys%C5%82u&action=edit&redlink=1
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 Zjawisko konkurencji zauważalne jest zarówno w podmiotach gospodarczych, jak i w 

jednostkach oświatowych.„Konkurencja na rynku edukacyjnym występuje pomimo tego, że 

na rynku tym nie obowiązują zasady czystej ekonomii, konkurencja ta przejawia się głównie 

o zabieganiu o ucznia, a w dalszej konsekwencji o subwencję budżetową przydzieloną na 

kształcenie”
3
. Finansowanie szkolnictwa średniego zgodnie z Ustawą o finansowaniu zadań 

oświatowych
4
 odbywa się na zasadzie subwencji naliczanej na każdego ucznia. Subwencja 

wpływa do budżetu organu prowadzącego, a ten przekazuje środki finansowe do szkół według 

własnego uznania. „W konsekwencji powoduje to zaniechanie misji szkoły oraz znacznie 

wypacza działania konkurencyjne pomiędzy podmiotami edukacyjnymi, bowiem 

konkurencyjność nie uwzględnia w tej sytuacji zupełnie uwarunkowań finansowych”
5
. W 

wyniku niżu demograficznego każda jednostka oświatowa, aby utrzymać liczebność 

oddziałów, stara się pozyskać każdego ucznia kosztem obniżania poziomu nauczania. W 

dalszej perspektywie w działaniach konkurencyjnych szkoły skupiają się na swojej szeroko 

rozumianej medialności, a jakość kształcenia przechodzi na dalszy plan. 

 Dla organizacji publicznych, takich jak szkoły, zachowania konkurencyjne na rynku są 

nową orientacją w zarządzaniu.„Wzrost konkurencji w poszczególnych segmentach usług 

społecznych (przede wszystkim edukacji i oświaty (…) wpłynie nie tylko na wprowadzenie 

strategicznego zarządzania jako praktyki, (…) doprowadzi do wprowadzenia orientacji 

konkurencyjności w zarządzaniu organizacjami publicznymi, zwłaszcza że w niektórych 

segmentach, jak na przykład w segmencie usług edukacyjnych na polskim rynku, według C 

Kaspersona można nawet mówić o hiperkonkurencji”
6
.„Zjawisko to będące tendencją 

światową można obserwować w szerszej skali w polskiej rzeczywistości, wzrost 

konkurencyjności na wszystkich poziomach kształcenia”
7
. „Konkurencyjność w dobie niżu 

demograficznego to dla szkół nowe wyzwanie”
8
.Jedną z możliwości utrzymania się na rynku 

edukacyjnym i zapewnienia zatrudnienia kadrze pedagogicznej jest podwyższenie poziomu 

                                                           
3
J. Polcyn, Konkurencja pomiędzy podmiotami edukacyjnymi prowadzącymi kształcenie na poziomie średnim w 

zakresie ofert edukacyjnych na tle wybranych regionów [w:]Nierówności społeczne a wzrost Gospodarczy, 

zeszyt naukowy nr 39, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014 r. str. 244 
4
 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych , Dz.U. 2017 poz. 2203 

5
J. Polcyn, Konkurencja pomiędzy podmiotami edukacyjnymi prowadzącymi kształcenie na poziomie średnim w 

zakresie ofert edukacyjnych na tle wybranych regionów [w:]Nierówności społeczne a wzrost Gospodarczy, 

zeszyt naukowy nr 39, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014 r. str. 242 
6
 M.Bednarczyk, Organizacje publiczne: zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Warszawa 2001 r. str. 42 

7
 S.Wilmańska-Sosnowska, Konkurencyjność podmiotów działających na rynku usług edukacyjnych, 2010 r., 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 596, str.130 
8
 M.Rzepka, J.Toczyńska, Jakość kształcenia w szkole średniej, Organizacja i zarządzanie, Zeszyty Naukowe 

Politechniki Śląskiej, 2014r, str. 410 
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jakości działania organizacji, jaką jest szkoła. Tabela 1.2. obrazuje ujęcia konkurencyjności 

usług edukacyjnych.  

 

 

Tabela 1.2. Przykładowe interpretacje konkurencyjność usług edukacyjnych 

 

Autor 

 

Interpretacja 

 

Tytuł 

 

Uczelnia/ 

miejscowość/ 

rok 

Małgorzata 

Bednarczyk 

O konkurencyjności organizacji publicznych, tak jak 

i przedsiębiorstw, stanowi umiejętność sprostania 

konkurentom lokalnym, regionalnym krajowym i 

globalnym. Jest ona rezultatem osiągnięcia 

określonej zdolności do konkurowania. W tym 

znaczeniu zarządzanie instytucjami może być 

ukierunkowane na kreowanie zdolności do 

konkurowania i kształtowania pozycji 

konkurencyjnej na rynku. Dla organizacji 

publicznych, takich jak szkoły, szpitale, biblioteki 

zachowania konkurencyjne na rynku są nową 

orientacją w zarządzaniu 

Organizacje 

publiczne: 

zarządzanie 

konkurencyjnością,  

 

Wydawnictwo 

Naukowe 

PWN,  

Warszawa 

- Kraków, 2001 

r. 

Jan Polcyn 

Instytut 

Ekonomiczny, 

PWSZ w Pile 

Konkurencja na rynku edukacyjnym występuje 

pomimo tego, że na rynku tym nie obowiązują zasady 

czystej ekonomii, konkurencja ta przejawia się 

głównie w zabieganiu o ucznia, a w dalszej 

konsekwencji o subwencję budżetowa przydzielaną 

za kształcenie. 

Konkurencja 

pomiędzy 

podmiotami 

edukacyjnymi 

prowadzącymi 

kształcenie na 

poziomie średnim 

w zakresie ofert 

edukacyjnych na tle 

wybranych 

regionów 

Nierówności 

społeczne a 

wzrost 

gospodarczy, nr 

39 (3/2014). 

Małgorzata 

Rzepka, 

Joanna 

Toczyńska 

Konkurencyjność w dobie niżu demograficznego to 

dla szkół nowe wyzwanie. Jednąz możliwości 

utrzymania się na rynku edukacyjnym i zapewnienia 

zatrudnienia kadrze pedagogicznej jest podwyższenie 

poziomu jakości działania organizacji, jaką jest 

szkoła. 

Jakość kształcenia 

w szkole średniej 

Organizacja i 

zarządzanie, 

zeszyty 

naukowe 

Politechniki 

Śląskiej, 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Szkolnictwo zawodowe zaczęło kształtować się w XVII wieku, ale właściwe kształty 

przybrało w XIX wieku. Mając na uwadze obecne szkolnictwo zawodowe należy traktować je 

jako multizawodowe, charakteryzujące się różnorodnością kierunków kształcenia. 

Wyróżniamy również typy szkół o podobnych profilach kształcenia. Są to szkoły 

ekonomiczne, turystyczne, mechaniczne, które stanowią mniejsza liczbę na rynku krajowym. 

Konkurencyjność szkoły zawodowej na rynku edukacyjnym dotyczy ofert edukacyjnych, 

także umiejętności i kwalifikacji zawodowych ,oraz wiąże się z poziomem zatrudnienia 

absolwentów na rynku pracy. Tabela 1.3. ukazuje przykładowe ujęcia w literaturze 

przedmiotu konkurencyjności usług edukacyjnych szkół zawodowych. 
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Tabela 1.3. Przykładowe interpretacje konkurencyjność usług edukacyjnych szkół zawodowych 

 

Autor 

 

Interpretacja 

 

Tytuł 

Uczelnia/ 

miejscowość/ 

rok 

J.Polcyn 

Instytut 

Ekonomiczny, 

PWSZ w Pile 

Konkurencja w szkolnictwie ponadgimnazjalnym 

odbywa się zarówno pomiędzy podmiotami 

publicznymi i niepublicznymi, jak i wewnątrz 

podmiotów publicznych i niepublicznych. 

Konkurencja 

pomiędzy 

podmiotami 

edukacyjnymi 

prowadzącymi 

kształcenie na 

poziomie średnim w 

zakresie ofert 

edukacyjnych na tle 

wybranych regionów 

Nierówności 

społeczne a 

wzrost 

gospodarczy, nr 

39 (3/2014). 

Janusz  

Beksiak 

Konkurencja szkół zawodowych ma zmuszać 

dostawców usług edukacyjnych do troski o to, by 

odbiorca tych usług był zadowolony. Podmiot 

edukacyjny ma służyć głównie odbiorcom usług 

edukacyjnych, a więc ich konsumentom, w naszym 

przypadku – absolwentom gimnazjów 

Przydatność 

konkurencji dla 

szkolnictwa 

wyższego[w:]Konkur

encja na rynku usług 

edukacji wyższej 

Fundacja 

Edukacyjna 

Przedsiębiorczo

ści, Łódź, 

2006r. 

Grażyna 

Leśniewska 

Chcąc sprostać konkurencyjności na rynku pracy, 

należy inwestować w wiedzę, jakość kompetencji i 

umiejętności zawodowych. Wykształcenie stało się 

obecnie pożądaną wartością oraz jest łączone z 

karierą zawodową i życiową człowieka, 

możliwością zdobycia interesującej i dobrze płatnej 

pracy oraz z rozwojem potencjału osobistego 

Wykształcenie jako 

element 

konkurencyjności na 

rynku pracy 

Studiaipracewy

działunaukekon

omicznychizarz

ądzania,nr25 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

1.2. Przegląd czynników wpływających na konkurencyjność 

 

Na podstawie wcześniejszego rozdziału można stwierdzić, że w literaturze istnieje bardzo 

dużo niejednoznacznych interpretacji ogólnej konkurencyjności, konkurencyjności usług 

edukacyjnych w obszarze szkół zawodowych. Podobny problem kształtuje się z klasyfikacją 

czynników wpływających na konkurencyjność podmiotów. 

Czynniki wpływające na konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw dzielą się 

według dwóch kryteriów
9
: 

1. Rynkowego charakteru czynników wpływających na konkurencyjność. 

2. Rodzaju podejmowanych decyzji. 

 Ze względu na charakter czynniki konkurencyjności dzielimy na rynkowe i 

pozarynkowe. Tabela 1.4 przedstawia przykłady czynników konkurencyjności szkoły według 

kryterium ich rynkowego charakteru. 

 

 

                                                           
9
 H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa 

2002r, s.129-131. 
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Tabela 1.4. Czynniki konkurencyjności szkoły według kryterium ich rynkowego charakteru 

 

CZYNNIKI KONURENCYJNOŚCI 

SZKOŁY 

WEDŁUG KRYTERIUM ICH RYNKOWEGO CHARAKTERU 

 

 

RYNKOWE 

 

POZARYNKOWE 

 Wielkość oferty zawodowej 

edukacyjnej 

 Ilość absolwentów zatrudnionych na 

rynku pracy 

 Ilość osób uzyskujących prawo do 

wykonywania wyuczonego zawodu 

 Charakter specjalizacji zawodowej 

 Szybkość adaptacji zawodowej 

 Możliwości techniczne szkoły 

 Zakres świadczenia usług 

edukacyjnych 

 Szeroki wachlarz edukacji 

zapewniający elastyczność branżową 

 Umiejętność wszechstronnego 

wykorzystania zawodu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności 

przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2002r, s129-131 

 

Według kryterium rodzaju podejmowanych decyzji czynniki konkurencyjności dzielą 

się na zewnętrzne i wewnętrzne. Czynniki zewnętrzne to takie, które są związane z 

otoczeniem bliższym i dalszym organizacji. Czynniki wewnętrzne to zasoby organizacji. 

Tabela 1.5. obrazuje klasyfikacje czynników konkurencyjności szkoły według kryterium 

rodzaju podejmowanych decyzji. 

 

Tabela 1.5. Czynniki konkurencyjności szkoły według kryterium rodzaju podejmowanych decyzji. 

CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI 

SZKOŁY 

WEDŁUG KRYTERIUM RODZAJU PODEJMOWANYCH DECYZJI. 

Zasoby  

 

Zewnętrzne 

 

Wewnętrzne 

Wewnętrzne/ 

Zewnętrzne 

Wewnętrzne/ 

Zewnętrzne 

 

Materialne 

 

Niematerialne 

Otoczenie 

bliższe 

Otoczenie 

Dalsze 

Zasoby 

fizyczne: 

(rzeczowe 

aktywa szkoły) 

budynek, 

narzędzia, 

Stałe: 

budynek 

narzędzia 

maszyny, 

urządzenia. 

Zasoby ludzkie: 

wiedza i 

umiejętności, 

doświadczenie 

zawodowe, 

kwalifikacje, 

Dyrektor: 

menager szkoły. 

Nauczyciel: 

wew. klient 

systemu 

oświaty. 

Wymiar 

ekonomiczny, 

wymiar 

techniczny i 

technologiczny, 

wymiar 
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środki, 

narzędzia 

dydaktyczne. 

wykształcenie, 

kompetencje. 
Uczeń: 

bezpośredni 

odbiorca usług. 

Rodzice: 

współpracownik 

szkoły. 

Konkurencja: 

rywalizuje o 

przywództwo. 

Interesariusze: 

wspierające 

rozwój szkoły. 

 

społeczno-

kulturalny, 

wymiar 

polityczno-

prawny, 

wymiar 

naturalny, 

wymiar 

demograficzny. 

Zasoby 

finansowe: 

aktywa 

finansowe. 

Zmienne: 

środki, 

materiały 

dydaktyczne. 

 

Zasoby struktury 

wewnętrznej: 

wizerunek szkoły, 

jakość, historia, 

kultura i struktura 

organizacyjna., 

system informacyjny, 

tradycja, technologia, 

lokalizacja, 

marketing, innowacje 

i eksperymenty 

pedagogiczne. 

Zasoby relacyjne: 

kapitał strukturalny 

zewnętrzny, 

 relacje z otoczeniem 

zewnętrznym. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Każda organizacja, która funkcjonuje na rynku i chce realizować wytyczone cele, 

koniecznie musi posiadać konkretne zasoby. W literaturze ekonomicznej można spotkać się z 

różną klasyfikacją zasobów, jeżeli jednak trzeba się odnieść do funkcjonowania szkoły, takie 

zasoby można podzielić na: 

1. Zasoby materialne i niematerialne. 

2. Zasoby stałe i zmienne. 

 Zasoby szkoły w turbulentnym ujęciu nawiązują do zależności wzajemnych powiązań. 

Zasoby materialne i niematerialne oraz stałe i zmienne wzajemnie ze sobą współdziałają i 

dochodzi pomiędzy nimi do sprężeń zwrotnych. Funkcjonalność jednego zasobu wpływa na 

funkcjonalność drugiego zasobu, który w konsekwencji zmienia funkcjonalność tego 

pierwszego. Rysunek 1.1. obrazuje wzajemne przenikanie się zasobów szkoły. 
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Rysunek 1.1. Zasoby relacyjne szkoły . 

Źródło. Opracowanie własne 

 

 Do zasobów materialnych zalicza się zasoby fizyczne oraz zasoby finansowe. Zasoby 

fizyczne to wszystkie rzeczowe składniki aktywów szkoły. Może to być budynek, maszyny, 

narzędzia, środki i materiały dydaktyczne. Niektóre z nich będą stałe i/lub zmienne. Stałym 

zasobem materialnym będzie budynek, narzędzia, maszyny, urządzenia. Do zasobów 

materialnych zmiennych można zaliczyć środki i materiały dydaktyczne.  

 Zasoby niematerialne są różnie klasyfikowane. W literaturze przedmiotu zasoby 

niematerialne
10

 są często nazywane aktywami niematerialnymi, wartościami niewymiernymi, 

aktywami wiedzy, aktywami intelektualnymi, a także kapitałem intelektualnym 

przedsiębiorstwa. Zaliczamy do nich
11

: 

1. Zasoby ludzkie, do których zaliczamy wiedzę i umiejętności pracowników oraz 

kierowników i dyrektorów. Są to również doświadczenia zawodowe, kwalifikacje, 

wykształcenie i kompetencje. 

                                                           
10

K.Beyer, S.Marek Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo jako 

organizacja gospodarcza, red.S.Marek, M.Białasiewicz,PWN, Warszawa 2011 r. str. 132. 
11

Ibidem, str.133. 
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2. Zasoby struktury wewnętrznej, często nazywane zasobami organizacyjnymi lub 

kapitałem struktury wewnętrznej. Do zasobów tych zaliczają się: wizerunek szkoły i 

jej jakość, kultura i struktura organizacyjna, system informacyjny, tradycja, 

technologia, lokalizacja, marketing, innowacje i eksperymenty pedagogiczne,  

3. Zasoby relacyjne, określane również jako kapitał strukturalny; stanowią one relacje z 

otoczeniem zewnętrznym. 

Zasoby niematerialne mogą być klasyfikowane jako stałe i zmienne. Zasoby 

niematerialne stałe to lokalizacja, tradycja, historia. Do zasobów niematerialnych zmiennych 

zaliczymy wizerunek szkoły, jakość, kulturę i strukturę organizacyjną, system informacyjny, 

technologię, marketing, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, wykształcenie, kwalifikacje 

oraz zasoby relacyjne. 

W otoczeniu szkoły zasoby mogą występować w postaci stałej lub zmiennej. Stałe to z 

definicji takie, które występują w otoczeniu w postaci niezmienionej (lokalizacja, historia 

szkoły), z kolei zmienne zmieniają się wraz z wielkością turbulencji otoczenia (wizerunek, 

jakość, relacje szkoły). 

W obecnych czasach szkoły powinny być zarządzane przez pryzmat zasobów. Rafał 

Krupski w swoich badaniach dowodzi, że czym bardziej otoczenie jest turbulentne, tymwięcej 

firm ma orientacje zasobową zarządzania. Otoczenie zmienne
12

 i nieprzewidywalne jest 

charakterystyczne przede wszystkim dla firm usługowych, a w innym przekroju – dla małych. 

Szkoły, jako małe organizacje non profit, pełnią usługi dla społeczeństwa. Im bardziej 

otoczenie jest zmienne i nieprzewidywalne, tym więcej szkół powinno mieć strategię 

zasobową, wykorzystującą nadarzającą się okazje po to, aby być bardziej konkurencyjnym. 

W badaniach ważności zasobów w procesach wykorzystania okazji Krupski określił 

wiedzę, technologię informatyczną i lokalizację
13

. Lokalizacja, jako miejsce świadczenia 

usług, pełni w szkolnictwie znaczącą rolę w pozyskiwaniu klientów, czyli uczniów. 

Lokalizacja w budowaniu strategii szkoły daje jej mocną przewagę konkurencyjną, którą 

każda organizacja powinna wykorzystać przy nadarzającej się okazji.  

 

 

                                                           
12

 R.Krupski, Orientacja zasobowa jako remedium na niepewność decyzyjną [w:] Nauki o zarządzaniu wobec 

nieprzewidywalności i złożoności zmian, red. J.Rokita, Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i 

złożoności zmian, wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2010 r. str. 116-117. 
13

 R.Krupski Badania nad oryginalnością zasobów przedsiębiorstwa [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika 

zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, red. J.Skalik, Wyd. A.E., Wrocław 2006 r., str. 102-103. 
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Rysunek 1.2. Model struktury strategii zasobowej szkoły. 

Źródło Opracowanie własne na podstawie modelu struktury strategii zasobowej R. Krupski Badania nad 

oryginalnością zasobów przedsiębiorstwa [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – 

ewolucja czy rewolucja, red .J. Skalik, Wyd. A.E., Wrocław2006r., str. 102. 

 

Szkoła zasobowa ujmuje zasoby cenne, rzadkie, trudne do imitacji jako mechanizmy 

ochronne, które budują przewagę konkurencyjną organizacji. Jednakże turbulencja otoczenia 

wymaga odpowiedniego skonfigurowania poprzez redundancje zasobów. Konfiguracja tych 

zasobów jest kosztowna i wymaga wkładów finansowych, które placówki oświatowe starają 

się pozyskać, aby przetrwać na rynku. Redundancja zasobów
14

 powinna być rozumiana nie 

tylko jako tworzenie nadmiarów zasobów w przedsiębiorstwie, ale również budowanie ich 

różnorodności. Turbulencja otoczenia szkoły wymaga redundancji wiedzy i technologii. 

Nadmiar wiedzy można gromadzić poprzez marketing interakcyjny, funkcjonowanie w 

ramach sieci międzyorganizacyjnych, korzystanie z tzw. dobrych praktyk, kupowanie 

                                                           
14

K.Olejczyk–Kita, Redundancja zasobów jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystywania 

zasobu [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, red.J.Skalik, 

Wyd. A.E., Wrocław 2006r, str. 190. 
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wiedzyna zewnątrz (np. zatrudnienie specjalistów), utrzymanie kontaktów z wybranymi 

partnerami otoczenia.
15

 

Według kryterium rodzaju podejmowanych decyzji czynniki konkurencyjności 

zewnętrzne są związane z otoczeniem bliższym i dalszym organizacji. Czynniki zewnętrzne 

otoczenia bliskiego mogą być jednocześnie zasobami wewnętrznymi organizacji o 

charakterze niematerialnym (patrz tabela 5). 

 

 Otoczenie bliższe szkoły 

 

Otoczenie bliższe, zwane również wewnętrznym, to warunki panujące i siły działające 

wewnątrz organizacji
16

. Jeśli przeniesiemy to na grunt szkoły, to do środowiska 

wewnętrznego szkoły ponadpodstawowej zaliczymy dyrektora jako proponowanego w 

przyszłości menagera szkoły, nauczyciela jako klienta wewnętrznego systemu oświaty oraz 

ucznia jako bezpośredniego odbiorcę usług edukacyjnych i jego rodzica jako 

współpracownika szkoły. Otoczenie bliższe to również konkurencja, która rywalizuje o 

przywództwo w turbulentnym otoczeniu, oraz „regulatory”, które wspierają rozwój szkoły. 

W okresie gospodarki centralnie planowanej rola dyrektora szkoły sprowadzała się do 

pracownika biurowego, który wykonywał ograniczone obowiązki narzucone przez organy 

zarządzające. Taki dyrektor musiał się liczyć z samorządem terytorialnym i był często 

kontrolowany. Dopiero z czasem, tj. w latach 90., zwiększano stopniowo uprawnienia 

dyrektora. Według ustawy z 2016 roku
17

stanowisko dyrektora szkoły jest powierzane przez 

organ prowadzący szkołę. Kandydata na to stanowisko wyłania się w drodze konkursu. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny może wnieść umotywowane zastrzeżenia w terminie 14 dni 

od przedstawienia kandydata na to stanowisko. Pracą szkoły kieruje dyrektor, który 

odpowiada za prawidłową realizację zadań wynikających ze statutu szkoły w zakresie 

organizacyjno-finansowym przed organem zarządzającym, a merytorycznym – przed 

kuratorium oświaty. Zastanawiano się kim ma być dyrektor, czy nauczycielem uczącym w 

szkole przez wiele lat i znającym szkołę od poszewki, czy wykwalifikowanym menagerem, 

kompetentnym w dziedzinie zarządzania. W wyniku tych rozważań, zdecydowano się na 

zwiększenie uprawnień dyrektora i określono, że powinien to być nauczyciel mianowany lub 

dyplomowany, który brał udział w szkoleniu z zarządzania. 

                                                           
15

 E.Stańczyk – HugietOrganizacja ucząca się [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, 

red.R.Krupski, PWN, Warszawa 2005r, str. 221 
16

Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. PWN, Warszawa 2004 r. str. 75 
17

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, tekst. jedn. z 2017 r., Dz. U. poz. 59 
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Reforma systemu oświaty dokonana w 1999 r. zmieniła nie tylko programy nauczania, 

wyodrębniła gimnazja i egzaminy zewnętrzne, wprowadziła awans zawodowy nauczycieli, 

ale również zmieniła postrzeganie nauczyciela w społeczeństwie. 

Dotychczas nauczyciele awansowali regularnie co dwa lata, niezależnie od jakości 

pracy czy ciągłego kształcenia się. Awans zależał jedynie od wykształcenia i stażu pracy. 

Stereotyp nauczyciela wiązał się z autorytetem, zgodnie z którym miał on tendencję do 

absolutyzowania swojego przedmiotu, trwał przy wymaganiach programowych, kładł nacisk 

na wiedzę encyklopedyczną i „typizował” uczniów. „Bliższe przyjrzenie się nauczycielskim 

typizacjom ujawnia, że u ich podłoża leżą dwie kategorie: zdolność i klasa społeczna, z której 

pochodzi uczeń. Obie kategorie są ze sobą powiązane”
18

. Szkoła wątpi w szczerość 

ówczesnych nauczycieli stwierdzających, że lubią swoją pracę, cenią sobie kontakty z 

młodzieżą i mimo złych stron wybraliby ten zawód jeszcze raz, „… ale też nie ma podstaw, 

by mniemać, że żaden z tych, którzy z zamiłowaniem wykonują swoją pracę, nie prowadzi 

jednocześnie ukrytej wojny ze swymi uczniami…”
19

 

W sytuacji zmieniającego się otoczenia, tj; reform, niżu demograficznego oraz 

przemian społeczno-politycznych i technologicznych, prestiż zawodowy nauczyciela spada i 

pogarszają się ich warunki pracy. „W szkole przyszłości nauczyciel przestaje być jednym 

posiadaczem specjalistycznej wiedzy, niepodważalnym autorytetem w swojej dziedzinie”.
20

 

W związku z tym w Polsce zmienił się system edukacji, w tym kształcenie nauczycieli. 

Obecny system awansu nauczyciela uzależniony jest od jego jakości pracy i ustawicznego 

doskonalenia się. Ustawa Karta Nauczyciela ustala stopnie awansu zawodowego
21

, które z 

kolei wpływają na wysokość zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela
22

. System awansu ma 

motywować do stałego rozwoju i aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły. Awans 

zawodowy wpływa na włączenie nauczyciela w proces reform oświatowych i podniesienie 

jakości kształcenia placówki edukacyjnej. Awans jest bardzo zróżnicowany i wymaga 

spełnienia coraz więcej wymagań. Warunki, jakie powinien spełnić nauczyciel ubiegający się 

o kolejny stopień awansu, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

                                                           
18

Sztuka nauczania, szkoła- pod redakcja Krzysztofa Konarzewskiego, podręcznik dla studentów kierunków 

nauczycielskich, Wyd. PWN, Warszawa 1994 r., str. 170. 
19

Sztuka nauczania, szkoła- pod redakcja Krzysztofa Konarzewskiego, podręcznik dla studentów kierunków 

nauczycielskich, Wyd. PWN, Warszawa 1994 r., str.170. 
20

 Marta Kotarba-Kańczugowska, Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych, wyd. 

Akademickie Żak. Warszawa 2009 r. str. 141 
21

Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r, Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm. Art. 9a. 
22

 Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r, Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm. Art . 30.  

poz. 3. 
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uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
23

 dnia 1.12.2004 roku. Reforma 

miała zmotywować nauczyciela do bardziej wydajniejszej pracy w szkole. ” W zakresie 

nauczania zaproponowano odejście od tradycyjnego, inteligenckiego, encyklopedycznego 

charakteru programów szkolnych na rzecz rozumienia świata w jego jedności i złożoności.”
24

. 

Modyfikacja podstawy programowej kształcenia i rezygnacja z centralnego dopuszczania 

programów nauczania znacząco zmieniły rolę nauczyciela w planowaniu pracy. Obecnie 

nauczyciel stał się faktycznym twórcą realizowanego przez siebie programu nauczania.
 

W szkołachdziałają rady rodziców
25

, które reprezentują wszystkich rodziców uczniów 

danej szkoły. Na ilość i jakość uczniów w danej placówce edukacyjnej nieodzowny wpływ 

mają aspiracje edukacyjne rodziców. W czasie ustroju socjalistycznego lekceważono 

wykształcenie, ale po 1999 roku, gdy pojawiły się zmiany na rynku pracy, sytuacja się 

zmieniła. W warunkach mechanizmu rynkowego to rodzice są podstawowymi dostawcami 

podaży na popyt szkoły. Dlatego zwiększono ich uprawnienia w kreowaniu szkolnej polityki 

oświatowej. Przed reformą oświaty rada rodziców miała ograniczone kompetencje. Prawo 

oświatowe precyzowało radę rodziców jako organ, który może działać w szkole i placówce 

oraz może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw.  

Realizowane przez radę rodziców zadania są zmienne w zależności od 

zindywidualizowanych potrzeb szkół. „Są one mniej lub bardziej precyzyjnie określone w 

stosowanych regulaminach. Zależy to od statutu szkoły albo istniejących obyczajów czy 

oczekiwań dyrektora (…), bardzo często rada rodziców włącza się organizację wycieczek i 

innych imprez szkolnych”
26

. 

Każda placówka oświatowa działa w zmiennym otoczeniu konkurencyjnym. Wraz z 

pojawieniem się zjawiska niżu demograficznego w szkołach ponadpodstawowych wystąpiły 

symptomy rywalizacji szkół o każdego ucznia. Część instytucji, która nie potrafiła się 

dostosować do nowych reguł gry będących na rynku usług oświatowych, została skazana na 

„bankructwo”. Innym ważnym elementem oświatowych mechanizmów rynkowych jest jakość 

                                                           
23

 Rozporządzenie MENiS z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli, Dz. U. nr. 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r. 
24

Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie – z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011 

– tom I, pod redakcja naukową Jarosław Domalewski, Krzysztof Wasilewski, wyd. Marszałek, Toruń 2011, str. 

63 
25

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z 2004 r., Dz. U. nr 256, poz. 2572., Art. 53 
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 Elżbieta Putkiewicz, Anna Wiłkomirska, Szkoły publiczne i niepubliczne – porównanie środowisk 

edukacyjnych, Wydawnictwo: Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004 r. str. 76. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2012&qplikid=1#P1A6


 
 
 

23 
 

kształcenia, przez co szkoła utrzymuje stałą liczbę klientów. Turbulentne kierunki kształcenia 

szkół powinny mieć swój oddźwięk w stopniu zatrudnienia absolwentów w wyuczonym 

zawodzie.  

Konkurencja na tle kierunków kształcenia powoduje rozwarstwienie się kandydatów 

na kilka szkół, gdzie dominującą rolę odgrywa jakość nauczania. Sytuacja powielania 

kierunku kształcenia w wielu szkołach przyczynia się do nasycenia rynku pracy w krótkim 

czasie specjalistami z danej dziedziny, a to z kolei do deficytu w innych zawodach. Takie 

rozwarstwienie jest niekorzystne dla tych szkół. Szybkość wprowadzania innowacji i 

eksperymentów pedagogicznych przekłada się na rekrutację jak największej lub planowanej 

liczby uczniów, zapewnieniu instytucji przetrwania, wypuszczania na rynek pracy 

absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie, a także odbieraniu konkurencji „klientów”, a tym 

samym zmuszaniu jej do stopniowej likwidacji.  

Konkurencja pozaszkolna dotyczy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, 

ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, a także podmiotów spoza systemu 

oświaty prowadzących działalność edukacyjno-szkoleniową oraz osób prawnych i fizycznych 

prowadzących działalność oświatową. W myśl nowego rozporządzenia MEN
27

wykazem 

pozaszkolnych form kształcenia objęto trzy rodzaje kursów: kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

kurs umiejętności zawodowych oraz turnus dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników. Pozostałe są kursami z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i 

specjalności na potrzeby rynku pracy, w tym także prowadzone we współpracy z urzędami 

pracy, oraz kursami kompetencji ogólnych, organizowanymi według programu nauczania 

uwzględniającego wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

Niezależnie od zmian szkoła zawsze jest otoczeniu dwóch instytucji: organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Z upływem czasu zmienił się 

tylko stopień zależności szkoły od tych „regulatorów”. Ustawa prawo oświatowe
28

 określa, że 

organ prowadzący szkołę lub inną placówkę, sprawuje nadzór nad jej działalnością związaną 

ze sprawami finansowymi i administracyjnymi. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

jest kuratorium oświaty,
29

 który w imieniu wojewody wykonuje zadania i kompetencje w 

zakresie oświaty określone w ustawie, a w szczególności sprawuje nadzór pedagogiczny nad 

publicznymi i niepublicznymi szkołami. W zależności od miejsca, gdzie jest zlokalizowana 
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 Rozporządzenie MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 

Dz.U. z 2012 r. Poz. 186. 
28

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Dz. U. z dnia 2017-01-11, Nr 0, poz. 59,. art 57 
29

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Dz. U. z dnia 2017-01-11, Nr 0, poz. 59,. art 53 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-09-2012&qplikid=1#P1A6
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publiczna szkoła ponadpodstawowa, organem prowadzącym może być gmina miejska (miasto 

na prawach powiatu), powiat, czyli Starostwo Powiatowe, a nawet Samorząd Wojewódzki. 

Turbulencja otoczenia charakteryzuje się koniunkturalną cyklicznością na rynku 

edukacyjnym. Odchodzenie od starych wzorców postępowań niekoniecznie ma dobre 

zastosowanie. Jednostki oświatowe powróciły do niektórych sprawdzonych zwyczajów 

stosowanych za czasów gospodarki centralnie planowanej. Wprowadzono do szkół „akcję 

szklanka mleka” dla uczniów. Bezpośredni wpływ na to miała Unia Europejska, a organizacją 

w zakresie gospodarki mlecznej zajmują się polskie instytucje. W ramach Rozporządzenia  z 

dnia 30.06.2012 roku w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych 

dostarczanych do przedszkoli i szkól w roku szkolnym 2012/13
30

 Rada Ministrów określa 

wysokość dopłat do cen mleka i przetworów mlecznych do szkół  na każdy kolejny rok 

szkolny, biorąc pod uwagę krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość 

dopłat przez Komisję Europejską. Do realizacji zadań w zakresie dopłat do mleka 

zobowiązana jest Agencja Rynku Rolnego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20.04.2004 

roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
31

. 

 

Otoczenie dalsze szkoły 

 

Otoczenie dalsze, tzw. „makrootoczenie (czasami nazywane otoczeniem oddalonym lub 

zewnętrznym), składa się z „sił działających w ogólnym otoczeniu organizacji i 

wpływających na kształt sektorów i rynków na których dana organizacja konkuruje. Analiza 

makrootoczenia zajmuje się zmianami i trendami w czynnikach społecznych i kulturowych, 

demograficznych, politycznych, prawnych, technologicznych, ekonomicznych i 

finansowych”.
32

 Jeśli tę definicję przeniesiemy na grunt szkoły i jej makrootoczenia, to 

rozważyć tutaj trzeba z jakimi siłami działającymi w ogólnym otoczeniu mamy do czynienia, 

jakie zmiany w nim zachodzą i jaki jest jego wpływ na szkołę. 

Wymiar ekonomiczny ogólnego otoczenia szkół średnich związany jest z niżem 

demograficznym. Mała liczba urodzeń w całym kraju powoduje zmniejszanie się szkóła 

nawet ich likwidację. Wiele władz terytorialnych decyduje się na łączenie dwóch, trzech a 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów 

mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013 – Dz.U.Poz 656 
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Ustawa z dnia 20.04.2004 o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, Dz.U. z 2009 r.Nr.11, poz 65 

art. 46 
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 George Stonehouse, Jim Hamill, David Campbell, Tony Purdie,Globalizacja. Strategia I zarządzanie, wyd. 

Felberg SJA, Warszawa 2001 r., str. 56. 
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nawet czterech szkół w jedną. Obniżają w ten sposób wydatki, ponieważ koszt dowozu ucznia 

do szkoły jest mniejszy od nakładów finansowych utrzymania małej szkoły jeśli chodzi o 

szkołę podstawową. W przypadku szkoły średniej, młodzież i ich rodzice decydują się na 

wybór szkoły biorąc pod uwagę kryterium lokalizacji. Lokalizacja jako czynnik ekonomiczny 

ma określony wpływ na atrakcyjność szkoły. Im bliżej położona szkoła, tym mniejsze 

wydatki na transport uczniów do placówki.  

Wymiar techniczny szkoły związany jest z wyposażeniem technologicznym szkoły 

oraz informacyjno-technologicznym rozwojem zawodowym każdego nauczyciela. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12.2004 roku w sprawie 

uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
33

 narzuca nauczycielom, który 

ubiega się o kolejny awans zawodowy umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej i 

komunikacyjnej. 

Wymiar społeczno-kulturowy szkoły obejmuje wartości, obyczaje i cechy 

demograficzne społeczeństwa w którym funkcjonuje. Ten wymiar szkół średnich wiąże się z 

demoralizacją młodzieży (bójki, papierosy, a nawet narkotyki). Takie zjawiska są dość często 

obserwowane w szkołach miejskich. W dużych miastach młodzież jest narażona na 

agresywne otoczenie, które w mniejszym lub w większym stopniu ją demoralizuje. W 

szkołach wiejskich statystycznie dochodzi do mniej brutalnych zachowań wśród uczniów. 

Wiejskie otoczenie, normy postępowania i akcje społecznościowe (typu „sprzątanie świata”, 

„góra grosza” lub inne, na przykład ukierunkowane na pomoc biednym)wpływają pozytywnie 

na stosunki panujące wśród dzieci i młodzieży w szkołach, ich światopogląd, i przekazują 

właściwe wartości.  

Wymiar polityczno-prawny szkoły powiązany jest z regulacjami państwa. W ciągle 

zmieniającym się otoczeniu szkoła korzysta z prawa, ale też musi się do niego dostosować. 

Rok szkolny 2012/2013 przyniósł wiele zmian dla szkół w przepisach oświatowych. Dyrekcja 

i nauczyciele muszą się dostosować do nich, niezależnie od tego czy uzyskały one 

powszechną aprobatę, czy też nie.  

Od 1 września 2012 roku obowiązywała znowelizowana ustawa o systemie oświaty, 

która wprowadziła zmiany w szkolnictwie zawodowym. Następuje stopniowe wygaszanie 

niektórych typów szkół ponadgimnazjalnych. Zniesiono licea profilowane, uzupełniające 

licea ogólnokształcące, technika uzupełniające, technika dla dorosłych i zasadnicze szkoły 

zawodowe dla dorosłych. Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych utworzono 
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kwalifikacyjne kursy zawodowe, aby zagwarantować możliwość podwyższania kwalifikacji 

zawodowych. Od 2012 roku obowiązek nauki można spełniać przez uczęszczanie do 

publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej lub przez realizację przygotowania 

zawodowego  u pracodawcy
34

. 

Zasadniczym celem ustawy było zwiększenie skuteczności systemu kształcenia 

zawodowego oraz zharmonizowanie go z rynkiem pracy
35

. Wprowadzono następujące 

rozwiązania: 

1. Zmodernizowano klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem 

podziału zawodów na kwalifikacje  potwierdzane w procesie kształcenia. 

2. Wprowadzono nową podstawę programową kształcenia w zawodach. 

3. Wprowadzono  nowy system kształcenia zawodowego i ustawicznego, poprzez: 

a) unormowanie cyklu edukacyjny w zasadniczej szkole zawodowej na rzecz kształcenia 

trzyletniego, 

b) połączenie edukację zawodową i ustawiczną w centra kształcenia zawodowego i 

ustawicznego, 

c) umożliwienie osobom dorosłym nabywania kwalifikacji zawodowych w formach 

kursowych, 

4. Unormowanie system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i otwarcie go 

na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego. 

5. Włączenie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w system  kształcenia ustawiczne.  

Dzięki zmianie przepisów ułatwiono nie tylko uzyskiwanie wykształcenia 

zawodowego, ale także uzupełnianie kwalifikacji i zdobywanie nowego zawodu. Ówczesna 

nowelizacja wprowadziła zapisy o zdobywaniu konkretnych kwalifikacji wymaganych w 

zawodach. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie są przeprowadzane po zakończeniu 

nauki w szkole, ale na różnych jej etapach. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w 

zakresie jednej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu 

wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom. Ustawa 

przewidywała, że nauka w technikach i szkołach branżowych (podobnie jak to jest w liceach 

ogólnokształcących) będzie powiązana z nauką w podstawówką – treści tam rozpoczęte będą 

kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych. W technikum i szkole 
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branżowej uczniowie opanują te same zagadnienia z kształcenia ogólnego, co uczniowie 

w pierwszej klasie liceum. Dzięki temu absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół 

zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 

od razu od drugiej klasy. Znowelizowana ustawa umożliwia łączenie szkół zawodowych w 

centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

Dzięki wprowadzonych regulacji szkolnictwo zawodowe ma lepiej odpowiadać na 

potrzeby rynku pracy. W ramach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 

lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 
36

określenie 

nowych podstaw jest wynikiem wprowadzenia kompleksowej reformy szkolnictwa 

zawodowego. W tym nowym rozporządzeniu znajdują się opisy kształcenia we wszystkich 

zawodach ujętych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Dla każdego zawodu określono 

efekty kształcenia w ujęciu klasyfikacyjnym, co umożliwi łatwiejsze przechodzenie od 

kształcenia do zatrudnienia. Łatwiej uzyskać dodatkowe kwalifikacje i prościej można 

zmienić zawód. Nowa podstawa programowa kształcenia pozwala na szybki rozwój edukacji 

ustawicznej. Nowe regulacje ułatwiają uczniom łatwiejsze planowanie swojej drogi 

zawodowej. W celu dostosowania przepisów do nowych regulacji dotyczących szkolnictwa 

zawodowego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.07.2012 

roku
37

, dopuszczono możliwość spełnienia obowiązku nauki przez absolwentów szkół 

podstawowych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Dotyczy to osób, których sytuacja 

życiowa albo zdrowotna uniemożliwia podjęcie nauki zawodu w charakterze młodocianego 

pracownika. Obowiązek nauki na kursach kwalifikacyjnych mogą również realizować osoby 

będące w aresztach i zakładach karnych. Również szesnastolatek, który ma trudną sytuację 

życiową lub zdrowotną, (w tym osoby przewlekle chore czy małoletnie matki, nie mogące 

uczestniczyć w normalnym toku nauczania z racji obowiązków macierzyńskich), może zostać 

przyjęty do szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych. Egzaminy do podstawy kształcenia w 

zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
38

, mogą składać osoby, 

które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe i inne osoby  nabywające kwalifikacje 
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zawodowe w systemie nieformalnym. Egzaminy organizowane są przez okręgowe komisje 

egzaminacyjne.Test pisemny również może przeprowadzić pracodawca. 

 Od 1 września 2017 roku część materii prawnej dotyczącej oświaty, dotychczas 

zawartej w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, normuje nowa ustawa z 

dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Od 1 stycznia 2018 roku kwestie finansowania 

szkół zawarto w ustawie z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych. System oświaty oraz pragmatykę zawodową nauczycieli obecnie regulują 

cztery ustawy: 

1. Prawo oświatowe
39

. 

2. Ustawa o systemie oświaty
40

. 

3. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
41

. 

4. Karta Nauczyciela
42

. 

 Prawo oświatowe wprowadza nową zreformowaną strukturę szkół, a w niej 

następujące typy
43

: 

1) ośmioletnią szkołę podstawową, 

2) szkoły ponadpodstawowe, 

a) czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

b) pięcioletnie technikum, 

c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia, 

d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 

e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia, 

f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie 

średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. 

Od 1 września 2019 roku dotychczasowe czteroletnie technikum zostało 

przekształcone na pięcioletnie. Likwidacja klas pierwszych czteroletniego technikum nastąpi 

z dniem 1 września 2020 roku, a całkowita likwidacja nastąpi w roku 2023. Wynika z tego, że 

do roku szkolnego 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja dla absolwentów gimnazjum do 

dotychczasowego czteroletniego technikum, natomiast od roku 2019/2020 będzie 
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wprowadzona rekrutacja dla pierwszych absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do 

pięcioletniego technikum. Podobna sytuacja będzie kształtować się ze stopniowym 

wygaszaniem trzyletniego liceum ogólnokształcącego i przekształcaniem go na czteroletnie 

liceum ogólnokształcące. Natomiast innowacyjnością w strukturze szkół są szkoły branżowe I 

i II stopnia. Dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształcona jest w 

trzyletnią szkołę branżową I stopnia a więc od roku szkolnego 2017/2018 była prowadzona 

rekrutacja gimnazjalistów do szkoły branżowej I stopnia z jednoczesnym wygaszaniem 

zasadniczej szkoły zawodowej. Od roku szkolnego 2019/2020 szkoły przeprowadziły 

pierwszą rekrutację absolwentów ośmioletniej szkoły zawodowej. Pierwsi absolwenci, którzy 

ukończą szkołę branżową I stopnia w 2020 roku, mogą rozpocząć 1 września tego samego 

roku szkołę branżową II stopnia. Do klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia 

przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w roku szkolnym 

bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej 

branżowej szkoły II stopnia.
44

 Ustawa – prawo oświatowe jednak dopuszcza przypadki 

losowe, zdrowotne oraz brak wolnych miejsc w szkole, przez co kandydat może ubiegać się o 

przyjęcie do klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia w kolejnym roku 

szkolnym
45

. W szkole branżowej pierwszego stopnia będzie realizowane kształcenie w 

zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu szkoły i zdaniu kwalifikacji absolwent uzyska 

dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie oraz otrzyma wykształcenie 

zasadnicze branżowe. Po ukończeniu szkoły drugiego stopnia i po zdaniu drugiej kwalifikacji, 

która ma odniesienie do poziomu technika, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe 

oraz dyplom technika. Absolwent szkoły branżowej drugiego stopnia będzie mógł przystąpić 

do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie mógł kontynuować 

naukę na studiach wyższych. Wprowadzenie nowej, dwuletniej szkoły branżowej II stopnia 

daje możliwość kontynuowania nauki w systemie szkolnym. Jeśli jednak absolwenci szkoły 

branżowej I stopnia nie zdecydują się na taki system ze względu na pracę, bądź z innych 

przyczyn, to zawsze będą mogli w terminie późniejszym kontynuować naukę w liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych, począwszy od klasy drugiej, albo na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych. Absolwenci szkoły branżowej, technikum czy liceum mogą 

kontynuować naukę jako słuchacz w szkole policealnej. Do szkoły policealnej na pierwszy 
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semestr przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe
46

. 

W 2019 roku absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych będą zdawać egzaminy 

dojrzałości według nowych zasad. Nowy egzamin maturalny będzie przeprowadzony od roku 

szkolnego 2022/2023 dla absolwentów czteroletniego LO, od 2023/2024 dla absolwentów 

pięcioletniego technikum, dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia od roku 2021/2022. 

Nowy egzamin maturalny nie odbiega od dotychczasowego i wprowadza dla liceum próg 

zdawalności na poziomie 30% możliwych do uzyskania punktów z jednego przedmiotu 

dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dla technika warunkiem otrzymania świadectwa 

dojrzałości będzie zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych. Dla 

absolwentów szkoły branżowej II stopnia również warunkiem uzyskania świadectwa 

dojrzałości będzie zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, z 

możliwością, ale bez konieczności, zdania egzaminu z co najmniej z jednego przedmiotu 

dodatkowego. Natomiast w miejsce obowiązkowego przedmiotu dodatkowego z zakresu 

kształcenia ogólnego absolwent przystąpi także do egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

w danym zawodzie. Jak dotychczas warunkiem zdania egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie jest otrzymanie z każdej części pisemnej co najmniej 50% 

możliwych do uzyskania punktów, a z części praktycznej 75% punktów. Próg zdawalności 

dla maturzystów z części pisemnej wynosi 30%. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ciągu 26 lat została 

znowelizowana 70 razy, ostatnio opublikowana 30 czerwca 2017 roku, częściowo weszła w 

życie 1września 2017 roku, w całości 1 stycznia 2018 roku.
47

 Obecnie ustawa ta tylko 

reguluje zasady klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, system 

egzaminów zewnętrznych i częściowo pomoc materialną dla uczniów. Natomiast nowa 

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
48

 wprowadziła zmiany w sposobie finansowania 

szkolnictwa. 

Wymiar naturalny jako kolejny czynnik otoczenia dalszego ma określony wpływ na 

placówki oświatowe w większym lub w mniejszym stopniu. Biorąc pod uwagę specyficzną 

charakterystykę skupiska ludzi jakim jest szkoła należy uwzględnić rozwój i 

rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Najczęściej spotykanymi epidemiami w szkołach są 

choroby układu pokarmowego oraz przenoszone drogą kropelkową, na przykład grypa. O ile 
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z pierwszą grupą jest łatwo walczyć, ponieważ z tą chorobą pomaga szkole zapobiegać 

sanepid oraz wprowadzone wysokie standardy higieniczno-sanitarne, to w przypadku infekcji 

wirusowej sytuacja szkoły jest bardziej skomplikowana. Żadnej organizacji oświatowej nie 

stać na szczepienie ochronne swoich pracowników, a co dopiero dużej ilości uczniów. Z 

początkiem stycznia 2013 roku dyrekcje szkół w Bielsku Białej na wiadomość 

rozprzestrzeniania się wirusa A/H1N1 w województwie śląskim rozdały uczniom ochronne 

maseczki. Społeczność szkolna ma nosić maseczki  podczas przerw i w trakcie lekcji. 

Wprowadzono również dodatkowe szkolenia na lekcjach wychowawczych, które dotyczyły 

profilaktyki zapobiegania grypie. Zarządzono również, aby powstrzymać rozprzestrzenianie 

się świńskiej grypy, dezynfekcję szkolnych sprzętów. 

Wymiar demograficzny to kolejny  czynnikotoczenia szkoły. Od momentu zmian 

ustrojowych w Polsce znacznie zmalała liczba urodzeń oraz dzietność kobiet. Spowodowało 

to zmianę struktury wieku społeczeństwa, przez co obecnie Polacy są narodem dojrzałym. 

Jeśli chodzi o płeć jest to stosunkowo wyrównane. Z tego powodu należy tworzyć klasy w 

zawodach damskich, męskich lub damsko-męskich. Szkoły, ze względu na starzejące się 

społeczeństwo, powinny rozważyć tworzenie klas o kierunku opiekunka środowiskowa. 

„Skuteczna strategia innowacyjności musi się skupić na tym, co nadchodzi, a nie na tym co 

odchodzi (…) choć realizowane przedsięwzięcia wymagają optymalizacji, strategia 

innowacyjności musi zabezpieczać przed angażowaniem rzadkich zasobów w istniejące, 

schyłkowe przedsięwzięcia”
49

. 

W zarządzaniu szkołą bierze się też pod uwagę gęstość zaludnienia w okolicy. Należy 

dostosować szkołę do infrastruktury technicznej i sieci komunikacji komunalnej. W 

przypadku wysokiego zaludnienia liczba przewoźników oraz infrastruktura drogowa są 

odpowiednio większe niż w regionach słabo zaludnionych.  

 

1.3. Uwarunkowania konkurencyjności współczesnych organizacji 

 

Uwarunkowania to faktycznie stany wzajemnie uzależnionych podmiotów i środków, 

wystarczające do osiągnięcia zamierzonego celu przy danym sposobie jego realizacji i stanie 

obiektów zewnętrznych
50

. Współczesne organizacje powinny wykazywać się znajomością 

swoich pozytywnych i negatywnych uwarunkowań konkurencyjności, aby uzyskać przewagę 
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rynkową. W tym przypadku potrzebna jest analiza wszystkich posiadanych zasobów i 

umiejętności przedsiębiorstwa. Konkurencja powinna być rozpatrywana wyłącznie w 

kontekście jej uwarunkowań i cech, dlatego można mówić jedynie o stopniu, zakresie czy 

obszarze konkurencji w danej sytuacji lub w danej gospodarce, a obszar ten, wynikający z 

danych empirycznych, obrazuje naturalne współzawodnictwo między podmiotami dążącymi 

do osiągania zysków lub sukcesów.
51

 

 W zarządzaniu strategicznym konkurencyjność stanowi podstawową kategorię. W 

swoim ogólnym znaczeniu jest ona najbardziej złożona do pojęcia skuteczności i sprawności 

stosowanych w zarządzaniu
52

. Zarządzanie strategiczne jest nauką, która śledzi zmiany w 

otoczeniu i przygotowuje plan działania na przyszłość. „Zarządzanie strategiczne jako 

dyscyplina o charakterze stosowanym wykształciło się w latach 50 XX wieku z teorii 

organizacji i zarządzania, ekonomii, teorii systemów i cybernetyki (…) o ile nauki o 

zarządzaniu koncentrowały się na problematyce racjonalności działań bieżących 

przedsiębiorstwa, o tyle zarządzanie strategiczne skupia się na problematyce kształtowania 

warunków i mechanizmów rozwoju przedsiębiorstwa w sytuacji złożonego, zmiennego i 

silnie konkurującego otoczenia”
53

. Przedsiębiorstwa działają w stabilnym lub w zmiennym 

otoczeniu. W zależności od otoczenia, przedsiębiorstwa muszą wypracować sobie strategie 

działania. „Strategia jest sposobem kształtowania relacji pomiędzy organizacją i jej 

otoczeniem: spójnymi wzorcami w strumieniach decyzji organizacyjnych dotyczących 

otoczenia”
54

. „To kompromis pomiędzy maksimum możliwości a minimum ryzyka dla 

przedsiębiorstwa”
55

.”Strategia to określenie głównych, długofalowych celów firmy i przyjęcie 

takiej alokacji zasobów oraz takich kierunków działania, które są konieczne dla zrealizowania 

celów”.
56

 ”Te cele długofalowe i ich sposób ich osiągnięcia, wpływa na system jako 

całość”.
57

. Wiele znaczeń strategii wykształciły szkoły zarządzania, które w swojej historii 

wypracowały swoje wzorce, zachowania, cele. Do klasycznych szkół zarządzania 

strategicznych zaliczamy
58

: 

1. Szkołę planistyczną (tradycyjna). 

2. Szkołę ewolucyjną. 
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3. Szkołę pozycyjną. 

4. Szkołę zasobową. 

5. Szkołę prostych reguł. 

6. Szkołę realnych opcji. 

Szkoła planistyczna, nazywana również tradycyjną, została stworzona w latach 

sześćdziesiątych. Głównym założeniem tej szkoły jest stworzenie planu strategicznego, który 

jest mocno związany z misją przedsiębiorstwa. Taki plan długofalowy powinno budować 

naczelne kierownictwo firmy, jako że tylko oni mają wiedzę o organizacji i jej otoczeniu. 

Szkoła planistyczna charakteryzuje się budową sformalizowanej strategii, poprzedzoną 

szczegółową analizą otoczenia
59

. Strategia jest racjonalnym procesem, do którego jest 

wykorzystywana Analiza SWOT. Ostatnim etapem jest sporządzenie dokumentu, programu 

lub projektu jako efektu procesu planowania. 

Szkoła ewolucyjna  zakłada powstawanie strategii jako wzorzec działania na który 

mają wpływ zmieniające się bardzo szybko otoczenie, kultura organizacyjna oraz ograniczone 

zasoby. Krzysztof Obłój rozróżnia strategie zamierzone i samorzutne,
60

 które podlegają 

ewolucji w procesie systematycznego uczenia się organizacji. Dobre i skuteczne rozwiązania 

są wzmacniane, słabe i nieefektywne – z czasem odrzucane. Efektem jest spójny wzorzec 

postępowania. W szkole ewolucyjnej strategia nie powstaje w racjonalny sposób, ponieważ 

trudno przewidzieć zmiany w otoczeniu czy kulturze organizacyjnej. 

Szkoła pozycyjna jest strategicznie ukierunkowana na osiągnięcie przewagi 

konkurencyjnej poprzez ekonomię skali oraz ekonomię asortymentu. Ekonomia skali, często 

nazywana korzyścią skali
61

, to zwiększenie wydajności lub zmniejszenie kosztu produkcji 

wynikające ze zwiększenia wszystkich czynników produkcji w tym samym stopniu (korzyści 

produkcji masowej). Ekonomia asortymentu to zróżnicowanie produktów. Przesłanką szkoły 

pozycyjnej jest minimalizacja kosztów oraz zróżnicowanie produktów. Punktem wyjścia 

budowy strategii jest otoczenie organizacji.  

Szkoła zasobów i kompetencji stwierdza, że sukces organizacji jest związany z 

aktywami i umiejętnościami, które posiada. Wyróżnia aktywa materialne i niematerialne, a te 

z kolei są bardziej wartościowe dla organizacji oraz umiejętności jako procesy, które budują 

przewagę konkurencyjną. Zasoby występujące w organizacjach charakteryzują się rzadkością, 

substytucyjnością, różnorodnością, wszechstronnością, komplementarnością, ograniczonością 
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a nawet trudnością imitacji. Szkoła zasobowa zakłada wykorzystanie wiedzy do celów 

strategicznych, a fundamentem sukcesu firmy są umiejętności. 

Szkoła prostych reguł jest młodą szkołą, bez doświadczeń praktycznych i 

warsztatowych. Proste reguły są odpowiedzią na proces budowania i realizacji strategii. 

Budowanie przewagi konkurencyjnej opiera się na korzystaniu nadarzających się szans 

płynących z otoczenia oraz opiera się na innowacyjnym modelu biznesowym. 

Szkoła realnych opcji bazuje na zagadnieniach z działu finansów. Zakłada, że w 

warunkach wysokiej niepewności można budować strategię jako zbiór realnych opcji. Opcje 

dają możliwości działania firmy, nawet w warunkach całkowitego braku informacji i dużego 

ryzyka w otoczeniu. 

Konkurencja tworzy kontekst niepewności. „Niepewność to zjawisko, które może być 

niepewne, ponieważ nie zostało wystarczająco dokładnie zmierzone, może się zmienić, osoba 

posiadająca daną informację nie ma do niej zaufania”
62

. 

Zachowania konkurencyjne na rynku obejmują działania w trakcie podejmowania 

decyzji strategicznych, które dotyczą: odpowiedniego miejsca, określonego momentu, 

wybranych klientów, określonych dóbr i usług.  

Na „odpowiednie miejsce” jako czynnik konkurencji w podejmowanych decyzjach 

wpływa lokalizacja, transport, infrastruktura techniczna i społeczna. Pełnione przez 

przedsiębiorstwo zadanie dostarczenia dóbr i usług w odpowiednim miejscu zawsze z 

definicji wiąże się zasadą „tam gdzie produkt jest najbliżej klienta” 

„Określony moment” jako kolejny czynnik konkurencyjny przy podejmowaniu decyzji 

strategicznych jest trudny do zdefiniowania. Przedsiębiorstwo musi wyjść ze swoją ofertą 

produktową do klienta wtedy, kiedy on najbardziej jej potrzebuje. Wiąże się to z reżimem 

technologicznym, starzeniem się produktu lub usługi, z kulturą, historią i marką organizacji. 

Decyzje strategiczne
63

 mają na celu zbudowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Przewaga 

istnieje jednak zawsze temporalnie i wymaga dopasowania rozwiązań organizacyjnych do 

konkretnych warunków otoczenia. Jednak istnieją warunki niepewności zachowań 

konkurencyjnych na rynku. Powiązane jest to z wyborem strategii: kooperacja, koopetycja, 

konfrontacja czy unikanie konkurencji. 

W podejmowaniu decyzji przy wyborze klientów istotne  jest wyjście naprzeciw 

gustom, upodobaniom, potrzebom rynku. Żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie zaspokoić 

                                                           
62

Simon Parsons, Qualitative methods for reasoning under uncertainity. ,The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts 2001,str. 9-10. 
63

 K. Obłój, Strategia organizacji, PWN, Warszawa 2007 r. str. 20. 

http://cytaty.mfiles.pl/index.php/author/1648/0/Simon_Parsons


 
 
 

35 
 

potrzeby wszystkich klientów i dlatego swoje decyzje organizacja musi skierować na wybór 

odpowiedniej grupy. Wybrany segment rynku musi być odpowiednio liczny, aby 

przedsiębiorstwo utrzymało się na rynku. 

Wybór „określonych dóbr i usług” wiąże się z powszechną akceptacją i koniecznie 

musi być interesujący dla potencjalnego nabywcy. Przedsiębiorstwo musi trafnie rozpoznać 

potrzeby klientów, aby zapewnić im odpowiednie dobra i usługi. 

Podejmowanie decyzji w warunkach konkurencji może być rozpatrywane w różnych 

aspektach koncepcji strategii szkół: planistycznej, ewolucyjnej, pozycyjnej, zasobowej, 

prostych reguł i realnych opcji.  

Prekursorzy szkoły planistycznej wytyczyli podział na decyzje strategiczne, taktyczne 

i operacyjne. Decyzje strategiczne, charakteryzujące się długim horyzontem czasowym i 

dążące do spełnienia misji organizacji, podejmowane są na najwyższym szczeblu zarządzania. 

Decyzje taktyczne i operacyjne dotyczą krótszych okresów czasowych i są przydzielone 

niższym szczeblom zarządzania. Taki podział może powodować sprzeczność podejmowanych 

decyzji, które powinny charakteryzować się spójnością. Zgodnie z powiedzeniem „przegrać 

bitwę by wygrać wojnę” ukazana jest spójność decyzji taktycznej „przegranej bitwy” z 

decyzją strategiczną „wygranej wojny”. Horyzont czasowy jest tutaj istotnym elementem 

czynnika niepewności. Rozbicie planów strategicznych, operacyjnych i taktycznych 

powoduje zamęt, ponieważ plan taktyczny może być planem operacyjnym. 

Decyzje strategiczne podejmowane są przez naczelne kierownictwo, jako że posiadają 

oni informacje o organizacji i jej otoczeniu. Kierownictwo nie jest pewne, czy podjęta dana 

decyzja strategiczna wpłynie na zyskowność przedsiębiorstwa czy spowoduje jego upadek. 

Szkoła planistyczna charakteryzuje się wizją przyszłości, jednak nie ma racjonalnego 

podejścia do rzeczywistości organizacyjnej. Ponadto zarzuca się jej brak elastyczności i 

ograniczoną kreatywność. Nieformalna władza wprowadza zamęt do organizacji. 

Decyzje strategiczne są poprzedzone planami długofalowymi. Takie plany nie 

wychwytują okazji rynkowych, gdyż cechują się one chwilowością. W planach strategicznych 

niewykorzystany jest czynnik wiedzy i umiejętności zdobyty w trakcie realizacji 

planu.Pojawia się również niepewność w planach decyzji strategicznych w podczas 

możliwości pojawienia się bessy rynkowej. Chaos również jest czynnikiem niepewności 

decyzji strategicznych, jako że plan go nie przewiduje. 
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Kanonem szkoły planistycznej jest analiza SWOT, która w ekonomii wykazuje się  

prostotą. Ostatecznie jednak jest nie do końca precyzyjna, co wpływa na niepewność w 

podejmowaniu decyzji.  

Niepewność przejawia się w konkurencji. Warunek niepewności w podejmowanych 

decyzjach dotyczy rywalizacji, ponieważ niszczy ona plan firmy poprzez wielkość i jakość 

podaży, technologię, innowacyjność produktową lub efektywny marketing.  

 

Tabela 1.6. Zalety i wady oraz czynnik niepewności szkoły planistycznej 

 

ZALETY 

 

WADY 

 

CZYNNIK 

NIEPEWNOŚCI 

 

 

 

 

 

SZKOŁA 

PLANISTYCZNA 

 

Kierownictwo podejmuje 

decyzje strategiczne 

 

Podziałna decyzje 

strategiczne, operacyjne i 

taktyczne, 

Horyzont czasowy 

(określony czas) 

Kierownictwo posiada 

informacje o organizacji i jej 

otoczeniu 

Sprzeczność 

podejmowanych decyzji 

Odpowiednie miejsce 

Analiza SWOT Zamęt w wyniku rozbicia 

planów 

Konkurencja (efektywny 

marketing, 

innowacyjność 

produktowa, technologia) 

 Decyzje strategiczne 

obciążone ryzykiem 

Wielkość i jakość podaży 

 Niewykorzystany czynnik 

wiedzy 

Technologia 

 Plan nie przewiduje bessy 

rynkowej 

Innowacyjność 

produktowa 

 Plan nie przewiduje chaosu  

 Nieprecyzyjność Analizy 

SWOT 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie K.. Obłój ,Strategia organizacji, PWN, Warszawa 2007 r. str. 60-82 

 

Ideologią szkoły ewolucyjnej jest idealny model funkcjonowania kierownictwa, który 

charakteryzuje się sprawnością, talentem, wszechstronną wiedzą o organizacji i jej otoczeniu. 

Naczelne kierownictwo ma spójny sposób działania. „Rozważania rozpoczyna przekonanie iż 

pewna i absolutna wiedza nigdy nie stanie się dostępna dla człowieka. (…) W złożonych 

środowiskach wiedza nigdy nie będzie absolutnie pewna i perfekcyjna”
64

. Nie ma możliwości 

zdobycia wiedzy całkowitej o otoczeniu, zawsze pojawi się „błąd w sztuce”. Szkoła idealizmu 

tak naprawdę nie istnieje. 
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W szkole ewolucyjnej strategia powstaje jako wzorzec, na który wpływa otoczenie, 

kultura organizacyjna, zasoby. Pojawia się tutaj niepewność, ponieważ trudno jest 

przewidzieć jakie nastąpią zmiany w otoczeniu, skoro „nikt nie jest wstanie przewidzieć 

wszystkich zdarzeń i sił w otoczeniu, które ukształtują przyszłość firmy”
65

. Niepewna jest 

również kultura organizacyjna. Niektóre typy kultur są produktywne, inne destruktywne z 

punktu widzenia efektywności organizacji
66

. 

 „Strategie rozwijają się w organizacji równie samorzutnie jak chwasty w ogrodzie – w 

dowolnym czasie i miejscu, tworząc rezerwuar idei i pomysłów”
67

. Strategie powstałe 

samorzutnie, bez określonego miejsca i czasu, dodatkowo zaś z czynnikiem niepewności, 

odchodzą od planowania strategicznego. Ewolucja strategii tworzy zbyt liczne idee, pomysły i 

może powodować chaos. Nadmiar spowoduje, że nie można wychwycić błędnych idei, 

pomysłów, jako że „nigdy nie wypleni się wszystkich chwastów”. Dobre idee mogą się 

wykluczać, a nawet wyniszczać powodując koszty organizacji. Jeżeli koło siebie posadzimy 

wiele gatunków warzyw, przetrwa tylko parę osłabionych gatunków przy dużych kosztach 

ogrodnika. 

 Proces uczenia się odbywa się poprzez stałe zdobywanie informacji w celu podjęcia 

decyzji. „Jeżeli (...) błędy wynikają z niewłaściwej informacji (niepewnej), rezultatem są 

błędy w danych, szumy informacyjne, niekompletne informacje. Jeżeli informacje pochodzą z 

wielu źródeł, mogą pojawiać się konflikty związane z odmienną terminologią i skalami 

pomiaru. Taką niespójność informacji należy rozwiązać przed wykorzystaniem tej informacji 

do podejmowania decyzji”
68

. Proces uczenia się jest powiązany z horyzontem czasowym i dla 

strategii operacyjnej lub taktycznej powoduje uciążliwość i ograniczoność. Ewolucja wstecz 

to proces uczenia się, który może być podważany przez nieetyczne intencje kierownictwa 

(może to dotyczyć kierownictwa wyższego szczebla). Ów proces polega na niszczeniu 

rozwojowych komórek organizacji przez patologiczne zachowania menedżerów wynikające z 

czynnika niepewności kultur organizacyjnych. 

 Strategia z utrwalonym wzorcem funkcjonowania firmy posiada trzy główne 

mechanizmy
69

: 

-mapy poznawcze, 
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-rutyny organizacyjne, 

-trwałe relacje z otoczeniem. 

Mapy poznawcze i rutyny organizacyjne w turbulentnym otoczeniu są sztywne, 

nieelastyczne. Rutyny dla organizacji są dodatkowo zgubne przy zmianach w otoczeniu, gdyż 

wieloletni kierowca podążając tą samą drogą, kierując się rutyną popełni błąd przy zmianie 

organizacji ruchu. Trwałe relacje z otoczeniem podczas zmian powodują ryzyko niepewności, 

gdyż trwałość jest pojęciem względnym  

 

Tabela 1.7. Zalety i wady oraz czynnik niepewności szkoły ewolucyjnej 

 

ZALETY 

 

WADY 

CZYNNIK 

NIEPEWNOŚCI 

 

 

 

SZKOŁA 

EWOLUCYJNA 

 

Spójny wzorzec decyzji 

działań. 

Nie ma określonego 

planu. 

Horyzont czasowy (może 

nie być zwrotu procesu 

uczenia się). 

Strategia samorzutna 

powstała z ewolucji zdarzeń. 

Nie ma wizji , idei Imitacja konkurencji. 

Proces uczenia się 

organizacji. 

Nieracjonalność 

zachowańmenagerskich 

Relacje z otoczeniem 

(opór). 

 Ograniczony wpływ 

kierownictwa na 

ewolucję zdarzeń. 

Turbulencja miejsca. 

Źródło: Opracowanie na podstawie K.Obłój „Strategia organizacji” PWN, Warszawa 2007 r. str. 81 - 102 

  

Szkoła pozycyjna zakłada, że punktem odniesienia strategii jest otoczenie organizacji. 

Analiza otoczenia bliższego i dalszego daje podstawę do sukcesu firmy. Podobnie jak w 

szkole ewolucyjnej pojawia się tutaj niepewność, ponieważ trudno jest przewidzieć jakie 

nastąpią zmiany w otoczeniu, które jest niepewne. 

Analiza konkurencji jako składnika otoczenia bliższego oraz walka z nią jest kolejną 

przesłanką szkoły pozycyjnej, która może przejść w dumping
70

, charakteryzujący się ceną 

poniżej kosztów produkcji. Organizacja może zagalopować się do tego stopnia, że wpadnie w 

„korkociąg upadku firmy”, czyli obniży cenę do granic upadku firmy. Konsument zaś wiąże 

niską cenę z niską wartością produktu. Inną, nieetyczną walką z konkurencją jest 

hiperkonkurencja. Jest to bardzo bezwzględna rywalizacja między dwoma i więcej 

organizacjami, w której jest tylko jeden zwycięzca. Przykładem może być przypadek firmy 

Hondy, która w swoich zakładach produkcyjnych umieściła hasło „Zniszczymy, 

zmasakrujemy Yamahę”. Takie zachowania łamią zasady etycznego zachowania i nie dają 
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Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy., red. nauk. S.Marcinek, PWN, Warszawa 2006 r., str. 517. 
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pewności przetrwania na rynku. Nieetyczne zachowania są krótkookresowe, a na sukces firmy 

pracuje się latami. 

Szkoła pozycyjna nie ma swojego planu, nie ma wypracowanego wzorca, ale raczej 

skupia się na określaniu swojej pozycji w otoczeniu, szczególnie w konkurencyjnym. Przez 

zbyt mocną walkę z konkurencją organizacja może zatracić własny charakter, wizję, ideę. 

Ponadto zróżnicowanie produktu może spowodować duże koszty, które jednak szkoła 

pozycyjna chce minimalizować.  

 

Tabela 1. 8. Zalety i wady oraz czynnik niepewności szkoły pozycyjnej 

 

ZALETY 

 

WADY 

 

CZYNNIK 

NIEPEWNOŚCI 

 

 

 

 

 

SZKOŁA 

POZYCYJNA 

 

Otoczenie jako punkt wyjścia 

budowy strategii. 

Nie ma określonego 

planu. 

Nieprzewidywalność 

otoczenia. 

Ukierunkowana na przewagę 

konkurencyjną. 

Walka z konkurencją 

spowoduje utratę 

tożsamości. 

Konkurencja. 

Zróżnicowanie produktu. Zbytnia racjonalność. Zmienność preferencji 

klientów. 

Minimalizacja kosztów. Utrata idei, wizji. Odpowiednia ilość dóbr i 

usług (podaż). 

Warto być wielkim albo 

małym. 

Znikoma szansa 

menagera na budowę 

przewagi 

konkurencyjnej. 

Odpowiednie miejsce 

(lokalizacja pozycyjna). 

Określenie pozycji 

organizacji w otoczeniu. 
  

Źródło: Opracowanie na podstawie K.. Obłój, Strategia organizacji, PWN, Warszawa 2007 r. str. 104 – 123. 

 

Szkoła zasobów i kompetencji rozróżnia aktywa materialne i niematerialne. Do 

pierwszych z nich, w zależności od rodzaju prowadzenia działalności, zaliczyć można 

budynki, maszyny, narzędzia, urządzenia. Szczególne znaczenie dla przedsiębiorstwa mają 

aktywa niematerialne w strategii firmy. Zaliczyć tutaj można wizerunek firmy, know-how 

pracowników, wiedzę, lokalizację, historię firmy, umiejętności, kwalifikacje.  

 W firmie Richarda Bransona
71

, szefa Virgin Groupe, wprowadzono eksperyment 

„urlop bez ograniczeń”. Biznesmen odszedł od sztywnych procedur organizacyjnych 

wprowadzając elastyczny czas pracy. Grupa 170- osobowa pracowników w każdej chwili 

może, bez zgody przełożonych, iść na urlop bez ograniczeń. Taki eksperyment może jedynie 

się sprawdzić przy wysokiej samodyscyplinie w zawodach twórczych, artystycznych. Ponadto 
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www.sfora.pl/swiat/Taki-szef-to-marzenie-Oferuje-urlop-bez-ograniczen-a72387, 28.09.2014. 

http://www.sfora.pl/swiat/Taki-szef-to-marzenie-Oferuje-urlop-bez-ograniczen-a72387
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brak kumulacji wiedzy może przyczynić się do nie wykorzystania całkowitego potencjału 

wiedzy. Miękkie podejście do struktur i procedur organizacyjnych powoduje rozwarstwienie 

się organizacji a w konsekwencji nie wykorzystanie całego potencjału wiedzy pracowników.  

Skumulowana wiedza często nie jest w pełni używana w celach strategicznych 

przedsiębiorstwa. Szkoła zasobowa podąża za strategią wykorzystania zgromadzonej wiedzy 

do celów strategicznych. Niepewnością jest jednak selekcja wiedzy użytecznej od dywersji 

pracowników. 

Umiejętności strategiczne w szkole zasobowej są określane jako fundament sukcesów 

organizacji. Dobór umiejętności w firmie, takich jak lokalizacja, wizerunek firmy, wiedza, 

kwalifikacje pracowników i stworzenie elastycznie sprawnego, twórczego tworu, który będzie 

dawał trwałą przewagę konkurencyjną na rynku, do odpowiednich zasobów firmy jest 

niełatwym zadaniem, przed którym stoi organizacja. 

Szkoła zasobowa wyłania zasoby rzadkie, które trudno jest powielić przez inne 

organizacje. Może to być lokalizacja, wizerunek, historia organizacji. Zasoby te 

charakteryzują się indywidualnością, a często przypadkowością przypisywanych cech. 

Przykładem może być historia powstania chipsów ziemniaczanych i jej sprzedaży. W 1853 

roku w Stanach Zjednoczonych w restauracji Saratoga
72

 uporczywy klient domagał się 

cienkich frytek o odpowiedniej wilgotności. Zirytowany kucharz George Crumpo dał mu 

cienkie plastry ziemniaków, które zachwyciły smakiem klienta. Ostatecznie chipsy stały się 

przysmakiem lokalu, zmieniając jego nazwę na „Saratoga Chips”, oraz stały się produktem 

globalnym. Podobną historią przypadkowości, która wpłynęła na rozwój organizacji odznacza 

się Coca Cola. Napój ten miał być produktem sprzedawanym w aptekach, jako skuteczny 

środek na bóle głowy, stworzony przez farmaceutę z Atlanty, Johna Pembertona. Z czasem 

produkt ten zyskał taką popularność, że trafił do sklepów spożywczych. Obecnie CocaCola 

należy do grupy najdroższych znaków handlowych w ujęciu globalnym
73

. Przypadkowość 

wpłynęła na globalność zasobów w ujęciu pozytywnym. Jednak przypadek może wpłynąć 

ujemnie na zasób organizacji, tak jak w przypadku Concorda
74

, ponaddźwiękowego samolotu 

pasażerskiego wyprodukowanego przez inżynierów francuskich i brytyjskich dla firm British 

Airways i Air France. Przypadek sprawił, że katastrofę Concorda spowodowała tytanowa 

część, która odpadła z wcześniej startującego samolotu amerykańskiej linii lotniczej 

Continental. Pół metrowy kawałek metalu przebił oponę rozpędzonego samolotu, a odłamki 
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http://saratogatodaynewspaper.com/index.php/news/news/item/1849-new-owner-new-look-new-tastes-

saratoga-chips-going-nationwide, 15.09.2014 
73

 http://forsal.pl/artykuly/798096,brandz-top-100-2014-ranking-najdrozszych-marek-swiata.html 
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http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/samolot+concorde, 15.09.2014 

http://saratogatodaynewspaper.com/index.php/news/news/item/1849-new-owner-new-look-new-tastes-saratoga-chips-going-nationwide
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gumy z opony przebiły znajdujące się na skrzydłach zbiorniki paliwa, powodując pożar. Do 

katastrofy doszło 25czerwca 2000 roku
75

, zaraz po wystartowaniu z pasa lotniska Charlesa de 

Gaulle’a w Paryżu. Zginęło 100 pasażerów, 9 członków załogi Concorda oraz czterech 

pracowników hotelu obok którego spadła maszyna. Wówczas firma British Airways w 

porozumieniu z Air France zdecydowała się wycofać wszystkie Concordy, jedyne samoloty 

pasażerskie, które były zdolne przekroczyć barierę dźwięku. Przypadkowość wpłynęła na 

wycofanie z rynku technologicznie rzadkiego zasobu, ówczesnego króla przestworzy o 

nowoczesnej technologii. Nowatorski, awangardowy, wizjonerski projekt samolotu 

wyprzedzał swoją epokę i do tej pory nie doczekał godnego konkurenta. Zdarzenie Concorda 

ukazuje przypadkowość czasu i miejsca (czynnik niepewności), które wpłynęło na 

zarządzanie strategiczne.  

Tabela 1.9. Zalety i wady oraz czynnik niepewności szkoły zasobowej. 

 

ZALETY 

 

WADY 

 

CZYNNIK 

NIEPEWNOŚCI 

 

 

 

 

SZKOŁA 

ZASOBOWA 

 

Strategia wykorzystania 

zgromadzonej wiedzy do celów 

strategicznych. 

Zasoby można imitować. Selekcja wiedzy 

użytecznej od dywersji 

pracowników. 

Umiejętności – fundament 

sukcesu organizacji. 

Substytucyjność zasobów 

przez konkurencję. 

Przypadkowość czasui 

miejsca. 

Preferencja zasobów rzadkich, 

trudnych do substytucji. 

Rzadkie zasoby nie dają 

przewagi firmie. 

Reżim technologiczny. 

Komplementarność zasobów, 

sposób na rozwój firmy w 

zakresie poszerzenia asortymentu 

produkcji. 

Ograniczoność fizyczna 

zasobów. 

Możliwość utraty zasobu. 

Nie zawsze można określić, który 

zasób daje przewagę 

konkurencyjną. 

Znaki i patenty jako 

monopol intelektualny, 

zabija konkurencję i 

powoduje marnotrawstwo 

zasobów. 

Starzenie się zasobu. 

Różnorodność zasobów.  Wybór cennych zasobów. 

Wszechstronność zasobów.  Powiązanie zasobów z 

decyzjami organizacji. 

Koncentracja zasobów.  Rzadkość zasobu. 

Źródło: Opracowanie na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWN, Warszawa 2007 r. str. 126 – 137. 

  

 Szkoła prostych reguł jest młodą szkołą, która cechuje się prostotą, brakiem 

doświadczeń praktycznych i ograniczeniem warsztatowym. Szkoła ta zakłada, że reguły to 
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http://wyborcza.pl/1,76842,12949730,Francuski_sad__linie_Continental_nie_sa_winne_katastrofy.html#ixzz3

HuNdEj1K, 15.09.2014. 
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proces budowania i realizacji strategii. Niepewność rodzi się na złożonych i dynamicznych 

rynkach. Na skomplikowaną strategię powinno odpowiadać się prostymi regułami działania. 

Krzysztof  Obłój
76

 stwierdził, iż takimi regułami strategicznymi powinny być: optymistyczna 

orientacja na otoczenie firmy, gotowość do eksperymentów oraz równowaga centralizacji i 

elastyczności działania. 

 Przerost optymizmu powoduje brak ostrożności, skupienie się na zewnętrznych 

walorach, a nie wewnętrznych i może spowodować przeinwestowanie. W dniu 15 września 

2008 roku
77

 w wyniku przeinwestowania zbankrutował czwarty co do wielkości bank Lehman 

Brothers. W ratowanie firmywłączył się skarb państwa i system rezerwy federalnej. Mimo 

optymistycznego otoczenia, bank nie przetrwał kryzysu hipotecznego. Podobna sytuacja 

zaistniała również na rynku polskim i dotyczyłaprzeinwestowania przez deweloperów. W 

latach kryzysu właściciel Ganta
78

 budował więcej budynków  niż inni, chcąc zostać liderem 

na rynku.. Przeinwestował, firmę zadłużył i zakończyło się to największym bankructwem w 

historii branży deweloperskiej. 

 Innowacyjny model działania w szkole prostych reguł opiera się na wartości dodanej i 

charakteryzuje się spójnością i tajemniczością. W warunkach rynkowych trafienie w 

upodobania i gusty konsumentów z wyczuciem czasu i miejsca jest trudne do zrealizowania. 

Wiąże się to również ze starzeniem się produktu, z technologią, która tworzy nowe koszty. 

Czas wpływa na zmianę demografii, postrzegania wartości, wiedzy i dlatego nie wiadomo co 

rokuje powodzenie, jaka innowacja gwarantuje sukces. 

 

Tabela 1.10.  Zalety i wady oraz czynnik niepewności szkoły prostych reguł. 

 

ZALETY 

 

WADY 

 

CZYNNIK 

NIEPEWNOŚCI 

 

 

SZKOŁA 

PROSTYCH 

REGUŁ 

Cechuje się prostymi 

regułami. 

Prostota teoretyczna. Ryzyko w 

eksperymentowaniu. 

Innowacyjny model działania. Brak doświadczeń 

praktycznych. 

Reguły muszą być 

aktualizowane. 

Korzystanie z szans. Ograniczenie warsztatowe. Decyzje w czasie. 

Tworzenie wartości dodanej. Menager ryzykuje majątkiem 

firmy. 

 

Model biznesowy.   

Źródło: Opracowanie na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWN, Warszawa 2007 r. str. 150 – 166. 
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K. Obłój, Strategia organizacji, PWN, Warszawa 2007,  str. 163. 
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http://www.bankier.pl/wiadomosc/Swietnosc-i-upadek-Historia-banku-Lehman-Brothers-1849863.html, 

17.09,2014. 
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19.09.2014. 
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Szkoła realnych opcji zakłada podejmowanie decyzji, jednocześnie posiadając 

ograniczoną wiedzę o przyszłości. Ryzyko i intuicja zwiększa się wraz z zwiększeniem 

niepewności. W warunkach dużej niepewnościmożna budować strategię jako zbiór realnych 

opcji. Opcje są precyzowane jako możliwości działania firmy, mogą dawać prawo do nabycia 

lub sprzedaży. Inwestycje są obarczone ryzykiem i dlatego odpowiedzią na taki stan rzeczy są 

opcje. Opcje są subiektywne, dają pewne możliwości, gdy posiadamy stosunkowo mało 

informacji lub gdy w ogóle jej nie mamy, obiektywizują decyzje. W zależności od tego jakie 

mamy otoczenie, zasoby, historię, opcje mają różną wartość dla organizacji. Mimo, że 

otoczenie jest niepewne może istnieć wiele scenariuszy i wiele opcji, żadne nie będą 

odpowiedzią na wymagania otoczenia. Ponadto należy wziąć pod uwagę błąd ludzki w 

wypracowywaniu opcji, gdyż jest metoda pracochłonna, trudna do wdrożenia i wymaga 

ścisłych kwalifikacji. 

 

Tabela 1.11.  Zalety i wady oraz czynnik niepewności szkoły realnych opcji. 

 

ZALETY 

 

WADY 

 

CZYNNIK 

NIEPEWNOŚCI 

 

 

SZKOŁA 

REALNYCH 

OPCJI 

Kształtujesytuacje otoczenia. Pracochłonność w 

wypracowaniu opcji. 

Ryzyko. 

Wykorzystuje zasoby organizacji. Wymaga odpowiednich 

kwalifikacji. 

Niepewność otoczenia. 

Działanie etapami. Błądludzki. Intuicja. 

Daje możliwości działania. Możliwość nigdy nie 

wykorzystania opcji. 

Element wiary. 

Strategia jako zbiór realnych 

opcji. 

  

Źródło: Opracowanie na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWN, Warszawa 2007 r. str.175-194. 

 

Szkoły zarządzania strategicznego wypracowały sobie strategie działania, które 

kształtują relacje miedzy organizacją a jej otoczeniem. Przedsiębiorstwa działające w 

konkurencyjnym otoczeniu muszą przyjąć takie warunki działania oraz taką alokację zasobów 

aby zrealizować swoje główne, długofalowe cele. Jednak konkurencyjność tworzy kontekst 

niepewności. Konkurencyjność może dotyczyć odpowiedniego miejsca, określonego 

momentu, określonych dóbr i usług. Podejmowanie decyzji w warunkach konkurencyjności 

może być rozpatrywane w różnych aspektach koncepcji strategii szkół: planistycznej, 

ewolucyjnej, pozycyjnej, zasobowej, prostych reguł i realnych opcji. Każda ze szkół 
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charakteryzuje się mocnymi i słabymi stronami, jednak konkurencja decyduje o wyborze 

strategii działania ukierunkowanej na cele organizacji. 

 

1.3.1. Czynniki strukturalizujące kapitał relacyjny a konkurencyjność otoczenia 

 

Konkurencyjność jest zjawiskiem charakteryzującym pewne rodzaje relacji między 

podmiotami, które tym zjawiskiem zostały objęte
79

. Natomiast dynamiczne i nowocześnie 

rozumiana orientacja konkurencyjna zakłada, ukierunkowanie na ciągłe szukanie i 

wykorzystanie szeroko definiowanie szans i okazjiw otoczeniu, promowanie 

przedsiębiorczości i stosowanie nowej, wirtualnej formy organizacji oraz zaawansowanej 

technologii informacyjnej
80

. 

Przedsiębiorstwa działają w stabilnym, w zmiennym przewidywalnym i w zmiennym 

nieprzewidywalnym, czyli w turbulentnym, otoczeniu
81

. Turbulencja pochodzi z języka 

łacińskiego od słowa turbulentia i oznacza zamieszanie
82

. Jeżeli do turbulencji dodamy słowo 

otoczenie to określenie to będzie wyrażać zamieszanie w otoczeniu. W literaturze przedmiotu 

można znaleźć różnorodne określenia otoczenia w którym działają przedsiębiorstwa – 

począwszy od szybko zmieniającego się przez skrajnie konkurencyjne, a skończywszy na 

burzliwym i turbulentnym
83

. Wyróżniono dla nich trzy potencjalne cechy (stany): otoczenie 

stabilne – przewidywalne, zmienne przewidywalne oraz zmienne nieprzewidywalne.
84

 

W pierwszej kolejności należałoby zastanowić się nad terminem otoczenia. Inaczej 

będziemy definiować otoczenie do początku roku 1990, a inną postać przybierze topojęcie w 

czasach, kiedy powróciliśmy i zintegrowaliśmy się z gronem państw europejskich. Gdy 

Polska była w systemie gospodarki centralnie planowanej, a wszystko opierało się na 

własności państwowej, to państwo decydowało i wpływało na otoczenie. Wówczas nie 

istniała konkurencja czy innowacja, a otoczenie było niezmienne i jednolite. Wraz z 
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pojawieniem się gospodarki rynkowej pojawiła się własność prywatna i mechanizmy 

rynkowe co wpłynęło na ożywienie się otoczenia.  

Czynniki czasu, miejsca i przestrzeni są mocno powiązane z otoczeniem i w 

zależności od tego czego dotyczą, takie mamy poziomy turbulencji. Turbulencja otoczenia
85

 

jest określana jako atrybut przestrzeni w której działa organizacja. Philip Kotler w swojej 

książce przywołał „efekt motyla” z przemówienia Edwarda Lorenza, ojca teorii chaosu. 

Koncepcja ta nawiązuje do trzepotania motyli skrzydeł. Według tej teorii trzepot skrzydeł 

motyla nad Tokio może wywołać huragan nad Florydą
86

. Na pewnym poziomie wszystkie 

rządy, wszyscy ludzie i wszystkie przedsiębiorstwa – każdy podmiot – są ze sobą powiązani, 

turbulencja zachodząca w jednym miejscu jest odczuwalna we wszystkich.
87

 Nawiązując do 

zależności zdarzeń mogą być to następujące powiązania: 

1. Sprężenia zwrotne, co oznacza, że zachowanie jednej osoby wpływa na zachowanie 

drugiej osoby, które w konsekwencji zmienia zachowanie pierwszej osoby. 

2. Reakcja na zdarzenia w otoczeniu, która powoduje wypracowanie wzorców 

zachowań. 

3. Zależność zmienności zdarzeń powodująca zmianę drugiego zdarzenia poprzez 

zmianę pierwszego.  

Powyższe powiązania mogą tworzyć układy zachowań, które mogą być nieregularne. 

Przewidywalności układów chaotycznych umożliwiają wzory zachowań, zwane atraktory
88

. 

Atraktor określany jest jako wyróżniony stan dynamiki układu, do którego nieliniowo 

zmierzają elementy układu. Jest to najczęściej zamknięta pętla. Kształt atraktora jest tym, co 

często można przewidzieć, co nie jest zaburzone efektem motyla. Efekt motyla powoduje 

jedynie, że układ różnymi drogami zmierza do tego samego atraktora. 

W wyniku turbulencji powstaje chaos. Chaos jest to stan, który powstaje z braku 

konsekwencji działania w wyniku turbulencji. W zależności od wielkości mamy turbulencje
89

 

na poziomie mikro, czyli dotyczące pojedynczych firm, oraz na poziomie makro, które 

dotyczą gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. Wielkość chaosu jest uzależniona od 

poziomu turbulencji i stopnia jego oddziaływania. W turbulentnym otoczeniu 
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przedsiębiorstwa powinny dążyć do skrócenia czasu między wychwyceniem sygnału zmiany 

w otoczeniu a podjęciem działania
90

.Przedsiębiorstwa muszą zatem monitorować zmiany w 

otoczeniu, ponieważ ryzyka dzisiejszego otoczenia mogą bowiem mieć wpływ nie tylko na 

obecną strategię firmy, ale poprzez działanie przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do 

pojawienia się nowych ryzyk otoczenia. 

Wśród czynników wywołujących wzrost ryzyka w turbulentnym otoczeniu, wymienić 

należy: 

- globalizację jako epokę nieciągłości, 

- rewolucję informatyczną
91

, 

- innowacje technologiczne, 

- wzmożoną konkurencję, 

- siłę nabywczą klienta, 

- utrzymanie pracownika wiedzy. 

Wszystkie wymienione czynniki mocno są powiązane z turbulencją, jako nieodłączny 

element dzisiejszego otoczenia. Proces postępującej globalizacji przy jej dotychczasowym 

charakterze podnosi ekonomiczną rangę przedsiębiorstwa do poziomu czynnika 

rozstrzygającego o sukcesie całej gospodarki. Problemem jest to, że tak wiele zależy od 

przedsiębiorstwa, podczas gdy musi ono funkcjonować w warunkach złożonych i 

niestabilnych, tak jak nigdy wcześniej
92

. Szymański opisuje przedsiębiorstwo, które stoi przed 

wyzwaniami, jakimi są niestabilność, nieprzewidywalność i niepewność, wynikające z 

przejścia z epoki ciągłości do nieciągłości. Według Szymańskiego, podobnie jak u Kotlera, te 

wyzwania wynikają z rewolucji informatycznej i powiązane są z nią uwarunkowania 

zmienności otoczenia. Rozwój nowych technologii, w tym technologii informatycznych, to 

jeden z czynników zewnętrznych szerokiego zestawu wpływającego na postępujący rozwój 

gospodarczy, społeczny, polityczny generujący nowe elementy komplikujące sytuację w 

otoczeniu
93

. 

Wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest wzmożona konkurencja, uzależniona od 

zachodzących zmian. Nasilająca się konkurencja, ciągła presja innych podmiotów 
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funkcjonujących w tym samym segmencie, nowe sposoby konkurowania, łączenie się firm, 

alianse strategiczne, ogromnie szybki postęp technologiczny i inne zmiany otoczenia 

wymagają skupienia wysiłków na ukierunkowanym reagowaniu na te zmiany
94

. W 

turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwo, które chce odnieść sukces, musi znać swoje 

otoczenie konkurencyjne oraz koncentrować się na kształtowaniu więzi z różnymi grupami 

klientów. Istotność kształtowania relacji partnerskich zależy od specyfiki organizacji
95

. Ze 

względu na rozwój technologii i innych czynników ryzyka, rosną potrzeby klientów, ich 

gusty, preferencje, a przez to maleje ich lojalność wobec przedsiębiorstwa. Obecnie 

przedsiębiorstwa mają problem z budowaniem więzi z klientem, gdyż jest to coraz trudniejsze 

i kosztowniejsze. Dla zyskowności przedsiębiorstwa, nie tylko ważni są klienci strategiczni, 

ale także okazjonalni, którzy mogą w przyszłości owocować długofalową współpracą. Siła 

nabywcza każdego klienta wpływa na zwiększenie sprzedaży, a tym samym rozwój 

przedsiębiorstwa.  

Mieczysław Morawski uważa, że każda profesjonalna firma musi zatrudniać 

najlepszych pracowników, ponieważ każde inne rozwiązania w warunkach globalnej 

konkurencji jest nie do przyjęcia. Autor w swojej publikacji uważa, że utrzymanie 

utalentowanych, rozwojowych pracowników jest dla organizacji szczególnie trudnym 

zadaniem i dlatego podmioty muszą stwarzać takie warunki, aby pracownicy chcieli w nich 

pozostać, by identyfikowali się z daną organizacją, a nie tylko ze swoją profesją
96

. Z drugiej 

strony w warunkach turbulentnego otoczenia to nie tylko przedsiębiorstwa muszą wykazywać 

się postawami przedsiębiorczymi, innowacyjnymi i elastycznymi, ale pracownik, jako 

jednostka elastyczna powinien dopasować się do wyzwań stwarzanych przez inne firmy. 

Rysunek 1.3 przedstawia obieg okrężny czynników ryzyka w turbulentnym otoczeniu 
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Rysunek 1. 3. Obieg okrężny, czyli teatr ryzyka w turbulentnym otoczeniu. 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Organizacja jest centralnym ogniwem obiegu okrężnego turbulentnego otoczenia. 

Pomiędzy organizacją a otoczeniem płyną strumienie ryzyka, które przyjmują postać sprężeń 

zwrotnych. Są to powiązania dwukierunkowe. Zachowanie jednej osoby wpływa na 

zachowanie drugiej osoby, które w konsekwencji zmienia zachowanie pierwszej osoby. 

W turbulentnym otoczeniu zawsze będzie istniał podwyższony czynnik ryzyka. 

Ryzyko wiąże się z niepewnością. Przedsiębiorstwa zamiast maksymalizować zyski, pomimo 

wysokiego poziomu niepewności, podejmują decyzje minimalizujące ryzyko, w taki sposób, 

aby w razie najgorszego obrotu sytuacji zapewnić sobie przetrwanie
97

. Philip Kotler w swojej 

książce przekonuje, że niektóre organizacje wychodzą z turbulencji silniejsze i bardziej 

wartościowe. Dzieje się to poprzez wykrycie wielkości turbulencji i odpowiednie na nią 

zareagowanie. Nie należy bać się ryzyka, gdyż przy odpowiedniej strategii może być ono 

szansą rozwoju dla organizacji. 
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Zgodnie z zaleceniami analizy SWOT najważniejsze dla każdej organizacji jest 

odpowiednie dostosowanie celów i sposobów działania do możliwości, jakie stwarza 

turbulentne otoczenie
98

. Strategia działania organizacji pozwala na szybką diagnozę słabych  

Tabela 1.12.  Analiza SWOT dla organizacji w turbulentnym otoczeniu. 

 
O 

R 

G 

A 

N 

I 

Z 

J 

A 

C 

A 

 

Mocne strony –Strengths 

 

Słabe strony-Weaknesses 

 

a) identyfikowanie się pracownika 

wiedzyz organizacją, 

b) budowa systemów bezpieczeństwa,  

c)ułatwienia technologiczne, 

d)dopasowana struktura organizacyjna 

e)odpowiednia lokalizacja. 

 

 
a)identyfikowanie się pracownika 

wiedzy zprofesją, 

b)koszt uzyskania zasobów, 

c)brak tradycji pracy w grupie, 

d)niechęć do przedsięwzięć, 

e)sztywna struktura organizacyjna. 

 

O 

T 

O 

C 

Z 

E 

N 

I 

E 

 

Szanse-Opportunities 

 

Zagrożenia-Threats 

 

a)podwyższony czynnik ryzyka szansądla 

rozwoju, 

b) konkurencja nastawiona na współpracę, 

c) lojalny klient, 

d) dofinansowanie z UE, 

e) przyjazne środowisko. 

 

 

a)chaos wynikający z turbulencji, 

b)wzmożona konkurencja, 

c)niestabilny klient, 

d)patologiczne zachowania, 

e)ujemny niż demograficzny. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie G. Gierszewska, Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, WSHiP,  

Warszawa 2003r. str. 217. 

 

stron i wykorzystanie mocnych stronorganizacji. Prognoza pozwoli wyłonić wielkość 

niebezpieczeństw i szanse działania wyłaniających się ewentualności. 

Analiza SWOT umożliwia wypracowanie wzorców zachowań otoczenia. Organizacja 

może z góry opracować działania i zastosować je w praktyce. Takie standardy wzorów 

opracowań spowodują, że organizacje nie będą się bać nawet największych turbulencji w 

otoczeniu. 

Organizacja, która chce sobie zapewnić byt na rynku, musi zadbać o odpowiednią 

strukturę organizacyjną, utrzymując w niej stałą wymianę. W zarządzaniu trzeba się więc 

troszczyć o osiągnięcie dobrego „dopasowania”, gdyż każdy rodzaj otoczenia wymaga 

określonej struktury organizacji. Struktura jej powinna wynikać z zadań i wymagań 

otoczenia
99

. W turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa tracą swoją autonomię – czyli efekt 
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dynamicznych wyborów organizacyjnych, pozwalających na adaptację organizacji do 

niepewnych warunków swego otoczenia.
100

 Struktura organizacyjna jest koniecznym 

elementem organizacji, określającym jej zdolność do sprawnego działania. Przeciwdziała 

chaosowi i zabezpiecza organizację przed rozpadem.
101

 

 Turbulencje powodują działania patologiczne zarówno w organizacji, jak i w jej 

otoczeniu. Zachowania patologiczne w organizacji mogą być wynikiem braku tradycji pracy 

w grupie poprzez brak zaufania do partnerów, niechęć do wspólnych partnerów a nawet braku 

pozytywnych wzorców w pracy. We współczesnej organizacji spotyka się kultury 

patologiczne, które destruktywnie wpływają na otoczenie. Są to kultury, które są sprzeczne z 

zasadami i wartościami efektywnego rozwoju. Patologiczne kultury organizacyjne paraliżują 

przedsiębiorstwo, niweczą jego sprawność i skuteczność, uniemożliwiają programowanie 

swojego rozwoju
102

. Patologie występujące w otoczeniu są nie/zależne. Od organizacji i mogą 

wpływać destruktywnie na organizację. Istotna jest szybkość reakcji na takie zjawiska w 

organizacji i/lub w otoczeniu. Zależne i niezależne warunki otoczenia bliskiego i dalszego 

organizacji wiążą się z koniecznością ponoszenia ryzyka, w tym ryzyka relacyjnego. 

 

1.3.2. Kapitał relacyjny szkół zawodowych 

W ujęciu słownika wyrazów obcych relacja (z języka łacińskiego relatio) oznacza zależność, 

stosunek między osobami, sprawami, poglądami
103

. Maria Romanowska ujmuje relacje w 

kontekście otoczenia organizacji jako nadrzędny paradygmat zarządzania strategicznego
104

. 

Wojciech Czakon relacje porównuje do więzi opisywanych w kontekście wymiany, 

zaangażowania i wzajemności
105

. Z punktu widzenia teorii zasobowej relacje traktowane są 

jako jedna z podstawowych kategorii zasobów organizacji
106

.W szerokim znaczeniu kapitał 

                                                           
100

J. Machaczka, K.  MachaczkaStruktury organizacyjne w zarządzaniu wiedzą {w:} Zarządzanie organizacjami 

w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, red. M.J.Stankiewicz, TNOiK, 

SWU, Toruń 2008 r. str. 165 
101

 J.Machaczka, K.. MachaczkaStruktury organizacyjne w zarządzaniu wiedzą {w:} Zarządzanie organizacjami 

w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, red. M.J.Stankiewicz, , TNOiK, 

SWU, Toruń 2008 r. str. 163 
102

 L.Miklaszewski, Patologiczne kultury organizacyjne jako bariera rozwoju przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie 

strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red A.Kaleta, K.Moszkowicz. UE Wrocław 2008 r. str. 

238. 
103

 „Słownik wyrazów obcych, synonimów, frazeologiczny” Buchmann, M.Smaza, A.Bernacka, Warszawa 

2005, str. 263. 
104

M. Romanowska,Trwałe wartości zarządzania strategicznego[w:]Planowanie strategiczne w warunkach 

niepewności, red.R.Krupski, WWSZiP, Wałbrzych 2007, str. 61. 
105

W. Czakon,  Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, AE Katowice, K-ce 2007, str. 40. 
106

 J. Barney,  Firmresources and sustained competitive advantage, Journal of Management,1991, 17(1), str. 99-

120, M. Bratnicki, Kompetencjeprzedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Placet, 

Warszawa 2000, str. 50-52. 



 
 
 

51 
 

relacyjny to zbiór relacji z interesariuszami organizacji zarówno kontraktowymi, jak i 

instytucjonalnymi. W jednostce edukacyjnej będzie to podział na relacje dobrowolne i 

obligatoryjne. 

 

 

Rysunek 1.4. Mapa relacji szkoły zawodowej i interesariuszy 

Źródło: Opracowanie własne 

 WSPÓŁPRACAOBLIGATORYJNA 

Relacje z instytucjami z którymi szkoła zawodowa musi współpracować na mocy aktów 

prawnych 

 WSPÓŁPRACADOBROWOLNA 

Relacje podejmowana przez dyrektora szkoły 
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Źródłem budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych szkół zawodowych są 

szeroko pojmowane ich relacje z otoczeniem. W warunkach globalizacji i konkurencji 

dominuje organizacja, która „konfiguruje zestaw relacji, dający możliwość lepszego radzenia 

sobie na rynku”
107

.  

 Konkurencyjność poprzez ilość i jakość relacji generuje elementy 

konkurencyjności. Tabela 1.13.przedstawiaelementy konkurencyjności szkoły zawodowej z 

jej interesariuszami w kontekście współpracy obligatoryjnej i dobrowolnej.. 

 

Tabela 1.13 . Relacje szkoły zawodowej z interesariuszami (współpraca dobrowolna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA 

ZAWODOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA 

ZAWODOWA 

RODZAJ 

INTERESARIUSZA 

 

ELEMENT KONKURENCYJNOŚCI 

 

e-bibloteki, 

organizacje wirtualne 

- poprawa jakości kształcenia, 

- szybki dostęp do informacji edukacyjnych, 

- dobry wizerunek szkoły na portalach społecznościowych– 

Facebook, Twister, NK, Linkedin, 

Media, prasa, radio - tworzenie dobrego wizerunku szkoły, 

Ranking szkół „Perspektywy” 

- szkoły generują wiele treści, które są jednocześnie promocją 

szkoły, 

- częsta praca wykonywana przez pracowników szkoły na 

rzecz lokalnej gazety, 

Absolwenci - prestiż szkoły, 

MOPS - pomoc socjalna(zakup podręczników i pomocy szkolnych, 

dofinansowanie wycieczek), 

- dofinansowanie remontu stołówki, kuchni, sprzętu na obiady 

dla uczniów szkoły, 

- dwustronna informacja na temat sytuacji materialnej i 

rodzinnej uczniów, 

- dożywianie uczniów, 

Szkoły podstawowe - współorganizowanie imprez szkolnych i jednoczesna 

promocja, 

- organizowanie dni otwartych w celu przyciągnięcia 

potencjalnego ucznia, 

- wspólne pisanie wniosków o dofinansowanie, 

- wymiana kadr, sprzętu, pomieszczeń w momencie 

egzaminów zewnętrznych, 

Szkoły zawodowe i licea - turnieje i konkursy w celu rywalizacji i jednoczesne 

zdobywanie renomy dobrej szkoły, 

Stowarzyszenia, fundacje - finansowanie z zakresu działań szkoły, 

- współpraca z zespołem stypendialnym szkoły za frekwencję 

(dodatkowe dofinansowanie uczniów za dobrą frekwencję w 

szkole), 

- przekazywanie szkole wolontariuszy (zasoby ludzkie), 

którzy pracują z uczniami, 

Kościół - szkoły wyznaniowe, 

- uroczystości, pozaszkolne obozy letnie współorganizowane 

(firmowane) przez instytucje religijne, 

- fundacja nagród szkolnych w konkursach, 

Partnerzy zagraniczni - atrakcyjność praktyk zawodowych, 
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(szkoły) -wymiana uczniów, 

- turystyka, 

- doskonalenie języka, 

Kluby sportowe, baseny 

kryte i otwarte 

- obozy treningowe, 

- zawody sportowe, 

- rozwijanie uzdolnień sportowych, 

- rozwijanie zainteresowań, 

- zasoby materialne (infrastruktura sportowa, pomieszczenia), 

- zniżki dla grup szkolnych, 

- klasy sportowe, 

- zajęcia sportowe (np. wychowanie fizyczne na basenie), 

Przedsiębiorstwa - praktyki zawodowe, 

- finansowanie wyposażenia klas branżowych, 

- pomoc w zakresie w teoretycznej i praktycznej edukacji, 

- organizowanie egzaminów zawodowych, 

- szkolenia dla nauczycieli, 

- zajęcia dodatkowe dla uczniów, 

- organizacja „Dnia przedsiębiorczości” w zakładach pracy, 

- sponsoring wycieczek szkolnych, 

- banki dostarczają szkołom karty wejściowe, które 

jednocześnie pełnią rolę kart rachunków bankowych, 

Uczelnie wyższe - klasy akademickie, 

- konkursy, olimpiady umożliwiające pozyskanie indeksu, 

- warsztaty branżowe, 

- wykłady poszerzające wiedzę, 

- korzystanie ze specjalistycznych pracowni, 

- realizowanie projektu przez uczelnie [ badania dotyczące 

szkoły i jej otoczenia w wyniku którego wdrożono unikatowe 

rozwiązania techniczne (uzyskanie bezprzewodowego 

Internetu) i dydaktyczne (studia podyplomowe dla kadry 

dydaktycznej, warsztaty dydaktyczne)] 

Muzea, teatr, kino, - rozwój intelektualny społeczności szkolnej, 

- organizacja grupowych wyjść i wycieczek – zniżki dla grup 

szkolnych, 

- dwustronna współpraca z aktorami teatru(np. promocja 

szkoły przez Emilię Krakowską na 70-leciu ZSA w Bożkowie 

i wizyta uczniów i nauczycieli na spektaklu w teatrze we 

Wrocławiu, w którym grała aktorka), 

- powstawanie klas teatralnych, 

- współorganizowanie dni muzeum z młodzieżą szkolną, 

Policja,  

 

- klasy mundurowe, 

- wykłady, warsztaty, konkursy z zakresu bezpieczeństwa, 

- szeroko prowadzona profilaktyka z zakresu bezpieczeństwa i 

kształtowania właściwych postaw wśród uczniów, 

- pomoc w stosunku do ucznia pod wpływem postępującej 

demoralizacji, 

Straż pożarna - wsparcie i doradztwo straży w zakresie bezpieczeństwa 

obiektu, 

-klasy mundurowe, 

-wykłady, warsztaty, konkursy z zakresu bezpieczeństwa, 

-udostępnianie straży przez szkołę klas do organizacji 

zewnętrznych szkoleń, 

- ćwiczenia, pokazy na uroczystościach szkolnych, 

- szkolenia uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy i 

zachowań w sytuacjach ekstremalnych, 

- udostępnianie straży stołówek, klas, internatu jako 

pomieszczeń socjalnych w odległych terenach, 

- udostępnianie sprzętu szkole przez straż pożarną (np. 

namioty polowe), 

Wojsko, -ćwiczenia z zakresu sztuk walki, 
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Straż Graniczna - udostępnianie sprzętu ( siatki maskujące, kuchnia polowa), 

- udostępnianie strzelnicy, obiektów, 

- pokazy ze zwierzętami na terenie szkoły, 

- klasy mundurowe, 

Instytucje publiczne - praktyki zawodowe, 

- warsztaty, wykłady z zakresu funkcjonowania instytucji, 

- dofinansowanie szkoły, 

- organizacja „dni przedsiębiorczości” dla młodzieży w 

wybranych instytucjach, 

Sądy - pomoc w stosunku do ucznia pod wpływem postępującej 

demoralizacji, 

 Lasy państwowe 

(nadleśnictwa i parki 

krajobrazowe) 

- organizacja wycieczek szkolnych przez nadleśnictwo, 

- poszerzenie wiedzy na temat zawodu leśnika i jego 

obowiązków, 

- dwustronna współpraca(uczniowie sadzą drzewka w zamian 

za organizację pikniku w lesie, szkoła dostaje choinki na okres 

świąteczny), 

- walor wychowawczy akcji „Sprzątanie świata”. 

Tabela 1.14. Relacje szkoły zawodowej z interesariuszami (współpraca obligatoryjna i jednocześnie 

wykraczająca poza ramy instytucjonalne, formalne, prawne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA 

ZAWODOWA 

 

 

 

 

 

RODZAJ 

INTERESARIUSZA 

 

ELEMENT KONKURENCYJNOŚCI 

 

Organ zarządzający szkołą -wyższe finansowanie zadań szkoły pojawiające się w trakcie 

roku szkolnego, 

-większe zasoby budżetowe szkoły (zasoby finansowe z góry 

ustalone), 

-pomoc organu w pozyskaniu dotacji i wjejrozliczaniu, 

- korzystanie z wiedzy i doświadczenia urzędników, 

- wykraczanie poza granice instytucjonalne, poprzez np. 

wspólną organizację imprez, dożynek, festynów, tzw. stołów 

wielkanocnych, 

- współpraca w zakresie nieformalnych imprez (bez umowy) 

(szkoła przygotowuje program artystyczny i w nagrodę organ 

funduje szkole sprzęt techniczny, sportowy itp.), 

Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny 

- organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, 

- dodatkowe finansowanie szkoleń tematycznych oraz językowych 

(np. szkolenie w Stanach Zjednoczonych poświęcone edukacji na temat 

Zagłady
108

) 

- możliwość przygotowania wystaw w budynku kuratorium jako 

promocja szkoły, 

- udział w uroczystościach szkolnych przez kuratorów obejmujących 

patronat, 

Poradnia psychologiczno-

pedagogiczna 

- szkolenia dla nauczycieli z zakresu dostosowania wymagań i 

form oceniania do uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

- zasoby symboliczne (np. informacje na temat uczniów i ich 

sytuacji rodzinnej), 

-warsztaty dla uczniów(doradztwo zawodowe), 

- targi edukacyjne, 

- wystawianie opinii dla uzdolnionych uczniów na pozyskanie 

środków finansowych na dodatkowe zajęcia, 

MEN - programy wspierające działalność szkól w obszarze 
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edukacji, 

- program dla szkoły ”Otwarta szkoła” – promowanie 

prospołecznych postawy wśród uczniów, 

Rada Rodziców, 

Samorząd Uczniów i 

Słuchaczy 

- kapitał społeczny w formie wiedzy, doświadczenia , 

„wpływów”, 

- finansowanie wycieczek szkolnych, 

- pośrednictwo w różnego rodzaju lokalnej aktywności, 

- dodatkowy sponsoring na rzecz szkoły, 

- większe zasoby finansowe rodziców, 

Zakłady Doskonalenia 

Nauczycieli 

- szkolenia z zakresu zmian w przepisach, 

- warsztaty np. z zakresu promocji szkoły. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych Kuratoria Oświaty, Starostw Powiatowych, 

Urzędów Miasta, Policji, SG, PSP, PPP, MOPS i innych instytucji (w zakresie dodatkowych działań 

organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych) oraz K. Hernik, M. Solon-Lipiński, ,J. Stasiowski, 

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi, wyd. Instytut Badań Edukacyjnych. 

 Interesariusze są to osoby, podmioty (instytucje, przedsiębiorstwa, społeczeństwo, 

grupy) będące w bliskim lub w dalszym otoczeniu organizacji i wchodzące z nią bezpośrednie 

lub pośrednie relacje. Robert Edward Freeman definiuje interesariuszy jako każdą osobę 

indywidualną lub grupę, która może wpływać lub być przedmiotem wpływu organizacji 

dążeniu do realizacji jej celów
109

. W wymiarze globalnym interesariuszem może być nawet 

państwo . Budowanie relacji z ośrodkami władzy może być piorytetem na skuteczny rozwój 

organizacji. Państwo potrzebuje organizacje aby budować produktywny kraj
110

. 

 Zarządzanie szkołą wymaga skutecznego i efektywnego zarządzania relacjami z 

interesariuszami. Wdrażając założenia strategii jednostka edukacyjna może poszerzyć swoją 

wartość poprzez wypracowane relacje z interesariuszami. Zarządzanie relacjami szkoły 

powinno odbywać się według następujących faz: 

1. Identyfikacja interesariuszy dobrowolnych i obligatoryjnych szkoły zawodowej. 

2.Analiza ilości relacji szkoły zawodowej. 

3. Analiza jakości relacji szkoły zawodowej. 

4. Analiza wartości relacji szkoły zawodowej. 

5. Pomiar kapitału relacyjnego szkoły zawodowej. 

6. Ocena kapitału relacyjnego szkoły zawodowej. 

„Konkurencyjność opisywana w aspekcie relacji obrazuje wyższą formę sieci, którą 

można określić jako przedsiębiorstwo sieciowe”.
111

 „Relacje sieciowe opierają się na 

wymianie określonych informacji, udostępnianiu zasobów w sieci lub wymianie ludzi między 
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111

 Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011, str. 398 
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organizacjami ją tworzącymi(…) relacje sieciowe wciąż jeszcze czekają na pełna analizę”
112

. 

Organizacje funkcjonują w sieciach relacji, które zachodzą w różnych przestrzeniach. 

Współczesne organizacje mogą funkcjonować w trzech przestrzeniach: realnej, wirtualnej i 

medialnej oraz jednocześnie w trzech sektorach: prywatnym, publicznym, społecznym, co 

może oznaczać zbudowanie bardzo wysokiego potencjału sprawczego organizacji
113

. Pojęcie 

przestrzeni spotkało się z różnymi interpretacjami w literaturze przedmiotu. Tabela 1.15. 

ukazuje wzorcowe interpretacje przestrzeni organizacyjnej. 

 

Tabela 1.15. Przykładowe interpretacje przestrzeni organizacyjnej 

 

Autor 

 

 

Interpretacja 

 

Tytuł 

Uczelnia/ 

miejscowość 

/rok 

W.  Cieśliński 

 

1.Przestrzeń jest zbiorem możliwych stanów 

rzeczy. Przestrzeń organizacyjną można 

opisać jako stan rzeczy wynikający logicznie z 

relacji, jakie zachodzą pomiędzy polem 

energetycznym, informacyjnym i fizycznym 

danej przestrzeni 

2. Opisując przestrzeń organizacyjną, należy 

wskazać, że może być ona przestrzenią, która 

bazuje na relacjach realnych, wirtualnych oraz 

medialnych. Każda z tych relacji jest 

wynikiem zaistniałych i/lub generowanych 

zdarzeń i ich permutacji, czyli procesów. 

Przestrzeń organizacyjna tworzona jest zatem 

na podstawie pól znaczeń, ze zdarzeń o 

charakterze energetycznym, informacyjnym i 

fizycznym, które jako permutacje tworzą 

procesy biznesowe. 

Kwantowanie 

przestrzeni 

organizacyjnej 

z zastosowaniem 

zaawansowanych 

technologii na 

przykładzie sportu. 

 

Zeszyty Naukowe 

Politechniki 

Częstochowskiej 

Zarządzanie Nr 23 

t.1 (2016) str. 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Cieśliński 

Przestrzeń organizacyjną sportu tworzą relacje 

wynikające z interakcji między 

interesariuszami klubów sportowych jako 

rdzenia tej przestrzeni. 

Cyfryzacja 

przestrzeni 

organizacyjnej- 

w kierunku 

streakingu. 

Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu 

Szczecińskiego. 

Ekonomiczne 

Problemy Usług T - 

1, nr2, 2018, str. 80. 

K. Perechuda 

W. Cieśliński 

 

Przestrzeń to pole znaczeń, które jest 

hologramem pola informacyjnego i wielkością 

nasycenia pola znaczeniami oraz zdolnością 

absorpcyjną informacji nisko i 

wysokosygnałowymi. Przestrzeń aktywuje 

potencjały poprzez wchodzenie w interakcje.  

Teoretyczne aspekty 

sieciowania 

przestrzeni 

organizacyjnej,[w:] 

Zarządzanie 

Strategiczne. 

Strategie sieci i 

przedsiębiorstw w 

sieci, red R. Krupski, 

Wydawnictwo 

Wyższa Szkoła 

Zarządzania i 

Przedsiębiorczości, 

Wałbrzych, 2015. 

 

 

 

Cezary 

Stępniak 

Analizując pojęcie przestrzeni, można zwrócić 

uwagę na różne jego aspekty. Wprawdzie dla 

Zastosowanie 

oprogramowania GIS 

Roczniki  Kolegium 

Analiz 
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 większości ludzi podstawowym skojarzeniem 

jest możliwość określenia odległości między 

obiektami, jednak przestrzeń to nie tylko 

odległości.  

W szerszym postrzeganiu przestrzeni mowa 

jest o relacjach między obiektami, gdzie 

odległość jest tylko jednym z typów relacji. Z 

kolei relacjom można nadać wartości, które 

mogą definiować odległości między obiektami 

lub opisywać status ich powiązań. Mało tego, 

relacje między obiektami mogą mieć 

zróżnicowany charakter, stąd można je 

opisywać według różnych kryteriów 

do wspierania 

zarządzania 

procesowego 

w urzędach miasta. 

Ekonomicznych,           

nr 42, 

Szkoła Główna 

Handlowa 

2016, str. 203. 

 

C. Stępniak, Pojęcie przestrzeni nie jest jednoznaczne. W 

zależności od dyscypliny wiedzy, w której jest 

definiowane, mogą zmieniać się kryteria jego 

opisu lub akcenty kładzione na jego specyfikę. 

Przestrzeń jest definiowana m.in.: w geografii, 

astronomii, fizyce, filozofii, matematyce. 

Znaczenie praktyczne wspomnianego pojęcia 

powoduje, że staje się ono istotne również w 

innych dziedzinach wiedzy, takich jak 

medycyna, ekonomia czy zarządzanie. 

Przestrzeń jako zasób 

w pobudzaniu 

przedsiębiorczości, 

[w:]Kreowanie 

przedsiębiorczości, 

perspektywa 

procesów i 

technologii 

informacyjnych, red. 

D. Jelonek, T. Turek,  

Wydawnictwo 

Wydziału 

Zarządzania 

Politechniki 

Częstochowskiej, 

Częstochowa, 2015, 

str. 27. 

L. Witgestein Ogół relacji zachodzących między obiektami 

bądź zbiorami owych obiektów. 

The 

Blue and Brown 

Books. Preliminary 

Studies for the 

"Philosophical 

Investigations 

Harpercollins 

College 

Div, 1998. 

 

T. Peters 

Organizacja przestrzeni przedsiębiorstwach 

stanowi narzędzie wspomagające 

komunikację, kreatywność, innowacyjność, 

wzmacniając procesy uczenia się 

Liberation 

Management: 

Necessary 

Disorganization for 

the Nanosecond 

Nineties,  

Macmillan, London 

1992. 

 

M. Foucault 

Epoka współczesna będzie być może nade 

wszystko epoką przestrzeni, żyjemy w 

czasach symultaniczności, epoce 

przemieszczenia i zestawienia, epoce bliskości 

i oddalenia, przybliżenia i rozproszenia 

O innych 

przestrzeniach. 

Heterotopie,  

 „Kultura Popularna” 

2006, nr 2, str. 7 

(tłum. M. Żakowski,) 

A. Styhre, 

T. Engberg 

Przestrzeń jest co powstaje w wyniku 

interakcji; to właśnie staje się praktyczne  

przedsięwzięcia i działania.  

Space of 

Consumption: from 

Margin to Centre, 

„Ephemera” 

2003Tom 3 (2): 115-

125 

ISSN 1473-2866 

www.ephemeraweb.

org 

A.  Styhre 

 T. Engberg 

Przestrzeń organizacyjna jest przede 

wszystkim domeną systemów produkcji. 

Space of 

Consumption: from 

Margin to Centre, 

„Ephemera” 

 2003, 3/2, 

 str. 115–125. 

P.  Pachura Pojęcie przestrzeni ma silny związek z 

aktywnością człowieka oraz społeczeństw w 

każdych uwarunkowaniach cywilizacyjnych. 

Również w kontekście organizowania się 

zbiorowości przestrzeń była jednym z 

ważniejszych wymiarów „organizacyjnych”. 

Wszystkie działania człowieka i 

zorganizowanych społeczności dzieją się 

bowiem w jakiejś przestrzeni. Konsekwencją 

„konieczności” przestrzeni jest przyjęcie 

założenia, że procesy kreatywności mają 

W poszukiwaniu 

organizacyjnych 

przestrzeni 

kreatywności 

Szkoła Główna 

Handlowa w 

Warszawie. 

Kolegium 

Zarządzania i 

Finansów, 

Oficyna 

Wydawnicza SGH 

zeszyt naukowy 161, 

2018 rok, 

kolegia.sgh.waw.pl, 

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-1232-4671
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-1232-4671
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-1232-4671
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-1232-4671
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-bac74259-f414-394e-b0e1-bc35d1c4a5f7
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zawsze swój kontekst przestrzenny, to znaczy 

mają miejsce (dzieją się, zachodzą) w 

konkretnej przestrzeni: fizycznej, wirtualnej, 

kulturowej. 

str. 56. 

T. Hernes, Koncepcję "przestrzeni" jako reprezentującą 

szeroką różnorodność kontekstów. 

Organizacja jako proces, w odróżnieniu od 

organizacji jako całości, postrzegana jest jako 

budowa przestrzeni, w której przestrzeń jest 

wynikiem ludzkiego działania i interakcji, a 

także zapewnia kontekst dla działań i 

interakcji, różne formy przestrzeni leżą u 

podstaw wielu wydarzeń w teorii organizacji. 

The Spatial 

Construction of 

Organization                   

Publishing status: 

Available  

© John Benjamins 

Publishing Company 

Amsterdam, 2004. 

 

W. Czakon 

Wymiar przestrzenny ma rutyna 

organizacyjna, więc niezbędne staje się 

skomunikowanie usytuowanych w różnych 

miejscach wykonawców 

Sieci w zarządzaniu 

strategicznym 

WoltersKluwer 

Polska, Warszawa, 

2012, str. 144. 

Źródło opracowanie własne 

 

Z definicji przestrzeń jest „ogółem wszelkich relacji zachodzących pomiędzy 

obiektami fizycznymi, energetycznymi i informacyjnymi lub ich zbiorami [...] sieciowanie 

przestrzeni organizacyjnej ma na celu między innymi międzysektorową integrację 

przedsiębiorstw, instytucji publicznych i społecznych jako elementu podnoszącego potencjał 

sprawczy organizacji dla realizacji przedsięwzięć”
114

.Jeżeli te definicje przeniesiemy na grunt 

edukacji, to obecna szkoła przekształca się w organizację uczącą się, gdzie również doskonali 

się kadra pedagogiczna, zarządzająca, obsługa administracyjna, a także interesariusze szkoły, 

którzy dzielą się swoją wiedzą, podejmują różne tematy, tworzą nowe wyzwania, nowa 

wiedzę. Postępująca autonomia szkół wpływa na zwiększoną współpracę z lokalną 

społecznością, instytucjami czy przedsiębiorstwami. W dobie ciągłych zmian prawnych, 

rosnącej świadomości demokratycznej i ustrojowej, rośnie współpraca szkół z pracą rodziców 

wraz z ich zwiększonym wpływem nad działalnością szkoły. Szkoły wchodzą w liczne sieci 

współpracy, gdzie z jednej strony wykonują działania edukacyjne, opiekuńcze, wychowawcze 

i kulturalno-oświatowe na rzecz społeczności lokalnej, a z drugiej strony szkoły są głównym 

źródłem wsparcia dostawców środków materialnych i finansowych.  

W aspekcie poznawczym mówienie o przestrzeni jest to zarówno ujęcie dynamiczne 

opisujące procesy relacji generowane przez podmioty relacji, jak i ich interesariuszy, 

natomiast otoczenie jest to ujęcie statyczne, które nie pozwala jednoznacznie zbadać tych 
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 K. Perechuda, W. Ciesliński, Teoretyczne aspekty sieciowania przestrzeni organizacyjnej[w:] Zarządzanie 

Strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, red R.Krupski, Wyd. WWSZIP, Wałbrzych, 2015 r., 
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relacji115
. Tabela 1.16. obrazuje rodzaje interesariuszy w trzech stanach otoczenia w 

kontekście przestrzeni realnej, wirtualnej i medialnej. 

 

Tabela 1.16. Rodzaje interesariuszy w przestrzeni organizacyjnej szkoły zawodowej 

PRZESTRZEŃ 

ORGANIZACYJNA 
 

 

OTOCZENIE 

 

PRZESTRZEŃ 
REALNA 

 

PRZESTRZEŃ 
WIRTUALNA 

 

PRZESTRZEŃ 
MEDIALNA 

 

 

STAŁE 

Jednostki samorządu 

terytorialnego, 

kurator oświaty, 

szkoły zawodowe, 

szkoły zagraniczne, 

szkoły gimnazjalne, 

e-biblioteki, 

organizacje wirtualne, 

uczelnie wyższe, 

drukarnie, 

księgarnie, 

biblioteki samorządowe, 

organizacje 

pozarządowe (np. 

Związek Harcerstwa 

Polskiego), 

 

 

 

ZMIENNE 

PRZEWIDY 

WALNE 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczne, 

Ośrodki szkolenia nauczycieli, 

Rada Pedagogiczna, 

instytucje rządowe, 

Wojsko Polskie, 

szkoły ogólnokształcące, 

partnerzy zagraniczni, 

Miejskie bądź Gminne 

Ośrodki Pomocy 

Społecznej, 

ośrodki wsparcia dziennego, 

Ośrodek Pomocy Rodzinie, 

świetlice 

socjoterapeutyczne, 

gminne komisje 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

kształcenie przez Internet, 

tzw. e-szkoły, 

Kościół i związki 

wyznaniowe, 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

instytucje kulturalne 

(filharmonia, 

muzea, teatry i kina), 

nadleśnictwa i parki 

krajobrazowe, 

stowarzyszenia 

działające przy szkole, 

Publiczne instytucje 

kulturalno-oświatowe 

(biblioteki, 

gminne/miejskie ośrodki 

kultury), 

 

 

 

 

ZMIENNE 

NIEPRZE 

WIDYWALNE 

(TURBULENTNE) 

przedsiębiorstwa (zakłady pracy, 

których uczniowie odbywają 

praktyki zawodowe bądź zajęcia 

praktyczne), 

Państwowa Straż Pożarna, 

Policja, Ochotnicza Straż 

Pożarna i inne służby 

ratownicze, Straż Graniczna, 

Służba Więzienna, 

placówki ochrony zdrowia 

(pielęgniarka), 

Rada Rodziców i Samorząd 

Uczniowski, 

kluby sportowe i obiekty 

sportowe. 

Kurator Sądowy, 

Sądy Rodzinne 

Ochotnicze Hufce Pracy, 

Ośrodki Szkolenia 

Zawodowego,  

Młodzieżowe Centra 

Kariery. 

przedsiębiorcza 

filantropia, 

sponsoring(np. konkursy 

organizowane przez 

bank), 

Polski Czerwony Krzyż, 

Zakłady Doskonalenia 

Zawodowego, 

Urząd Pracy,  

stowarzyszenia,  

fundacje (związane z 

edukacją), 

media (prasa lokalna, 

radio,TV). 

Źródło: opracowanie własne 

 

Przestrzeń nie musi mieć wpływu na organizację i nie jest ograniczona w żaden 

sposób. Otoczenie ma wpływ na organizację i w zależności od tego, jakie jest to otoczenie, 

taka jest reakcja. Rysunek 1.5. obrazuje uwarunkowania szkoły zawodowej w trzech 
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aspektach otoczenia: stabilnego, zmiennego przewidywalnego i nieprzewidywalnego, 

turbulentnego. 

 

 

Rysunek 1. 5. Uwarunkowania szkoły zawodowej w trzech aspektach otoczenia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, praca 

zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Warszawa 2005r. s16-17  

 

 Otoczenie szkoły to zbiór wszystkich czynników, które wpływają na jej potencjał 

rozwojowy i pozwalają utrzymać i pozyskać klientów, czyli uczniów. Czynnikami 

powiązanymi z otoczeniem stałym szkoły będzie to w przeważającej mierze lokalizacja, 

wiedza, historia szkoły oraz jej struktura i kultura organizacyjna. Otoczenie zmienne 

przewidywalne szkoły dotyczyć będzie pojawiających się innowacji w nauce itechnice, 

rozwoju technologii oraz intensywności konkurencji. Zmiany prawne jako otoczenie zmienne 

przewidywalne dotyczy m.in. likwidacji szkół niższego szczebla, likwidacja i tworzenie 

nowych zawodów, wydłużenie czasu edukacji w szkole zawodowej itp. Obecny występujący 

niż demograficzny oraz absolwenci szkoły to również czynniki otoczenia zmiennego, ale 

• lokalizacja  

• wiedza  

• tradycja 

• historia szkoły 

• kultura organizacyjna 

• struktura organizacyjna 

OTOCZENIE  

STABILNE 

 

• absolwenci 

• zmiany prawne (likwidacja szkół niższego 
szczebla, wydłużenie czasu edukacji w szkole 
zawodowej) 

• rozwój technologi 

• intensywność konkurencji 

• innowacje w nauce, technice 

• niż demograficzny 

 

OTOCZENIE  

ZMIENNE 

PRZEWIDYWALNE 

 

 

• rynek pracy 

• globalizacja 

• media, prasa, radio 

• powstanie zakładu pracy w otoczeniu szkoły 

• bezpieczeństwo szkole (przemoc, używki) 

• akty psychopatyczne (terroryzm, bomba, atak 
terrorysty, akty kryminalne,fałszowanie 
dokumentów, dziennika) 

• klęski żywiołowe ( powódź, pożar) 

• wizerunkowe (pomówienia, fałszowanie 
danych) 

• ludzkie (korupcja) 

 

 

OTOCZENIE  

ZMIENNE 

NIEPRZEWIDYWALNE 

TURBULETNE 
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przewidywalnego. Do czynników otoczenia turbulentnego szkoły zaliczymy globalizacje, 

czyli migracje rodzin (wyjazdy uczniów z klas maturalnych, przyjazdy obcokrajowców nie 

znających języka), oraz rynek pracy, media, prasa radio. Na turbulencję w szkole może 

wpłynąć powstanie nowego zakładu pracy w otoczeniu. Wówczas szkoła musi elastycznie 

przystosować się i stworzyć nowy kierunek kształcenia w formie klasy patronackiej. 

Otoczeniem zmiennym i nieprzewidywalnym w szkole są akty psychopatyczne w formie 

terroryzmu, alarmy bombowe, kryminalne czy fałszowanie dokumentów szkoły. Trudno jest 

przewidzieć klęski żywiołowe w postaci pożaru, powodzi. Obecne szkoły dbają o 

bezpieczeństwo, jednak są narażone na stosowane używki, przemoc, „ustawki” uczniów czy 

korupcję. Niekorzystnie na wizerunek szkoły wpływają pomówienia czy fałszowanie danych. 

 W zależności od tego jaki jest czynnik stanu otoczenia, takie powinno być 

przeciwdziałanie szkoły zawodowej. Rysunek 1.6. przedstawia reakcję szkoły zawodowej w 

kontekście jej uwarunkowań w trzech aspektach otoczenia. (rysunek 1.5.) 
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RUTYNY
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ORGANIZACYJNE 

DZIĘKI RELACJOM 

WSPÓŁDZIAŁANIA 

 

Rysunek 1.6. Szkoła zawodowa w warunkach relacji sieciowej w trzech aspektach 

otoczenia 
Źródło: opracowanie własne  
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Otoczenie stałe jest powiązane z wizerunkiem szkoły. Wizerunek to obraz szkoły 

związany z jej lokalizacją, tradycją, historią i pozostałymi czynnikami otoczenia stabilnego 

szkoły. Reputacja szkoły jest długofalowo wypracowanym zasobem szkoły. Ten cenny zasób 

jest odpowiedzią na zmienne i przewidywalne otoczenie szkoły. Przykładem mogą być tutaj 

osiągnięcia absolwentów, którzy są powiązani ze swoją szkołą i wpływają na jej kształt. 

Innowacyjność szkoły w nauce czy w technice wpływa na jej prestiż. W intensywnej 

konkurencji duży wpływ na wybór szkoły ma jej reputacja, która z kolei łagodzi skutki 

występującego niżu demograficznego. Odpowiedzią na turbulentne otoczenie szkoły są 

rutyny organizacyjne. Rutyny odzwierciedlają stabilne wzorce zachowania charakteryzujące 

reakcje organizacyjne na zróżnicowane wewnętrzne i zewnętrzne bodźce i wpływają na 

możliwość przetrwania organizacji dzięki relacjom współdziałania i funkcjonowania w 

warunkach usieciowania
119

. Przykładem na relacje współdziałania w turbulentnym otoczeniu 

mogą być zdarzenia z okresu matur z 2019 roku. W całej Polsce szkoły zgłaszały do służb i 

do okręgowych komisji egzaminacyjnych, że otrzymały przez pocztę elektroniczną 

informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych
120

. Przeprowadzono cały szereg 

rutynowych działań na terenach wszystkich szkół, w wyniku których spokojnie odbyły się 

egzaminy maturalne. W działania było zaangażowanych sześć tysięcy funkcjonariuszy. 

Powołano specjalny zespół w Komendzie Głównej Policji, a całość koordynowało MSWiA. 

Organizacja działań rutynowych polegała na wzmożonych patrolach w otoczeniu szkół oraz 

plombowaniu wszystkich sal maturalnych. Policja współpracowała z Centralną Komisja 

Egzaminacyjną oraz z dyrektorami placówek, aby zapewnić bezpieczny przebieg egzaminów. 

Turbulencja w szkole może dotyczyć pojawienia się używek. Szkoły mają opracowane 

procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, które zawierają szereg profesjonalnych metod współpracy 

szkoły z policją. Ponadto w sytuacjach kryzysowych do działań profilaktycznych w szkole 

zobowiązuje dyrektorów szkół i placówek oświatowych rozporządzenie MEN w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach działalności wychowawczej, edukacyjnej i 

profilaktycznej w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, 

psychoaktywnych oraz środków zastępczych
121

. W myśl rozporządzenia, rutynowe działania 
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polegają na powiadamianiu rodziców i policji, gdy młodzież używa, posiada lub rozprowadza 

używki w otoczeniu szkoły. Takie działania stosuje się również wobec pojawienia się 

przemocy w szkole. W sytuacjach kryzysowych dyrektor jest zobowiązany udzielać mediom 

informacji na temat zdarzenia, do którego doszło w szkole. Media są żądne sensacji i rzadko 

kiedy są obiektywne. Wówczas wskazane jest dysponowanie procedurami, lub wyznaczonymi 

osobami typu szkolny rzecznik prasowy do dialogu z mediami, aby zachować dobrą reputacje 

szkoły. 

 

Wnioski 

 

Dla osiągnięcia celu głównego dysertacji wykazano zakres i określono uwarunkowania 

konkurencyjności usług edukacyjnych. Część pierwsza rozdziału określa konkurencyjność 

usług edukacyjnych jako nową orientację w zarządzaniu, która pojawia się na wszystkich 

poziomach kształcenia. Konkurencyjność szkoły zawodowej na rynku edukacyjnym dotyczy 

ofert edukacyjnych, umiejętności kwalifikacji zawodowych oraz wiąże się z poziomem 

zatrudnienia absolwentów na rynku pracy. Konkurencja jest zjawiskiem charakteryzującym 

relacje miedzy podmiotami. 

 W drugiej części rozdziału przedstawiono i zdefiniowano czynniki wpływające na 

konkurencyjność oraz określono ich rolę w szkole zawodowej. W dalszej części rozdziału 

przedstawiono uwarunkowania konkurencyjności współczesnych organizacji. Współczesne 

organizacje powinny wykazywać się znajomością pozytywnych i negatywnych uwarunkowań 

konkurencyjności. W zarządzaniu strategicznym konkurencyjność stanowi podstawową 

kategorię, dlatego przedstawiono szkoły zarządzania charakteryzujące strategie organizacji 

ukierunkowane na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. 

 Dla osiągnięcia kolejnego celu scharakteryzowano czynniki strukturalizujące kapitał 

relacyjny w kontekście konkurencyjności otoczenia. Określono wpływ tych czynników na 

organizację. Źródłem budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych szkól zawodowych 

jest szeroko pojmowana ich relacja z otoczeniem. Konfiguracja tych relacji daje możliwości 

lepszego radzenia sobie na rynku. Wykazano elementy konkurencyjności w relacjach szkoły 

zawodowej z interesariuszami dobrowolnymi i obligatoryjnymi, które wynikają z aktów 

prawnych. Wskazano uwarunkowania jednostki oświatowej w trzech stanach otoczenia. 

Reakcja szkoły zawodowej jest zależna od czynnika stanu jej otoczenia. 
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ROZDZIAŁ II. 

 

Uwarunkowania wpływające na konkurencyjność szkoły zawodowej 

 

W rozdziale drugim przedstawiono uwarunkowania wpływające na konkurencyjność szkoły 

zawodowej. Zastanowiono się nad ewolucyjnymi aspektami konkurowania szkół 

zawodowych w kontekście szkół tradycyjnych, elastycznych i innowatorskich. Celem 

rozdziału jest rozpatrzenie strategicznych zasobów szkoły, dzięki którym jednostka 

edukacyjna uzyska trwałą przewagę konkurencyjną, z punktu widzenia innowacyjności, 

medialności, cyfryzacji bezpieczeństwa. 

 Rozdział ten jest niezbędny do omówienia czynników stanu otoczenia w przestrzeni 

realnej, medialnej i wirtualnej. Funkcjonowanie współczesnych szkół opiera się na takiej 

strategii, której celem jest najlepsze pozyskanie i optymalne wykorzystanie zasobów 

organizacji edukacyjnej. 

 

2.1. Ewolucyjne aspekty konkurowania szkół zawodowych 

 

„Reforma szkolnictwa i wszelkie działania zmierzające do poprawy zarządzania szkołami 

bezpośrednio wpływają na konkurencyjność międzynarodową Polski”
122

.W ustroju 

socjalistycznym system nauczania w Polsce na tle innych krajów kształtował się na dobrym 

poziomie i wykazywano powszechnie, że polski nauczyciel jest dobrze wykształcony. Wraz 

ze zmianą ustroju zmieniły się poglądy na ówczesny system nauczania jako niedopasowany 

do gospodarki rynkowej i zauważono potrzebę umiędzynarodowienia systemu edukacji
123

. 

W dobie globalizmu, utrzymującego się niżu demograficznego, społecznego, w 

warunkach utrzymującego się kryzysu gospodarczego szkoły są likwidowane. Do roku 2014 

zlikwidowano około pięciu tysięcy szkół
124

. Ciągła likwidacja szkół w skali kraju jest nie 

tylko problemem społecznym, ale też ekonomicznym. Wynika to stąd, że budżety 

samorządów nie dysponują odpowiednimi wpływami. W dobie globalnego kryzysu i 
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powszechnego oszczędzania w ciągu ostatnich lat samorządy zamknęły 4,7 tysięcy szkół. W 

perspektywie czasu przewiduje się likwidację około 5 tysięcy szkół i dotyczy to placówek 

położonych przede wszystkim w małych miejscowościach. Zwrócono uwagę na to, że 

korzystniej jest zamknąć małą szkołę i dowozić uczniów do szkół w sąsiednich 

miejscowościach, które są nowoczesne i nie wymagają dodatkowych kosztów finansowych. 

Ponadto likwidacja szkół gimnazjalnych wpływa na zmniejszanie się jednostek edukacyjnych 

kraju. 

Na przełomie lat 50 i 60, w wyniku wyżu demograficznego budowano „tysiąc szkól na 

tysiąclecie”. Budynki niekoniecznie musiały spełniać wymagania edukacyjne. Głównym 

przeznaczeniem tych szkół była rola schronów lub szpitali polowych.
125

 Przeznaczenie 

edukacyjne spełniało drugoplanową rolę i dlatego budynki te obecnie nie spełniają 

współczesnych standardów oświatowych. Dyrektorzy szkół, którzy zainwestowali w nowe 

budynki z boiskami wielofunkcyjnymi, orlikami, zyskali na czasie i na utrzymaniu się na 

rynku edukacyjnym. Obecnie w wyniku niżu demograficznego, w dobie reform oświatowych 

szkoły walczą o utrzymanie się na rynku edukacyjnym. Tylko sprawnie zarządzająca szkoła 

ma siłę przetrwania. Utrzymujący się obecnie niż demograficzny wpłynął na ewolucję typów 

szkół ponadpodstawowych 

Rysunek  2. 1. Struktura szkół ponadpodstawowych w wybranych latach w okresie 2000 

– 2012 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Edukacja według szczebli kształcenia”- Rocznik Statystyczny RP 

2012r.  
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Zmiany na rynku pracy powodujeelastyczne podporządkowanie się szkół. To rynek 

pracy jest konsumentem efektów edukacji. Szkoły nie powinny „produkować” bezrobotnych, 

których pracodawcy nie zatrudnią. Takie warunki stawia gospodarka rynkowa. 

Za czasu ustroju socjalistycznego większość szkół ponadpodstawowych (nie było w 

tym okresie gimnazjum) była podporządkowana poszczególnym zakładom. Jaki był profil 

zakładu, takie były tworzone klasy i szkoły, a program nauczania zawodowego był 

konsultowany z zakładami, które zarządzały daną klasą lub szkołą. Przykładowe takie 

placówki to szkoły górnicze, szkoły przyzakładowe czy klasy poszczególnych zawodów, tj. 

kolejarskie. Zakłady wpływały na terminy praktyk i sposób ich realizacji przez uczniów. 

Wówczas nie przywiązywano uwagi na wysokość wykształcenia ze względu na małą różnicę 

zarobków pomiędzy wykwalifikowanym robotnikiem a wykształconym kierownikiem. Taka 

sytuacja była uwarunkowana prawnie,która zakazywała dużych dysproporcji w 

wynagrodzeniu zatrudnionych pracowników. Wyższe wykształcenie również trudno było 

uzyskać ze względu na wysoką selekcję młodzieży w czasie rekrutacji (aby dostać się na daną 

uczelnię trzeba było przejść trudne egzaminy wstępne) oraz w trakcie kontynuowania danych 

studiów. Również szkoły średnie były oblegane przez młodzież, która między sobą 

rywalizowała o przyjęcie do niej, a zdanie matury ówcześnie stanowiło wielkie wydarzenie 

dla młodego człowieka. Zmiany ustrojowe nie tylko zmieniły poziom nauczania w szkołach, 

ale wyparły z rynku na dłuższy okres szkoły zawodowe. Spowodowane to było zamykaniem 

dużych zakładów przemysłowych i wydobywczych, typu kopalnie, huty, zakłady 

mechaniczne, co pociągnęło za sobą likwidację szkół i klas przyzakładowych. W celu 

utrzymania pracy dla swojej kadry, placówki oświatowe tworzyły klasy o dużej 

pracochłonności – pięcioletnie technika. Taka klasa dawała więcej godzin pracy kadrze 

pedagogicznej niż trzyletnie zawodówki o dwu lub trzydniowym systemie nauczania. Aby 

zapewnić sobie odpowiednią   liczbę  uczniów szkoły zaczęły obniżać poziom nauczania, co 

negatywnie wpłynęło na egzaminy maturalne. Zaznaczyć tutaj trzeba, że końcówka 

dwudziestego wieku charakteryzowała się wysokim bezrobociem, a placówki szkolne nie 

potrafiły się dostosować do zaistniałej sytuacji na rynku pracy i produkowały „bezrobotnych” 

w niepotrzebnych zawodach, np. technik kierowca samochodowy bez uprawnień do 

kierowania samochodami, ponieważ placówka nie posiadała ośrodka szkolenia kierowców. 

Na początku dwudziestego pierwszego wieku Polska zaczęła korzystać z funduszy 

europejskich, a zachodnie firmy zaczęły tworzyć w naszym kraju swoje oddziały. 

Managerowie tych firm zaczęli zatrudniać pracowników coraz z wyższymi kwalifikacjami. 
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Rezultatem takiej sytuacji był brak na rynku odpowiednio wyszkolonego personelu. Niektóre 

szkoły dalej idą utartym szlakiem, nie zmieniając kierunków kształcenia, a inne elastycznie 

reagują na turbulencję otoczenia, dostosowując się do rynku pracy i zmieniając odpowiednio 

kierunki kształcenia.  

Szkoły tradycyjne, trzymające się sztywno starych reguł i kierunków, często 

wykorzystują swój monopol w okolicy. Jeżeli nie są zagrożone konkurencją, tworzą nikomu 

niepotrzebnych specjalistów. Absolwenci takich szkół muszą się przekwalifikować, aby 

uzyskać pracę. Możliwy czas na podjęcia pracy przez absolwenta takiej szkoły znaczniej się 

wydłuża. Brak konkurencji wpływa na obniżenie poziomu kształcenia, co uniemożliwia 

dalsze podniesienie kwalifikacji na uczelniach wyższych. Ma to negatywny wpływ na 

migracje ludzi wysoko wykształconych – student z małej miejscowości może powrócić jako 

absolwent wyższej uczelni, często z równie wykształconym małżonkiem. Wysokie 

kwalifikacje mieszkańców danego regionu wpływają pozytywnie na jego rozwój. Szkoły o 

tradycyjnych kierunkach nauczania w regionie o większej konkurencji znajdują się na równej 

pochyłej, z powodu coraz mniejszej liczby uczniów (nie chodzi tutaj o niż demograficzny ale 

o proporcjonalność procentową przyjętych uczniów). 

Szkoły elastyczne szukają swych szans poprzez dostosowanie się do potrzeb 

otoczenia. Niejednokrotnie, w razie potrzeby, wprowadzają jedne lub dwa roczniki danej 

specjalności. Często takie działania są spowodowane umowami patronackimi z danymi 

firmami czy instytucjami. Porównać to możemy do klas i szkół przyzakładowych z okresu 

gospodarki centralnie planowanej. Część tych uczniów znajduje zatrudnienie w 

przedsiębiorstwach czy instytucjach patronackich. W zatrudnieniu uczniów pomagają 

praktyki odbywane w tych zakładach. Pracodawcy poznają, a zarazem wpływają na wiedzę i 

umiejętności przyszłych pracowników, dostosowując ich do swoich potrzeb.  

Szkoły o wysokich wynikach nauczania spełniają bardzo ważną rolę dla swojego 

regionu, ponieważ wypracowują najwyższą ilość przyszłych studentów ze swojej okolicy. 

Owocuje to napływem wiedzy do regionu. Liczba przyjęć do takiej szkoły jest zazwyczaj 

stała. Na rynku pracy zawsze jest zapotrzebowanie na ludzi z wysokimi kwalifikacjami. 
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2.2. Elastyczność i innowacyjność 

 

W dobie globalizacji placówki oświatowe muszą wyjść naprzeciw obecnego otoczenia i 

wykształcić sobie nowy styl zarządzania. Sposób na przetrwanie powinien być dostosowany 

do otoczenia. W warunkach utrzymującego się kryzysu gospodarczego, demograficznego, a 

także społecznego, dyrektorzy placówek oświatowych w relacji z otoczeniem powinni 

kierować się elastycznością i innowacyjnością Szkoła jako jednostka organizacyjna 

prowadząca działalność gospodarczą (mowa tutaj o szkołach prywatnych) lub organizacja non 

profit (szkoła publiczna) funkcjonuje w otoczeniu, które stanowią konkurencyjne placówki 

oświatowe, instytucje, uczniowie i ich rodzice jako klienci szkoły. To otoczenie w sposób 

bezpośredni lub pośredni wpływa na zarządzanie szkołą
126

. 

W literaturze ekonomicznej wyróżniono wiele sposobów zarządzania 

przedsiębiorstwem. Jednak, aby bliżej scharakteryzować kierowanie jednostką oświatową, w 

pierwszej kolejności należy zastanowić się nad otoczeniem szkoły, łącznie z osobowością 

dyrektora - managera, pedagoga. Griffin porównuje otoczenie do rzeki, przez którą musi 

przepłynąć pływak
127

: „(…) pływak musi zrozumieć warunki panujące w wodzie, tak więc 

organizacja musi rozumieć podstawowe elementy swego otoczenia (…)”,tak i szkoły muszą 

poznać i podjąć współpracę z otoczeniem. „(…) Manager musi przede wszystkim dogłębnie 

zrozumieć różne rodzaje otoczenia organizacji i jej środowisko wewnętrzne”, tak i dyrektorzy 

muszą poznać otoczenie swoich szkół, aby sprawnie nią zarządzać i nie popełniać błędów. 

Dyrektor jako manager szkoły musi dostosować politykę zarządzania do 

zmieniającego się otoczenia. Swoje decyzje musi nie tylko opierać o obecną rzeczywistość, 

ale także musi myśleć perspektywicznie. Przykładem mogą być kierunki kształcenia. Często 

tworzone są one metodą prób i błędów, ponieważ trudno jest przewidzieć zachowania 

rynkowe. W swoich decyzjach dyrektor musi liczyć się z porażką i wtedy tworzone są 

kierunki nie zawsze zgodne z zainteresowaniami uczniów. Wynika to z jednej strony z 

potrzeby utrzymania liczebności szkoły i związanym z tym dofinansowaniem, a z drugiej 

utrzymaniem się na rynku. W takiej sytuacji potrzebna jest ogromna „elokwencja” dyrektora, 

który ma dużą siłę perswazji. Trudno w tym wypadku ocenić czy ważniejsze jest dobro 

szkoły, czy ucznia. Może jednak okazać się, że uczeń, który chciał być mechanikiem a został 

kucharzem znalazł szybciej pracę na rynku, ponieważ ma do tego predyspozycje i talent. Z 
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drugiej strony może być tak, że szkoła zniszczyła zamiłowania ucznia i możliwość dalszego 

rozwoju.  

Wkraczając w zadania dyrektora placówki oświatowej, w pierwszej kolejności należy 

przyjrzeć się jego sylwetce i odpowiedzieć, czy jest to nauczyciel określony ustawowo jako 

mianowany bądź dyplomowany, czy może to być manager przygotowany ekonomicznie, bez 

kwalifikacji pedagogicznych. Jeśli jest to nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym, 

któremu do kierowania szkoły wystarczy ukończony kurs z zakresu kierowania oświatą, to 

takie kwalifikacje przedsiębiorcze są niedostateczne, aby właściwie poprowadzić placówkę 

oświatową. Organ prowadzący szkołę wybierze osobę z wieloletnim stażem nauczycielskim, 

po ukończonym kursie z zakresu zarządzania, mając do dyspozycji młodą osobę, nauczyciela 

z krótkim stażem nauczycielskim, ale specjalistę z zakresu przedsiębiorczości, który 

„właściwie kieruje działalnością szkoły lub placówki, reprezentuje ją na zewnątrz, dysponuje 

środkami określonym w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkół”
128

. 

Obecnie szkoły stoją na granicy przetrwania, muszą wykazywać się jak przedsiębiorstwa 

przewidywalnością, elastycznością i intuicją, aby przetrwać na rynku w turbulentnym 

otoczeniu. Znowu, młoda osoba nie posiadająca doświadczeń nauczycielskich nie wie jak ma 

podjąć decyzje dotyczące spraw pedagogicznych, dotyczących ustawowych zadań dyrektora, 

który sprawuje nadzór pedagogiczny, sprawuje opiekę nad uczniami, realizuje zadania 

zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, odpowiada za właściwą organizację i przebieg 

sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole, współdziała ze szkołami wyższymi 

oraz zakładami kształcenia nauczycieli, wykonuje zadania w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa społeczności szkolnej, zatrudnia i zwalnia oraz przyznaje nagrody i wymierza 

kary nauczycielom i innym pracownikom szkoły
129130

. Mając powyższe na uwadze i 

rozpatrując dyrektora jako pedagoga i managera szkoły jako specjalistę od zarządzania i 

spraw pedagogicznych, można nakreślić sylwetkę dyrektora jako osoby sprawnie kierującej 

szkołą, zarządzającej całym personelem dydaktycznym i administracyjnym, sprawującej 

nadzór wychowawczo-opiekuńczy, kreatora innowacyjności, elastycznego w podejmowaniu 

decyzji, współpracującego nie tylko z bliskim, ale też z dalszym otoczeniem szkoły, z 
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wizjonerskim podejściem do turbulentnego otoczenia, który nie tylko zarządza wiedzą w 

szkole, ale także daje jej odpowiednią jakość poprzez ustawiczne samodoskonalenie siebie i 

stwarzanie warunków do doskonalenia się całego personelu dydaktycznego szkoły. Z drugiej 

strony szkoła nie może być pasmem nieustannych innowacji, bo może to prowadzić do 

ogólnego chaosu i bałaganu, z którym szkoła może sobie nie poradzić. „Reforma systemu 

edukacji w Polsce, jej skuteczność i efektywność wiążą się ze sztuką kierowania szkołami i 

innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi. Dyrektora szkoły uznaje się za kluczową 

postać na etapie wdrażania zmiany, bowiem jako lider decyduje o skuteczności i poziomie 

wprowadzania zmiany w podległej mu placówce”
131

. Dlatego zwiększono uprawnienia 

dyrektora, określono na mocy ustawy Prawo oświatowe, że ma to być nauczyciel mianowany 

lub dyplomowany, który posiada szkolenie w zakresie zarządzania. Uprawnienia 

zwiększające zakres odpowiedzialności dyrektora nie zawsze są wyrównywane wysokością 

tzw. dodatku funkcyjnego. „Jego wysokość zależy od władz (…) Waha się od kilkuset złotych 

do kilku tysięcy. Zdarza się więc, że niekiedy brakuje kandydatów na dyrektorów szkół”
132

. 

Dlatego w wyjątkowych sytuacjach szkołą lub placówką, za zgodą kuratora oświaty, może 

również kierować osoba niebędąca nauczycielem, powołana przez organ prowadzający
133

. 

Uwzględniane są wtedy posiadane przez tą osobę wykształcenie i przygotowanie zawodowe 

odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki. Ponadto 

obowiązki dyrektora są limitowane przez otoczenie bliskie i dalsze szkoły. Dyrektor szkoły 

jest ciągle ograniczany przez prawo oświatowe, które redukuje go w swobodzie 

podejmowania decyzji nie tylko dotyczących spraw pedagogicznych, ale także 

administracyjno-organizacyjnych. Każda jego inicjatywa jest tłumiona przez instytucje 

prowadzące czy sprawujące nadzór pedagogiczny, niezależnie czy dotyczy spraw 

pedagogicznych, czy organizacyjnych. Jeśli chodzi o większy wpływ na swoich 

pracowników, to również tu dyrektor ma niewielki obszar do działania. Dysponuje zbyt 

małymi środkami finansowymi, aby wpłynąć na większą motywację podległych mu 

nauczycieli. Praktycznie nie może bez wyraźnej przyczyny zwolnić nauczyciela, który słabo 

przykłada się do swojej pracy, ponieważ silnie chroni go Ustawa Karta Nauczyciela. Dotyczy 

to szczególnie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Jedynie w ramach nadzoru może 

zachęcić nauczycieli do bardziej wydajnej pracy poprzez wystawienie oceny dokonanej w 

każdym czasie, która jest istotna dla dorobku zawodowego nauczyciela. Ocena pracy 
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nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: 

wyróżniająca, dobra, negatywna
134

. Jednak to dyrektor ma ustawowo pomóc nauczycielowi w 

realizacji jego zadań i w doskonaleniu się zawodowym, stwarzać w miarę możliwości 

odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych 

oraz zapewnić bezpieczeństwo nauczycielom i uczniom w czasie organizowanych zajęć 

dydaktycznych. Wynagrodzenie dla nauczycieli jest niezależne od dyrektora, ponieważ 

określona jest przez Kartę Nauczyciela
135

, która mówi, że wysokość wynagrodzenia 

zasadniczego jest zależne od awansu zawodowego nauczyciela i stanowi określony procent od 

kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Wynagrodzenie jest ustawowo 

sztywne i nie daje dyrektorowi swobody działania. Dotyczy to również pracowników 

administracyjnych i ich płac oraz na wysokości wpływów i sposobu wydatkowania środków 

finansowych. Czasami zdarza się tak, że dyrektor musi przyjąć do pracy nauczyciela z innej 

szkoły, zatrudnionego na podstawie mianowania, na jego prośbę lub z urzędu, po zaciągnięciu 

opinii organu prowadzącego szkołę oraz za zgodą dyrektora w której był zatrudniony. Takie 

sytuacje najczęściej dotyczą likwidacji szkół.  

Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Poza szkołą 

nie może ingerować w życie uczniów, chyba że uczeń ma ustanowionego kuratora sądowego, 

wówczas odbywa się to na zasadzie współpracy. Przy przyjmowaniu do szkoły dyrektor nie 

może stosować zbyt wysokiej selekcji, ze względu na niż demograficzny. Również rodzice 

tych uczniów są mało podatni na wpływy dyrektora. Gdy jeszcze na poziomie szkoły 

podstawowej rodzice interesują się sprawami związanymi z osiągnięciami szkolnymi swoich 

pociech, to na poziomie szkoły ponadpodstawowej frekwencja rodziców na spotkaniach z 

wychowawcami jest bardzo niska. Praktycznie dyrektor nie ma wpływu na poprawę tej 

sytuacji, pomimo wielu prób nawiązania współpracy. Czasami sytuacja jest do tego stopnia 

zastanawiająca, że więcej wysiłku wykazują szkoły w celu dobrego wychowania młodego 

człowieka niż sami jego prawni opiekunowie.  

W dobie powszechnego oszczędzania dyrektorzy szkół, ratując budżet swojej 

organizacji, zatrudniają w większości nauczycieli kontraktowych. Pracownicy ci mają 

większe doświadczenie od stażystów i stanowią mniejsze obciążenie finansowe od 
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nauczycieli z wyższym awansem zawodowym.
136

 Takie zatrudnienie jest wynikiem ustawy 

Karta Nauczyciela. Ponadto nauczyciel kontraktowy nie jest tak silnie chroniony ustawą jak 

nauczyciel mianowany czy dyplomowany. Łatwiej jest takiego nauczyciela zwolnić, a także 

wpłynąć na jego system oceniania. Oczywiste jest to, że powszechnie dyrektorzy traktują 

uczniów jako klientów szkół, których za wszelką cenę trzeba utrzymać w szkole.„(…) Nie tak 

dawno temu liczba kandydatów do liceów społecznych wielokrotnie przekraczała liczbę 

miejsc. Ta sytuacja się już zmieniła. Dziś już w niektórych miastach liczba miejsc w szkołach 

przewyższa liczbę kandydatów. Uczniowie stają się wymagającymi »dyktatorami«
"137

. Szkoła 

powinna dbać o zaspokajanie potrzeb wszystkich uczniów. Z jednej strony powinna 

zaspokajać zapotrzebowanie indywidualne ucznia niezależnie czy jest to uczeń z dysleksją, 

czy wybitnie zdolny, a z drugiej strony dostosować plan nauczania do całej zbiorowości 

klasy. Permanentnie sytuacja szkół z czasem się zmieniła i obecnie na szczycie całej 

hierarchii funkcjonalnej szkoły stoi uczeń. To właśnie uczeń jako klient szkoły decyduje czy 

dana organizacja oświatowa będzie funkcjonować na rynku i na jakich warunkach. Tak jak 

przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej walczą o konsumenta, tak i szkoły aby przetrwać 

muszą walczyć o każdego ucznia. Czym byłaby szkoła bez uczniów? Dobra szkoła to taka 

szkoła, która zaspokaja potrzeby uczniów. „(…) Jednak poznanie potrzeb, chociaż takie 

ważne, nie wystarczy (…) klienci, którzy są naprawdę zadowoleni z oferowanych im usług i 

sposobu kontaktu, stają się chodzącą reklamą firmy. Mocno zaangażowany klient, gotów 

polecić instytucję innym, jest bardzo cenny i tworzy sieć nowych kontaktów. Gospodarka 

coraz częściej przypomina strukturę sieciową i dlatego każda osoba, która staje się oczkiem 

nowej sieci, jest szczególnie wartościowa. Według koncepcji zarządzania relacjami, 

organizacja, także taka jak szkoła, wymienia z klientem: czynności, wiedzę/informację, 

uczucia.”
138

. Czasem bywa tak, że te więzi między szkołą a klientem ulegają pogorszeniu 

wskutek mylnej decyzji, oceny, zachowaniu. W tym przypadku ważna jest niezwłoczna, 

bezpośrednia rozmowa, gdyż istnieje podejrzenie, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego 

lub budzi obawy, że jest agresywne. Taka rozmowa jest potrzebna, aby zapobiec 

niewłaściwym sytuacjom. 

Wszystko, co wykonuje nauczyciel, jest pod pełną kontrolą roszczeniowego rodzica, 

który zadzwoni ze skargą do kuratorium; „zastrzeżenia do pracy bądź zachowania nauczyciela 
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pojawiają się najczęściej podczas oceniania czy klasyfikowania. I mogą trafić na biurko 

dyrektora szkoły, albo prosto do kuratorium oświaty”
139

.
. 

Zawód nauczyciela obecnie 

postrzegany jest społecznie jako biurokrata, który obwarowany jest mnóstwem papierów do 

wypełniania, a nauczanie jest ostatnią rzeczą wykonywaną w szkole. Ciągłe zmiany 

oświatowe powodują, że nauczyciele nie nadążają za zmianami prawnymi, które wymagają 

więcej działań dokumentujących. „W obecnych czasach zachodzi tak wiele przeobrażeń 

jednocześnie, iż mamy do czynienia raczej z ich nadmiarem niż niedosytem, a szkoła i 

nauczyciele są nimi ”bombardowani” bez przerwy..”
140

.Niektóre działania dokumentujące nie 

zawsze maja swoje uzasadnienie w realiach szkoły. 

Porównywalnym zjawiskiem są „eurosieroty”. W Polsce na zlecenie Rzecznika Praw 

Dziecka dyrektorzy szkół musieli zarządzić przeprowadzenie ankiet w swoich placówkach 

dotyczących skali tych środowisk rodzinnych, w których dzieci zostały opuszczone, bo 

rodzice wyjechali. Młodzież ta przeżywa stres, sprawia kłopoty wychowawcze, wagaruje. 

Przy tak dużym problemie szkoły zwróciły się z prośbą do Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. Z myślą o pozostawionych dzieciach i tych, którzy się nimi opiekują, poradnie 

uruchomiły dyżury psychologa i prawnika. Problem „eurosierot” jest największy w 

miejscowościach, gdzie jest duże bezrobocie. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 

nastąpiło zachłyśnięcie się wyjazdami i możliwością dużych zarobków. Często przydzielany 

jest takim dzieciom kurator lub trafiają do ośrodków wychowawczych. 

W warunkach gospodarki rynkowej, na rynku pracy pojawiło się pojęcie „mobbingu”, 

jako systematycznego nękania psychicznego, zazwyczaj podwładnego przez przełożonego, 

mające na celu wykluczenie go z zespołu pracowniczego lub grupy koleżeńskiej. To zjawisko 

również pojawia się na gruncie szkoły i powoduje lęki, depresje, izolacje oraz pogorszenie 

stanu zdrowia ucznia. Młodzież dotknięta „mobbingiem” w szkole przenosi negatywne 

emocje także na grunt osobisty. Do najczęstszych przejawów należą: ośmieszanie, 

przedrzeźnianie, rozpowszechnianie złych i fałszywych informacji, rozsiewanie plotek, 

grożenie, a nawet stosowanie przemocy fizycznej. W licznych szkołach trudno jest zauważyć, 

a następnie zapobiegać takim działaniom. Dopiero gdy zjawisko osiągnie duży rozmiar,karze 

się sprawców. Skrzywdzony uczeńbez fachowej pomocy nie potrafi odnaleźć się w 

środowisku koleżeńskim i wrócić do normalnego trybu życia. Szkoła powinna przeciwdziałać 

takim zdarzeniom, a zwłaszcza reagować natychmiast na wszelkie przejawy mobbingu, 
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organizować różne formy przekazu niejawnych informacji przez uczniów, np. testy 

psychologiczne czy anonimowe ankiety, wprowadzać pogadanki profilaktyczno-

psychologiczne na lekcjach wychowawczych. 

Do reformy oświaty w 1999 roku matury czy egzaminy zawodowe odbywały się 

wewnątrz szkoły. Egzaminatorami byli nauczyciele uczący w danej placówce. Powodowało 

to liczne nieporozumienia, a nawet konflikty i obarczanie nauczycieli o interesowność, 

stronniczość, nieuczciwość a nawet interesownośćw ocenianiu prac maturalnych czy 

egzaminacyjnych. Nie było stosowanych żadnych praktyk anonimowości ucznia. Obecnie 

istotne znaczenie dla rozwoju szkoły, a tym samym i ucznia, mają instytucje specjalistyczne, 

np. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Uczeń na podstawie opinii albo orzeczenia 

wydanego przez tę instytucję ma obniżone wymagania edukacyjne lub stworzony 

indywidualny tok nauczania na podstawie rozporządzenia
141

. Uczniowie ze specjalnymi 

potrzebami również mają dodatkowe przywileje na egzaminach i maturach. 

Tabela. 2.1. Struktura ogólnej liczby uczniów względem uczniów ze specjalnymi potrzebami w Technikum i w 

Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2010/11 i 2011/12 

 

Liczba uczniów 

Lata 

2010/2011 2011/2012 

Technikum 

w tym ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

561 500 

1 994 

544 700 

2 206 

Liceum Ogólnokształcące 

w tym ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

634 400 

5 195 

608 500 

5 276 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, Edukacja według szczebli kształcenia oraz Kształcenie osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- Rocznik Statystyczny RP 2012 

 

W dobie niżu demograficznego, gdy ogólna liczba uczniów maleje, na podstawie 

tabeli można wywnioskować, że liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami rośnie. Jest to 

zależność odwrotnie proporcjonalna, z której można wywnioskować, że reforma szkolnictwa 

również powoduje pewne nadużycia, które powinny być bardziej weryfikowane. 
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Tworzenie klas integracyjnych ułatwia start w dorosłe życie oraz umożliwia zdobycie 

zawodu przez osobę niepełnosprawną, ale może to wpływać na dezorganizację szkoły. W 

zależności od wydanej opinii/orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciel 

skupia się na potrzebach jednostki kosztem pozostałych osób w klasie. Ta dysproporcja w 

nauczaniu ma istotny wpływ na efektywność pracy szkoły. 

W dobie globalizacji szkoły znajdują się w zmiennym otoczeniu. W zależności od tego 

jakie jest to otoczenie, taki będzie sposób zarządzania placówkami oświatowymi. Dyrektorzy 

szkół, jako nieodpowiednio przygotowani pod względem organizacyjnym i merytorycznym 

managerowie, podejmują decyzje na zasadzie metod prób i błędów. Nie zawsze są to decyzje 

perspektywiczne czy mieszczące się w granicach prawa. Perspektywa przetrwania na rynku 

wymusza zarządzanie w granicach patologii.  

Sposobem na sprawne zarządzanie szkołą jest dogłębne poznanie otoczenia zarówno 

bliskiego, jak i dalszego. Każda turbulencja powoduje reakcję w środowisku szkolnym. Tylko 

sprawne, elastyczne i natychmiastowe decyzje niszczą negatywne skutki i stwarzają dobry 

wizerunek szkoły. Konsekwencją wszystkich turbulentnych otoczeń są różne i nowe metody 

zarządzania placówkami oświatowymi. Dyrektorzy, którzy chcą sprostać wyzwaniom rynku, 

muszą poznać, zidentyfikować, a następnie dostosować politykę zarządzania do otoczenia 

swojej szkoły. 

Umiędzynarodowienie systemu edukacji tworzy wizerunek szkoły globalnej, otwartej 

na otoczenie, znajdującej się na krawędzi chaosu w warunkach nieustannej zmiany i 

niepewności. Jest to ciągły proces, ponieważ „przygotowanie do życia w zglobalizowanym 

świecie to kolejne trudne zadania szkoły i innych instytucji oświatowych”
142

. Istotna 

przyczyną umiędzynarodowienia polskiej edukacji jest danie szansy naszej młodzieży na 

podjęcie wysoko płatnej pracy na rynkach zagranicznych, aby nie powtórzyła się 

spektakularna sytuacja zatrudnienia przy sprzątaniu ruin World Trade Center. W bardzo 

niebezpiecznych warunkach, byli również zatrudnieni pracownicy polscy, którzy otrzymywali 

niższe płace niż pozostali, ponieważ ich kwalifikacje nie miały zastosowania w tamtej 

gospodarce. Niewystarczająca była także ich umiejętność posługiwania się językiem 

angielskim. 
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2.3. Mediatyzacja 

Mediatyzacja jest to jedno lub dwukierunkowy proces przekazu rzeczywistości społeczno-

kulturalnej z punktu widzenia mediów. Media odgrywają centralną rolę w postrzeganiu, 

poznawaniu, komunikowaniu i tworzeniu świata. Dzięki mediatyzacji zjawiska, które 

zdarzyły się w odległym miejscu, są przekazywane do lokalnej społeczności. 

 Komunikacja w warunkach globalizacji i postępu technologicznego rozwija się bardzo 

dynamicznie z punktu widzenia sposobu przekazu informacji. Komunikacja jest to proces 

przekazu informacji w określonym miejscu i czasie. Podmiotem komunikacji może być osoba 

bądź organizacja, a przedmiotem informacja. Przekaz, czyli rozpowszechnianie informacji za 

pomocą mass-mediów, jest to komunikacja medialna, a bezosobowa komunikacja 

przeprowadzona na odległość za pomocą narzędzi teleinformatycznych to komunikacja 

wirtualna. Przestrzeń medialna to szeroko rozumiana strefa relacji ludzkich, dla których 

środkiem jest przekaz medialny w różnej formie
143

.Jego cechą charakterystyczną jest to, że 

nie musi to być bezpośredni kontakt, podczas gdy w przestrzeni wirtualnej pojawia się 

fizyczne oddzielenie i nie ma bezpośredniego kontaktu. 

 W zależności od przestrzeni organizacyjnej wyróżniamy sposoby przekazu 

komunikatu: 

 kanał komunikacyjny ustny, czyli bezpośredni pośredni kontakt nadawcy i odbiorcy, 

 kanał komunikacyjny pisemny, za pomocą telefonu komórkowego, komputera i 

innych środków przekazu, 

 kanał komunikacyjny wizualny(dźwiękowy), czyli za pomocą mass-mediów, medium 

transmisyjnych oraz znaków graficznych. 

Ze względu na formę przekazu informacji wyróżniamy kanały komunikacji: 

 formalne i nieformalne – dotyczą komunikowania się w strukturze organizacyjnej, 

 pionowe i poziome – służą do komunikowania się między szczeblami zarządzania, 

 wewnętrzne i zewnętrzne – łączą organizację z jej otoczeniem, 

 jednokierunkowe i dwukierunkowe – dotyczą obiegu informacji. 

 informacyjne, decyzyjne i kontrolne – zależą od przekazywanej informacji, 

 bezpośrednie i pośrednie – zależą od sposobu kontaktu. 

Obecnie szkoła funkcjonuje w przestrzeni medialnej. Uczniowie używają technologii 

mobilnych typu telefon komórkowy z dostępem do Internetu, wyposażony w aparat cyfrowy, 
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kamerę, dyktafon, kalkulator. W każdej sytuacji mogą korzystać z informacji aby na bieżąco 

uzupełniać swoja wiedzę, ale również mogą komunikować się w sprawach organizacyjnych 

szkoły. Przestrzeń medialna ulega ciągłym zmianom poprzez intensywny jej rozwój. 

Funkcjonują portale społecznościowe, które wykorzystywane są w szkolnictwie. Są to: 

Facebook szkoły, gdzie umieszczane są wydarzenia związane z daną szkołą, szkolne poczty 

elektroniczne, Linkedin, Flickr, Twitter i inne media społecznościowe. 

 Współczesna szkoła powinna podążać za innowatorskimi metodami komunikacji i 

przystosować programy i metody kształcenia do nowych wymagań rynku. Nowy wymiar 

szkoły to wszechstronne wykorzystywanie środków cyfrowych w pracy szkoły. Rysunek 

przedstawia kanały komunikacji szkoły zawodowej i jej interesariuszy w aspekcie przestrzeni 

realnej, wirtualnej i medialnej. 

 

 

 

Rysunek  2.2. Kanały komunikacji relacji szkoły zawodowej i jej interesariuszy w 

przestrzeni realnej, wirtualnej i medialnej. 
Źródło: Opracowanie własne. 
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komunikacyjny 

ustny 

 

 

 

 

kanał  

komunikacyjny 

pisemny 

kanał  

komunikacyjny 

wizualny  

(dźwiękowy) 

•komunikowanie ustne bezpośrednie (w 
osobistej styczności nadawcy i odbiorcy 
np. rozmowa, dyskusja,wywiad) 

•komunikowanie ustne pośrednie (za 
pośrednictwem różnorakich mediów: 
telefonu,telewizji, sieci komputerowych 
np: wideokonferencje, poczta głosowa) 

 
 

 

 
•komunikacja za pośrednictwem telefonu 
komórkowego, np. sms-y 

•komunikacja za pośrednictwem 
komputera np. notatki, poczta 
elektroniczna, tekst na ekranie komputera, 
e-maile, czat, specjalne oprogramowania 
do zarządzania realizacją projektu (np 
system współdzielenia plików, kalendarz) 

•komunikacja za pośrednictwem innej 
technologii np. faxu, telegraf 

 

 

 

 

 
•komunikacja przez medium transmisyjne 
np: znaki dymne, komunikacja flagowa, 
dźwiękowa, sygnały świetlne, 

•przekaz w obrębie mass-mediów 

•przekaz w obrębie grafiki 

•  np: wykresy schematy, fotografie, techniki 
video 

 

PRZESTRZEŃ 

REALNA 

PRZESTRZEŃ 

MEDIALNA 

PRZESTRZEŃ 

WIRTUALNA 

 

 

Komunikacja w zakresie tworzenia 

klasy patronackiej –

przedsiębiorstwa, 

klasy mundurowej – 
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Obecnie każda organizacja prowadzi swoją niezależną politykę marketingową, która 

ma za zadanie stworzenie pozytywnego wizerunku w oczach społeczeństwa. Nie wszystkie 

rzeczy są zależne od danej instytucji, gdyż organizacja może być ukazana opinii publicznej 

przez otoczenie. Największy wpływ mają tutaj media, a w przypadku szkół ważne są również 

nieformalne informacje rozchodzące się nieoficjalnymi kanałami, tj. poprzez uczniów, 

rodziców, konkurencję, Internet. Szkoła powinna reagować na każda ukazującą się negatywną 

informacje, zarówno drogą oficjalną, jak i nieoficjalną.  

Promocją szkoły są organizowane otwarte dni dla szkół niższych w celu ukazania zalet 

szkoły. Do promocji należą broszury informacyjne i reklamowe z wykorzystaniem 

technologii medialnej. Organizowanie i upowszechnianie imprez szkolnych ma na celu 

przyciągnąć klientów szkoły – przyszłych uczniów. 

Marketing zależny od szkoły to działania celowe, prowadzone przez daną organizację 

i ukierunkowane na ściągalność dużej liczby klientów poprzez wybrane kanały dystrybucji 

informacji, tj. media, reklamy stacjonarne, ulotki. Marketing niezależny to opublikowane 

wskaźniki wyników egzaminów w lokalnych czasopismach, które mają znaczny wpływ na 

konkurencyjność organizacji. Negatywnym wpływem będą różne publikacje o agresywności 

uczniów, a czasami nawet samych nauczycieli lub dyrekcji. Antymarketing prowadzony jest 

przez konkurencję rynkową, która wykorzystuje słabe strony organizacji i je nagłaśnia.  

Podobnie jak zmienia się otoczenie polityczne, ekonomiczne czy prawne, równie 

nieprzewidywalne są zachowania uczniów, które wpływają na wizerunek szkoły. Zdarza się 

często, że pomimo rozmowy, uczeń wykorzystuje Internet, aby zniszczyć nauczyciela. Media 

wskazują, że co czwarty polski nauczyciel spotkał się z przypadkami cyberprzemocy. Nowe 

technologie są dziś sprzymierzeńcem, ale i coraz groźniejszym wrogiem pedagogów
144

. 

Zgodnie z przepisami prawa to dyrekcja szkoły lub organy prowadzące szkołę powinny 

zgłaszać wszelkiego rodzaju wykroczenia i przestępstwa skierowane wobec nauczycieli, a 

spowodowane przez uczniów. Obecnie nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i 

powinien być chroniony odpowiednimi regulacjami. Niestety, dyrekcja z reguły odmawia 

pomocy nauczycielowi, chcąc utrzymać dobry wizerunek szkoły. Nauczyciel sam zostaje z 

problemem i musi podjąć działania, aby go rozwiązać. Pedagodzy sami zaczynają 

rozwiązywać trudne sprawy, co potwierdzają suwalskie wydarzenie związane z nauczycielką 
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matematyki, która skierowała pozew przeciwko 11 uczniom. Zarzuciła im znieważenie 

funkcjonariusza publicznego
145

. 

Postęp technologiczny z jednej strony wpływa korzystnie na łatwiejszy dostęp do 

informacji w każdej dziedzinie, ale z drugiej - powoduje coraz większą kradzież praw 

autorskich, czyli tzw. „plagiaryzm”. Internet jest obecnie głównym źródłem informacji o 

zagadnieniach edukacyjnych, prawie oświatowym, a także narzędziem komunikacji. Sieć 

stwarza również zagrożenia dla młodzieży, dla której jest źródłem agresywnych zachowań na 

portalach społecznościowych i innych. 

Rozwój technologii komunikacyjnej sprzyja przepływowi informacji między 

nauczycielem a opiekunem ucznia. Powszechność telefonów komórkowych umożliwia 

natychmiastową reakcję i kontrolę ucznia, co potwierdza następujący przypadek: „nauczyciel 

zobaczył przez okno opuszczającego szkołę ucznia, który powinien być na jego lekcji. 

Szybko poinformował wychowawcę, który ten z kolei natychmiast skontaktował się z 

rodzicem telefonem komórkowym. Efektem tej skutecznej reakcji był powrót ucznia po 

dziesięciu minutach na lekcję”
146

. 

Innowacyjnym sposobem komunikacji z rodzicami jest stopniowe wprowadzanie 

dzienników elektronicznych. Umożliwiają one przesyłanie informacji o frekwencji ucznia w 

szkole (nawet z liczbą spóźnień na lekcje), ale także klasyfikację cząstkowa i semestralną. 

Rozwój technologii nie zlikwidował problemu, który od zawsze nękał szkoły. Wcześniej 

uczniowie dopisywali sobie oceny lub, co gorsza, kradli dzienniki, a obecnie występuje 

zjawisko cyberprzestępstwa związanego z fałszowaniem danych w dziennikach 

elektronicznych. 

Lokalne media mogą utrzymywać stały kontakt ze szkołą, generując wiele treści 

związanych z jej wydarzeniami społeczno-wychowawczymi. Polega to na przekazywaniu 

zdjęć i informacji z imprez organizowanych przez szkołę. Celem promocji medialnej jest 

stworzenie dobrego wizerunku szkoły poprzez ukazanie jej aktywnego życia w lokalnej 

społeczności. 

Istotną promocją i dźwignią marketingową jest portal edukacyjny Perspektywy. Jest to 

największa i jedyna baza informacji o najlepszych szkołach publicznych i niepublicznych w 

kraju. Odzwierciedla jakościowy ranking poszczególnych typów szkół oraz uczelni. 
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2.4. Cyfryzacja 

 

Cyfryzacja jest to potencjał konkurencyjny organizacji. Strategia polegająca na 

wykorzystaniu zasobów informatycznych tworzy kapitał cyfrowy podmiotu i pozwala 

uzyskać przewagę konkurencyjną. 

Cyfryzacja szkoły wiąże się przede wszystkim ze sprzętem technologicznym, 

wyposażonymi pracowniami oraz z informacyjno-technologicznym rozwojem zawodowym 

każdego nauczyciela. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
147

 w sprawie 

uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela wręcz narzuca nauczycielowi, 

zarówno kontraktowemu, jak i mianowanemu, ubiegającemu się o kolejny awans zawodowy 

umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

Otoczenie techniczne szkoły to również niedostosowane w czasie decyzje rządu co do 

wyposażenia technologicznego. W ramach wprowadzania możliwości realizowania 

niektórych zajęć za pomocą metod i technik na odległość, rząd przesunął termin na 

rozpoczęcie realizacji zajęć w formie e-learningów, ponieważ szkoły potrzebują więcej czasu 

na przygotowanie się do wdrożenia takiego systemu. Przede wszystkim w pierwszej 

kolejności należałoby zakończyć realizację rządowego programu „Cyfrowa szkoła”, który 

wyposaży placówki w odpowiedni sprzęt.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej
148

, w ramach 

nowelizacji ustawy, która dostosowuje egzaminy do nowej podstawy kształcenia w 

zawodach, zakłada się odstąpienie od tradycyjnej formy przeprowadzenia części pisemnej. 

Zdający ma wypełnić test w formie elektronicznej, logując się do systemu elektronicznego 

przeprowadzenia egzaminu określonym przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną) 

terminie. 

W celu uniemożliwienia wtargnięcia na teren szkoły osób zagrażających 

bezpieczeństwu zdrowia i mienia uczniów wprowadzono nowość technologiczną, czyli 

wejście i wyjście za pomocą karty chipowej. Obecnie monitoring jest powszechnym 

standardem technologicznym, wymaganym w każdej placówce oświatowej. Przeciwdziała to 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopnia 
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stosowaniu praktyk wymuszania pieniędzy między uczniami z wykorzystaniem broni takiej 

jak nóż czy broń palna
149

. 

Celem cyfryzacji na rynku oświatowym jest wdrażanie technologii informacyjno-

komunikacyjnej w edukacji. Stworzony projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej 

„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” był ukierunkowany na wprowadzenie strategii w 

zakresie informatyzacji szkół. Projekt opierał się na współpracy organizacji krajowych i 

międzynarodowych w zakresie tworzenia społeczeństwa informatycznego poprzez 

zapewnienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjno-informacyjnych i 

stosowania innowacyjnej technologii w komunikacji. 

Zachodzący we współczesnym świecie proces globalizacji i informatyzacji powoduje 

wyzwania i przemiany, przed którymi stoją rynki edukacyjne. „Rewolucja informatyczna, a 

więc komputeryzacja, telefonia komórkowa, Internet, cyfryzacja, obaliła barierę czasu i 

przestrzeni i w konsekwencji obaliła bariery porozumiewania się i kontaktowania ponad 

granicami w skali świata. W gospodarce umożliwiło to poznanie rynku globalnego, co 

otworzyło drogę do działania rynku ponad granicami. Wiedza o rynku światowym, możliwość 

błyskawicznego informowania się i kontaktowania stały się niezbędnymi warunkami rozwoju 

globalizacji gospodarczej”
150

. W tych warunkach, gdy społeczeństwo powszechnie migruje, 

często w poszukiwaniu pracy czy za lepszymi warunkami funkcjonowania, rynek edukacyjny 

w Polsce stał się bardziej elastyczny na potrzeby rynku zagranicznego. Aby ułatwić start w 

życiu zawodowym na zagranicznych rynkach pracy, wprowadzono matury i certyfikaty 

międzynarodowe ukończenia szkół. Stopniowo wdrażano suplementy na etapie szkolnictwa 

wyższego, a następnie szkół średnich. Obecną nowością jest wprowadzenie suplementów do 

świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich tzw. Europass
151

. Ten suplement ułatwi 

polskim obywatelom potwierdzenie kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Przyjęcie 

takiego rozwiązania przyczyni się do zalecanego przez Komisję Europejską zwiększenia 

przejrzystości kwalifikacji zawodowych, a tym samym mobilności wykwalifikowanych 

pracowników na rynkach krajów UE i nie tylko, ponieważ „po bardzo zróżnicowanym rynku 

                                                           
149

 Http://www.wiadomosci.wp.pl/17-latek-przyszedl-do-szkoly-z-nabitym-pistoletem-6037427843535489a, 

[data dostępu: 02.01.2020r.]. 
150

 Władysław Szymański, Niepewność i niestabilność gospodarcza – gwałtowny wzrost i co dalej?, wyd. Difin, 

Warszawa 2011, str. 58. 
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globalnym swobodnie hasa jedyny w pełni mobilny czynnik, czyli kapitał. Staje się on bardzo 

lotny, tzn. łatwo zmieniający miejsce”
152

. 

W Lizbonie w 2010 roku na posiedzeniu Rady Europejskiej Unia Europejska 

wspierała działania na rzecz budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. W efekcie 

powstał „Program Rozwoju Edukacji przyjęty w Barcelonie 14 lutego 2002 roku, który 

zakładał, że do 2010 roku należy zrealizować m.in. następujące cele: 

– osiągnąć w Europie najwyższy poziom w edukacji, tak aby mogła stanowić 

wzór dla całego świata pod względem jakości i użyteczności publicznej, 

– uznawać w Unii Europejskiej kwalifikacje szkolne, zawodowe, a także wiedzę 

i umiejętności zdobyte w poszczególnych krajach europejskich, 

– stworzyć możliwości do uczenia się przez całe życie
153

”.  

Kontynuacją dalszych działań była publikacja w 2003 roku Komisji Europejskiej, pt. 

„Edukacja w Europie: Różne systemy kształcenia i szkolenia. Wspólne cele do roku 2010”. 

Na rzecz umiędzynarodowienia i ujednolicenia edukacji wprowadzano programy 

międzynarodowe, z których mogły skorzystać polskie szkoły wspierające uczniów i 

nauczycieli. Przykładem jest program Sokrates powołany przez Wspólnotę Europejską, który 

wspiera międzynarodową współpracę szkół, uczelni oraz innych ośrodków działających na 

rzecz edukacji. Zakłada w swoich podprogramach promowanie nauki języków obcych, 

organizowanie wyjazdów studyjnych w celu poznania priorytetów w dziedzinie edukacji w 

państwach członkowskich UE oraz Europy Środkowej i Wschodniej, a także zbieranie 

doświadczeń podejmowanych reform i rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych w szkołach 

zyskanych przez kadrę szkolną, w tym usprawnień zarządzania szkołą i podejść 

pedagogicznych w tych krajach. Dalekosiężnym programem jest program „Leonardo da 

Vinci” stworzony przez Unię Europejską, skierowany nie tylko do państw członkowskich, ale 

także do krajów EFTA i pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Program ten 

dostosowuje system kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w danym państwie. 

Zakłada współpracę sieci instytucji w zakresie transferu wiedzy i innowacji na poziomie 

europejskim.  
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2.5. Bezpieczeństwo 

 

Bezpieczna szkoła jest pozytywnie postrzegana w społeczeństwie a w konsekwencji wpływa 

na jej wybór przez uczniów a przede wszystkim ich rodziców. W konsekwencji dyrektorzy 

powinni dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole
154

. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych tworzy się system 

prawny, technologiczny i organizacyjny. Niezależnie od swego wieku młodzież jest narażona 

na niebezpieczeństwo. W rożnych okolicznościach może pojawić się zagrożenie zdrowia i 

życia. Dlatego też system zarządzania zapewniający bezpieczeństwo w szkołach musi być 

dostosowany do potrzeb szkoły, zapobiegać zagrożeniom, a jeżeli zajdzie potrzeba, podjąć z 

nimi walkę. Z tego też względu każda szkoła powinna posiadać procedury zapobiegania i 

reagowania kryzysowego. Brak ich w zaistniałych sytuacjach kryzysowych może 

doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. 

 

Bezpieczeństwo – jako strategiczny zasób szkoły 

 

W każdej jednostce organizacyjnej pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa swoich 

pracowników. Na terenie jednostek oświatowych osobą odpowiedzialną za ten element jest 

dyrektor szkoły. Obligują go do tego przepisy dotyczące odpowiedzialności i obowiązków 

pracodawcy
155

. Jeżeli kierownictwo szkoły ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki 

swoim pracownikom, to musi także zapewnić go młodzieży szkolnej, mimo, że nie są oni 

zatrudnieni w myśl przepisów prawa pracy. Kierownictwo kadry pedagogicznej, obliguje do 

tego inny przepis, a mianowicie Karta Nauczyciela
156

. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 

oraz opiekującym się nimi nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

zarówno na jej terenie, jak i poza nim, jest obowiązkiem dyrektora szkoły
157

. Gdy autobus z 

wycieczką szkolną ulegnie wypadkowi, wówczas nikt nie będzie wnosił skargi na dyrekcję 

(gdyż w tej kwestii odpowiadają kierowcy). Sytuacja jest zupełnie odmienna w przypadku, 

gdy uczeń złamie nogę, bo na terenie szkoły były niezabezpieczone wykopy podczas prac 

budowlanych Takie zdarzenia to rzadkość. Najczęstsze wypadki w szkole to urazy 
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spowodowane agresją wśród młodzieży bądź beztroskim zachowaniem. Aby zminimalizować 

zagrożenia uczniów na terenie należącym do szkoły ustalane są dyżury nauczycielskie. 

Pedagodzy mają obowiązek interweniowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. 

Jednakże sami nie mogą i nie maja obowiązku samemu się narażać. Potwierdza to orzeczenie 

krakowskiego sądu, który podtrzymał decyzję prokuratury o odmowie wszczęcia 

postępowania przeciw nauczycielom, którzy pełnili dyżur na korytarzu, kiedy to jedna 

uczennica zaatakowała nożem swoją koleżankę. Jedyną rzecz, jaką zrobiła jedna z 

nauczycielek, to pobiegła do pokoju pedagogicznego i powiadomiła służy ratunkowe i 

porządkowe. Druga nauczycielka nie reagowała, ponieważ była zaszokowana rozwojem 

sytuacji. Sąd też orzekł, że dyrektorka zrobiła wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo 

dzieciom i nauczycielom
158

.  

Decyzje, które pojawiają się podczas zarządzania szkołą nie zawsze są 

przewidywalne. Niełatwo czasami domyślić się jakie będą konsekwencje, jeśli chodzi o 

podejmowanie decyzji w szybkim i w stresowym momencie. Trudnowymagać rozsądnego 

wyboru, gdy sytuacja dotyczy stanów wyjątkowych, a one z kolei mogą skutkować nawet 

życiem podopiecznych. Nawet fachowiec w takich sytuacjach zagrożenia podejmuje 

ryzykowne decyzje obarczone dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędu. Rzadkość 

podejmowanych wyborów w takich ekstremalnych momentach zwielokrotnia możliwość 

popełnienia pomyłki z skutkami tragicznymi. Do takich nadzwyczajnych stanów możemy 

zaliczyć na przykład pożar, ale także nawet akcje terrorystyczne. Zdarzenia takie 

charakteryzują się wysoką dynamiką oraz nieprzewidywalnością rozwoju sytuacji. Często 

zdarza się ze uczniowie dla zabawy rozpylają w szkołach, na korytarzach, w toaletach lub w 

salach, gazy łzawiące, które są łatwo dostępne w sklepach. Tworzy to zagrożenie dla zdrowia 

uczestników środowiska szkolnego. W celach profilaktycznych organizowane są szkolenia w 

zakresie ewakuacji budynku. W ramach takich ćwiczeń powszechnie są organizowane próbne 

alarmy, polegające na zorganizowanym opuszczeniu terenu szkoły przez uczniów oraz 

pracowników. Nad prawidłowym przebiegiem drogi ewakuacji uczniów czuwa specjalnie 

powołana przez dyrektora komisja do spraw ochrony przeciwpożarowej. Podobna sytuacja 

może dotyczyć przykładowo podpalenia przez uczniów kosza na śmieci, znajdującego się na 

terenie szkoły. Specyficzną sytuacją jest wiadomość o ładunku wybuchowym znajdującym się 

na terenie szkoły. Powoduje to natychmiastową reakcję uruchomienia wszystkich rutynowych 

działań w stanach zagrożenia. Takie procedury mogą być ustalone i opracowane wcześniej, 
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aby ułatwić działania w takich sytuacjach. Potrzeba podejmowania trudnych decyzji nie tylko 

dotyczy środowiska szkolnego, ale także jest uzależniona od najbliższego „sąsiedztwa” 

szkoły. Wskazuje na to zdarzenie w Sanoku, gdzie w pobliżu miejsca strzelaniny znajdowały 

się szkoły. Równolegle z interwencją policyjnych antyterrorystów przeprowadzono 

ewakuację uczniów. Szkoła została zamknięta i odwołano lekcje
159

. 

Obowiązek utrzymania we właściwym stanie obiektów szkolnych wymuszają na 

każdym pracodawcy przepisy prawa budowlanego
160

. Ograniczają one użycie budynków do 

celów, do których były przeznaczone. Pracodawca ma także zapewnić bezpieczne 

użytkowanie budynku, mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych i zdarzeń 

losowych. W obiektach szkolnych dokonuje się regularnie przeglądów stanu technicznego 

zarówno poszczególnych elementów, jak i całego budynku. Obowiązek do przestrzegania 

terminów spoczywa na właścicielach obiektów lub zarządcach. W przypadku szkoły za stan 

budynków i wyposażenia odpowiada dyrekcja. W tym celu prowadzona jest przez nich 

odpowiednia dokumentacja. W niej zaznacza się wszelkie uwagi pokontrolne oraz naprawy, 

które mogą mieć wpływ na zmianę poziomu bezpieczeństwa. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, tworzy się odpowiednie systemy ochrony, 

zarówno czynnej, jak i biernej. Mają one w sposób bezpośredni zwiększyć odczucie 

bezpieczeństwa oraz ułatwić wykrywalność zagrożeń. Systemy bezpieczeństwa mają także za 

zadanie zminimalizowanie skutków powstałych zagrożeń, dlatego na terenie każdego obiektu 

placówki oświatowej podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele przejmują rolę ochrony 

obiektu. Do ich zadań należy: 

– odstraszanie ewentualnych intruzów z otoczenia szkoły, 

– przeprowadzanie kontroli osób wchodzących na teren szkoły, 

– nadzór nad zachowaniem uczniów. 

Ze względu na charakter i sposób odbywania dyżuru wyróżniamy
161

: 

1.Model statyczny, którego celem jest obserwacja danego wycinka obiektu. Powoduje to, że 

nauczyciel sprawuje kontrolę nad danym obszarem z wyznaczonych do tego celu miejsc. 

Dlatego najczęściej tego typu obserwacja stosowana jest przy nadzorze korytarzy i klatek 

schodowych. Zaletą tego systemu to prostota, bezpieczeństwo, łatwość w organizowaniu 
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systemu obserwacji. Jedyną wadą jest uzależnienie od ukształtowania i charakterystyki 

obiektu. W tym celu istnieje potrzeba angażowania większej ilości pracowników szkoły; 

2.Model ruchomy polega na tym, że nauczyciele swobodnie poruszają się po całej szkole. Nie 

można jednak całkowicie polegać na tym systemie, gdyż powstają „wolne pola kontrolne”, 

gdzie brak jest jakiegokolwiek nadzoru pedagogicznego. Do zalet systemu ruchomego należy 

mała liczebność osób zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa. To rozwiązanie 

organizacyjne ma jednak bardzo dużo wad, m.in. nie sprawdza się, gdy jest wiele korytarzy 

czy pięter. Najczęściej ten typ obserwacji stosuje się w miejscach o dużej powierzchni – typu 

boiska lub place szkolne; 

3.Model mieszany, stanowi połączenie dwóch poprzednich modeli. Daje on najwyższy 

stopień ochrony uczniów i obiektu szkolnego. Wymaga jednak zgrania elementów ochrony 

statycznej i ruchomej oraz wymaga odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych. 

Musi być utworzony monitoring obejmujący cały obszar jednostki oświatowej, punkt kontroli 

obsługiwany przez jedną osobę oraz zapewnione środki łączności pomiędzy centrum a 

dyżurującymi nauczycielami. Do zalet należy wysoka skuteczność na dużym obszarze przy 

zaangażowaniu małej liczby nauczycieli i dobre rozpoznanie sytuacyjne. Do wad należy m.in. 

słabe wyposażenie w środki łączności oraz wysoki stopień skomplikowania wykonywanych 

zadań. 

Oprócz dyżurów prowadzonych przez pracowników szkoły mają zastosowanie 

rozwiązania ograniczające fizyczny dostęp do na teren szkoły. Do podstawowych należy 

ogrodzenie terenu wokół szkoły. Projektując je należy brać pod uwagę następujące 

wymagania:  

– wysokość, która powinna maksymalnie utrudnić wyjście z terenu szkolnego uczniom 

na wagary i zapobiec wejście osobom postronnym, m.in. dilerom narkotykowym oraz 

dopalaczy, 

– dolna krawędź powinna być osadzona w podmurówce, aby uniemożliwić młodzieży 

łatwe uszkodzenie ogrodzenia oraz przejście na teren zwierząt. 

Systemem wspierającym odpowiednie ogrodzenie oraz umożliwiającym kontrolę 

wejść i wyjść jest „system kontroli dostępu”. Zabezpieczenia techniczne wejść i wyjść mogą 

być realizowane za pomocą kart chipowych, kodów bezpieczeństwa lub zwykłego domofonu. 

Coraz więcej szkół wprowadza SKD, aby podnieść poziom bezpieczeństwa swoim 

wychowankom. Ponadto obiekt szkoły powinien posiadać zabezpieczenie stref 

podwyższonego ryzyka (sale komputerowe, archiwa), monitoring osób przebywających w 
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obiekcie. Monitoring powinien być w pełni sprawny – obserwująco-rejestrujący, z 

umożliwieniem nagrania dźwięku. Ułatwi to odtworzenie zaistniałych sytuacji oraz 

wyjaśnienie przyczyn powstania wypadków uszkodzenia ciała, kradzieży czy pobicia. 

Budowa takiego systemu składa się z: 

– systemu kamer stałych, obrotowych z możliwością śledzenia, 

– serwera i rejestratora video, 

– centrum monitoringu. 

Dzięki systemowi monitoringu można przeprowadzać kontrolę w oddalonych 

miejscach, identyfikować różnego rodzaju sytuacje, oraz zapisywać zdarzenia, które w 

niektórych przypadkach mogą służyć jako materiał dowodowy w sądach. 

W skład ochrony technicznej wchodzą również systemy przeciwpożarowe. 

Zagadnienie to obejmuje zarówno system monitoringu, jak i ostrzegania przeciwpożarowego, 

a także wydzielenie stref pożarowych
162

. Oddzielenia takie tworzone są za pomocą różnych 

rozwiązań technicznych oraz architektonicznych, takich jak drzwi, przejścia oraz pasy 

wolnego terenu. Innym ważnym elementem jest wytypowanie i oznaczenie dróg 

ewakuacyjnych
163

. W tym celu można wykorzystać różnego rodzaju rozwiązania 

architektoniczne. Nadmienić należy, że drogi ewakuacyjne nie mogą być zrobione z 

materiałów palnych i dymotwórczych
164

 oraz zastawiane poustawianym i magazynowanym 

sprzętem.  

Instalacje gaśnicze i urządzenia gaśnicze są ważnym elementem zapewnienia 

bezpieczeństwa zarówno uczniom, jak i nauczycielom. W przypadku pożaru o skutkach braku 

wyposażenia świadczy zakres działań ratowniczo-gaśniczych oraz straty materialne
165

.Tylko 

dobrze przygotowana kadra pedagogiczna potrafi zapobiec tragicznym skutkom takich 

wydarzeń. Dobrze zorganizowana ewakuacja obiektów szkolnych będzie skutkowała tym, iż 

żaden uczeń i pracownik szkoły nie zostanie poszkodowany. 

W placówkach oświatowych cyklicznie są organizowane szkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa. Taka edukacją obejmuje całą społeczność szkolną. Dlatego ważnym 

elementem tych zajęć jest równoległa nauka w szerokim zakresie zarówno młodzieży 

szkolnej, jak i nauczycieli. Nauczanie pracowników jest wymogiem prawnym, gdyż określają 
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to przepisy prawa pracy
166

, a zakres szkolenia wyraźnie określają wytyczne Państwowej 

Inspekcji Pracy
167

. W przypadku uczniów część tych zadań jest realizowana przez 

odpowiednie programy na lekcjach o bezpieczeństwie. Często zajęcia prowadzone są przez 

zawodowych funkcjonariuszy. Zajęcia te są organizowane przez szkoły i jednostki 

ratownicze. Podczas nich młodzież poznaje sprzęt ratunkowy i sposoby zachowania się w 

trudnych sytuacjach. Jest to najtańszy i najbardziej efektywny sposób budowania 

odpowiedzialnego społeczeństwa
168

. Tworzenie programów profilaktycznych jest ważnym 

elementem bezpieczeństwa, gdyż uczą one młodzież i dzieci odpowiedniego zachowania 

się
169

 w czasie ewakuacji z terenu (obiektu) zagrożonego. 

Dobrze przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne są ważnym elementem 

programu nauczania. Decyzję o natychmiastowym opuszczeniu obiektu zawsze podejmuje 

dyrektor szkoły
170

 lub osoba przez niego wytypowana. Dyrekcja ustala następujące elementy: 

– miejsce koncentracji uczniów z wykorzystaniem boisk i parkingów, 

– sygnalizację alarmową z wykorzystaniem dzwonków, radiowęzła i innych środków 

ostrzegawczych, 

– miejsca udzielenia pomocy przedlekarskiej, 

– wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuacje poszczególnych klas i 

pomieszczeń, 

– ustalenie osób, które będą się zajmowały poszkodowanymi, 

– ustalenie dróg ewakuacyjnych dla poszczególnych pomieszczeń. 

Każdą ewakuacja jest umieszczana w dokumentacji szkoły dotyczącej bezpieczeństwa 

pożarowego.Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymogiem prawnym i zawiera 

między innymi
171

: 

– charakterystykę obiektu i jego wyposażenie, 

– sposób postępowania podczas pożaru i innego miejscowego zagrożenia, 

– plany obiektów, 
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– sposób przeprowadzenia ewakuacji szkoły. 

Należy pamiętać, że nie tylko pożar jest podstawą do przeprowadzenia ewakuacji 

budynków szkolnych. Często są to inne zagrożenia, m.in. chemiczne, spowodowane 

rozsypaniem czy rozpyleniem środka chemicznego przez nieznanego sprawcę, czy użycie 

przez ucznia broni. Stąd też nauczenie młodzieży szkolnej odpowiedniego zachowania się w 

sytuacjach kryzysowych jest ważnym elementem edukacji. 

Każda szkoła ma swoje specyficzne zagrożenia. Mogą one dotyczyć zarówno 

uczniów, jak i pracowników szkoły. Ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa jest 

człowiek, to on może być w większości przypadków źródłem zagrożeń. Dzieje się to poprzez: 

– niewłaściwe użytkowanie obiektów, 

– awarie związane z użytkowaniem wyposażenia, 

– wypadki, 

– specjalne działania poszczególnych osób. 

Dużo zależy także od otoczenia szkół i ich lokalizacji. Nie można zapomnieć o siłach 

natury czy agresji zwierząt.  

Nie licząc nieregulaminowych zachowań się osób w środowisku szkolnym, pożar jest 

zaliczany do podstawowych zagrożeń. Swoim działaniem powoduje duże straty materialne, 

finansowe i społeczne.  

  Częstym zjawiskiem spotykanym w szkole jest rozpylanie substancji niebezpiecznych. 

Najczęściej są to gazy łzawiące dostępne w sklepach. Przyczyny tego zjawiska są różne: od 

niewinnego żartu do aktów terroru spowodowanego chęcią zakłócenia ważnych 

sprawdzianów
172

. Innym zjawiskiem jest alarm bombowy
173

. Obiekty szkolne zawsze są 

wtedy ewakuowane. Sytuacje takie są tak częste, że na terenie całego kraju zdarzają się z 

cotygodniową częstotliwością. 

  Innym niebezpiecznym zjawiskiem w szkołach są bójki pomiędzy uczniami. 

Nauczyciele bardzo często interweniują w takich sytuacjach. Często ma to znamiona znęcania 

się nad młodszymi kolegami. Powszechnie przyjęła się nazwa „zjawisko fali”
174

. O ile rzecz 

ma miejsce na terenie szkoły
175

, to istnieje możliwość reagowania pedagogów, gdy nie 

wystarcza nadzór pedagogiczny jest wzywana policja. Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy 
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zdarzenie ma miejsce poza placówką szkolną. Bywa, że szkoła, jako placówka oświatowa, 

dowiaduje się o takich incydentach ostatnia i to przeważnie od policji lub mediów
176

.  

 Zarządzanie przez bezpieczeństwo to cały ciąg procedur, zachowań i zadań z którymi 

musi się zmierzyć szkoła. W turbulentnym otoczeniu trudno przewidzieć zagrożenia, które 

mogą się pojawić nagle, niespodziewanie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji 

kryzysowej, mogącej zagrozić życiu i zdrowiu dzieci i młodzieży. Ważne jest zarządzanie 

systemem bezpieczeństwa, w którym ludzie i systemy się uzupełniają. Daje to wizerunek 

bezpiecznej szkoły, która będzie pozytywnie postrzegana w społeczeństwie 

 

Wnioski 

 

W rozdziale drugim omówiono zasoby szkoły w przestrzeni realnej, wirtualnej i medialnej. W 

pierwszej części rozdziału skupiono się na ewolucyjnych aspektach konkurowania szkół 

zawodowych. Omówiono sposoby przystosowania się szkół do otoczenia. Wyróżniono szkoły 

tradycyjne, tworzące niepotrzebnych specjalistów, oraz szkoły elastyczne, utrzymujące relacje 

z przedsiębiorstwami. 

 W kolejnej części rozdziału poruszono temat innowacyjności w edukacji. Dyrektorzy 

placówek oświatowych w relacji z otoczeniem powinni kierować się elastycznością i 

innowacyjnością. Otoczenie w sposób bezpośredni lub pośredni wpływa na zarządzanie 

szkołą. Dyrektorzy szkół muszą dostosować politykę zarządzania do zmieniającego się 

otoczenia. Swoje decyzje powinni nie tylko opierać o obecną rzeczywistość, ale także myśleć 

perspektywicznie. 

Medialność jest to rozpoznawalność szkoły w przestrzeni mediowej. Media odgrywają 

centralną rolę w postrzeganiu, poznawaniu, komunikowaniu i tworzeniu świata. Dzięki 

mediatyzacji zjawiska, które zdarzyły się w odległym miejscu, są przekazywane do lokalnej 

społeczności. Obecnie każda organizacja prowadzi swoją niezależną politykę marketingową, 

która ma za zadanie stworzenie pozytywnego wizerunku w oczach społeczeństwa. Nie 

wszystkie rzeczy są zależne od danej instytucji, gdyż organizacja może być przedstawiona 

przez otoczenie. Marketing zależny od szkoły są to działania celowe, prowadzone przez daną 

organizację, ukierunkowane na ściągalność dużej liczby klientów, poprzez wybrane kanały 

dystrybucji informacji, Marketing niezależny to opublikowane wskaźniki wyników 
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egzaminów w lokalnych czasopismach, które mają znaczny wpływ na konkurencyjność 

organizacji. Antymarketing prowadzony jest przez konkurencję rynkową, która wykorzystuje 

słabe strony organizacji i je nagłaśnia.  

 Komunikacja w warunkach globalizacji i postępu technologicznego rozwija się bardzo 

dynamicznie z punktu widzenia sposobu przekazu informacji. Współczesna szkoła powinna 

podążać za innowatorskimi metodami komunikacji i przystosować programy i metody 

kształcenia do nowych wymagań rynku. Nowy wymiar szkoły to wszechstronne 

wykorzystywanie środków cyfrowych w pracy szkoły. 

Cyfryzacja jest to potencjał konkurencyjny organizacji. Strategia polegająca na 

wykorzystaniu zasobów informatycznych tworzy potencjał cyfrowy organizacji i pozwala 

uzyskać przewagę konkurencyjną. Cyfryzacja szkoły wiąże się przede wszystkim ze sprzętem 

technologicznym, wyposażonymi pracowniami oraz z informacyjno-technologicznym 

rozwojem zawodowym każdego nauczyciela. Zachodzący we współczesnym świecie proces 

globalizacji i informatyzacji powoduje wyzwania i przemiany, przed którymi stoją rynki 

edukacyjne. Celem cyfryzacji na rynku oświatowym jest wdrażanie technologii informacyjno-

komunikacyjnej w edukacji. 

Ostatnia część rozdziału skupia się na aspektach bezpieczeństwa. Bezpieczna szkoła 

jest pozytywnie postrzegana w społeczeństwie, a to w konsekwencji wpływa na jej wybór 

przez uczniów i, przede wszystkim, ich rodziców. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w 

placówkach oświatowych tworzy się system prawny, technologiczny i organizacyjny. W 

konsekwencji dyrektorzy powinni dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole. 

Zarządzanie przez bezpieczeństwo to cały ciąg procedur, zachowań i zadań z którymi musi 

się zmierzyć szkoła. W turbulentnym otoczeniu trudno przewidzieć zagrożenia, które mogą 

się pojawić nagle i niespodziewanie. Ważne jest zarządzanie systemem bezpieczeństwa, w 

którym ludzie i systemy się uzupełniają. Daje to wizerunek bezpiecznej szkoły, która będzie 

pozytywnie postrzegana w społeczeństwie 
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ROZDZIAŁ III 

Metodyka, analiza i projektowanie konkurencyjności usług edukacyjnych 

 

Trzeci rozdział skupia się na głównych obiektach badawczych, czyli szkołach zawodowych 

zlokalizowanych w regionie kłodzkim. Każda ze szkół ma wypracowaną strategię działania i 

swój sposób funkcjonowania na rynku edukacyjnym. W dobie globalizacji, niżu 

demograficznego i innych czynników istnieje potrzeba diagnozy uwarunkowań 

konkurencyjności usług edukacyjnych. 

Pierwsza część tego rozdziału poświęcona jest rozważaniom na temat tego, czym jest 

metodologia i metodyka badań naukowych w przestrzeni nauk o zarządzaniu. Szkoła podlega 

ciągłym przeobrażeniom dlatego istotne jest dostrzeżenie kluczowych rozwiązań przy użyciu 

odpowiednich narzędzi badawczych. Obszarem badań jest zarządzanie usługami 

edukacyjnymi. Tematyką badawczą w zarządzania jednostką oświatową są szkoły zawodowe 

w konkurencyjnym otoczeniu. 

Kolejna część rozdziału identyfikuje szkoły zawodowe w Kotlinie Kłodzkiej. W 

realizowanym badaniach założono dotarcie do różnych organów zarządzających tych szkół, 

które wykazywały różnice w zasobach i w otoczeniu. 

Dla pogłębienia badań opracowano analizę porównawczą z innymi szkołami 

zawodowymi w Polsce oraz wykonano analizę porównawczą pod kątem prawnym rozwiązań 

konkurencyjności z niemieckimi i amerykańskimi jednostkami edukacyjnymi. 

 

3.1. Metodologia i metodyka badań naukowych 

 

Atrybutami współczesnego otoczenia szkoły zawodowej jest zmienność i złożoność. Szkoła 

podlega ciągłym przeobrażeniom w metodach i środkach zarządzania. Dla uzyskania 

wiarygodnej wiedzy konieczne było dostrzeżenie kluczowych rozwiązań przy użyciu 

odpowiednich narzędzi badawczych
177

.  

 „Metodologia jest nauką o logice, metodach badań, procedurach stosowanych w 

badaniach naukowych”
178

. Przedmiotem badań nauk o zarządzaniu jest organizacja oraz 
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 N. Orzech, Metodologia i metodyka badań naukowych zarządzania strategicznego w szkołach 

ponadgimnazjalnych [w:] Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Przedsiębiorczość, Rozwój, 
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2015r. 
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 R. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych, OW Branta Bydgoszcz – Olsztyn 2007, str. 14-15. 
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specyficzne elementy jej otoczenia bliskiego i dalszego. Nauki o zarządzaniu charakteryzują 

się różnorodnością specyfik elementów organizacji, co sprawia, że trzeba zdawać sobie 

sprawę z tego, iż należy korzystać przy tym z dorobku innych dyscyplin, czyniąc ją nauką 

interdyscyplinarną
179

. Dlatego można korzystać z metod i narzędzi zapożyczonych od 

różnych nauk, poszerzając w ten sposób swoje możliwości badawcze. 

Zarządzanie zaliczane jest do nauk empirycznych, społecznych i praktycznych. 

„Stanowi wpływową dyscyplinę społeczną i łączy wszystkie aspekty funkcjonowania 

współczesnych organizacji”
180

.Peter Drucker wskazuje, że z jednej strony jest to nauka, a z 

drugiej rzemiosło
181

. „Zarządzanie nie jest nauką w większym stopniu niż medycyna, obie są 

praktyką. Praktyka zasilana nauką (…) a więc zarządzanie korzysta z: ekonomii, psychologii, 

matematyki, politologii, historii i filozofii. Ale podobnie jak medycyna, zarządzanie jest 

również nauką w pełnym tego słowa znaczeniu”
182

. 

„Metodologia zarządzania poszukuje reguł prowadzących do uzyskania wiarygodnej 

wiedzy i wdrażania zmian prowadzących do wzrostu efektywności działań 

organizacyjnych”
183

. Nauka o zarządzaniu poszerza wiedzę o mechanizmach rynkowych i 

potrzebach klientów, a następnie dostosowuje ją do zmian zachodzących w otoczeniu. 

Zarządzanie jest zbiorem zagadnień naukowych, których podstawą jest wiedza. Wiedza ta jest 

budowana w obszarze praktycznym i opisowym
184

. Wiedza praktyczna powstaje na podstawie 

obserwacji zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej na użytek praktyków zajmujących się zarządzaniem organizacjami lub 

systemami generującymi wartość. Wiedza opisowa zmaga się z budowaniem prawd ogólnych 

umożliwiających wyjaśnianie oraz przewidywaniem, tworząc w ten sposób teorię, 

metodologię czy najlepsze praktyki. Jednakże budowa rzetelnej wiedzy w obszarze 

teoretycznym wymaga użycia narzędzi przynależnych różnym dziedzinom nauk bazowych. 

Zarządzanie strategiczne jest wyodrębnione z nauk o zarządzaniu. Jako ich 

subdyscyplina, formalnie uprawiana jest przez badaczy przez około czterdzieści pięć lat. 

„Powszechne jest przekonanie przedstawicieli nauk o zarządzaniu o ścisłym uzależnieniu 

sytuacji przedsiębiorstwa od zmian w otoczeniu, konieczności przewidywania tych zmian 
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 M. Sławińska, H. Witczak, Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, str. 15. 
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 Ł. Sułkowski, Epistemologia i metodologia zarządzania, PWN, Warszawa 2012, str. 34.  
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 P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002, str. 29. 
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 P.F. Drucker, The Frontiers of the Management, Heinemann, London 1987, str. 227. 
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 Ł . Sułkowski, Epistemologia i … op. cit., str. 293.  
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T. Gospodarek, Heurystyka, prawda i teorie zarządzania [w:]Metody badań problemów zarządzania 
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iprzystosowania się do nich, podobnie jak przekonanie o rosnącej turbulencji otoczenia i 

wzroście stopnia trudności zarządzania strategicznego”
185

. 

We współczesnej nauce i gospodarce problematyka zarządzania strategicznego 

posiada charakter wiodący pod względem realizowanych procesów poznawczych i naukowo-

twórczych. Wynika to z szerokości i złożoności zagadnień wynikających z charakteru oraz z 

nacisku i potrzeby praktyki gospodarczej ogłaszającej zapotrzebowanie na nowoczesne 

koncepcje i rozwiązania
186

. W świetle badań statystycznych, wśród pracowników 

interdyscyplinarnych nauk, którzy chcieli uzyskać stopień doktora habilitowanego, 

zarządzanie strategiczne cieszy się poważaniem i atrakcyjnością prowadzonych naukowych 

badań wspieranych praktyką gospodarczą.  

Metodologia jest procesem, w skład którego wchodzą poszczególne czynności 

badawcze. Jego przebieg opisuje schemat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.1.Schemat metodologii badań w zarządzaniu strategicznym jednostek 

oświatowych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Tematyka badawcza zarządzania strategicznego obejmuje problemy dotyczące 

działalności przedsiębiorstwa, jego rozwój, przetrwanie w nieprzewidywalnym otoczeniu, z 

czynnikami własnego potencjału wytwórczego, konkurencyjnego, tj. zasobów. W zarządzaniu 

strategicznym konkurencyjność stanowi podstawową kategorię. Tematyką badawczą w 

zarządzaniu jednostką oświatową są szkoły zawodowe w konkurencyjnym otoczeniu. Każda 

ze szkół ma wypracowywaną strategię działania, posiada swoje zasoby oraz ma możliwość 

wykorzystania okazji, które pojawiają się w ich otoczeniu. Jednak kontekst niepewności w 

decyzjach strategicznych szkół nasuwa pytanie czym jest i co warunkuje konkurencyjność 

usług edukacyjnych. 

Podejście badawcze jest następnym etapem między tematyką badawczą a metodyką 

badań. W skład podejścia badawczego wchodzi formułowanie hipotez głównych, 

cząstkowych, gromadzenie materiałów do weryfikowania hipotez i pytań naukowych. 

Materiały mogą być pierwotne i wtórne. Materiały pierwotne występują w postaci 

nieprzetworzonej. Materiały wtórne to przetworzone dane pierwotne. Podejście badawcze w 

zarządzaniu strategicznym jest to identyfikacja ze strategią działania szkół zarządzania 

strategicznego. W zależności od sposobu patrzenia na strategię, cel badań i warunki ich 

realizacji dobierane są różne metody badań, tj.: 

-podejście nastawione na badanie wnętrza, 

-podejście „od zewnątrz”, 

-badanie historyczne
187

. 

Metody badań są działaniami systematycznymi, racjonalnie uporządkowanymi, które 

prowadzą do realizacji wytyczonego celu. Określenie „metoda” pochodzi z połączenia 

greckich słów meta (według, wzdłuż) oraz hodos (droga).Metody zarządzania to sprawdzone i 

utrwalone ścieżki rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych, odnoszących 

siędo funkcjonowania organizacji
188

.Metoda ma charakter interdyscyplinarny i jest używana 

w wielu znaczeniach. Metody naukowe służą zdobywaniu wiedzy dotyczącej określonej 

dziedziny, która jest racjonalnie uprawomocniona, usystematyzowana, otwarta na 

korygowanie, zaspokajająca potrzeby zarówno czysto poznawcze, jak i poznawczo-

praktyczne
189

. W postępowaniu badawczym ważne jest poszukanie takich metod, które 

pozwolą odpowiedzieć na postawione pytania, potwierdzić hipotezę. Zarządzanie strategiczne 

jako nauka empiryczna, łącząca naukę z praktyką, zapożycza metody badawcze z innych 
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dziedzin naukowych. Opiera się na doświadczeniach praktycznych, które nie zawsze są 

dostępne dla badacza. 

„Metody naukowe można podzielić wykorzystując kryterium ich rodzaju w sensie 

procedur ilościowych lub jakościowych”
190

. Na tej podstawie możemy wyróżnić metody 

ilościowe i metody jakościowe. W zależności od problemu badawczego niezbędne są różne 

metody badania. Metody ilościowe są bardziej rozpowszechnione niż jakościowe. W zakresie 

badań więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa ilościowe badania stanowią prawie ¾ 

wszystkich publikowanych prac, a metody jakościowe pojawiają się w 3 pracach na 10
191

. 

Wynika to z następujących wad przypisanych metodom jakościowym, takich jak: 

czasochłonność, nadmiar danych, intuicyjność, prostota oraz nieprecyzyjnie określona metoda 

analizy
192

. 

W realizowanych badaniach dopełnianie się różnych metod badawczych jest 

niezbędne ze względu na specyfikę obszaru badawczego, czyli zarządzanie usługami 

edukacyjnymi w kontekście konkurencyjności szkół zawodowych. Uzupełnianie się badań, 

czyli zastosowanie kompromisu metodologicznego
193

, wpływa na lepsze zrozumienie, a tym 

samym głębszą interpretację badań. 

Badania ilościowe w formie ankiety
194

 uzyskują jak najpełniejszy, a przez to możliwie 

wiarygodny obraz rzeczywistości. Przez to jest możliwewartościowe rozpoznanie 

podstawowych prawidłowości w analizowanym obszarze. 

Nauki społeczne odwołują się do nauk wykorzystujących podejście idiograficzne i 

podejście nomotetyczne
195

. Badanie idiograficzne koncentruje się na opisie i wyjaśnieniu 

danego zjawiska. Jego obszarem była historia (deskrypcja) i wyjaśnianie zdarzeń najczęściej 

o charakterze jednostkowym (poznać, aby wyjaśnić, zrozumieć). Wyróżnia się następujące 

metody badawcze: ankieta, wywiad, obserwacja, eksperyment. Natomiast nomotetyka 

zajmuje się poznaniem zjawisk naturalnych podlegających prawidłowościom statystycznym. 
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Z jednej strony formuje prawa ogólne, a z drugiej prognozuje przyszłość (poznać, uogólnić i 

prognozować). Jej procedurą badawczą jest studium przypadku, które może wykorzystywać 

takie metody jak: analiza dokumentacji, obserwacje, wywiady, testy projekcyjne. Jerzy 

Niemczyk uważa, że zarządzanie strategiczne jest na pewno jedną z subdyscyplin nauk o 

zarządzaniu i jeśli uznamy, że zarządzanie jest nauką społeczną, to w zasadzie wskażemy na 

podejście idiograficzne jako podstawowe dla zarządzania strategicznego. W związku z 

powyższym, wykorzystanie studium przypadku w zarządzaniu szkołą zawodową pozwoliło 

na głębsze poznanie doświadczeń stosowanych w szkołach i analizęwspółczesnego otoczenia. 

Za najkorzystniejsze źródło gromadzenia informacji dla opracowania studiów 

przypadków należy uznać metodę wywiadu ukierunkowanego
196

. W badaniach strategicznych 

metoda wywiadu była najbardziej powszechną metodą badań, gdyż wywiad z menagerami 

badanych organizacji jest zbiorem ważnych informacji o opiniach i faktach. 

W nauce powszechnie stosuje się dwa modele metodyczne: model indukcji, model 

dedukcji oraz model redukcji
197

. Dedukcja (jako sposób wnioskowania od ogółu do 

szczegółu) polega na formułowaniu hipotez, które są weryfikowane poprzez sprawdzenie ich 

zgodności z rzeczywistością. Redukcja polega na wykorzystaniu modeli lub innych wzorców 

teoretycznych. W prowadzonych badaniach modele są w dalszym toku rozważań 

weryfikowane z rzeczywistością. Indukcja (sposób wnioskowania od szczegółu do ogółu) ma 

charakter wnioskowania ogólnego opierającego się na analizie pojedynczych zjawisk lub 

zdarzeń. Zasada indukcyjna jest regułą pozwalająca na przejście od przypadków 

zaobserwowanych do twierdzeń ogólnych. Metoda indukcyjna to rozumowanie polegające na 

wprowadzenie wniosków ogólnych z przyjętych przesłanek, Na podstawie obserwacji są 

wyprowadzane uogólnienia oraz formułowane hipotezy, które są weryfikowane. W 

realizowanych badaniach indukcja przejawia się w przejściu z chaosu otoczenia jednostek 

oświatowych do uogólnień. 

W starożytności Arystoteles rozwinął epistemologicznie
198

 podstawy nauk 

praktycznych, wśród nich współcześnie lokuje się nauki o zarządzaniu. Epistemologia ta 
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zapewnia fundament dla metodologii przypadku
199

. Obecnie wykorzystywanie studium 

przypadku w praktyce badawczej jest najczęstszą formą metodą badań w dziedzinie 

zarządzania, nie tylko w badaniach na świecie, ale także w Polsce
200

, co wskazuje tablica 3.1. 

ukazująca liczne interpretacje studium przypadku przez autorów. 

 

Tabela 3. 1.Przykładowe interpretacje studium przypadku przez autorów 

 

Autor 

 

Interpretacja 

 

Źródło 

1 2 3 

W. Czakon,  

Katedra Zarządzania 

Przedsiębiorstwem, A.E, 

w Katowicach,2006r. 

Sprawdzają się w odpowiedzi na pytanie –

„jak”, podejmując wyjaśnienie procesów 

zachodzących w przedsiębiorstwach 

Łabędzie Poppera – case studiem w 

badaniu nauk o zarządzaniu, 

„Przegląd Organizacji” nr 9/2006, 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i 

Kierownictwa, Warszawa 2006,str. 

10. 

 

W. Czakon 

Katedra Zarządzania 

Przedsiębiorstwem, .A.E 

w Katowicach 

2012r. 

Pojedynczy obiekt badawczy, 

rozpoznawany ze względu na określony 

cel, usytuowany w określonym czasie i 

miejscu , badany przy wykorzystaniu 

wielu technik gromadzenia i analizy 

danych 

Zastosowanie studiów przypadków w 

badaniach nad sieciami 

międzyorganizacyjnymi 

[w:]Metody badań problemów 

zarządzania strategicznego, red. R. 

Krupski, WWSZiP 

Wałbrzych2012, str. 182. 

H. Kreikebaum „Analiza lejka” Strategiczne planowanie w 

przedsiębiorstwie, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1996r, s 

K.M. Eisenhardt Strategia badawcza koncentrująca się na 

zrozumieniu dynamiki zjawisk w 

pojedynczej lokalizacji 

Building Theories from Case Study 

Research, “Academy of Management 

Review” nr 14 (4), 1989r, str. 532-

550. 

P. Banaszyk Wiele przypadków jest bardzo 

interesujących, w rzeczywistości bowiem 

najczęściej uchwytne bywają tylko 

symptomy istotnych problemów 

Studium przypadków jako metoda 

badawcza [w:]Podstawy 

metodologiczne prac doktorskich w 

naukach ekonomicznych, red M. 

Sławińska, H. Witczak, 

Wydawnictwo Naukowe PWN 

Warszawa 2012, str. 126. 

A. Langley, I. Royer Może pozwalać na interpretatywne 

zrozumienie wielości społecznych 

rzeczywistości, budowę teorii, testowanie 

teorii. Zawsze też jest badaniem 

idiograficznym. 

 

 

Perspectives on Doing Case Study. 

Research in Organizations,  

„M@n@gement” 2003, Vol9, No3. 

                                                           
199

P.Banaszyk, Studium przypadków jako metoda badawcza [w:]Podstawy metodologiczne prac doktorskich w 

naukach ekonomicznych, red M.Sławińska, H, Witczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, str. 

127. 
200

M. Jarosiński, Zastosowanie analizy przypadków w badaniach nad internacjonalizacją przedsiębiorstw, 

rozdział: Wykorzystanie studium przypadku w praktyce badawczej[w:]Metody badań problemów zarządzania 

strategicznego, red. R. Krupski, WWSZiP, Wałbrzych, 2012, str. 225-226. 
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M. Głowacka, 

M. Kocińska 

Obraz rzeczywistej sytuacji 

przedsiębiorstwa, zapis celów, problemów 

i zagadnień, które rzeczywiście zaistniały 

w organizacji 

 

Mała metodologia casestudy, 

Przegląd Organizacji 9/1995,  

Towarzystwo Naukowe Organizacji i 

Kierownictwa, Warszawa,1995r. 

N. Siggelkow Może przekonywać o znaczeniu badanych 

zjawisk. Pojedyncze obserwacje mogą być 

punktem wyjścia do opracowania nowej 

teorii, może wskazywać rozumienie teorii 

w realnych uwarunkowaniach. 

 

Persuasion with Case Studies, 

„Academy of Management Journal” 

2007 Vol. 50, No1. 

J. Dul, T. Hak Projekt badawczy w którym jeden lub 

kilka przypadków jest analizowanych w 

swoim rzeczywistym otoczeniu, a jego 

wyniki są analizowane w sposób 

jakościowy. 

Case Study Case Study 

Methodologyin Business Research, 

Oxford 2008, str. 4. 

P. Ghauri, 

K .Gronhaung 

Jest opisem konkretnej sytuacji biznesowej Research Methods in Business 

Studies: A Practical Guide, 3rd 

edition, FT Prentice Hall, Harlow 

2005, str. 114. 

C. Perry,  

A. Riege,  

L. Brown 

Nadaje się przede wszystkim do 

budowania teorii, a nie do jej testowania, 

pozwala głęboko wejrzeć w obserwowane 

zjawiska i przez to lepiej je zrozumieć i 

zinterpretować, ułatwia ponadto 

identyfikację i klasyfikację 

obserwowanych kategorii oraz wskazanie 

relacji między nimi 

Realism Rules OK: Scientific 

Paradigms in Marketing Research 

about Networks . 2006, 

M. Jarosiński 

Szkoła Główna w 

Warszawie 

Metoda używana gdy chcemy zbadać 

pojedynczą organizację i zidentyfikować 

czynniki związane z zachowaniem 

organizacji lub jej części 

Zachowanie analizy przypadków w 

badaniach nad internacjonalizacją 

przedsiębiorstw [w:]Metody badań 

problemów zarządzania 

strategicznego, red. R. Krupski, 

WWSZiP, Wałbrzych 2012, str. 224. 

A. Kaleta 

Uniwersytet 

Ekonomiczny  

we Wrocławiu 

2012 

Pozwalają one na znacznie głębsze 

rozpoznanie doświadczeń praktycznych 

bez czego niemożliwe jest projektowanie 

narzędzi, metod, modeli postępowania 

służących usprawnieniu praktyki 

gospodarczej 

Badanie ilościowe i jakościowe w 

zarządzaniu strategicznym – studium 

przypadków[w:]Metody badań 

problemów zarządzania 

strategicznego, red. R. Krupski, 

WWSZiP, Wałbrzych2012, str. 202. 

R.F. Crespo Jawi się w nauce o zarządzaniu jako wręcz 

skrajnie właściwa procedura badawcza 

The Epistomological Status of 

Managerial Knowledge and The Case 

Method. 2006. 

J.Koziński Daje wyniki znacznie płodniejsze 

poznawczo 

Idiograficzne i nomotetyczne 

podejście do badania i projektowania 

strategii [w:]Krytyczna analiza szkół 

i kierunków zarządzania 

strategicznego. Nowe koncepcje 

zarzadzania, red. R.Krupski, prace 

naukowe WWSZiP, seria 

„Zarządzanie i Marketing”, 

Wałbrzych 2004, str. 105. 

H. Maylor,  

K.K. Blackmon 

Jest pojedynczym i ograniczonym 

zakresowo procesem badawczym, w 

którym wnika się w szczegóły poprzez 

wykorzystanie wielu technik i przez 

dłuższy czas. 

 

Researching Business and 

Management, Palgrave Macmillan, 

New York 2005, str. 243. 
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J. Niemczyk 

Uniwersytet 

Ekonomiczny  

we Wrocławiu 

 

Charakterystyczna procedura badacza do 

podejścia idiograficznego 

Metodyki badawcze w zarządzaniu 

strategicznym [w:]Metody badań 

problemów zarządzania 

strategicznego, red. R. Krupski, 

WWSZiP, Wałbrzych,  2012, str. 84 

 

R.K. McQueen Pozwala na budowanie wiedzy poprzez 

wyszukiwanie i interpretowanie informacji 

opisujących przypadek; wyszukiwanie 

niejawnych przesłanek badanych zjawisk: 

kontakt z praktyką, której przypadek jest 

zapisem, kontrast i porównanie, 

szczególnie wówczas, gdy bada się wiele 

przypadków odmiennych sytuacji 

związanych z tą samą kategorią zjawisk. 

Case Method Teaching in Strategic 

Managament: Using and Creating 

New Zealand Case Resources, 

Proceeding of the 3
rd

 Annual New 

Zealand Strategic Management 

Educators Conference, Auckland 

1994r., str. 187. 

M. Romanowska,  

Szkoła Główna  

w Warszawie 

 

Należy do najczęściej stosowanych metod 

opracowania i prezentacji materiałów z 

badań empirycznych w zakresie badania 

strategii 

Metody badania strategii [w:]Metody 

badań problemów zarządzania 

strategicznego, red. R. Krupski, 

WWSZiP, Wałbrzych 2012, str. 71. 

J. Karpacz 

B. Nogalski,  

Uniwersytet  

Jana Kochanowskiego  

w Kielcach 

Uniwersytet Gdański 

Było wysoce użyteczne, gdyż pozwoliło 

odsłonić powiązania między poziomem 

orientacji przedsiębiorczej a osiąganą 

przewagą konkurencyjną 

Studium przypadku w badaniu 

przedsiębiorczej 

organizacji[w:]Metody badań 

problemów zarządzania 

strategicznego, red. R. Krupski, 

WWSZiP, Wałbrzych 2012, str. 217. 

R.K.Yin Badanie empiryczne, które analizuje 

współczesne zjawisko w swoim otoczeniu, 

zwłaszcza w sytuacji, w której granica 

pomiędzy badanym obiektem a jego 

otoczeniem nie jest zupełnie jasna 

Case Study Research: Desing and 

Meethods, 3 rd. edition, Sage, 

Thousand Oaks 2003, str. 13-14,  

N.J. Salkind Nie ma innej możliwości zdobycia 

bogatszego opisu niż studium przypadku 

Exploring Research, 6
th

 edition, 

Pearson, Prentice Hall, Upperb 

Saddle River , 2006r str. 205 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Powyższa tabela wskazuje na wszechstronne i globalne zastosowanie metody studium 

przypadku. Wykorzystywana jest przez badaczy na świecie i w Polsce. Powszechność tej 

metody w naukach sugeruje liczne sukcesy badań z wykorzystaniem studium przypadku. 

Rysunek 3.2. ilustruje procedurę prowadzenia badań metodą studium przypadków. 
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Rysunek 3.2. Procedura prowadzenia badań metodąstudium przypadku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Czakon, Łabędzie Poppera – case studiem w badaniu nauk o 

zarządzaniu, Przegląd Organizacji nr 9/2006, TNOiK, oraz na podstawie K.M EISEN - HARDT, 

BuildingTheory from Case StudyResearch,Academyof Management Review, 1989, vol 14, nr 4, str.533. 

 

Punktem wyjścia procesu badawczego jest wysunięcie hipotezy, pytania badawczego. 

Hipoteza
201

 jest to założenie, działanie doprowadzającedo przewidywanych skutków, 

interpretacja praktycznej sytuacji bądź robocze przypuszczenie pozwalające na empiryczne 

lub logiczne sprawdzenie konsekwencji. Pytanie badawcze formuje pytanie o stan, dynamikę 

rozwojową obrazu rzeczywistości  

We współczesnej nauce i gospodarce zarządzanie strategiczne cieszy się 

atrakcyjnością prowadzonych badań naukowych wspieranych praktyką gospodarczą. 

Konkurencja tworzy kontekst niepewności w decyzjach strategicznych szkół. Każda ze szkół 

ma wypracowywaną strategię działania. W postępowaniu badawczym ważne jest poszukanie 

takich metod, które pozwolą odpowiedzieć na postawione pytania, potwierdzić hipotezę. 

                                                           
201

Hipoteza z greckiego hypόthesis i oznacza przypuszczenie, P.Banaszyk ,Studium przypadków jako metoda 

badawcza [w:]Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych , red M.Sławińska, 

H,Witczak, PWN Warszawa 2012, str. 78-79. 

 

1.Wysunięcie hipotezy, pytania badawczego 

2.Dobór przypadków 

3.Opracowanie narzędzi opracowania własnych 

4.Prowadzenie badań własnych 

5.Analiza danych 

7.Konfrontacja z literaturą 

8. Zamknięcie badania  

6. Kształtowanie modelu 



 
 
 

102 
 

Czasami badania empiryczne w zarządzaniu wydają się zarówno niezbędne jak i trudne, jako 

że dane są ukrywane przed otoczeniem. W zależności od problemu badawczego ważne jest 

zastosowanie różnych metod badań. Uzupełnianie się badań przez zastosowanie różnych 

metod badawczych wpływa na głębsze zrozumienie problemu, daje lepszy przekaz 

wiarygodniejszego obrazu rzeczywistości. 

 

3.2. Opis procesu badawczego 

3.2.1. Problem naukowy 

 

Zjawisko konkurencji zauważalne jest zarówno w podmiotach gospodarczych jak i w 

jednostkach oświatowych. Dla organizacji publicznych, takich jak szkoły, zachowania 

konkurencyjne są nowa orientacja w zarządzaniu. W polskiej rzeczywistości nawet można 

mówić o hiperkonkurencji. Każda jednostka oświatowa funkcjonuje w zmiennym otoczeniu. 

Konkurencyjność w szkolnictwie zawodowym odbywa się zarówno między jednostki 

oświatowymi jak i pomiędzy podmiotami publicznymi i niepublicznymi. 

Wyzwaniem dla współczesnych szkól zawodowych jest nasilająca się konkurencja, 

uzależniona od zachodzących zmian. W turbulentnym otoczeniu, podmioty oświatowe, które 

chcą odnieść sukces, muszą znać  swoje otoczenie konkurencyjne oraz koncentrować się na 

budowaniu relacji zachodzących pomiędzy jednostkami i ich interesariuszami tworząc  sieci 

organizacyjne.  

Zjawiskiem, który warunkuje konkurencyjność usług edukacyjnych jest kapitał 

relacyjny, dlatego istnieje konieczność analizy funkcjonowania tych relacji w przestrzeni 

organizacyjnej. Analiza tych relacji między szkołami a jej interesariuszami opiera się na 

określonym stopniu i ocenie ich zależności. 

 

3.2.2 Opis metody badawczej 

 

Atrybutami współczesnej przestrzeni edukacyjnej jest zmienność i złożoność. Z tego względu 

szkoła zawodowa podlega ciągłym przeobrażeniom. Dla uzyskania wiarygodnej wiedzy 

konieczne było dostrzeżenie kluczowych rozwiązań przy użyciu odpowiednich narzędzi 

badawczych.  

W pierwszej kolejności zgromadzono materiały do weryfikowania hipotez i pytań 

naukowych. Były to materiały pierwotne i wtórne. Materiały pierwotne to dane statystyczne, 
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czyli dane demograficzne, liczba zatrudnionych pracowników i inne dokumenty wybranych 

szkół zawodowych. Materiały wtórne to przetworzone dane pierwotne, które  występują w 

postaci tabel, rysunków, wykresów. 

Kolejnym etapem była to identyfikacja szkół w Kotlinie Kłodzkiej. Dobierane zostały 

różne metody badań, tj. podejście nastawione na badanie wnętrza i „od zewnątrz”, oraz 

badanie historyczne. W badaniu jednostek oświatowych w zmiennej przestrzeni 

organizacyjnej wszystkie trzy podejścia miały istotną rangę dla metodologii badań. Badając 

„wnętrze szkoły”  można poznać mechanizmy, procesy podejmowania decyzji, stan zasobów 

szkoły, kompetencje, struktury i kulturę organizacyjną. „Od zewnątrz” była to identyfikacja 

szkoły i sposób reagowania na zmiany w otoczeniu, identyfikacja w otoczeniu. Badanie 

historyczne szkoły dotyczyło długiego horyzontu czasowego, które analizuje śledzi zmiany w 

otoczeniu, reakcje szkoły na zmianę jej otoczenia.
 

W realizowanym badaniu założono dotarcie do szkół zawodowych w powiecie 

kłodzkim, różnych organów zarządzających, które wykazywały różnice w zasobach i 

otoczeniu. Ankiety skierowane do dyrektorów szkół miały formę kwestionariusza 

badawczego, stosunkowo rozbudowanego, w którym zamieszczono obszerną listę pytań i 

szeroką skalę odpowiedzi. Był to czynnik utrudniający badanie, jednak wybór problemów i 

pytań badawczych dał możliwość głębszego wnioskowania. Często w badaniach ankietowych 

odpowiadający prezentowali rzeczywistość, tak jak chcieliby by wyglądała, zwłaszcza jeśli to 

dotyczy dyrektorów szkół. Dlatego istniały sposoby ograniczające możliwości manipulacyjne 

przez wprowadzenie pytań kontrolnych lub zastosowanie innych technik badawczych. 

W badaniach uzupełniającą rolę miała metoda badania materiałów statystycznych i 

sprawozdawczych, wspierana niekiedy analizą treści informacji prasowych i internetowych. 

W badaniach jednostek oświatowych i jej przestrzeni organizacyjnej nie sposób pominąć tej 

metody badań. Dane dotyczące szkół i ich otoczenia publikowane w Internecie i w 

czasopismach były dodatkowym cennym źródłem informacji. Dodatkowe źródło informacji to 

statystyki GUS. 

Studia przypadku szczególnie uwzględniły analizę przestrzeni organizacyjnej szkół, a 

szczególnie identyfikację interesariuszy i treści relacji jakie zachodzą między nimi a 

szkołami. Za najkorzystniejszą, a jednocześnie też realną drogę gromadzenia informacji dla 

opracowania studiów przypadków uznano metodę wywiadu ukierunkowanego. W 

realizowanych badaniach ukierunkowany wywiad z dyrektorami przeprowadzono w czterech 

szkołach ustnie, w pozostałych uzupełniono pocztą elektroniczną. Odbyło się to według 
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przygotowanego schematu pytań. Pozwoliło to ukierunkować rozmowę na temat podobnych 

obszarów szkoły i je porównać. Dla głębszego i bardziej wiarygodnego obrazu, w niektórych 

przypadkach pogłębiono wywiad z innymi pracownikami szkoły, którzy zajmują stanowiska 

kierownicze (zastępcy dyrektorów, kierownicy, księgowi, sekretarze administracyjni). 

 Analiza porównawcza dokumentacji źródłowej wybranych szkół pod kątem 

uwarunkowań konkurencyjności była istotna metodą badawczą.  

 Do oceny ilości i jakości relacji oraz kanałów komunikacji tych relacji była 

opracowana ankieta. Narzędzie to było skierowane do piętnastu losowo wybranych szkół 

zawodowych na terenie każdego województwa w Polsce.  

 Ostatnim elementem badań było dokonanie analizy porównawczej metodami 

jakościowymi rozwiązań systemów edukacyjnych, z wykorzystaniem uwarunkowań 

konkurencyjności w wybranych państwach. 

 

3.2.3. Opis próby badawczej 

 

Każde badanie naukowe opiera się na określonej próbie badawczej. Obiektami badawczymi 

tej dysertacji są szkoły zawodowe w Kotlinie Kłodzkiej. W regionie kłodzkim znajduje się 

osiem szkół zawodowych. Badania oparto na szkołach  typu  technikum, kształcących w 

wielu zawodach, które podlegają różnym organom nadzorującym. Od roku szkolnego 

2019/20 cykl kształcenia w technikum jest pięcioletni, jednakże badaniom podlegały 

czteroletnie technika. Szkoły, które brały udział bezpośrednio lub pośrednio w badaniu to: 

1. Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie. 

2. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie. 

3. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku. 

4. Zespół szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju. 

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku 

6. Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju. 

7. Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. 

Rysunek obrazuje lokalizacje szkół zawodowych w powiecie kłodzkim. 
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Rysunek 3.3. Mapa szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W realizowanych badaniach dotarcie do dwóch szkół zawodowych napotkało się z 

trudnościami. Dyrektor w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej 

odmówiła udostępnienie danych dotyczących szkoły, wydając odmowną decyzję 

administracyjną. W Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim dyrektor szkoły 

wypełnił ankietę kierunkową, którą wykorzystano w badaniach. Ostatecznie szkoła nie 

udostępniła pozostałych materiałów, niezbędnych do dalszej analizy. Badania wydają się 

równie niezbędne co trudne, ponieważ czasami szkoły ukrywają dane lub celowo 

wprowadzają w błąd badacza. Dyrektorzy szkół nie zawsze chętnie udostępniają materiały 

szkoły. 

KSP Kłodzko 

 
ZSP1 Kłodzko 

ZSA Bożków 

NST Nowa Ruda 

ZSOiZ 

Kudowa-Zdrój 

RST Polanica-Zdrój 

ZSP Bystrzyca Kłodzka 

ZSS Stronie Śląskie 
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3.3. Opisy przypadków mikroregionu kłodzkiego 

3.3.1.Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości 

Z historii szkoły 

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości istnieje pod tą nazwą od 2002 roku zastępując 

wcześniejszy Zespół Szkół Zawodowych
202

. Jednak nie jest to jej jedna z pierwszych nazw, 

gdyż historia tej szkoły sięga 1 września 1945, kiedy to funkcjonowała jako tzw. "kurs 

rzemieślniczy" na odzyskanych ziemiach polskich. Nadmienić należy, że pierwsze 

sformułowanie Ziemia Kłodzka zaznaczono w 1947 roku na Ziemiach Odzyskanych, choć 

ślady polskości uwidocznione są w czasie niemieckiej kolonizacji w średniowieczu. Ślady 

miasta Kłodzka odnotowano już w XIII wieku, co potwierdzają nie tylko zapisy dotyczące 

ówczesnych czasów, ale występujące na tym terenie skupisko zabytków z tamtego okresu. 

Ówczesne kursy rzemieślnicze w szybkim czasie przeorganizowano na Publiczną Średnią 

Szkołę Zawodową z działami: ogólnozawodowy, mechaniczny, krawiecki, handlowy i 

elektryczny. Ze względu na bardzo złe warunki techniczne szkoła zmieniła lokalizację z Placu 

Kościelnego na ulicę Jana Krasickiego, a następnie na Szkolną, przy której funkcjonuje do 

dnia dzisiejszego. Wówczas dołączyła do niej mała, bo licząca zaledwie 100 uczniów, szkoła 

Przemysłowa Maszyn i Odlewni Żeliwa. W roku 1951 przyjmuję nową nazwę na Zasadniczą 

Szkołę Metalowo – Elektryczną z dwoma oddziałami i odpowiadającymi jej specjalnościami: 

metalowy-kowal, ślusarz, tokarz oraz elektryczny-instalacje nawojowe. W 1958 roku 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa połączyła się z Technikiem Mechanicznym, który 

charakteryzuje się większą burzliwością swojej historii. Na wniosek Kuratorium Okręgu 

Szkolnego powstało Gimnazjum Mechaniczne pod zarządem Ministerstwa Oświaty, które 

przekazało opiekę Ministerstwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, a później Centralnemu 

Urzędowi Szkolenia Zawodowego.  

Wraz ze zmianami organu prowadzącego szkoła przechodziła liczne reorganizacje. 

Gdy w 1950 roku przyjęła nazwę Państwowego Gimnazjum i Liceum Mechanicznego to rok 

później zmieniono ją na Technikum Mechaniczne. Z dniem 1 września 1958 roku połączył się 

Technikum Mechaniczny z Zasadniczą Szkołą Metalową, zaś w dniu 7 listopada połączona 

szkoła musiała zamknąć warsztaty szkolne na wniosek Inspektora BHP. Ministerstwo 

Oświaty, jako organ odpowiedzialny za inwestycje szkolne, przyznał kredyt na rozbudowę 

                                                           
202

 „60 –lat, Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości” – opracowanie pod redakcją Witolda Krzelowskiego, Kłodzko 

2007r. 



 
 
 

107 
 

szkoły. Wraz z realizacją inwestycji rozpoczęto modyfikację organizacji nauczania, opartej na 

nowopowstałych pracowniach przedmiotowych. Wyremontowane warsztaty stały się 

wzorcowym zakładem pracy współpracującym z Zakładem Sprzętu Pożarniczego w 

Paczkowie, Zakładem Samochodowym w Jelczach Laskowicach, Kombinatem Górniczo-

hutniczym Miedzi w Lubiniu, czy Śląskimi Zakładami Aparatury Przemysłowej. Szkoła 

mogła pochwalić się nowoczesnym sprzętem niezbędnym do szkolenia specjalistów w 

zakresie mechanik-kierowca. Innymi proponowanymi ówcześnie zawodowymi 

specjalnościami w szkole liczącej 1056 uczniów były: elektromonter, tokarz, ślusarz, 

elektromechanik, mechanik samochodowy oraz dwie specjalności na poziomie technikum: 

obróbka skrawaniem i technologia budowy maszyn. Na terenie istniejącej szkoły z dniem 1 

września 1959 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą, jako 

samodzielną jednostkę szkolną z filią w Dusznikach-Zdrój. Szkoła wyszła naprzeciw 

społeczeństwa pracującego, ponieważ nauka odbywała się w godzinach popołudniowych. 

Kształcono ślusarzy-mechaników dla Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej w 

Dusznikach-Zdrój oraz w zawodach tokarz, elektromonter, ślusarz-mechanik, mechanik 

pojazdów samochodowych, masarz, piekarz. Cztery lata później Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa Dokształcająca została włączona do ZSZ i Technikum Mechanicznego. W 

ówczesnych czasach powstawały nie tylko męskie szkoły, ale również żeńskie. Kształcenie 

zawodowe kobiet również miała swoją turbulentną historię. Otwarcie nowego oddziału ze 

specjalnością krawiectwo damskie lekkie rozpoczęło ewolucję kształcenia żeńskiego. 

Powołano Zasadniczą Szkołę Gospodarczą, która kształciła w kierunkach: krawiecki  

(krawiectwo damskie lekkie), w kierunku handlowym (sprzedawca sklepowy) i gospodarczy 

(gospodarstwo domowe i zbiorowe). Ówczesne wyzwania rynku powodowały powstawanie 

ciągle to nowych szkół. W 1977 roku powołano pięcioletnie i trzyletnie Technikum 

Ekonomiczne dla Pracujących, w 1971 Policealne Studium Ekonomiczne oraz w 1973 roku 

Liceum Zawodowe o specjalnościach: sprzedawca magazynier i kelner bufetowy. Na 

potrzeby rozwijającej się turystyki otwarto Technikum Gastronomiczne dla Pracujących, na 

podbudowie ZSZ o specjalności żywienie zbiorowe. Z początkiem lat 70. na progu programu 

Wielkiej Reformy Edukacji Narodowej doszło do przemian w szkolnictwie w zakresie 

podziału roku na dwa semestry klasyfikacyjne, gimnastyki śródlekcyjnej, wprowadzono także 

pracę fizyczną wykonywaną przez uczniów w ustalonym ustawowo wymiarze czasowym. 

Wszystkie te zmiany przetrwały do czasów obecnych, z wyjątkiem cotygodniowych apeli w 

każdy poniedziałek, który z czasem wycofano ze szkół, ponieważ uznano to za 
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marnotrawstwo czasu i energii. Na wniosek Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu 

dnia 19 czerwca 1974 roku z Technikum Mechanicznego i ZSZ nr 2 oraz Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 1 utworzono Zespół Szkół Zawodowych w Kłodzku. Pozytywnie wpłynęło to 

na zarządzanie tą jednostką oświatową i jej rozwój techniczny i dydaktyczno-edukacyjny. 

Zniknęły podziały specjalności męskie i żeńskie, szkoła stała się koedukacyjna, otwarła się na 

współpracę z Sudecką Brygadą WOP, Komendą Miejską Milicji Obywatelskiej, Kłodzkim 

Domem Kultury, Młodzieżowym Domem Kultury, Kłodzką Fabryką Urządzeń Technicznych, 

Sądem Rejonowym, Zarządem Powiatowym i późniejszym Towarzystwem Wiedzy 

Powszechnej. W momencie powstania Zespołu Szkół Zawodowych, szkoła liczyła 75 

oddziałów w 12 typach szkół zawodowych. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte  

charakteryzowały się stopniowym kurczeniem szkoły przez zmniejszenie się liczebności 

uczniów technikum po zasadniczej szkole zawodowej. Stan wojenny spowodował zastój 

szkoły, a wręcz jej zadłużenie. Lata dziewięćdziesiąte charakteryzowały się licznymi 

reformami edukacji zawodowej, wzrostem bezrobotnych wykształconych w kierunkach bez 

popytu na rynku pracy oraz zmianami ustrojowymi, które konsekwentnie wpłynęły na całą 

gospodarkę kraju.  

Obecna sytuacja szkoły i jej otoczenia 

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości mieści się w centrum Kłodzka przy ulicy Szkolnej. Jej 

siedziba wpływa na jej atrakcyjność i wybór przez gimnazjalistów i ich rodziców na dalszą 

kontynuację nauki. W regionie kłodzkim bardziej popularną jej nazwą jest Czerwona Szkoła. 

Jej potoczna nazwa wzięła się z surowego wyglądu budynku i czerwonej cegły, z której jest 

zbudowany. Jest to czterokondygnacyjny budynek z dwoma skrzydłami, który został 

wzniesiony jako koszary, na potrzeby wojska na przełomie XIX i XX wieku.  

W lewym jego skrzydle znajduje się internat żeński na 60 miejsc noclegowych. 

Dyrektor szkoły wyjaśnił w trakcie wywiadu, że odkąd wprowadzili internat żeński nie mają 

kłopotów z dyscypliną. W szkole znajduje się stołówka, świetlica, bar szkolny, biblioteka z 

bogatym księgozbiorem oraz warsztaty szkolne mieszczące się przy bramie wjazdowej. Część 

warsztatów mechanicznych (budynek ”B”) została przeorganizowana na wyremontowaną salę 

gimnastyczną, a część „samochodową” warsztatów wydzierżawiono firmie Auto Serwis 

„Euro 5”. Część budynku szkoły, tzw. budynek „C”, oddano pod wynajem Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłodzku. Na czele szkoły stoi dyrektor, który sprawuje 

swoje obowiązki od 2007 roku. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty w KSP dyrektor to 
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dyplomowany nauczyciel. Jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie 

Wrocławskim. Jeśli chodzi o ustawowo wymagane studia z zakresu zarządzania, to ukończył 

podyplomowe studia na Wydziale Turystyki Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” w 

Kłodzku. Pracę dyrektora wspomaga trzech zastępców. 

 Pierwszy zastępca dyrektora, nauczyciel języka polskiego, odpowiada za realizację 

zadań w zakresie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także opiekuńczej szkoły. 

Sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny nad nauczycielami i wychowawcami w 

internacie. Jest formalnym zastępcą dyrektora. Drugi wicedyrektor szkoły to nauczyciel 

przedmiotów zawodowych mechanicznych. Odpowiada również za realizację zadań w 

zakresie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Jest zastępcą 

dyrektora w zakresie spraw finansowych szkoły. Sprawuje nadzór nad nauczycielami w 

bibliotece oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym. Trzeci zastępca dyrektora, nauczyciel 

fizyki, odpowiada za organizację i przebieg praktycznej nauki zawodów realizowanych w 

formie zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych oraz w formie praktyki zawodowej. 

Sprawuje nadzór nad nauczycielami i wychowawcami w świetlicy. 

Przy szkole funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 

Kierownictwem Ośrodka są dyrektor szkoły, kierownik i zastępca kierownika ODiDZ. 

Ośrodek został powołany z dniem 1 września 2000 roku przez organ prowadzący szkołę, tj. 

Starostwo Powiatowe, dla uczniów młodocianych klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej w celu 

kształcenia teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz kontynuowania nauki na 

czterotygodniowych kursach. 

 W ramach struktury organizacyjnej szkoły wyodrębniono głównego księgowego, 

któremu przydzielono dwóch referentów ds. księgowości i jednego specjalistę do spraw płac. 

Przy liczbie przekraczającej w szkole tysiąc uczniów, dobrym rozwiązaniem było utworzenie 

referatów do spraw uczniowskich i do spraw sekretariatu.  

Kierownik gospodarczy, jako następna komórka podległa głównemu dyrektorowi, 

kieruje pracą referenta magazynu, woźnej, konserwatorów, trzech robotników prac lekkich i 

gospodarczych oraz pomocy kuchennej. Pozostałe komórki organizacyjne to specjalista do 

spraw kadr, inspektor BHP oraz specjalista-informatyk. Dla dziewcząt spoza Kłodzka 

funkcjonuje internat. Z tego powodu powołano kierownika internatu odpowiedzialnego za 

prawidłowe funkcjonowanie tej placówki. Podległymi komórkami są wychowawcy, ich 

pomocnicy oraz robotnik do prac lekkich.  
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W latach szkolnych 2008/9 do 2012/13 liczba nauczycieli utrzymywała się na 

zbliżonym poziomie. W szkole jest tendencja do zatrudniania w szczególności nauczycieli 

mianowanych, co stanowiło w kolejnych latach 64,15%, 61,32%, 56,88%, 49,09% i 47,17% 

całej zbiorowości kadry pedagogicznej w danym roku. Z danych wynika, że jest to tendencja 

malejąca.  
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Rysunek 3.4. Schemat organizacyjny Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów organizacyjnych Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości 
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Tabela 3.2. Liczba zatrudnionych nauczycieli w latach 2009/10 – 2012/13 

 

Rok 

Szkolny 

 

Forma 

zatrudnienia 

Rodzaj 

umowy o  

pracę 

Stopnie awansu  

Razem 

Zatrudnienie 

 

Dyplomowany 

 

Mianowany 

 

Kontraktowy 

 

Stażysta 

 

 

 

2008/ 

2009 

Pełny 

etat 

nieokreślony 17 55 15  87 

określony 1    1 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony      

określony 2 13 1 2 18 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

20 68 16 2 106 

 

 

2009/ 

2010 

Pełny 

etat 

nieokreślony 21 51 12  84 

określony 1   2 3 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony      

określony 2 14 1 2 19 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

24 65 13 4 106 

 

 

2010/ 

2011 

Pełny 

etat 

nieokreślony 26 49 11  86 

określony 1  1 3 5 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony      

określony 3 13 1 1 18 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

30 62 13 4 109 

 

 

2011/ 

2012 

Pełny 

etat 

nieokreślony 32 40 13  85 

określony 1  1  2 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony      

określony 4 14 3 2 23 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

37 54 17 2 110 

 

 

2012/ 

Pełny 

etat 

Nieokreślon

y 

39 39 7  85 

określony    1 1 
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2013 zastępstwo 1  1  2 

Niepełny 

etat 

Nieokreślon

y 

     

określony 4 11 1 1 17 

zastępstwo    1 1 

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

44 50 9 3 106 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych materiałów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w 

Kłodzku. 

 

W całej zbiorowości nauczycielskiej to grupie pedagogów mianowanych jest 

najwięcej nauczycieli zatrudnionych na czas określony i stanowi to 68,42% w stosunku do 

wszystkich badanych nauczycieli zatrudnionych na czas określony w roku szkolnym 2008/09, 

zaś w kolejnych latach 63,64%, 56,52%, 56% i w ostatnim roku badanym 52,38% (w tym 

14,29% to nauczyciele na zastępstwo). 

Ze względu na stopnień awansu zawodowego, drugą grupą są nauczyciele 

dyplomowani i stanowi to w kolejnych latach, począwszy od roku 2008/09, 18,87%, 22%, 

64%, 27,52%, 33,64%, 41,51% całej zbiorowości nauczycielskiej. Z danych wynika, że jest to 

tendencja rosnąca, a dynamika zmian wzrasta odpowiednio do roku poprzedniego o 3,77%, 

4,88%, 6,12%, a w ostatnim roku badanym o 8%.  

Na podstawie powyższej analizy można zauważyć, że w szkole zatrudnia się 

nauczycieli z długoletnim stażem zawodowym i dąży się do zatrudniania na pełny etat. 

Pełnoetatowcy są zatrudniani w szkole na czas nieokreślony i jest to największa grupa 

nauczycieli z całej zbiorowości, gdyż mieści się w przedziale od 77,27% do 82,09% w 

zależności od badanego roku. Grupa nauczycieli zatrudnionych na czas określony, którzy nie 

posiadają w szkole pełnego etatu, stanowi przedział od 78,26% do 94,74% w stosunku do 

zbiorowości nauczycieli zatrudnionych na czas określony w pełnym i niepełnym wymiarze 

godzin. Wywnioskować z tego można, że pełny pakiet godzin otrzymują nauczyciele, którzy 

są na „stałe” wszkole, czyli na czas nieokreślony, a nauczyciele tzw. dochodzący nie dostają z 

reguły pełnego etatu, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach.  

 Od roku szkolnego 2013/14 uruchomione zostały sześć klas technikum o zawodach:  

- technik ekonomista, 

- technik hotelarstwa, 

- technik informatyk, 

- technik pojazdów samochodowych, 
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- technik obsługi turystycznej, 

- technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Utworzono także Zasadniczą Szkołę Wielozawodową dla pracowników 

młodocianych. Dla zawodów kucharz i mechanik pojazdów samochodowych zajęcia 

praktyczne odbywają się na terenie szkoły.Praktyki pozostałych zawodów odbywają się poza 

szkołą. Należą do nich: blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, elektryk, fryzjer, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter 

sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, piekarz, sprzedawca. Ponadto szkoła otrzymała zgodę 

od organu zarządzającego na otwarcie Szkoły Policealnej a kursy kwalifikacyjne tworzone 

będą od roku szkolnego 2015/16. 

 W okresie poprzedzającym badania, kierunki kształcenia w KSP charakteryzowały się 

odchodzeniem od zawodów związanych z przemysłem ciężkim i maszynowym, który w 

historii regionu Kłodzka był restrukturyzowany, a następnie zautomatyzowany i produkujący 

na mniejszą skalę niż dawniej. Dalsze kształcenie w kierunku tych zawodów powodowało w 

dużej mierze tworzenie rzeszy bezrobotnych. Szkoła otwarła się z kolei na zwiększenie 

kierunków dotyczących zawodów związanych z turystyką. 

 

Tabela 3.3. Kierunki Kształcenia w KSP w Kłodzku w latach 2008/09 – 2012/13 

 

Rok szkolny 

Kierunki kształcenia 

Technikum ZSZ LO LP 

 

2008/2009 

 

1.Ekonomiczne 

2. Mechaniczne 

3.Informatyczne 

4.Hotelarstwa 

5. Żywienia i gospodarstwa 

domowego 

6. Obsługi turystycznej 

1.Kucharz małej 

gastronomii 

2. Mechanik pojazdów 

samochodowych 

1. Językowy 

2. Ogólny 

1.Socjalny 

2.Zarządzanie 

informacją 

3. Obsługi 

turystycznej 

 

2009/2010 

 

1.Ekonomiczne 

2. Mechaniczne 

3.Informatyczne 

4.Hotelarstwa 

5. Żywienia i gospodarstwa 

domowego 

6. Obsługi turystycznej 

1.Kucharz małej 

gastronomii 

2. Mechanik pojazdów 

samochodowych 

3. Mechanik monter 

maszyn i urządzeń 

1. Językowy 

2. Ogólny 

1.Socjalny 

 

 

2010/2011 

 

1.Ekonomiczne 

2. Mechaniczne 

3.Informatyczne 

4.Hotelarstwa 

5. Żywienia i gospodarstwa 

domowego 

6. Obsługi turystycznej 

7. Ochrony środowiska 

1.Kucharz małej 

gastronomii 

2. Mechanik pojazdów 

samochodowych 

3. Mechanik monter 

maszyn i urządzeń 

1. Ogólny - 

 

2011/2012 

 

1.Ekonomiczne 

2. Mechaniczne 

3.Informatyczne 

1.Kucharz małej 

gastronomii  

2. Mechanik pojazdów 

- - 
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4.Hotelarstwa 

5. Żywienia i gospodarstwa 

domowego  

6. Obsługi turystycznej 

7. Ochrony środowiska 

samochodowych 

 

 

2012/2013 

 

1.Ekonomiczne 

2. Mechaniczne 

3.Informatyczne 

4.Hotelarstwa 

5. Żywienia i gospodarstwa 

domowego = Żywienia i 

usług gastronomicznych 

6. Obsługi turystycznej 

7. Ochrony środowiska 

8. Pojazdów 

samochodowych 

1.Kucharz małej 

gastronomii= Kucharz 

2. Mechanik pojazdów 

samochodowych 

 

- - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych materiałów KSP w Kłodzku. 

 

W KSP utworzono Liceum Profilowane o profilach; socjalnym oraz zarządzanie 

informacją. Po wprowadzeniu ustawy
203

  Licea Profilowane rozpoczęły działalność z dniem 1 

września 2002 roku jako 3-letnie szkoły prowadzące kształcenie o profilach 

ogólnozawodowych. Jednak od roku szkolnego 2006/07 Licea Profilowane samoistne 

wygaszały się ze szkół, nie tylko w wymiarze KSP, ale na krajowym rynku edukacyjnym. 

Przyczyną takiej sytuacji  był z jednej strony brak wykształcenia praktycznego, a z drugiej 

strony niska zdawalnością absolwentów tego typu szkół na egzaminach maturalnych. Dlatego 

od roku szkolnego 2010/11 w KSP już nie kształciło się młodzieży w tym typie szkoły. 

Ostatecznie znowelizowana ustawa o systemie oświaty
204

, która wprowadziła zmiany w 

zakresie szkolnictwa zawodowego, od 1 września 2012 roku zniosła licea profilowane 

poprzez stopniowe wygaszanie. 

W wyniku decyzji Starostwa Powiatowego szkoła musiała stopniowo zlikwidować 

Liceum Ogólnokształcące. Wydanie decyzji spowodowane było zapewnieniem istnienia 

samodzielnemu Liceum Ogólnokształcącemu, którym Powiat też zarządzał. Ostatnia klasa 

„ogólniaka” o rozszerzeniu ogólnym funkcjonowała do roku szkolnego 2010/11. 

W wyniku reformy w zakresie szkolnictwa zawodowego, Rozporządzenie MEN
205

 

wprowadziło zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Z dniem 1 września 

2012 rokutechnik żywienia i usług gastronomicznych powstał z połączenia trzech zawodów: 

                                                           
203

 Ustawa z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty 

oraz Ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego – Dz.U. z 2001r. Nr 144.poz 1615, 

Art.9pkt.3c 
204

 Zgodnie ze zmienioną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw – Dz. U. Nr 205, poz. 1206. 
205

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego- Dz.U. Nr.1. poz 7. 
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technika żywienia i gospodarstwa domowego, technika kucharza oraz technika organizacji 

usług gastronomicznych. Z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wykreślono 

dotychczasowy zawód kucharza małej gastronomii, a zawód kucharza przeniesiono na 

poziom zasadniczej szkoły zawodowej. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego jest 

ściśle powiązana z potrzebami rynku pracy. 

Kształcenie z zakresu praktycznej nauki zawodu w ZSZ w zawodzie „kucharz” oraz 

„mechanik pojazdów samochodowych” odbywa się na warsztatach szkolnych. W latach 

szkolnych 2009/10 i 2010/11 zawód „mechanik monter maszyn i urządzeń” uczniowie 

odbywali praktyczną naukę zawodu na warsztatach poza szkołą, najczęściej na praktykach w 

prywatnych firmach lub na warsztatach w innych szkołach ponadgimnazjalnych i ośrodkach 

kształcenia. 

W ostatnich badanych pięciu lat lista zawodów w Technikum, podobnie jak w ZSZ, 

charakteryzowała się powtarzalnością z małymi „kosmetycznymi” zabiegami. W roku 

szkolnym 2010/11 pojawił się jednorocznie technik ochrony środowiska, a w 2012/13 technik 

pojazdów samochodowych. 

 W roku szkolny 2012/13 naukę rozpoczęło 1079 uczniów, w tym sklasyfikowanych 

zostało 1007 uczniów, czyli 72 uczniów nie sklasyfikowano. Stanowi to 6.67% społeczności 

uczniowskiej. W Technikum rozpoczęło naukę 813 uczniów w tym nie sklasyfikowano 51 

uczniów, co stanowi 6,27% uczniów, a w ZSZ rozpoczęło 266 uczniów i w tym nie 

sklasyfikowano 21, co stanowi 7,89%. W rezultacie w roku szkolnym 2012/13 o 1,62% 

więcej uczniów ukończyło Technikum niż ZSZ. 

 

 Tabela 3.4. Zestawienie uczniów i oddziałów od lat 2008/9 do lat 2012/13 
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2010 

 

2010/ 

2011 

 

29 

 

13 

 

1 

 

- 

 

43 

 

756 

 

325 

 

28 

 

- 

 

1109 
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29 
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- 
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- 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów KSP w Kłodzku. 

 

W roku szkolnym 2011/12 nie sklasyfikowano 50 uczniów, czyli 4,56%, w tym 

Technikum 3,81%, a w ZSZ 6,47%, czyli o 2, 66% więcej uczniów w Technikum skończyło 

szkołę niż w ZSZ. W 2010/11 nie sklasyfikowano 56 uczniów, czyli 5,05%, w tym w 

Technikum 4,49%, a w ZSZ 7,08%, czyli o 2,59% więcej  uczniów w Technikum skończyło 

szkołę niż w ZSZ. W roku 2009/10 nie sklasyfikowano 46 uczniów, czyli 4,16%, w tym w 

Technikum 3,64%, a w ZSZ 7,60%, czyli 3,96% więcej uczniów skończyłoTechnikum niż w 

ZSZ. W roku 2008/09 nie sklasyfikowano 42 uczniów, czyli 3,93%, w tym w Technikum 

3,70%, a w ZSZ 6,37%,czyli 2,67% więcej  uczniówskończyło szkołę w Technikum niż w 

ZSZ.  

Na podstawie danych można wywnioskować, że mniejsza nieklasyfikacja uczniów jest 

w Technikum niż w ZSZ, który najwyższy poziom był w roku szkolnym 2012/13 i wynosił 7, 

89%, a jeśli chodzi o Technikum to nieklasyfikacja w ciągu ostatnich lat utrzymywała się na 

równym poziomie, tj. ok.5%, tylko w roku 2012/13 wskaźnik drastycznie wzrósł do 6,27%.  

W roku szkolnym 2012/13 w KSP kształciło się 77 uczniów z opiniami wystawionymi 

przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 16 opinii dotyczyło uczniów w ZSZ, a 

61 dotyczyło Technikum. Przeważnie opinie były związane z dysleksją, dysfunkcja lub 

dysgrafią.Jednakże, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczyły 5 uczniów 

Technikum.  

Na podstawie tabeli 2 dotyczącejzestawienia uczniów i oddziałów w okresie badanym 

od lat 2008/9 do lat 2012/13 można stwierdzić, że niż demograficzny i inne czynniki w ciągu 

ostatnich pięciu lat nie dotknęły szkoły, ponieważ liczba uczniów, a zarazem liczba 

oddziałów utrzymywała się na niezmiennym poziomie. Jeżeli jednak badania z 5 lat rozszerzy 

się na dłuższy okres, czyli na 16 lat wstecz, do roku szkolnego 1997/1998, można zauważyć, 
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że w latach 1997/98 do 2000/01, w KSP uczyło się powyżej 1600 uczniów i utrzymywał się 

wskaźnik na jednym poziomie. Przełomowym rokiem był 2001/2002, kiedy liczba uczniów 

drastycznie spadła o 312 uczniów. Wówczas szkoła odczuła największy niż demograficzny 

wraz z innymi czynnikami zewnętrznymi. Następne lata charakteryzowały się nieznacznym 

spadkiem uczniów do roku szkolnego 2007/08. Jedynie w roku 2005/2006 zanotowano 

jednoroczny gwałtowny wzrost o 167 uczniów w stosunku do roku poprzedniego. W roku 

2008/09 odnotowano znowu gwałtowny spadek o 202 uczniów. Następne lata do chwili 

obecnej wykazywały liczbę uczniów na zbliżonym poziomie.  

 

 

Rysunek3.5.Liczba uczniów w KSP w latach 1997/98 do 2012/13  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie stanu ilościowego i jakościowego uczniów w KSP w Kłodzku. 

 

 Odnotowane w historii KSP dwa gwałtowne spadki liczby uczniów w latach 

szkolnych 2001/2002 oraz w 2008/2009 wynikły z powodu turbulentnego otoczenia szkoły.  

  

Kapitał relacyjny w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. 

 

Kapitał relacyjny w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości kształtuje się w zależności od 

otoczenia bliższego czy dalszego szkoły i jakie w tym otoczeniu występują turbulencje. 

 Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości to jedna z największych szkół w regionie 

kłodzkim. Wiąże się to z fundamentalnym trwaniem na rynku ze stosunkowo mniejszym 

wpływem turbulentnego otoczenia, w porównaniu z małymi szkołami. Jednak duży gmach 
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wiąże z większą anonimowością ucznia, a w konsekwencji z mniejszą dyscypliną wśród 

uczniów. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę uczniów, która jest mocno zróżnicowana pod 

względem kulturowym, wiekowym, ekonomicznym, środowiskowym i rodzinnym, co 

powodowało liczne patologie, konflikty, a nawet zaobserwowane zjawisko „fali”, dyrektor 

szkoły zatrudnił do pomocy psychologa szkolnego, który razem z pedagogiem szkolnym miał 

wzmacniać proces wychowawczy młodzieży. 

W wyniku interwencji dyrektora KSP, za zgodą organu prowadzącego, doszło w 2004 

roku do „strategicznego przejęcia” II Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku do KSP. Celem 

strategii przejęcia było podniesienie kształcenia oraz podniesienie prestiżu szkoły. Liceum 

Ogólnokształcące zyskało lepsze warunki lokalowe w „nowej” szkole. Nowy typ szkoły 

rozpoczął kształcenie ucznióww KSP od 1 września 2004 roku. Ostatecznie spowodowało to 

drastyczny wzrost uczniów w roku szkolnym 2004/05 o 167 uczniów w stosunku do roku 

poprzedniego (patrz rys 2 Liczba uczniów w KSP w latach 1997/98 do 2012/13).  

 W ramach obowiązkowego kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej, uczniowie musieli dojeżdżać do 

odległych Ośrodków Dokształcania. Sposobem, aby zminimalizować koszty rodziców 

uczniów, którzy musieli pokryć za dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty 

ponoszone przez Starostwo Powiatowe (jako organu prowadzącego szkołę), które musiało 

pokryć rachunek takiego ośrodka za przeprowadzenie kursu, było utworzenie Powiatowego 

Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Kłodzku. Ośrodek 

powstał z inicjatywy dyrektora KSP, który współpracował z Wydziałem Oświaty, Kultury, 

Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego oraz z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Cztery 

lata później ośrodek zmienił nazwę na Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 

Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. W kolejnych latach została poszerzona współpraca 

ośrodka z innymi partnerami. W 2003 roku została podpisana umowa z Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Strzelinie o kształceniu uczniów klas wielozawodowych. Ośrodek 

również współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku. 

Dotyczy to osób, które nie kształcą się w ZSW, a muszą zdać egzamin czeladniczy w Izbie 

Rzemieślniczej. Ośrodek współpracuje z szkołami ponadgimnazjalnymi z Bystrzycy 

Kłodzkiej, Nowej Rudy, Stronia Śląskiego czy Kudowy Zdrój. Skierowani z tych szkół 

młodociani uczniowie ukończyli w Ośrodku specjalistyczne kursy w zawodach mało 

popularnych, dla których trudno znaleźć odpowiednią kadrę pedagogiczną. 
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 Warsztaty szkolne w KSP miały swoją długą i burzliwą, ale świetlaną historię. Z 

czasem traciły na atrakcyjności bazowo-sprzętowej i na przestarzałej technologii. 

Spowodowane to było turbulencją otoczenia związanego z recesją gospodarczą, a tym samym 

zmniejszeniem kooperacji z zakładami pracy i mniejszymi zamówieniami a w konsekwencji z 

trudnościami finansowymi utrzymania warsztatów. Inną turbulencją była reforma ustroju 

ponadgimnazjalnego, która ograniczała zajęcia praktyczne w zawodach i wprowadziła licea 

profilowane bez kształcenia praktycznego, oraz „strategiczne przejęcie” II LO bez kształcenia 

praktycznego w programie nauczania. W wyniku tych turbulencji dyrektor szkoły podjął 

decyzję mającą na celu reorganizację warsztatów szkolnych. Na terenie szkoły w miejsce 

„samochodowych” warsztatów wydzierżawiono firmie Auto Serwis „Euro 5”, która w ramach 

umowy szkoli uczniów przy udziale nauczyciela do praktycznej nauki zawodu. Warsztaty 

mechaniczne zostały przeobrażone na wielowymiarową salę gimnastyczną. Warsztaty 

gastronomiczne zostały stopniowo doposażone, zmodernizowano dwie sale konsumpcyjne, co 

umożliwiło prowadzenie zajęć w kierunkach żywienie i usługi gastronomiczne czy kucharz. 

Warsztaty gastronomiczne nie tylko zapewniają szkolenia uczniów, ale również działalność 

usługową przy uroczystościach okolicznościowych na rzecz miasta Kłodzka, a także 

prowadzona jest w ten sposób codzienna stołówka z obiadami dla uczniów, pracowników 

szkoły oraz dla osób postronnych.  

 Szkoła uczestniczy w projekcie „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na 

Dolnym Śląsku 2007-13” w ramach, którego szkoła została dodatkowo doposażona w sprzęt 

do praktycznej nauki zawodu w branży turystycznej, budowlanej, mechanicznej, 

samochodowej, mechaniczno-elektrycznej. W Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości zostały 

zmodernizowane następujących pracownie: 

1. Pracownia programowania, 

2. Pracownia ogólno zawodowa, 

3. Pracownia językowa, 

4. Pracownia obsługi konsumenta w barze, 

5. Pracownia restauracyjna do obsługi konsumenta, 

6. Pracownia dydaktyczna geograficzno-turystyczna, 

7. Pracownia technologii gastronomicznej, 

8. Pracownia podstaw żywienia, 

9. Pracownia obsługi turystycznej 

10. Pracownia spawania i łączenia metali. 
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11. Pracownia hotelarsko-turystyczna. 

W ramach projektu koszt dofinansowania wynosił 651 253,69 zł. 20% dofinansowania musiał 

pokryć organ zarządzający szkołą. KSP musiała przygotować i dostosować szkołę do 

modernizacji pracowni. 

             Drugim projektem, w którym uczestniczyła szkoła, realizowanym w latach 2011-

2014, jest „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. W ramach projektu 

szkoła podnosi jakość i atrakcyjność kształcenia poprzez wyjazdy na wycieczki szkolne, targi, 

kursy, staże, praktyki. 

 

3.3.2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju 

Z historii szkoły 

 

W roku szkolnym 2012/13 przypada 50 rocznica kształcenia zawodowego na kudowskim 

przygraniczu Polski. Rok 1962/63 uważa się za początek powstania szkolnictwa zawodowego 

na tych terenach, ale historia jest trochę bardziej zawiła i burzliwa, niż powszechnie uważano. 

 Kudowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, które powstały w roku 1906, były 

rynkiem pracy dla masy ludzi i miejscem popytu na ukierunkowane zawody. Pierwsze próby 

utworzenia przyzakładowej szkoły dwuletniej przyuczającej do zawodu tkaczy, ślusarzy, a 

nawet mistrzów tkackich zanotowano już w 1946, ale dopiero dwa lata później powstała 

Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego i istniała tylko cztery 

lata. Zakład Przemysłu Bawełnianego zgłaszał zapotrzebowanie na specjalizację swoich 

pracowników. Na wniosek kierownictwa zakładu, w roku 1960, powstało Technikum 

Włókiennicze dla osób dorosłych w trybie zaocznym. Wówczas technikum to ukończyło 15 

osób. Rok później na wniosek Ministra Przemysłu Lekkiego utworzono Zasadniczą Szkołę 

Zawodową o kierunku tkackim i mechanicznym. Klasę pierwszą rozpoczęto w lutym 1962 

roku, jako pięciomiesięczny kurs przygotowawczy. Kurs ukończyło22 uczniów w zawodzie 

ślusarz i 14 uczniów w zawodzie tkacz, którzy zaliczyli egzamin przed Państwową Komisją 

Egzaminacyjną zatwierdzoną przez Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu i dalej 

mogli kontynuować klasę drugą i trzecią. Równolegle szkoła prowadziła nabór do trzyletniej 

ZSZ dla pracujących w KZPW, a w roku szkolnym 65/66 uruchomiono nową specjalność 

murarz przy ZSZ. Na potrzeby zakładów bawełnianych uruchomiono w 1966 roku 

Technikum Włókiennicze, które istniało do 1972 roku. Pierwsza reforma szkolnictwa 

zawodowego dotyczyła roku szkolnego 1967/68, kiedy to zmieniono czasookresnauki w ZSZ 
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z trzech na dwa lata. W kolejnych latach kolejno uruchamiano kierunki ślusarz-mechanik, 

elektromechanik, sprzedawca oraz powstało Średnie Studium Zawodowe o kierunku 

włókienniczym. Zakłady Bawełniane zorganizowały wspólnie z Komendą Ochotniczego 

Hufca Pracy w Wałbrzychu dwuletnią Zasadniczą Szkołę Włókienniczą dla pracujących 

kobiet, w ramach Hufca Pracy. W 1989 roku na potrzeby nowo otwartego oddziału 

szwalniczego w zakładach uruchomiono klasę krawiec-szwacz. W trakcie transformacji 

ustrojowej, kiedy zmieniała się gospodarka, prawo i rynek, a Zakłady Bawełniane przeżywały 

kryzys, produkcja zmalała do tego stopnia, że zrezygnowano z prowadzenia szkoły. W 1990 

roku ogłoszono upadłość i Zakłady zostały zlikwidowane. Pojawiły się próby przeniesienia 

kudowskiego kształcenia zawodowego do placówki w Szczytnej, aby uchronić szkołę przed 

likwidacją.  Jednak tak się nie stało.  

 Podjęto próby ratowania placówki oświatowej poprzez tworzenie nowych typów szkół 

i kierunków kształcenia. Szkoła umożliwiała uczniom odbycie praktyk u miejscowych 

przedsiębiorców. W 1994 roku po połączeniu ZSZ z Liceum Zawodowym i z Średnim 

Studium Zawodowym, Kurator Oświaty w Wałbrzychu nadał placówce nową nazwę Zespołu 

Szkół Zawodowych. W latach 2000/01 szkoła kształciła około 370 uczniów i zostało 

utworzonych 12 oddziałów, jednak widmo niżu demograficznego odbiło piętno na szkole do 

tego stopnia, że liczebność uczniów spadła o połowę, a liczba oddziałów drastycznie 

zmniejszyła się do siedmiu. W wyniku tej sytuacji Starostwo Powiatowe jako organ 

prowadzący podjął decyzję o połączeniu szkoły z Zespołem Szkół Ogólnokształcących. Od 1 

września funkcjonowała nowa szkoła o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących i 

Zawodowych w Kudowie Zdrój. 

 

Obecna sytuacja szkoły i jej otoczenia. 

 

Kudowa-Zdrój jest miastem przygranicznym przy trasie międzynarodowej, położonym w 

dolinie na pograniczu Gór Stołowych i Pogórza Orlickiego. Atutem miasta jest sieć uzdrowisk 

oraz szeroko rozwinięta baza turystyczna. To pozytywnie wpływa na powstawanie kierunków 

kształcenia w szkołach. 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych jest umiejscowiony przy ulicy 

Zdrojowej oraz przy ulicy Głównej. Obydwa budynki są wyposażone w wewnętrzny i 

zewnętrzny monitoring. Szkoła posiadała również trzeci budynek przy ulicy Fabrycznej, ale 

ze względów finansowych obiekt został wyłączony. Od początku roku 2013 funkcjonuje 
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wyremontowana pracownia gastronomiczna i pracownia obsługi konsumenta. Szkoła nie 

posiada internatu. 

  

 

Od 2012 roku na czele szkoły stoi dyrektor, z wykształcenia polonista. Pracę dyrektora 

wspomaga jeden wicedyrektor, który odpowiada za organizację i przebieg pracy nauczycieli, 

pedagoga szkolnego, bibliotekarza oraz kierownika gospodarczego. Do kompetencji 

kierownika gospodarczego należy nadzór nad pracą konserwatora i robotnika do pracy 

lekkiej. Innymi komórkami organizacyjnymi są główna księgowa, której podlega referent ds. 

księgowości, oraz sekretarz szkoły z podległym mu referentem administracyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.6. Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Ogółnokształcących i Zawodowych w 

Kudowie Zdroju 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów organizacyjnych Zespołu Szkół Ogółnokształcących i Zawodowych 

w Kudowie-Zdroju. 
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Struktura organizacyjna szkoły ma charakter liniowy, każdemu pracownikowi 

przyporządkowany jest jeden przełożony wg szczebli zarządzania. 

Bezpośredni nadzór nad nauczycielami sprawuje wicedyrektor, który organizuje im 

pracę dydaktyczno- wychowawczą. Badając zatrudnienie nauczycieli od momentu złączenia 

się Szkoły Zawodowej z Liceum Ogólnokształcącym w roku 2009 można zauważyć, że 

ogólnie tendencja zatrudnienia kadry pedagogicznej jest malejąca. Jedynie rok po „fuzji” 

szkół liczba nauczycieli wzrosła o 20 % do roku poprzedniego, a w następnych latach kolejno 

spadała o 6,67%, a następnie o 17,86%. 

 

Tabela 3.5. Liczba zatrudnionych nauczyciel iw latach 2009/10 – 2012/13 

 

Rok 

Szkolny 

 

Forma 
Zatrudnienia 

Rodzaj 

Umowy o 

pracę 

 

Stopnie awansu 

 

Razem 

Zatrudnienie  

Dyplomowany 

 

Mianowany 

 

Kontraktowy 

 

Stażysta 

 

 

 

2009/ 

2010 

Pełny 

etat 

Nieokreślony 13 8 3 - 24 

Określony      

Zastępstwo      

Niepełny 

etat 

Nieokreślony  1   1 

Określony      

Zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

13 9 3  25 

 

 

2010/ 

2011 

Pełny 

etat 

Nieokreślony 11 9 2  22 

Określony  1   1 

Zastępstwo      

Niepełny 

etat 

Nieokreślony 1 2   3 

Określony 1 2 1  4 

Zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

13 14 3  30 

 

 

2011/ 

2012 

Pełny 

etat 

Nieokreślony 14 7 2  23 

Określony      

Zastępstwo      

Niepełny 

etat 

Nieokreślony 1 1   2 

Określony 1 1  1 3 

Zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

16 9 2 1 28 

 

 

2012/ 

2013 

Pełny 

etat 

Nieokreślony 13 6 1  20 

Określony      

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony  1 1  2 

określony  1   1 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

13 8 2  23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych materiałów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Zawodowych w Kudowie-Zdroju. 
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W ogólnej liczbie zatrudnionej kadry pedagogicznej w ostatnich czterech latach 

szkolnych dominuje zatrudnienie nauczycieli dyplomowanych a następnie mianowanych. 

Nauczyciele kontraktowi w ogólnej liczbie nauczycieli, stanowią w okresie ostatnich czterech 

lat od 7% do 12%. Nauczyciel stażysta pojawił się tylko w roku szkolnym 2011/12 i stanowił 

on 3,57% całej zbiorowości nauczycielskiej Na podstawie tego badania można stwierdzić, że 

szkoła stawia na doświadczenie i wieloletnią praktykę w pedagogicznym zawodzie. Ponadto 

szkoła przede wszystkim zatrudnia na pełny etat. W ostatnich czterech latach pracownicy 

pełnoetatowi stanowili kolejno: 2009/10 – 96%, 2010/11 – 76,66%, 2011/12 – 82,14% i w 

2012/13 – 86,96%. Wskazuje to na to, że szkoła nie ma tendencji zatrudniania na niepełny 

etat, gdyż nauczyciele tzw. „dochodzący” nie angażują się w życie szkoły i nie uczestniczą 

aktywnie w placówce. Niepełnoetatowcy w połowicznej części są zatrudnieni na czas 

określony, chyba że dotyczy to nauczyciela z wykształcenia poszukiwanego, to szkoła 

decyduje się na zatrudnienie na czas nieokreślony, aby zatrzymać takiego pracownika. W 

szkole praktycznie brakuje bazy rezerwowej szkoły, czyli nauczycieli do szybkiej potrzeby, 

tworzonego nowego zawodu, w wyniku turbulentnego otoczenia. 

 

Tabela 3.6. Kierunki Kształcenia w szkole w latach 2008/09 – 2012/13 

Rok 

szkolny 

 

Kierunki kształcenia 

 

Technikum 

 

ZSZ 

 

LO 

 

LP 

 

2008/ 

2009 

 

organizacja usług 

gastronomicznych, 

ochrona środowiska, 

handlowe, 

wielozawodowe: 

mechanik pojazdów 

samochodowych, ślusarz, 

spawacz, stolarz, sprzedawca, 

fryzjer, 

kucharz małej gastronomii, 

cukiernik 

informatyczno-matematyczny, 

humanistyczny,  

przyrodniczy 

 socjalny 

 

2009/ 

2010 

 

organizacja usług 

gastronomicznych, 

ochrona środowiska, 

handlowe, 

wielozawodowy: 

mechanik pojazdów 

samochodowych, ślusarz, 

spawacz, stolarz, sprzedawca, 

fryzjer, 

kucharz małej gastronomii, 

cukiernik 

informatyczno-matematyczny, 

humanistyczny,  

przyrodniczy 

 

 

2010 

/2011 

 

organizacja usług 

gastronomicznych, 

ochrona środowiska, 

handlowe, 

wielozawodowy: 

mechanik pojazdów 

samochodowych, ślusarz, 

spawacz, stolarz, sprzedawca, 

fryzjer, 

kucharz małej gastronomii, 

cukiernik 

informatyczno-matematyczny, 

humanistyczny,  

przyrodniczy 

 



 
 
 

125 
 

 

2011/ 

2012 

 

organizacja usług 

gastronomicznych, 

ochrona środowiska, 

handlowe, 

wielozawodowy: 

mechanik pojazdów 

samochodowych, ślusarz, 

spawacz, stolarz, sprzedawca, 

fryzjer, 

kucharz małej gastronomii, 

cukiernik 

informatyczno-matematyczny, 

humanistyczny,  

 

 

2012/ 

2013 

 

organizacja usług 

gastronomicznych, 

ochrona środowiska, 

wielozawodowy: 

mechanik pojazdów 

samochodowych, ślusarz, 

spawacz, stolarz, sprzedawca, 

fryzjer, 

kucharz małej gastronomii, 

cukiernik  

informatyczno-matematyczny, 

humanistyczny 

 

 

Tabela 3.7. Zestawienie uczniów i oddziałów od lat 2008/9 do lat 2012/13 

 

 
 

 

 
 

Rok 

Szkolny 

LICZBA ODDZIAŁÓW LICZBA UCZNIÓW W DNIU 

KLASYFIKACJI 

 

 
Techniku

m 

 

 
ZSZ 

 

 
LO 

 

 
LP 

 

 

 

LO+ 

LP+ 
SP= 

Dla 

dorosły
ch 

R 

A 
Z 

E 

M 

 

 
Technikum 

 

 
ZSZ 

 

 
LO 

 

 
LP 

 

 

 

LO+ 

LP+ 
SP= 

Dla 

dorosłych 

R 

A 
Z 

E 

M 

2008/ 

2009 

 

4 3 9 --  16    ---  - 

2009/ 

2010 

 

4 3 7 --  14    ---  - 

2010/ 

2011 

 

4     3 6   13    ---  - 

2011/ 

2012 

 

3 3 5 --  11    ---  - 

2012/ 

2013 

 

2 3 5 --  10 26 53 132 --- --- 211 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów szkoły. 

 

 

Kapitał relacyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdrój 

 

Szkoła uruchamiała klasy wielozawodowe i pozyskiwała praktyki w miejscowych zakładach 

pracy i w ten sposób kształciła w siedemnastu zawodach. Postanowiono stworzyć nowe typy 

szkół oraz kierunki gastronomiczne i handlowe. W tym celu wyremontowano pracownie 

dydaktyczne w branży gastronomicznej. Szkoła uczestniczyła w projekcie „Modernizacja 

kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Projekt był współfinansowany ze środków 
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Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła Wyremontowała 4 

pracownie dydaktyczne do kształcenia zawodowego. Są to pracownie branży 

gastronomicznej, tj: 

1. Pracownia technologii gastronomicznej. 

2. Pracownia Podstaw żywienia. 

3. Restauracja do nauki obsługi konsumenta. 

4. Pracownia ogólno-dydaktyczna w kształceniu zawodowym. 

Jednostka edukacyjna współpracowała z Wyższą Szkołą Turystyki Choceniu w 

Czechach (StředníŃkoluCestovního Ruchu w Choceniu). Partnerska współpraca polegała na 

wspólnych działaniach, które owocowały wymianą doświadczeń zawodowych, językowych i 

ekologicznych. Podpisany projekt o współpracy transgranicznej wpłynął na dwustronną 

współpracę o charakterze kulturalnym, turystycznym oraz rekreacyjno-sportowym. 

Szkoła dysponuje bogatym księgozbiorem i utworzono w bibliotece Multimedialne 

Centrum Informacji. Centrum jest ogólnodostępne i w ten sposób promuje szkołę i przyciąga 

potencjalnych przyszłych uczniów. 

Kudowa-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym, atrakcyjnym turystycznie i dlatego w 

regionie rozwinęła się sieć hoteli. Ta baza hoteli, uzdrowisk i pensjonatów jest 

wykorzystywana przez szkołę do organizowania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.  

 

 

3.3.3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku 

Z historii szkoły 

 

Pierwsze próby umiejscowienia szkoły sięgają maja 1855 roku
206

, kiedy to siostry zakonne 

chciały uzyskać pozwolenie na otwarcie szkoły ludowej w Kłodzku, jako drugiej filii zakonu. 

Pierwsza filia była prowadzona w Wilkanowie jako szkoła dla dziewcząt. Oficjalne 

pozwolenie na otwarcie szkoły w Kłodzku siostry otrzymały od ówczesnej władzy w 1857. 

Rok później dołączona została „Wyższa Szkoła Córek”. 

 Dzieje szkoły charakteryzowały się burzliwością w zależności od otoczenia. Na 

początku szkoła przeżywała rozkwit, charakteryzujący się wysoką zdawalnością na 

                                                           
206

Aus der Caritasarbeit In der GrafschaftGlatz in VerbindungmehrererMitarbeiterherausgegeben von Polykarp 

Niestroj, Rhenania – VerlangTh.P.Braun, Dϋsseldorf, 1929r– z tłumaczenia języka niemieckiego – „Z prac 

Caritasu w hrabstwie kłodzkim”- fragment publikacji z roku 1929 przedstawiającego historię katolickiej szkoły 

sióstr ubogich oraz zakładu sierot w Kłodzku, których siedziba mieściła się w dzisiejszym obiekcie Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku i które działały tamże od roku 1855 do wybuchu II wojny światowej. 
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egzaminach zewnętrznych. W późniejszych czasach szkoła funkcjonowała w niekorzystnym 

otoczeniu politycznym, które przejawiało się walką pomiędzy rządem pruskim a kościołem 

katolickim. Konfliktspowodował  utrudnianie a następnie stopniowe wygaszanie dalszej 

działalności szkoły. W 1878 roku szkoła została rozwiązana. 

 Po walkach kulturowych, w warunkach spokojnego otoczenia politycznego, w 1909 

roku ponownie utworzono „Szkołę Córek” dla 106 uczennic. Szkoła cieszyła się tak wielką 

popularnością w otoczeniu społecznym, że rok później szkoła liczyła 150 uczennic. 

Ówcześnie szkoła mieściła się w budynku przy ulicy Frankensteiner – Strabβe (obecna nazwa 

Łukasińskiego) a w 1911 roku została przeniesiona na ulicę Gartenstraβe (obecnie Bohaterów 

Getta). Szkołę umiejscowiono w nowym budynku, na gruntach należących do Katolickiego 

Zakładu Sierot. Kuratorium tego zakładu zorganizowało dziesięcioklasową „Szkołę Córek”, 

którą trzy lata później przemianowano na Katolicką Wyższa Szkołę dla dziewcząt na 

poziomie liceum. W rozbudowanym Oberlyzeum, 18 uczennic w 1928 roku ukończyło liceum 

z pozytywnie zdaną maturą. Ówcześnie niemiecka edukacja w „Oberlyzeum” trwała 13 lat. 

Po ukończeniu klasy szóstej otrzymywało się świadectwo Liceum lub można było 

kontynuować następną klasę siódmą. Po całkowitym ukończeniu Oberlyzeum, czyli po 13 

latach, i z oceną pozytywną na egzaminie maturalnym dziewczyny mogły kontynuować 

naukę na uniwersytetach, na wyższych szkołach handlowych, technicznych oraz w szkołach 

dostępnych dla chłopców. W ówczesnym czasie, mężczyźni mieli łatwiejszy dostęp do szkół, 

po ukończeniu realnego gimnazjum i zdanym egzaminie maturalnym. 

 W roku 1926, za zgodą ministra, szkołę przemianowano na „Theresianum”
207

. 

Wówczas szkoła liczyła 322 uczennice, które uczęszczały do dwunastu klas. W większości 

kadra pedagogiczna posiadała wyższe wykształcenie. Od 1912 roku przy szkole istniał 

internat z 62 podopiecznymi oraz Szkoła Rękodzielnicza dla dorosłych dziewcząt. Szkoła ta 

przyuczała do praktycznych umiejętności w zakresie robót ręcznych, użytecznych w 

gospodarstwie domowym i związanych z cerowaniem, poprawkami, przeróbkami prostych 

fragmentów odzieży, wykonaniem rzeczy bieliźnianych, samodzielnym sporządzaniem form, 

kroju oraz projektowaniem ozdób odzieży. Poprzez zajęcia dziewczęta były przygotowywane 

w katolickim duchu do wypełniania zadań i obowiązków życiowych. Początkowo zajęcia 

były prowadzone przez członkinie „Elisabethverein”, później przez wykształconych 

nauczycieli. 

                                                           
207

 „Theresianum” – katolickie liceum, przedszkole i Szkoła Rękodzieła Sióstr Ubogich w Kłodzku 
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W okresie międzywojennym, w otoczeniu niesprzyjającym politycznie, pod naciskiem 

funkcjonariuszy partyjnych, liczba uczennic drastycznie zaczęła spadać, aż do całkowitej 

likwidacji szkoły w roku 1939, kiedy to gestapo zajęło budynki szkoły. Rok po zakończeniu 

II wojny światowej, w budynkach szkoły utworzono Liceum Pedagogiczne kształcące 

przyszłych nauczycieli na potrzeby ówczesnego zapotrzebowania Kłodzka. Jednak w wyniku 

turbulencji otoczenia, w latach 60 dwudziestego wieku, w wyniku rozwoju szkolnictwa 

średniego i wyższego, zdecydowano się na szkolnictwo zawodowe. W 1965 roku przy 

Liceum Pedagogicznym powstała Szkoła Rzemiosł Budowlanych
208

, kształcącą młodzież w 

dwóch specjalnościach: murarz i malarz budowlany. Rok później utworzono Technikum 

Przemysłowo-Pedagogiczne oraz Technikum Budowlane dla pracujących. W wyniku swojego 

rozwoju szkoła napotykała na trudności kadrowe i organizacyjno-lokalowe. Nastąpiła 

reorganizacja pomieszczeń na praktyczną naukę zawodu oraz zaopatrzono się w materiały i 

pomoce dydaktyczne do nauki zawodu. W wyniku reformy szkolnictwa zawodowego, która 

dotyczyła roku szkolnego 1967/68, zmieniono czasookres nauki w Zasadniczej Szkole 

Budowlanej z trzech na dwa lata. W 1969 roku Zasadnicza Szkoła Budowlana liczyła 20 

oddziałów, w specjalnościach: murarz, malarz budowlany, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, 

monter wewnętrznych instalacji budowlanych oraz Technikum Budowlane dzienne i 

wieczorowe, o specjalności budownictwo ogólne. Liceum Pedagogiczne zostało stopniowo 

wygaszane aż do 1970 roku. W ramach praktycznej nauki zawodu, powstał budynek 

warsztatów szkolnych jako samodzielna jednostka szkoleniowo-produkcyjna, z jednej strony 

na własnym rozrachunku gospodarczym, a z drugiej szkoląca i udoskonalająca umiejętności 

zawodowemłodzieży, nie tylko na potrzeby miasta Kłodzka, ale także sąsiadujących 

miejscowości. Na potrzeby rynku pracy otwarto nowy typ szkoły, czyli Policealne Studium 

Zawodowe, o specjalności prefabrykacja budowlana. W wyniku widocznego rozkwitu szkoły, 

Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu w 1975 roku zmieniło nazwę szkoły na 

Zespół Szkół Budowlanych. 

W efekcie stopniowego rozwoju w roku 1990 szkoła liczyła 593 uczniów. W 1999 

roku, w wyniku reformy oświaty, powstały gimnazja i przekształcono wiele szkół średnich. W 

Zespole Szkół Budowlanych powołano Liceum Profilowane i Liceum Ogólnokształcące, a w 

konsekwencji znowu zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w 

Kłodzku.  

 

                                                           
208

 M. Fornalski „Zespół Szkół Budowlanych im. Prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku” – informator, 

Kłodzko, 1978 r. 
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Obecna sytuacja szkoły i jej otoczenia 

 

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 mieści się przy ulicy Bohaterów Getta w Kłodzku. Jej 

siedziba wpływa na jej atrakcyjność i wybór przez gimnazjalistów i ich rodziców na dalszą 

kontynuację nauki. W regionie kłodzkim bardziej rozpoznawana jest jako „budowlanka”, 

która została po poprzedniej jej nazwie. Na bazę szkoły składają się dwa neobarokowe 

budynki szkolne o odpowiedniej sygnaturze A i B oraz internat i hala sportowa. Budynek C 

został zbudowany przez nauczycieli i uczniów szkoły w 1976 roku na Warsztaty Szkolne. 

Budynek składający się z parteru i pierwszego piętra został przeznaczony na pracownie zajęć 

praktycznych z zakresu: stolarstwa, betoniarstwa, malarstwa, zbrojarstwa, tapeciarstwa, 

renowacji zabytków architektury, terenów zielonych, instalacji budowlanychZ czasem 

przekształcono obiekt na pracownię informatyczną, przedmiotów zawodowych, języków 

obcych, biologii, religii i języka polskiego oraz umieszczono pokój nauczycielski i bibliotekę 

pedagogiczną. W podpiwniczeniu budynku umieszczono siłownięi pracowniezajęć 

praktycznych. Cały budynek przystosowano dla osób niepełnosprawnych w ramach klas 

integracyjnych w Liceum Ogólnokształcącym. W budynku A utworzono filmową salę 

umożliwiającą projekcję techniką cyfrową. W budynku B powstała druga siłownia oraz dwie 

pracownie informatyczne, biologiczne i językowe. 

W czasie powodzi w 1997 roku szkoła pełniła rolę bazy lokalowej, w której 

zamieszkiwało kilkudziesięciu powodzian, w ramach społecznej akcji pomocy 

poszkodowanym powodzianom. 

W 2002 roku na terenie szkoły rozpoczęła krótkotrwale funkcjonowanie filia 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz działające do dnia dzisiejszego Powiatowe Centrum 

Doskonalenia Kadr oraz Biblioteka Pedagogiczna. 

Na czele szkoły stoi dyrektor, który ma do pomocy dwóch vice-dyrektorów z 

podległym mu referentem administracyjnym. 

 Struktura organizacyjna szkoły ma charakter liniowy, każdemu pracownikowi 

przyporządkowany jeden przełożony wg szczebli zarządzania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

130 
 

DYREKTOR 

SZKOŁY 

Wicedyrektor 

Wicedyrektor 

 

Nauczyciele 

 

Pedagog szkolny 

Bibliotekarz 
Kierownik 

gospodarczy 

Konserwator Robotnicy do pracy 
lekkiej 

Główna  

księgowa 

Referent ds.  

księgowości 

Sekretarz  

 Szkoły 

Referent 
administracyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.7. Schemat organizacyjny Zespołu SzkółZawodowych nr 1w Kłodzku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów organizacyjnych Zespołu SzkółZawodowych nr 1 w Kłodzku. 

 

 W latach szkolnych 2008/9 do 2012/13 liczba nauczycieli utrzymywała się na 

zbliżonym poziomie. W szkole jest tendencja do zatrudniania w szczególności nauczycieli 

dyplomowanych i stanowi to przedział od 36.07% do 43,55%zbiorowości nauczycielskiej, w 

zależności od badanego roku. 
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Tabela 3.8. Liczba zatrudnionych nauczycieliw latach 2008/09 – 2012/13 

 

Rok 

Szkolny 

 

Forma 

zatrudnienia 

Rodzaj 

Umowy o  

pracę 

Stopnie awansu  

Razem 

Zatrudnienie Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta 

 

 

 

2008/ 

2009 

Pełny 

etat 

nieokreślony 19 22 10  51 

określony    2 2 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony      

określony 3 4 1  8 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

22 26 11 2 61 

 

 

2009/ 

2010 

Pełny 

etat 

nieokreślony 23 17 11  51 

określony    1 1 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony      

określony 3 4 2  9 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

26 21 13 1 61 

 

 

2010/ 

2011 

Pełny 

etat 

nieokreślony 25 19 12  56 

określony    2 2 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony      

określony 2 2   4 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

 wg awansu 

27 21 12 2 62 

 

 

2011/ 

2012 

Pełny 

etat 

nieokreślony 23 18 12  53 

określony    3 3 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony      

określony 2 2   4 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

25 20 12 3 60 

 

 

Pełny 

etat 

nieokreślon

y 

21 18 12  51 
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2012/ 

2013 

określony    3 3 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślon

y 

     

określony 2 2   4 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

23 20 12 3 58 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych materiałów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Kłodzku. 

 

 Szkoła dąży do zatrudniania nauczycieli na czas nieokreślony na pełny etat. W latach 

szkolnych 2008/09 i 2009/10 stanowiło to 83,61%osób w stosunku do całej zbiorowości 

nauczycielskiej, a w kolejnych latach wynosiło 90,32%, 88,33% i 87,93%. W badanym roku 

2010/11 największy był wskaźnik zatrudnienia nauczycieli na czas nieokreślony, z pełnym 

pakietem godzin. Nauczyciele tzw. Dochodzący, czyli z niepełnym wymiarem godzin, są 

zatrudnieni na czas określony i stanowi to przedział od 6,80% do 14,75% w stosunku do całej 

zbiorowości nauczycielskiej. Wyjątek stanowią nauczyciele stażyści, którzy mają pełny 

wymiar godzin, ale ustawowo
209

muszą być zatrudnieni na czas określony. 

Potoczna nazwa „budowlanka” ZSP nr 1 w Kłodzku wzięła się od zawodów 

kształcenia, które istniały od 1965 roku. Szkoła tradycyjnie do dnia dzisiejszego kształci w 

zawodach budowlanych w Technikum, podobnie jak w ZSZ.W trakcie ostatnich badanych 

pięciu lat lista zawodów w Technikum charakteryzowała się powtarzalnością, z małymi 

„kosmetycznymi” zabiegami. W roku szkolnym 2010/11 pojawił się technik logistyk i technik 

ochrony środowiska. W 2009/10 w ZSZ technik murarz, a rok później technik 

robótmurarskich. Liceum Ogólnokształcące z profilem ogólnym utworzono z myślą o klasach 

integracyjnych, do których została przystosowana szkoła pod względem technicznym. 

 

Tabela 3.9. Kierunki Kształcenia w ZSP nr 1 w Kłodzku w latach 2008/09 – 2012/13 

 

Rok 

szkolny 

Kierunki kształcenia 

 

Technikum 

 

ZSZ 

 

LO 

 

LP 

LU 

dla 

dorosłych 

LO 

Dla 

dorosłych 

 

SP 

 

2008/2009 

 

1.Budowlane 1. Malarz- 

tapeciarz 

1.Ogólny 1.Zarządza

-nie 

informacją 

 

1.Ogólny 1.Ogólny 1.BHP 

2. Budowlane 

 

 

                                                           
209

Ustawaz dnia 26 stycznia 1982 rokuKarta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r, nr 97, poz. 674. 
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2009/2010 

 

1.Budowlane 1. Malarz- 

tapeciarz 

2. Murarz 

1.Ogólny 

 

1.Zarzą- 

dzanie 

informacją 

 

1.Ogólny 1.Ogólny 1.BHP 

2. Budowlane 

 

2010/2011 

 

1.Budowlane 

2. Logistyki 

3.Ochrony 

środowiska 

1. Malarz- 

Tapeciarz 

2. Murarz 

3. Murarz 

tynkarz 

1.Ogólny - 1.Ogólny 1.Ogólny 1.BHP 

 

 

 

 

 

 

 

2011/2012 

 

1.Budowlane 

2. Logistyki 

3.Ochrony 

środowiska 

1. Murarz 

– 

tynkarz 

2. Murarz 

1.Ogólny - 1.Ogólny 1.Ogólny  1. BHP 

2. Logistyka 

 

2012/2013 

 

1.Budowlane 

2. Logistyki 

3.Ochrony 

środowiska 

1. Murarz -

Tynkarz 

2. Murarz 

1.Ogólny 

 

 

- 1.Ogólny 1.Ogólny  1. Logistyka 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych materiałów ZSP nr 1w Kłodzku. 

 

Liceum Profilowane z profilem zarządzanie informacją samoistne wygasło w ZSP w 

roku szkolnym 2010/11, a ostatecznie znowelizowana ustawa o systemie oświaty
210

, która 

wprowadziła zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego, od 1 września 2012 roku zniosła 

licea profilowane. 

W roku szkolnym 2012/13 naukę rozpoczęło 583 uczniów. Badając liczbę uczniów w 

ciągu ostatnich pięciu lat można stwierdzić, że ogólnie tendencja jest malejąca.  Badając rok 

2009/10 w stosunku do 2008/09 liczba uczniów zmalała o 17,28%, a w następnych latach 

kolejno o 10,73% i 10,26%.. Tylko w ostatnim badanym roku liczba uczniów wzrosła o 

4,11%. 

 

Rysunek 3.8. Zestawienie uczniów od lat 2008/9 do lat 2012/13 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów ZSP nr 1 w Kłodzku. 

                                                           
210

 Zgodnie ze zmienioną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw – Dz. U. Nr 205, poz. 1206. 
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Porównując dane całej zbiorowości uczniów do liczby uczniów w technikum sytuacja jest 

odwrotna. Liczba uczniów w technikum ma tendencję rosnącą. Wprawdzie w roku szkolnym 

2009/10 w porównaniu do roku 2008/09 liczba uczniów zmalała o 10,76%, ale w następnych 

latach drastycznie wzrosła kolejno o 27,02%, 25,79% i 19,78%. Zależność między ogólną 

liczbą uczniów do liczby uczniów w technikum jest odwrotnie proporcjonalna, jedna 

zależność rośnie, a druga maleje. Czynnikiem wpływającym na taką sytuację jest zniesienie 

licea profilowanego oraz malejąca liczba słuchaczy w szkole dla dorosłych. 

 

Tabela 3.10. Zestawienie uczniów i oddziałów od lat 2008/9 do lat 2012/13 
 
 

 

 
 

 

Rok 
szkolny 

 
Liczba oddziałów 

 

 
Liczba uczniów w dniu 

 

 

 

Techni

kum 

 

 

 

ZSZ 

 

 

 

LO 

 

 

 

LP 

 

LO+ 

LP+ 

SP= 

Dla 

doro

słych 

 

R 

A 

Z 

E 

M 

Klasyfikacji 

 

 

Techniku

m 

 

 

ZSZ 

 

 

LO 

 

 

LP 

 

 

 

LO+ 

LP+ 

SP= 

Dla 

dorosły

ch 

R 

A 

Z 

E 

M 

 

2008/ 

2009 

 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

34 

 

 

 

195 

 

 

132 

 

 

191 

 

 

112 

 

 

215 

 

 

845 

 

 

 

2009/2

010 

 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

29 

 

 

174 

 

 

151 

 

 

158 

 

 

38 

 

 

178 

 

 

699 

 

2010/2

011 

 

 

 

9 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

8 

 

 

27 

 

 

221` 

 

 

113 

 

 

118 

 

 

- 

 

 

172 

 

 

624 

 

2011/2

012 

 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

23 

 

 

278 

 

 

102 

 

 

84 

 

 

- 

 

 

96 

 

 

560 

 

2012/2

013 

 

 

 

14 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

24 

 

 

333 

 

 

 

 

97 

 

 

86 

 

 

- 

 

 

67 

 

 

583 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów ZSP nr 1 w Kłodzku. 

 

 Podobną zależność również można zauważyć w ogólnej liczbie oddziałów i liczbie 

oddziałów w technikum. Ta zależność również jest odwrotnie proporcjonalna. Inną 

zależnością jest liczba uczniów i oddziałóww liceum ogólnokształcącym. Tutaj tendencja jest 

spadkowa i corocznie kształtuje się w linii spadkowej kolejno o 17,28%, 25,32%, aż do 
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28,82%. Dopiero w ostatnim badanym roku liczba uczniów wzrosła o 2,38%, czyli linia lekko 

się podniosła. 

 

Kapitał relacyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodzku 

 

Od 1 września 2012 roku, w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy kłodzką Komendą 

Powiatową Policji a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, powstała klasa liceum 

ogólnokształcącego o profilu policyjnym. Oprócz zajęć wynikających z siatki nauczania dla 

liceum ogólnokształcącego, program nauczaniabył wzbogacony o dodatkowe lekcje z 

edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Powstanie klasy 

mundurowej miała wpłynąć na utrzymanie oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym. 

Wynikiem tych działań był lekki wzrost przyjęć uczniów do tej szkoły i utrzymanie 

oddziałów na tym samym poziomie, co w roku poprzednim. 

Szkoła wychodząc naprzeciw swojego otoczenia i uzyskując zgodę swojego organu 

zarządzającego, rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną o oddziały sportowe. W klasach 

sportowych wprowadzono  dodatkowezajęcia z wychowania fizycznego o profilu piłka nożna, 

prowadzone przez trenera piłki nożnej drugiej klasy. Szkoła wykorzystała swoje otoczenie i w 

ramach podpisanej umowy, korzysta z obiektów Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji należących do miasta Kłodzka. 

W latach szkolnych, gdy szkoła nie była przystosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, a stan techniczny utrudniał poruszanie się po szkole wózkiem 

inwalidzkim, pojawił się problem przyjęcia ucznia niepełnosprawnego fizycznie. Pomimo 

problemu dyrektor szkoły, po konsultacji z otoczeniem, chcąc przyjąć ucznia zatrudnił jego 

rodzica jako konserwatora szkoły. Jego praca sprowadzała się również do pomocy swojemu 

dziecku w poruszaniu się sprawnie po szkole. W konsekwencji narodził się pomysł 

przystosowania szkoły na potrzeby osób niepełnosprawnych i tworzenia takich oddziałów. W 

wyniku przystosowania szkoły do osób niepełnosprawnych utworzono Liceum 

Ogólnokształcące z oddziałem integracyjnym. Klasy integracyjne mogą maksymalnie mieć 

tylko 5 osób z orzeczeniami, a oddziały 15 takich osób, dlatego organ zarządzający szkołą 

zezwolił placówce na otwarcie jednego oddziału integracyjnego w Liceum 

Ogólnokształcącym. Swoją decyzję oparł o warunki techniczne szkoły i zapotrzebowanie 

zgłaszane przez uczniów i ich rodziców. Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów o 

potrzebie kształcenia specjalnego w ZSP nr 1 w latach 2010/11 – 2012/13.  
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Tabela 3.11. Zestawienie uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego 20010/11 do lat 2012/13 

 

Rok szkolny 

Liczba uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego 

Uczniowie z 

opiniami 

Uczniowie z 

Orzeczeniami 

Uczniowie z potrzebą 

kształcenia indywidualnego 

2010/2011 10 8 1 

2011/2012 20 13 3 

2012/2013 15 13 6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów ZSP nr 1 w Kłodzku.  

    

Są to uczniowie, którzy po konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagają 

nauczania indywidualnego lub, w zależności od orzeczenia lub opinii, dostosowanego do niej 

nauczania.  

 

3.3.4. Rejonowa Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju 

Z historii szkoły 

Na potrzeby turystyczno-uzdrowiskowego regionu, w 1996 roku na wniosek Kuratorium 

Oświaty i Konsorcjum „Turystyczna szóstka”, organizacji międzygminnej, promującej 

turystykę gmin Kotliny Kłodzkiej, uruchomiono Regionalną Szkołę Turystyczną
211

. W 

ramach nowego programu organizacyjnego nowoprzyjęta kadra pedagogiczna wyjechała na 

praktyki do turystycznych szkół Francji, aby doskonalić się w zawodach turystycznych. W 

nowo otwartych typach szkół Technikum Hotelarskiego oraz Liceum Technicznego o profilu 

turystyczno-hotelarskim przyjmowano najlepszych uczniów z okolicy. Następnie 

uruchomiono nowy zawód, technik organizacji usług gastronomicznych. Od 1996 roku 

organizowano obozy integracyjne. Rok później szkołę nawiedziła powódź, która zniszczyła 

halę sportową. Do 1999 roku organem zarządzającym szkołą było Kuratorium Oświaty w 

Wałbrzychu, a następnie prowadzenie szkoły przejęło Starostwo Powiatowe w Kłodzku.  

W następnych latach przekształcono Liceum Techniczne i Liceum Ogólnokształcące 

na Liceum Profilowane i Szkołę Policealną dla młodzieży w zawodach technik obsługi 

turystycznej. 

W 2004 roku szkoła przeżywała kryzys. Zainteresowanie młodzieży szkołą malało, 

szkoła zaczęła tracić na wizerunku, nawet pojawiła się chęć jej likwidacji ze strony organu 

prowadzącego.  

                                                           
211

 Broszura wydana na 15 lecie Regionalnej Szkoły Turystycznej- 28 październik 2011r. 
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Obecna sytuacja szkoły i jej otoczenia. 

Regionalna Szkoła Turystyczna jest położona przy ulicy Wojska Polskiego w Polanicy-Zdrój. 

Polanica-Zdrój to miejscowość położona u wylotu przełomowej Piekielnej Doliny, przez 

którą przepływa Bystrzyca Dusznicka wpływająca do Nysy Kłodzkiej. Miasto leży na granicy 

Kotliny Kłodzkiej i Gór Bystrzyckich u podnóża Szczytnika w Górach Stołowych. Takie 

piękne położenie geograficzne wpływa na charakter szkoły. Wynikiem są zawody, które 

szkoła uruchomiła od nowego roku szkolnego 2013/14: technik hotelarstwa, technik żywienia 

i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej. Szkoła zaadoptowała 700m2 

przyziemia na sale dydaktyczne. W 2010 roku obok RST oraz SP nr 2 powstał kompleks 

boisk „Orlik”, z którego również mogą korzystać osoby postronne z Polanicy i innych 

miejscowości. 

Na czele szkoły stoi dyrektor, który sprawuje swoje obowiązki od 2004 roku. Zgodnie 

z Ustawą o systemie oświaty w KSP dyrektor to dyplomowany nauczyciel. Jest absolwentem 

na Uniwersytecie Gdańskim, z wykształcenia pedagogiem oraz ukończył podyplomowe 

studia z zakresu zarządzania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys3.9. Schemat organizacyjny Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów organizacyjnych Regionalnej Szkoły Turystycznej w 

Polanicy-Zdroju. 



 
 
 

138 
 

Pracę dyrektora wspomaga jeden wicedyrektor, który odpowiada za realizację zadań w 

zakresie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także opiekuńczej szkoły. 

Sprawuje nadzór nad nauczycielami w bibliotece oraz pedagogiem i doradcą szkolnym. 

Inne komórki kierownicze bezpośrednio podporządkowanymi dyrektorowi szkoły to: 

główny księgowy, kierownik gospodarczy oraz główny specjalista ds. pracy i specjalista ds. 

automatyki i sprzętu informatycznego. 

W ramach struktury organizacyjnej szkoły wyodrębniono głównego księgowego, któremu 

przydzielono referenta ds. księgowości, jednego specjalistę do spraw płac oraz sekretarza z 

podległym mu sekretariatem. Chwilowo, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na referenta ds. 

księgowości, w ramach ¼ wakatu zatrudniono pomoc administracyjną do zarchiwizowania  

osiemnastoletnich dokumentów księgowych. 

Kierownik gospodarczy zarządza pionem obsługi szkoły, w tym trzema pracownikami 

obsługi (woźne), konserwatorem, oraz szefem kuchni, intendentem i pomocą kuchenną. 

Pozostałe komórki organizacyjne podległe kierownikowi to dozorca internatu. 

W latach szkolnych 2008/9 do 2012/13 liczba nauczycieli się zmieniała i była to 

tendencja rosnąca. Począwszy od roku szkolnego 2008/09 trend zmieniał się kolejno o 

8,11%,7,50%, następnie o 2,33% i ostatecznie urósł o 22,72%. W szkole jest tendencja do 

zatrudniania w równej mierze nauczycieli dyplomowanych, mianowanych i kontraktowych, i 

to na czas nieokreślony. Szkoła rzadko zatrudnia nowych nauczycieli stażystów. Wynika z 

tego, że szkoła dążyła do zatrudniania swoich doświadczonych, wieloletnich  

pełnoetatowców. Przez trzy kolejne lata szkolne od 2008/09 do 2010/11 sporadycznie 

zatrudniało się nauczycieli tzw. „dochodzących”. Wynika to stąd, iż ci nauczyciele stanowili 

w pierwszym badanym roku 16,20%, następnie 15% i 13,96%społeczności nauczycielskiej. 

Dopiero w latach następnych, tj. roku szkolnym 2011/12, liczba niepełnoetatowców 

drastycznie zwiększyła się o 40,91%, a w ostatnim badanym roku o 33,34%. 

 

Tabela 3.12. Liczba zatrudnionych nauczycieli w latach 2008/09 – 2012/13 

Rok 

Szkolny 

Forma 

zatrudnienia 

Rodzaj 

umowy o 

pracę 

Stopnie awansu Razem 

Zatrudnienie 
Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta 

 

 

 

2008/ 

2009 

Pełny 

etat 

nieokreślony 7 12 10  29 

Określony 1   1 2 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony 1 2 2  5 

określony  1   1 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

9 15 12 1 37 
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2009/ 

2010 

Pełny 

etat 

nieokreślony 10 11 11  32 

określony 1   1 2 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony 2 1 2  5 

określony  1   1 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

13 13 13 1 40 

 

 

2010/ 

2011 

Pełny 

etat 

nieokreślony 10 13 13  36 

określony 1    1 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony 2 1 2  5 

określony  1   1 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

13 15 15  43 

 

 

2011/ 

2012 

Pełny 

etat 

nieokreślony 8 11 7  26 

określony      

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony 4 5 7  16 

określony 1 1   2 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

13 17 14  44 

 

 

 

 

2012/ 

2013 

Pełny 

etat 

nieokreślony 11 17 7  35 

określony  1   1 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony 4 3 1  8 

określony 4 3 3  10 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

19 24 11  54 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych materiałów Regionalnej Szkoły Turystycznej w 

Polanicy-Zdroju. 

 

 Od roku szkolnego 2013/14 uruchomione zostały trzy klasy technikum o zawodach:  

- technik hotelarstwa, 

- technik organizacjiusług gastronomicznych, 

- technik obsługi turystycznej 

 W trakcie ostatnich pięciu lat zawody kształcenia charakteryzowały się 

powtarzalnością, z kosmetyczną zmianą w roku szkolnym 2009/10, kiedy to technik obsługi 

turystycznej został przeniesiony ze zlikwidowanej szkoły policealnej do technikum. 

 

Tabela 3.13. Kierunki Kształcenia w RST w Polanicy-Zdrojuw latach 2008/09 – 2012/13 

 

Rok 

szkolny 

Kierunki kształcenia 

 

Technikum 

 

SP 

 

2008/2009 

Technik hotelarstwa, 

Technik organizacjiusług gastronomicznych 
Technik obsługi turystycznej 

 

2009/2010 

 

Technik hotelarstwa, 

Technik organizacjiusług gastronomicznych, 

Technik obsługi turystycznej  

- 
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2010/2011 

 

Technik hotelarstwa, 

Technik organizacjiusług gastronomicznych, 

Technik obsługi turystycznej 

- 

 

2011/2012 

 

Technik hotelarstwa, 

Technik organizacjiusług gastronomicznych, 

Technik obsługi turystycznej 

- 

 

2012/2013 

 

Technik hotelarstwa, 

Technik organizacjiusług gastronomicznych, 

Technik obsługi turystycznej 

- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych materiałów RST w Polanicy-Zdroju. 

 

RST jest to szkoła tradycyjna, która nie zmienia swoich zawodów kształcenia. Nie 

wprowadza żadnych innowacji pedagogicznych ani eksperymentów w kierunkach kształcenia. 

Rezultatem takiego zarządzania jest utrzymująca się na podobnym poziomie liczba uczniów 

w ciągu ostatnich pięciu lat.  

 

Tabela 3.14. Zestawienie uczniów i oddziałów od lat 2008/9 do lat 2012/13 

 

 

 

 

 

 

Rok 

Szkolny 

 

LICZBA ODDZIAŁÓW 

 

 

LICZBA UCZNIÓW  

 

 

 

Technikum 

 

 

Szkoła 

Policealna 

 

 

R 

A 

Z 

E 

M 

KLASYFIKOWANYCH 

 

 

Technikum 

 

Szkoła 

Policealna 

 

R 

A 

Z 

E 

M 

 

2008/2009 

 

 

15 

 

1 
 

16 

 

355 

 

15 
 

370 

 

2009/2010 

 

 

14 

 

- 
 

14 

 

352 

 

- 
 

352 

 

2010/2011 

 

 

14 

 

- 
 

14 

 

391 

 

- 
 

391 

 

2011/2012 

 

 

14 

 

- 
 

14 

 

377 

 

- 
 

377 

 

2012/2013 

 

 

15 

 

- 
 

15 

 

387 

 

- 
 

387 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów RST w Polanicy-Zdroju. 

 

W roku szkolnym 2009/10 liczba uczniów spadła o 4,86%, następnie w roku szkolnym 

2010/11 wzrosła o 11,08%, w następnym roku znowu spadła o 3,58%. W ostatnim badanym 

roku liczba uczniów wzrosła o 2,65%. 

Na podstawie rysunku 3.10 można stwierdzić, że trend liczebności uczniów w szkole 

w ostatnich badanych pięciu latach charakteryzował się koniunkturalnością i cyklicznością. 
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Rysunek 3.10. Zestawienie uczniów od lat 2008/9 do lat 2012/13 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów RST w Polanicy-Zdroju. 

 

Odnotowane w historii RST dwa gwałtowne spadki liczby uczniów w latach 

szkolnych 2009/2010 oraz w 2011/2012 wynikły z powodu turbulentnego otoczenia szkoły. 

 

Kapitał relacyjny w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdrój. 

 

Z okazji 5 rocznicy powstania szkoły odbyła się konferencja „Misja Regionalnej Szkoły 

Turystycznej” na której ustalono, że szkoła powinna funkcjonować na starych założeniach. W 

2004 roku przeprowadzono diagnozę pod kątem turystycznego rynku pracy. Wprowadzono 

nawet program „Rynek turystyczny dla ludzi z otwartą głową”, który miał stworzyć dobry 

wizerunek szkoły. Rok później Rad Pedagogiczna spędziła 3dni w ośrodku szkoleniowym w 

Piechowicach, nie tylko dla integracji, ale także aby wysłuchać oczekiwań pracodawców, po 

czym stworzyli program naprawczy „Budować świadomość ucznia w odpowiedzi na 

oczekiwania pracodawców”. Stworzono pierwsze pracownie na wzór stanowisk pracy w 

zakładach, które miały pokazać uczniom aktywne metody pracy i uczyć wymagań przyszłych 

pracodawców. Takie stymulacyjne lekcje były nagrywane, aby uczniowie mogli zobaczyć 

jakie popełniają błędy w praktyce. 

Wraz za innymi szkołami RST przystąpiła do projektu PIWEQYAL opracowanego 

przez Stowarzyszenie „Wybrani w górach”. W ramach programu uczniowie odbyli 

trzymiesięczne staże jako praktyki w zagranicznych szkołach hotelarskich. 
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We wrześniu 2006 roku wdrożono modułowy program nauczania
212

 – jako nową 

koncepcja funkcjonowania szkoły. Początkowo program ten dotyczył zawodów technik 

hotelarstwa i technik obsługi turystycznej, a z czasem poszerzono ofertę do zawodu technik 

usług gastronomicznych. Na podstawie zdiagnozowanego rynku pracy i zbadaniu oczekiwań 

pracodawcy, szkoła stworzyła wykaz i nazwy jednostek modułowych. Utworzono trzy 

jednostki modułowe z zawartością odpowiednią dla każdego zawodu. Na realizację programu 

modułowego jest przeznaczone 50 godzin podczas 4 lat nauki i jest to ta sama liczba godzin, 

co w przedmiotowym programie nauczania, jednak treść programu modułowego bardzo się 

różni od programu przedmiotowego. Przede wszystkim modułowe kształcenie odbywa się w 

dobrze wyposażonych pracowniach. Uczniowie w grupach 10 – 15-osobowych nabywają 

praktycznych umiejętności zawodu w miejscach przypominających zakład pracy. W trakcie 

realizacji zajęć uczniowie posługują się dwoma zawodowymi językami obcymi stosownym 

do zawodu. Oprócz kompetencji uniwersalnych i zawodowych uczniowie zdobywają 

dodatkowe kwalifikacje barmana lub animatora kultury w placówkach hotelowych. 

Dobrze wyposażone pracownie powstały dzięki dużemu zaangażowaniu szkoły w jej 

otoczeniu. Zaadoptowano 700m2 przyziemia szkoły za zgodą organu prowadzącego i dzięki 

wsparciu Kuratorium Oświaty. Z MEN za pośrednictwem organu prowadzącego otrzymano 

subwencje na częściowe wyposażenie pomieszczeń. Szkoła skorzystała z dofinansowania z 

Programu PIW EQUAL na dalszy zakup wyposażenia. Ostatecznym i najbardziej owocnym 

dofinansowaniem dla RST okazał się udział w projekcie „Modernizacja centrów kształcenia 

zawodowego na Dolnym Śląsku II” W ramach projektu zakupiono wysokospecjalistyczny 

sprzęt i pomoce dydaktyczne do kształcenia młodzieży w branży turystycznej, 

gastronomicznej i hotelarskiej. Szkoła otrzymała ok. 1 mln złotych, w ramach któremu 

powstało 18 nowych pracowni: restauracja dydaktyczna, bar, przyziemna pracownia 

ogólnodydaktyczna, ogólna sala dydaktyczna, recepcja hotelowa, recepcja języka 

francuskiego, pokój hotelowy, pracownia technicznej obsługi konsumenta, pracownie 

nawiązywania i utrzymania kontaktów w językach polskim, niemieckim, francuskim i 

angielskim, pracownia dydaktyczna geografii turystycznej, pracownie podstaw żywienia, 

instruktażu i pokazu gastronomicznego oraz  pokazu kompetencji kluczowych,  a także 

pracownia obsługi turystycznej. 

                                                           
212 Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym 

Śląsku – publikacja Dolnośląskiej Izby Gospodarczej finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13. Nr projektu wnd-pokl.09.02.00-

02-116/108, Wrocław 2010r. str. 91-92 
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Nie zawsze organ prowadzący był otwarty na wszystkie propozycje rozwoju szkoły. 

Mimo chęci współpracy z Wyższą Szkołą Hotelarską i Gastronomii w Poznaniu, Starostwo 

Powiatowe nie wyraziło zgody na skorzystanie z oferty i pomocy uczelni. 

W 2007 roku szkoła przystąpiła do programu Interreg III A Network z Uniwersytetem 

w Dreźnie Katedry Kształcenia Zawodowego. 

 RST wraz ze swoim partnerem, Dolnośląską Izbą Gospodarczą, utworzyli projekt pt. 

„Akademia Branży Hotelarskiej, Restauracyjnej i Uzdrowiskowej – kompleksowe szkolenia 

podnoszące kwalifikacje zawodowe i znajomość języków obcych pracowników”. Projekt był 

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu publicznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Celem projektu było 

podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej 

poprzez organizację szkoleń ukierunkowanych na zdobycie wiedzy branżowej oraz 

doskonalenie posługiwania się językiem obcym. Wynikiem ukończenia szkolenia było 

otrzymanie certyfikatu profesjonalnego pracownika branży hotelarskiej, restauracyjnej i 

uzdrowiskowej lub mistrza gastronomii. Ponadto szkoła ze swoim partnerem opublikowała 

wyniki badań dotyczących rynku pracy oraz oczekiwań przyszłych pracodawców wobec 

szkół w branży hotelarsko-gastronomicznej. Następnie w roku 2010 w ramach partnerstwa 

szkoła rozpoczęła kolejny program UE w celu poprawy jakości kształcenia. Polegało to na 

tym, że 6 nauczycieli RST odbyło praktyki w sieci hoteli Radisson S.A. Celem tych praktyk 

było nabycie praktycznych kwalifikacji z zamiarem przekazania wiedzy i doświadczenia 

przyszłympodopiecznym. 

 W roku 2009 szkoła przystąpiła do projektu „Modernizacja kształcenia na Dolnym 

Śląsku”. W ramach projektu uczniowie  uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych, psychologiczno-pedagogicznych, targach, wyjazdach i innych w wymiarze  

2 tysięcy  godzin pozalekcyjnych. 

 W swojej historii szkoła współpracowała z ponad 150 partnerami w regionie, w Polsce 

i Europie. W 2010 roku nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Zawodową w Wałbrzychu, z 

Dolnośląską Wyższą Szkołą we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Innowacji w Lublinie czy Szkołą 

Hotelarską HOGA w Dreźnie.  
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3.3.5. Zespół Szkól Agrotechnicznych w Bożkowie 

Z historii szkoły 

 

W 2012 roku przypada sześćdziesiąta szósta rocznica utworzenia w Bożkowie placówki 

oświatowej o charakterze rolniczym. Od roku 1946 następował stopniowy rozwój szkoły w 

branży rolniczej, aż do lat 70., w których nastąpił całkowity rozkwit. W szkole uczyło się 

około 1000 uczniów i słuchaczy. Na przełomie lat 80. i 90. w wyniku przemian społeczno-

gospodarczych utworzono nowe kierunki kształcenia – Technikum Żywienia i Gospodarstwa 

Domowego oraz Liceum Agrobiznesu. W grudniu 1998 roku nazwę szkoły Zespół Szkól 

Rolniczych zmieniono na Zespół Szkół Agrotechnicznych, a miesiąc później organem 

prowadzącym przestało być Ministerstwo Rolnictwa. Nowym organem prowadzącym zostało 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, które 12 kwietnia 1999 roku podpisało umowę z Akademią 

Rolniczą we Wrocławiu o utworzenie zaocznych studiów licencjackich o kierunku 

„Zarządzanie i marketing”.  

W latach 2000−2002 stworzono nowe kierunki Szkoły Policealnej. Jednakże reforma 

oświaty od 1.09.2001 r., przemiany społeczno-polityczne i niż demograficzny wywarły 

niekorzystny wpływ na funkcjonowanie szkoły i liczbę uczniów, tak że szkoła była typowana 

do likwidacji. W 2004 roku szkoła przystąpiła do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Instytucji 

kształcących na potrzeby obszarów wiejskich, a od 1 stycznia 2005 roku organem 

prowadzącym szkołę został Samorząd Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. To 

wydarzenie częściowo uratowało szkołę przed likwidacją. Jednak z roku na rok szkoła 

borykała się z coraz liczniejszymi problemami związanymi z niżem demograficznym, reformą 

programu nauczania, położeniem szkoły na uboczu, z dala od miasta, i konkurencyjnymi 

szkołami znajdującymi się w atrakcyjnych miejscach. Stopniowo malała liczba uczniów, 

powodując „kurczenie” się szkoły. Placówka straciła dawną pozycję w rankingach szkół 

średnich, aż do przełomowych wydarzeń. 

 

Obecna sytuacja szkoły i jej otoczenia. 

 

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie (miejscowość w gminie wiejskiej Nowa Ruda) 

jest zlokalizowany na uboczu, z utrudnionym dojazdem, w słabo rozwiniętym gospodarczo 

regionie województwa dolnośląskiego. Jest to szkoła ponadpodstawowa, przygotowująca 
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młodzież do pracy w oferowanych zawodach. Zespół ten, o charakterze regionalnym, 

funkcjonuje w ramach dolnośląskiej sieci szkół. 

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Pozwala to, 

w przeciwieństwie do innych szkół średnich w okolicy, prowadzonych przez Starostwo 

Powiatowe, na większą autonomię. Z kolei ta autonomia zwiększa możliwości oddziaływania 

na jakość pracy poprzez nieograniczony wpływ i elastyczną metodę zarządzania. 

 Według ustawy z 1991 roku
213

 stanowisko dyrektora szkoły powierza organ 

prowadzący szkołę. Kandydata na to stanowisko wyłania się w drodze konkursu. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny może wnieść umotywowane zastrzeżenia w terminie 14 dni 

od przedstawienia kandydata na to stanowisko. W ZSA dyrektor jest wybierany w drodze 

konkursu ogłaszanego przez urząd marszałkowski. Tak wybrany dyrektor jest niezależny 

odStarostwa Powiatowego w Kłodzku czy Urzędu Gminy w Nowej Rudzie. Pozwala to na 

większą swobodę działania w szkole i jej otoczeniu. To władze województwa decydują i 

zapewniają środki na funkcjonowanie szkoły. Kuratorium sprawuje nadzór pedagogiczny. 

Obie instytucje są oddalone od szkoły, co zwiększa niezależność zarządzania organizacją 

oświatową.  

 Pracą szkoły kieruje dyrektor, który odpowiada za prawidłową realizację zadań 

wynikających ze statutu szkoły przed Wydziałem Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego w zakresie organizacyjno-finansowym, a w zakresie merytorycznym przed 

kuratorium oświaty. W ramach szkoły zostały wyodrębnione stanowiska organizacyjne, takie 

jak: dyrektor, wicedyrektor, główny księgowy, sekretarz szkoły i kierownik szkolenia 

praktycznego, które stanowią jednocześnie kierownictwo szkoły. Pozostałe stanowiska pracy 

to: referent ds. kadr i płac, sekretariat szkoły, nauczyciele, (w tym pedagog szkolny), 

bibliotekarz oraz pracownicy obsługi. 

 Organizacja szkolenia praktycznego dla uczniów należała do zadań wicedyrektora 

szkoły. Od września 2011 roku utworzono stanowisko Kierownika Szkolenia Praktycznego, 

który zajął się organizacją praktyk zawodowych. Organizacja pracy dydaktyczno-

wychowawczej należy do zadań wicedyrektora.  

 

 

                                                           
213Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, tekst. jedn. z 2004 r., Dz. U. nr 256, poz. 2572. 
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Rys. 3.11. Schemat organizacyjny ZSA w Bożkowie 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regulaminu Organizacyjnego ZSA w Bożkowie. 

 

 Badając zatrudnienie w latach szkolnych 2008/9 do 2012/13 liczba nauczycieli ma 

ogólnie tendencje rosnącą. Przez dwa kolejne lata rosła o 7,41% i 44,83%, następnie lekko 

spadła o 4,76% i w ostatnim roku znów wzrosła o 7,50%. W szkole najwięcej zatrudnionych 

jest nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Oni stanowią największą grupę wśród całej 

kadry pedagogicznej. Takie zatrudnienie jest wynikiem ustawy Karta Nauczyciela, która 

mówi że „wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia 

awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla: 

1. nauczyciela stażysty − 100%, 

2. nauczyciela kontraktowego − 111%, 

3. nauczyciela mianowanego − 144%, 

4. nauczyciela dyplomowanego − 184% 

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej”
214

. W dobie 

powszechnego oszczędzania, dyrektor szkoły, ratując budżet swojej organizacji, zatrudnia w 

                                                           
214Art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r, nr 97, poz. 674. 
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większości nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Pracownicy ci mają większe 

doświadczenie od stażystów i stanowią mniejsze obciążenie finansowe od nauczycieli 

dyplomowanych. 

 

Tabela 3.15. Liczba zatrudnionych nauczycieli w latach 2008/09 – 2012/13 

 

Rok 

Szkolny 

 

Forma 

zatrudnienia 

Rodzaj 

Umowy o 

pracę 

Stopnie awansu  

Razem 

Zatrudnienie Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta 

 

 

 

2008/ 

2009 

Pełny 

Etat 

nieokreślony 1 5 1  7 

określony   1 2 3 

zastępstwo      

Niepełny 

Etat 

nieokreślony  1   1 

określony 1 9 5 1 16 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

2 15 7 3 27 

 

 

2009/ 

2010 

Pełny 

Etat 

nieokreślony 1 5 2  8 

określony   2 3 5 

zastępstwo      

Niepełny 

Etat 

nieokreślony      

określony 3 7 5 1 16 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

4 12 9 4 29 

 

 

2010/ 

2011 

Pełny 

Etat 

nieokreślony 2 4 8  14 

określony  1   1 

zastępstwo      

Niepełny 

Etat 

nieokreślony  1   1 

określony 5 5 7 8 25 

zastępstwo   1  1 

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

7 11 16 8 42 

 

 

2011/ 

2012 

Pełny 

Etat 

nieokreślony 3 5 9 - 17 

określony   2 1 3 

zastępstwo      

Niepełny 

Etat 

nieokreślony  2 1  3 

określony 3 6 3 3 15 

zastępstwo  1 1  2 

Razem zatrudnienie 6 14 16 4 40 
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wg awansu 

 

 

2012/ 

2013 

Pełny 

Etat 

nieokreślony 5 7 8  20 

określony   2  2 

zastępstwo      

Niepełny 

Etat 

nieokreślony  4 1  5 

określony 3 7 2 4 16 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

8 18 13 4 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych materiałów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w 

Bożkowie. 

 

Umowę stałą na pełny etat w roku 2008/9 posiadało 10 nauczycieli, co stanowiło 

37,04% całego personelu dydaktycznego. W kolejnych latach wzrosło zatrudnienie 

nauczycieli na pełny etat o 30%, a w następnych latach kolejno o 15,4%, 33,3%, a w roku 

2012/13 o 5%.Jest to fundament dydaktyczny szkoły.  

Jednak zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin najpierw utrzymywało się na 

jednakowym poziomie przez dwa lata szkolne 2008/9 i 2009/10, następnie wzrosło o 68,8% w 

roku 2010/11 w stosunku do roku 2009/10, a następnie zmalało o 25,9% w roku 2011/12w 

stosunku do roku poprzedniego. W ostatnim roku wzrosło o 10%. Wynika to stąd, że szkoła 

dąży do zwiększenia liczby pełnoetatowych nauczycieli. Pozostała część to nauczyciele 

zatrudnieni na niepełny etat, tzw.  .„dochodzący”, którzy są zatrudnieni w innych szkołach. 

Powoduje to negatywne konsekwencje dla rozwoju szkoły. Nauczyciele dochodzący nie 

angażują się w życie szkoły i nie uczestniczą w nim w pełni, ponieważ nie pozwala im na to 

czas. Gdy „nauczyciel nie ma jednego etatu, to na przykład łączy ten etat w dwóch szkołach, 

czasami w trzech szkołach. Więc jak on się ma poświęcić uczniom danej szkoły? [….] 

utrudnienia związane z koniecznością podejmowania zatrudnienia w więcej niż w jednej 

szkole przekładają się na spadek jakości kształcenia”
215

. 

 

                                                           
215

R. Garpiel Gimnazjum: Reforma oświaty w soczewce. Skutki przemian systemu edukacyjnego w oczach 

dyrektorów szkół gimnazjalnych [w:] Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, red. M. Niezgoda, Kraków 

2011, str. 299. 
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Rysunek 3.12. Struktura zatrudnionych nauczycieli zależności od umowy o pracę w 

Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie w latach szkolnych 2008/2009−2012/2013. 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych kadrowych w ZSA w Bożkowie. 

 

 

W badanych latach większa grupa nauczycieli na niepełnym etacie była zatrudniona na 

okresową umowę o pracę i stanowiło to przedział 76%- 95% niepełnoetatowców. Ta część 

stanowiła bazę rezerwową szkoły jako szybka reakcja organizacji na elastyczne potrzeby 

turbulentnego otoczenia. 

 Placówka prowadzi kształcenie w następujących typach szkół: 

I. Technikum 4-letnie w zawodach − technik agrobiznesu (klasa mundurowa), 

− technik żywienia i usług gastronomicznych, 

− technik architektury krajobrazu, 

− technik mechanik. 

II. Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 

III. Szkoła Policealna w zawodzie technik turystyki wiejskiej. 
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Tabela 3.16. Kierunki Kształcenia w ZSA w Bożkowie w latach 2008/09 – 2012/13 

 

Rok szkolny 

Kierunki kształcenia 

Technikum ZSZ SP 

 

2008/2009 

 

1. Agrobiznes 

2. Żywienia i gospodarstwa 

domowego 

3. Rolnik 

- 1.Rolnik 

 

 

2009/2010 

 

1. Agrobiznes 

2. Żywienia i gospodarstwa 

domowego 

3. Rolnik 

4. Architektura krajobrazu 

- 1.Rolnik 

2. BHP 

 

 

2010/2011 

 

1. Agrobiznes 

2. Żywienia i gospodarstwa 

domowego 

3. Architektury krajobrazu 

1. Wielozawodowa 1.Rolnik 

2. BHP 

 

 

2011/2012 

 

1. Agrobiznes 

2. Żywienia i gospodarstwa 

domowego  

3. Architektury krajobrazu 

 

1. Wielozawodowa 1.Rolnik 

 

 

2012/2013 

 

 1. Agrobiznes 

2. Żywienia i gospodarstwa 

domowego = Żywienia i usług 

gastronomicznych 

3. Architektury krajobrazu 

4. Mechanik 

1. Wielozawodowa 1.Turystyki wiejskiej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych materiałów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w 

Bożkowie. 

 

Tradycyjny rolniczy charakter szkoły wpłynął na listę zawodów, w których szkoła 

kształci młodzież. Są to zawody rolniczo-pochodne typu technik rolnik, agrobiznes, turystyki 

wiejskiej i architektury krajobrazu.W roku szkolnym 2010/11 pojawił się technik agrobiznesu 

– klasa mundurowa pod patronatem służb mundurowych. W 2011/12 roku powstał technik 

mechanik pod patronem Zakładu Produkcji Automatyki Sieciowej, mieszczącego się w 

Nowej Rudzie-Słupiec. Istnienie szkoły na terenach atrakcyjnych turystycznie wpływało na 

stałą liczebność uczniów w klasach technik żywienia i gospodarstwa domowego. W wyniku 

reformy w zakresie szkolnictwa zawodowego, Rozporządzenie MEN
216

 wprowadziło zmiany 

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Z dniem 1 września 2012 roku technik 

żywienia i usług gastronomicznych powstał z połączenia trzech zawodów: technik żywienia i 

gospodarstwa domowego, technik kucharz oraz technik organizacji usług gastronomicznych. 

W roku szkolnym 2011/2012 do szkoły uczęszczało 296 uczniów. Badając liczbę 

uczniów w ciągu ostatnich pięciu lat można stwierdzić, że ogólnie tendencja jest wzrostowa. 

 

Tabela 3.17. Zestawienie uczniów i oddziałów od lat 2008/9 do lat 2012/13 

                                                           
216

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego- Dz.U. Nr.1. poz 7. 
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Rok 

Szkolny 

 

LICZBA ODDZIAŁÓW 

 

 

LICZBA UCZNIÓW  

KLASYFIKOWANYCH 
     

Technikum 

 

ZSZ 

SP 

Dla Dorosłych 

 

RAZEM 

 

2008/ 

2009 

 

 

8 

 

- 

 

1 

 

9 

 

135 

 

- 

 

- 

 

135 

 

2009/ 

2010 

 

 

10 

 

- 

 

2 

 

12 

 

178 

 

- 

 

48 

 

226 

 

2010/ 

2011 

 

 

11 

 

1 

 

2 

 

14 

 

187 

 

23 

 

63 

 

273 

 

2011/ 

2012 

 

 

11 

 

 

2 

 

1 

 

14 

 

189 

 

45 

 

41 

 

296 

 

2012/ 

2013 

 

 

13 

 

3 

 

1 

 

17 

 

209 

 

68 

 

33 

 

357 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów ZSP nr 1 w Kłodzku. 

 

 Badając rok 2009/10 w stosunku do 2008/09 liczba uczniów wzrosła o 67%, a 

następnie w kolejnych latach o 20,80%, następnie o 8,43% i 20,96%.Porównując liczbę 

ogólną liczbę uczniów do liczby uczniów w technikum oraz do tworzonych oddziałów to 

można stwierdzić, że te zależności są do siebie wprost proporcjonalne i mają tendencję 

rosnącą. 

 

Kapitał relacyjny w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie. 

 

We wrześniu 2007 roku został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Rolniczego 

Centrum Transferu wiedzy i Innowacji w Bożkowie przez ówczesnych przedstawicieli władz, 

tj.: wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego, 

rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prezesa Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Glancensis Ziemi Kłodzkiej oraz starostę Powiatu Kłodzkiego. 

 Obecnie w Bożkowie przebudowano część szkoły i internatu na Rolnicze Centrum. 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Jego całkowita 
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wartość wynosiła prawie 7 milionów złotych, z czego 70% stanowił wkład Unii Europejskiej. 

To Centrum miało stworzyć warunki do prowadzenia działalności innowacyjnej i edukacyjnej 

w branży rolniczej oraz pomagać w pozyskiwaniu i doskonaleniu kwalifikacji zawodowych. 

Szkoła znajdująca się na tym górskim uboczu o kulturze rolnej stała się Centrum transferu i 

przepływu najnowszej wiedzy i technologii z zakresu rolnictwa, kształtowania i ochrony 

środowiska oraz doradztwa rolniczego dopasowanego do możliwości i warunków danego 

regionu. Dodatkowo zadaniem Centrum określono wskazywanie możliwości 

przedsiębiorczości dla społeczności wiejskiej z Dolnego Śląska. W perspektywie szkoły 

dyrektor ma powziąć współpracę strategiczną z wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym. 

Koncepcją tej współpracy byłoby utworzenie oddziałów akademickich pod patronatem tej 

uczelni. Uniwersytet już od dawna opiekuje się tą wiejską szkołą. Współpraca byłaby 

korzystna dla obu stron. Szkoła rozszerzyłaby nabór i oferty edukacyjne w powiązaniu z 

oczekiwaniami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a w zamian stworzyłaby 

oddziały o wysokim poziomie nauczania. Oczywiście placówka dalej kontynuowałaby nabór 

mniej uzdolnionej czy też mniej ambitnej młodzieży, interesującej się branżą rolniczą, 

przyrodniczą, żywieniową czy agrobiznesową. Warunki techniczne po modernizacji szkoły 

pozwalają na utworzenie oddziałów integracyjnych. Ponadto, w warunkach niżu 

demograficznego, będzie to korzystne dla placówki z uwagi na to, że w najbliższym 

sąsiedztwie szkoły znajduje się gimnazjum z oddziałami integracyjnymi.  

 Sposobem na to, aby sprostać wymaganiom otoczenia było utworzenie innowacji 

pedagogicznej – klas służb mundurowych Technikum Agrobiznesu. Uczniowie z tych klas 

uczestniczą w zajęciach obowiązkowych i „do wyboru” (zajęcia sportowe, szkolenia 

medyczne). Zajęcia w tych klasach prowadzą oficerowie służb mundurowych, którzy 

pokazują pracę w policji, straży granicznej, straży pożarnej i w wojsku. Uczniowie ci 

uczestniczą w letnich i zimowych obozach szkoleniowych, ćwiczą na strzelnicy oraz biorą 

udział w innych zajęciach w jednostkach patronackich. W szkole jest opracowany i przyjęty 

przez Radę Pedagogiczną Regulamin Klasy Mundurowej w ZSA w Bożkowie, który reguluje 

zasady rekrutacji, prawa i obowiązki ucznia klasy mundurowej, przepisy dotyczące 

umundurowania, system i zasady nadawania stopni mundurowych. Po ukończeniu szkoły 

uczniowie dostaną certyfikat potwierdzający umiejętności, jako załącznik do świadectwa.  

 Obecnie inną wprowadzaną innowacją pedagogiczną jest stworzenie kierunku technik 

bioinformatyk, jako eksperyment dla nowego zawodu. Kierunek ten przygotowano z myślą o 

uczniach zainteresowanych naukami biologicznymi i matematycznymi.  
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 W ramach innowacyjnego projektu stworzonego przez firmę Ekspert - Sitrsp. z o.o. 

wraz z jej partnerem − Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, od 

września 2011 roku 15 osobowa grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych z 

zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, w celu wprowadzenia praktycznego programu 

nauczania. W ramach projektu uczniowie wyjeżdżali do miejsc, w których stosuje się 

najnowsze technologie z tego zakresu, poznając ich zastosowanie i możliwości wykorzystania 

na terenach ziemi kłodzkiej. 

 Szkoła ma strategię pozyskiwania funduszy poprzez utrzymywanie dobrych 

kontaktów. Uzyskuje środki finansowe od sponsorów, rewanżując im się dyplomami, 

odznakami, medialnymi podziękowaniami i dobrą promocją ich firm. 

  Szkoła przywiązuje dużą uwagę do kontaktów z rodzicami. Poprzez współpracę chce 

nawiązać więź i zaufanie. „Partnerstwo takie wymaga dużego wysiłku, jest efektem 

niełatwych starań i nauczycieli i rodziców, by te wartości wspólnie realizować […]. I tylko 

we wzajemnych partnerskich relacjach mogą one być zredefiniowane w sposób, który 

pozwoli uczynić z nich wartości wspólne”
217

. 

 Przy szkole zostało utworzone Stowarzyszenie Przyjaciół ZSA, które ma na celu nie 

tylko promować szkołę, ale także wspierać edukację rolniczą oraz wszelkie przedsięwzięcia 

edukacyjno - kulturalne, pomagać dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.  

 Dojazd uczniów stanowi jeden z najważniejszych problemów logistycznych szkoły. 

Do tej pory odbywają się rozmowy z władzami Starostwa Powiatowego w Kłodzku o 

rozstrzygnięcie tego problemu, gdyż wyzwanie dla szkoły stanowi niewielka liczba 

autobusów oraz kiepski stan dróg stanowiących dojazd do szkoły. Wyznaczony ranny kurs 

autobusu dowozi uczniów po godzinie 8.00. Po wielu nieefektywnych negocjacjach szkoły z 

nieprzychylnymi władzami powiatowymi, Rada Pedagogiczna na wniosek dyrektora 

uchwaliła późniejszą godzinę rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. W ten sposób uczniowie nie 

spóźniali się na pierwsze lekcje i w konsekwencji problem został rozwiązany.  

 W warunkach ustronnego położenia, niżu demograficznego, reform oświatowych i 

groźby likwidacji, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie wyszedł naprzeciw 

wyzwaniom turbulentnego otoczenia, tworząc własny styl zarządzania. 

 Poprawa wizerunku szkoły w otoczeniu i jakości jej pracy stała się możliwa poprzez 

sprawne i elastyczne zarządzanie tą małą placówką. Ta misja nie byłaby możliwa bez udziału 

                                                           
217 K. Polak, Partnerstwo między nauczycielami i rodzicami a nauczyciel w roli lidera [w:]Przywództwo 

edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, red. S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak, I. Nowosad, Warszawa 2011. 
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dobrze przygotowanej i odpowiednio dobranej zawodowo kadry pedagogicznej. Popularność i 

dobry wizerunek szkoły przychodzi z czasem, po solidnej, wytrwałej współpracy. W wyniku 

tej pracy z roku na rok rośnie zainteresowanie i świadomy wybór szkoły przez uczniów i 

rodziców . 

 

3.3.6. Noworudzka Szkoła Techniczna 

Z historii szkoły 

W wyniku decyzji Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w 4 kwietnia 1946 

roku powstała Dokształcająca Szkoła Zawodowa Przemysłu Węglowego w Nowej Rudzie. 

Była to wówczas mała szkoła, gdyż skupiała 10 nauczycieli przy 105 uczniach w trzech 

gabinetach dydaktycznych. Przedmiotów ogólnokształcących uczyli nauczyciele okolicznych 

szkół, a zawodowych „fachowcy” noworudzkiej kopalni. Pierwsze rekrutacje młodzieży 

tworzyły uczniów z terenów wschodniej i centralnej Polski, zróżnicowanej zarówno pod 

względem wiekowym, jaki intelektualnym. Rok później szkoła zmieniła nazwę na Szkołę 

Przemysłowo-Górniczą Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, a w 1948 roku 

uczęszczało do niej 210 uczniów. Wraz ze zmianą otoczenia, szkoła kolejno, co dwa, trzy 

lata, zmieniała nazwę na Zasadniczą Szkołę Górniczą Ministerstwa Górnictwa, Zasadniczą 

Szkołę Górniczą Ministerstwa Górnictwa Węglowego i na Zasadniczą Szkołę Górniczą 

Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Wiązało się to z turbulentnymi przemianami 

politycznymi w otoczeniu szkoły. Dopiero w roku 1958 sytuacja szkoły się ustabilizowała, 

gdy od ministerstwa szkołę przejęła Kopalnia Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie. Wiązało 

się to z ponowną zmianą nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Górniczą Kopalni Węgla 

Kamiennego „Nowa Ruda” oraz z rozbudową i modernizacją szkoły. Nowy organ 

zarządzający szkołą wpłynął nie tylko na rozwój techniczny szkoły, ale także na liczbę 

kształcących się w niej uczniów, która w roku szkolnym 1963/64 przekroczyła 500 osób. 

Zasadnicza Szkoła Górnicza stała się jedna z najlepszych i najlepiej wyposażonych szkół 

resortowych w kraju. Wzrosła rekrutacja uczniów do tego stopnia, że szkoła w szybkim 

tempie musiała zorganizować internat. Wraz z rozwojem kopalni, rosło zapotrzebowanie na 

pracowników, co w konsekwencji zwiększało nabór do pierwszych klas. Powodowało to 

potrzebę pozyskiwania nowych obiektów. Przekazaną przez kopalnię sztolnię ćwiczebną 

przystosowano do zajęć praktycznych. Następnie wybudowano dużą i bardzo dobrze 

wyposażoną salę gimnastyczną oraz kompleks warsztatowy, w którym zorganizowano kuźnię, 

spawalnię, warsztat mechaniczny i warsztat elektryczny. Szkoła z wydziałem dla pracujących 
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kształciła w zawodach: górnik z technicznej eksploatacji złóż, mechanik maszyn i urządzeń 

górnictwa podziemnego, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, monter układów 

elektronowych i automatyki przemysłowej i elektromonter górnictwa podziemnego. Po 

likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” szkoła otrzymała część pomieszczeń, 

które przekształciła na pracownie przedmiotowe. Pomieszczenia kina „Górnik”, klubu 

sportowego „Piast” zaadaptowano na potrzeby zajęć wychowania fizycznego. 

Po likwidacji kopalni, z dniem 1 września 1978 roku, w wyniku decyzji Kuratora 

Oświaty i Wychowania, powołano szkołę średnią o nazwie Zespół Szkół Górniczych 

Ministerstwa Górnictwa. w skład której weszła Zasadnicza Szkoła Górnicza, Szkoła 

Przysposabiającą do Zawodu, Technikum Górnicze Ministerstwa Górnictwa oraz Średnie 

Studium Zawodowe Ministerstwa Górnictwa z wydziałem dla pracujących. Integracja tych 

placówek bardzo pozytywnie wpłynęła na dalszy rozwój szkoły. Dwa lata później po jej 

powołaniu szkoła liczyła już ponad 1200 uczniów, którzy się kształcili w 40 oddziałach w 17 

pracowniach przedmiotowych. Ponadto szkoła dysponowała nowymi warsztatami szkolnymi, 

boiskiem sportowym, salą gimnastyczną, internatem, biblioteką z czytelnią, bazą 

wypoczynkową w Srebrnej Górze, świetlicą i pomieszczeniem dla kół zainteresowań oraz 

harcówką i Izbą Pamięci Narodowej. Tak bogata baza szkoły wpływała na wysoki rozwój 

szkoły w otoczeniu. 

 Likwidacja Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego spowodowała negatywny wpływ na 

dalszy rozwój szkoły. Zmiany w otoczeniu wymagały zmiany w funkcjonowaniu szkoły. 

Pierwszym krokiem była zmiana Zespołu Szkół Górniczych Ministerstwa Górnictwa na 

Zespół Szkół Zawodowych Państwowej Agencji Węgla Kamiennego, a w 1993 roku na 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Nowej Rudzie. Organem zarządzającym zostało 

Kuratorium Oświaty i Wychowania. Szkoła starała się odejść od zawodów górniczych i 

przekształcić się na zawody bardziej użyteczne w otoczeniu, głównie z dziedziny informatyki 

i przedsiębiorczości. 1 września 2002 roku szkoła znowu zmieniła nazwę na Noworudzką 

Szkołę Techniczną a trzy lata później, w wyniku decyzji nowego organu zarządzającego, 

Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w ramach reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych 

na terenie miasta nastąpiło ponowne połączenie trzech noworudzkich szkół, tj. Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1, zwanego „Zdrojowisko”, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnej nr 2, 

zwanego „Poligraf”, oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej. Od 1 września placówka 

funkcjonowała pod nazwą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie. 
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Obecna sytuacja szkoły i jej otoczenia 

 

Od 1 września 2013 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych za zgodą organu zarządzającego, 

Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ponownie zmienił nazwę na Noworudzką Szkołę 

Techniczną.  

 Noworudzka Szkoła Techniczna jest położona w Nowej Rudzie przy ulicy Stara 

Droga. Nowa Ruda to miasto położone w Sudetach Środkowych u podnóża Gór Sowich nad 

rzeką Włodzice. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym, przy którym krzyżują się 

trasy wojewódzkie. Pod względem liczby mieszkańców jest drugim miastem w Kotlinie 

Kłodzkiej. 

Potoczna nazwa „Górnicza” wiąże się z tradycją szkoły i początkami jej istnienia. W 

skład szkoły wchodzi kilka budynków, które przekazywane są na bieżąco do miasta Nowa 

Ruda 

Na czele szkoły stoi dyrektor, który sprawuje swoje obowiązki od stycznia 2013 roku. 

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, w KSP dyrektor to dyplomowany nauczyciel. Jest to z 

wykształcenia pedagog, który ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania. 

Pracę dyrektora wspomaga jeden wicedyrektor, z wykształcenia informatyk. 

Odpowiada za realizację zadań w zakresie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, a 

także opiekuńczej szkoły. Sprawuje nadzór nad nauczycielami oraz nad specjalistą –

informatykiem. 

Innymi komórkami kierowniczymi bezpośrednio podporządkowanymi dyrektorowi 

szkoły są główny księgowy, kadry, pedagog, sekretariat i kierownik szkolenia praktycznego. 

W ramach struktury organizacyjnej szkoły wyodrębniono  księgowego, któremu przydzielono 

specjalistę do spraw płac. 
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Rysunek 3.13. Schemat organizacyjny Noworudzkiej Szkoły Technicznej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów organizacyjnych Noworudzkiej Szkoły Technicznej. 

 

Kierownik szkolenia praktycznego, jako następna komórka podległa głównemu 

dyrektorowi, zarządza zawodowym pionem szkoły. W pracy wspomaga go nauczyciel 

praktycznej nauki zawodu. 

W roku szkolnym 2013/14 szkoła zatrudnia 41 nauczycieli, w tym na pełny etat na 

czas nieokreślony pracuje 21 nauczycieli dyplomowanych i 8 mianowanych. Pozostali to 

niepełnoetatowcy, w tym na czas nieokreślony 3 dyplomowanych i 3 mianowanych i na czas 

określony jeden dyplomowany i 4 mianowanych. W badanym roku był tylko jeden nauczyciel 

kontraktowy zatrudniony na czas określony w niepełnym wymiarze godzin. Na podstawie 

poniższej tabeli można stwierdzić, że zatrudnienie nauczycieli z roku na rok ma tendencję 

malejącą.  

Tabela 3.18. Liczba zatrudnionych nauczycieli w latach 2008/09 – 2012/13 

 

Rok 

Szkolny 

Forma 

Zatrudni

enia 

Rodzaj 

Umowy o pracę 

Stopnie awansu Razem 

Zatrudnienie Dyplom. Mianow. Kontrak. Stażysta 

 

 

 

Pełny 

etat 

nieokreślony 24 37 17  78 

określony  2 1 1 4 

zastępstwo      
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2008/ 

2009 

Niepełny 

etat 

nieokreślony   1  1 

określony 1 7 3 3 14 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

25 46 22 4 97 

 

 

2009/ 

2010 

Pełny 

etat 

nieokreślony 28 33 10  71 

określony  1 1 2 4 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony 1  1  2 

określony 2 6 3 3 14 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

31 40 15 5 91 

 

 

2010/ 

2011 

Pełny 

etat 

nieokreślony 29 33 7  69 

określony   1 1 2 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony  1   1 

określony 2 6 2 1 11 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

31 40 10 2 83 

 

 

2011/ 

2012 

Pełny 

etat 

nieokreślony 30 25 6  61 

określony  1   1 

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony 3 5 3  11 

określony      

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

33 31 9  73 

 

 

 

 

2012/ 

2013 

Pełny 

etat 

nieokreślony 27 14 1  42 

określony      

zastępstwo      

Niepełny 

etat 

nieokreślony 3 1   4 

określony 4 4 2  10 

zastępstwo      

Razem zatrudnienie 

wg awansu 

34 19 3  56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych materiałów Noworudzkiej Szkoły Technicznej. 
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W roku szkolnym 2009/10 liczba nauczycieli spadła o 6,19% a następnie o 4,40%, 

12,05%, 23,26% i ostatecznie o 26,76%. Przez ostatnie lata nie było zatrudnionych 

nauczycieli stażystów, z roku na rok spadała liczba nauczycieli kontraktowych, a w roku 

2013/14 został tylko jeden i to na czas określony w niepełnym wymiarze godzin. Na 

podstawie liczby zatrudnionych nauczycieli w ostatnich badanych latach można wyraźnie 

stwierdzić tendencję malejącą zatrudnienia w Noworudzkiej Szkole Technicznej kadry 

pedagogicznej. 

 W roku szkolnym 2013/14 placówka prowadzi kształcenie w następujących typach 

szkół: 

I. Technikum 4-letnie w zawodach − technik informatyk, 

− technik hotelarz, 

− technik elektryk, 

− technik pojazdów samochodowych, 

− technik cyfrowych procesów graficznych 

II. Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa w zawodach murarz, mechanik pojazdów 

samochodowych, sprzedawca i monter.
 

 

Tabela 3.19. Kierunki Kształcenia w Noworudzkiej Szkoły Technicznej w latach 2008/09 – 2012/13 

 

Rok szkolny 

Kierunki kształcenia 

Technikum LP LO ZSZ 

 

2008/2009 

 

Technik hotelarstwa, 

Technik informatyk, 

Technik cyfrowy procesów graficznych, 

Technik pojazdów samochodowych, 

Technik poligraf, 

Technik ochrony środowiska, 

Technik ekonomista, 

Technik teleinformatyk, 

Technik mechanik 

Zarządzanie 

informacją 

Ogólny Wielozawodowa: 

murarz 

mechanik 

 

2009/2010 

 

Technik hotelarstwa, 

Technik informatyk, 

Technik cyfrowy procesów graficznych, 

Technik pojazdów samochodowych, 

Technik poligraf, 

Technik ochrony środowiska, 

Technik ekonomista, 

Technik teleinformatyk, 

Technik mechanik 

Zarządzanie 

informacją 

 Wielozawodowa 

murarz,  

mechanik, 

sprzedawca, 

monter 
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2010/2011 

 

Technik hotelarstwa, 

Technik informatyk, 

Technik cyfrowy procesów graficznych, 

Technik pojazdów samochodowych, 

Technik poligraf, 

Technik ochrony środowiska, 

Technik ekonomista, 

Technik teleinformatyk, 

Technik mechanik 

  Wielozawodowa 

murarz, 

mechanik, 

sprzedawca, 

monter 

 

2011/2012 

 

Technik hotelarstwa, 

Technik informatyk, 

Technik cyfrowy procesów graficznych, 

Technik pojazdów samochodowych, 

Technik poligraf, 

Technik ochrony środowiska, 

Technik ekonomista, 

Technik elektryk 

  Wielozawodowa 

murarz, 

mechanik pojazdów 

samochodowych., 

sprzedawca, 

monter, 

 

 

2012/2013 

 

Technik hotelarstwa, 

Technik informatyk, 

Technik cyfrowy procesów graficznych, 

Technik pojazdów samochodowych, 

Technik poligraf, 

Technik ochrony środowiska, 

Technik elektryk 

  Wielozawodowa 

murarz, 

mechanik pojazdów 

samochodowych, 

sprzedawca, 

monter, 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych materiałów Noworudzkiej Szkoły Technicznej. 

  

W ostatnich pięciu lat zawody kształcenia charakteryzowały się powtarzalnością.  W 

roku szkolnym 2010/11 został zlikwidowany technik teleinformatyk i mechanik, a w 2011/12 

roku  technik ekonomista. Powrócono do starego zawodu kształcenia Technik elektryk w 

2011/12, który powielono w roku następnym. Szkoła nie wprowadzała żadnych innowacji 

oraz eksperymentów pedagogicznych. Rezultatem takiego zarządzania jest drastycznie 

spadająca liczba uczniów a wraz z nią liczba oddziałów. 

 W roku szkolnym 2013/14 liczba uczniów wynosiła 331 uczniów, w tym 269 to 

uczniowie Technikum (10 oddziałów) i 62 uczniów w ZSZ (3 oddziały).  

 Badając liczbę uczniów w przeciągu ostatnich pięciu lat można stwierdzić, że 

tendencja jest drastycznie malejąca. W roku szkolnym 2009/10 liczba uczniów spadła w 

stosunku do roku poprzedniego o 16,79%, a w kolejnych latach o 9,72%, 20,36%, 27,65%. 
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Tabela 3.20. Zestawienie uczniów i oddziałów od lat 2008/9 do lat 2012/13 

 

 

 

 

 

 

Rok 

Szkolny 

 

LICZBA ODDZIAŁÓW 

 

 

LICZBA UCZNIÓW 

KLASYFIKOWANYCH 

 

 

 

Technikum 

 

 

 

ZSZ 

 

 

 

LP 

 

 

 

LO 

 

R 

A 

Z 

E 

M 

 

 

 

Technikum 

 

 

ZSZ 

 

 

LP 

 

 

LO 

R 

A 

Z 

E 

M 

 

2008/ 

2009 

 

 

 

24 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

31 

 

 

627 

 

 

78 

 

 

71 

 

 

28 

 

 

804 

 

2009/ 

2010 

 

 

 

21 

 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

27 

 

 

519 

 

 

124 

 

 

26 

 

- 

 

 

669 

 

2010/ 

2011 

 

 

 

18 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

24 

 

 

453 

 

 

151 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

604 

 

2011/ 

2012 

 

 

 

14 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

19 

 

 

357 

 

 

 

124 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

481 

 

2012/ 

2013 

 

 

11 

 

3 

 

- 

 

- 

 

14 

 

272 

 

76 

 

- 

 

- 

 

348 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Noworudzkiej Szkoły Technicznej. 

  

Na podstawie tych danych można stwierdzić, że szkoła drastycznie zaczyna się 

kurczyć, spada liczba uczniów a wraz z nią liczba oddziałów w Technikum. Ogólnie liczba 

tworzonych oddziałów w przeciągu badanych pięciu lat spadła o 54,84%, co bardzo jest 

widoczne w samym w Technikum, gdzie wskaźnik spadło 54,17%. Jeśli chodzi o ZSZ, 

zarówno liczba uczniów jak i liczba oddziałów do roku szkolnego 2010/11 ma tendencje 

wzrostową. Liczba uczniów wzrastała o 37,10%, następnie o 21,77%, a po roku szkolnym 

2010/11 spadła kolejno o 17,88% i ostatecznie o 38,71%.  

 

Kapitał relacyjny Noworudzkiej Szkoły Technicznej. 

Szkoła uczestniczy w projekcie „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym 

Śląsku 2007-13”, w ramach którego szkoła została dodatkowo doposażona w sprzęt do 

praktycznej nauki zawodu w branży turystycznej, budowlanej, mechanicznej, samochodowej 

o mechaniczno-elektrycznej. W NST zostały zmodernizowane następujące 13 pracowni z 

wyposażeniem: 

1. Pracownia obsługi konsumenta w barze i jej wyposażenie, 
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2. Pracownia recepcja hotelowa i jej wyposażenie,  

3. Pracownia technicznej obsługi konsumenta z wyposażeniem,.  

4. Dwie pracownie ogólnodydaktyczne z wyposażeniem, 

5. Pracownia spawania i łączenia metali z wyposażeniem, 

6. Pracownia mechatroniki samochodowej, 

7. Pracownia komputerowego wspomagania projektowania, 

8. Pracownia elektrotechniki, elektroniki i automatyki, 

9. Pracownia wytwarzania elementów konstrukcyjnych, 

10. Pracownia automatyzacji procesów, 

11. Pracownia murarska, 

12. Pracownia urządzeń techniki komputerowej. 

W ramach projektu część kosztów dofinansowania musiał pokryć organ zarządzający szkołą. 

Szkoła musiała przygotować i dostosować szkołę do modernizacji pracowni.  

Drugim projektem, w którym uczestniczyła szkoła, realizowanym w latach 2011-2014 jest 

„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. W ramach projektu szkoła 

podnosiła jakość i atrakcyjność kształcenia poprzez wyjazdy na wycieczki szkolne, targi, 

kursy, staże, praktyki. 

 

3.4. Analiza porównawcza ilości i jakości relacji oraz kanałów komunikacji tych relacji 

na podstawie losowo wybranych szkół zawodowych w Polsce 

 

W celach poznawczych wysłano ankietę do 240 losowo wybranych szkół zawodowych w 

Polsce.  Z każdego województwa wybrano 15 szkół typu technikum. Otrzymano 35 

elektronicznych ankiet na podstawie których wstępnie opracowano tabelę. Tabela 3.21 

ukazuje szkoły zawodowe w Polsce z jej otoczeniem bliskim i  kształtem promocji. 

Tabela 3.21: Zestawienie szkół zawodowych w Polsce. 
 

 

LP 

 

 

NAZWA 

SZKOŁY 

 

 

KIERUNKI 

KSZTAŁCENIA 

 

ORGAN 

PROWA- 

DZĄCY 

LICZBA 

NAUCZY- 

CIELI 

WG. 

AWANSU 

ZAWOD. 

 

FORMA 

ZAJĘĆ 

PRAKTY- 

CZNYCH 

OSOBY 

ODPOWIE- 

DZIALNE ZA 

PROMOCJĘ 

SZKOŁY 

1. ZSP 

Zamość 

Ekonomiczny, Fotografia i 

multimedia, Grafika i poligrafia 

cyfrowa, Handlowy, Hotelarstwo, 

Logistyka, Informatyczny, 

Organizacja  turystyczna, 

Przemysł mody, Technolog,  

Spedytor. Usług fryzjerskich, 

Cukierniczy, Krawiecki, 

Magazynier - logistyk., Piekarz, 

Miasto 

Zamość 

Brak 

Danych 

Szkoła 

Przedsię- 

biorstwa, 

Nauczyciele, 

Pracownicy 
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Sprzedawca 

2. ZSP 

Żnin 

Informatyczny, Żywienie  i usług  

gastronomicznych, Mechanizacja,  

Architektura  krajobrazu, 

Budowlany., Urządzeń i system 

energetyki odnawialnej Operator., 

Ślusarz,  

Starostwo 

Powiatowe 

1  -  S 

1 -   K 

12 – M  

30 – D 

Szkoła 

Przedsię- 

biorstwa, 

Nauczyciele, 

Dyrekcja 

3. ZST 

Słupsk 

Informatyczny, Fotografii i 

multimediów, Technolog drewna, 

Organizacja reklamy, 

Technolog odzieży 

Starostwo 

Powiatowe 

3  -  S 

7 –  K 

8 –  M 

34 – D  

Szkoła, 

Przedsieb. 

Zespół 

Placowek 

Oświat. 

Nauczyciele, 

Dyrekcja, 

Pedagodzy 

4. ZSE-H 

Kołobrzeg 

Ekonomiczny, Informatyczny 

Obsługa  Turystyczna, Hotelarski, 

Żywienie i usługi 

gastronomiczne,Organizacja 

reklamy, 

Starostwo 

Powiatowe 

1 –   S 

9  –  K  

31 – .M  

57 –  D  

Szkoła 

Przedsię- 

biorstwa, 

Dział 

Marketingu i  

Obsługi 

Klientów 

5. ZSZ 

Ozorków 

Ekonomiczny, Informatyczny 

Handlowy, 

Starostwo 

Powiatowe 

1  -  S 

4 -  .K 

6 –  M  

18 – D 

Szkoła 

Przedsie- 

biorstwa, 

Zespół ds. 

Promocji 

6. ZSE-M 

Legnica 

Elektryczny, Elektroniczny, 

Informatyczny , Grafika i  

Poligrafia Cyfrowa. 

Miasto 

Legnica 

na prawach 

powiatu 

0  -  S 

2  –  K 

9  –  M 

31 – D  

Przedsie-

biorstwa, 
Centrum 

Kształcenia 
Praktyczne

go 

Samorząd  

Szkolny 

Pod opieka 

Nauczycieli 

7. ZST 

Kolno 

Mechaniczny, Rolniczy, 

Ekonomiczny, Elektryczny, 

Starostwo 

Powiatowe 

0   – S 

3  – K 

9  –  M 

30 – D 

Szkoła 

Przedsię- 

biorstwa 

Nauczyciele, 

Pedagog, 
Doradca 

zaw.Samorz. 

Szk 

8. ZSG 

Białystok 

Żywienie  i usługi gastronomiczne, 

Kucharski, Cukierniczy 

Kelnerski, 

Miasto 

Białystok 

4  –  S 

7  –  K 

15 – M 

65 – D  

Zakłady 

pracy 

branży 

gastronom

icznej, 

Wszyscy 

9. ZSI 

Kielce 

Informatyka, 

Teleinformatyka, 

Urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej, 

Miasto 

Kielce 

4   – S 

 2  – K 

 6 –  M 

 40 – D 

Przedsie- 

biorstwa, 
Zespół 

nauczycieli, 

Uczniowie 

na targach 

10. ZS nr3 

Szczecin 

Ekonomiczny, Logistyka, 

Grafika i poligrafia cyfrowa 

Procesów graficznych, 

Organizacja reklamy, 

Starostwo 

Powiatowe 

1  –  S 

 5  – K 

 13 – M 

 26 – D 

Szkoła 

Przedsię- 

biorstwa, 

Nauczyciele 

11. ZSHT 

Zakopane 

Hotelarstwo, Ekonomiczny, 

Obsługi turystycznej, 

Informatyczny,  Żywienia i usług 

gastronomicznych, Usługi 

fryzjerskie., Kucharz, Sprzedawca 

Starostwo 

Powiatowe 

1   – S 

3   – K  

 17 – M 

 67 –D 

Przedsię- 

biorstwa, 
Wszyscy  

Nauczyciele 

12. ZSE 

Rzeszów 

Elektroniczny,  Automatyka, 

Informatyka, 

UM 

Rzeszów 

5  – S 

5  – K 

10 – M  

80 – D 

CKP, 

Zakład 

pracy, 

Nauczyciele, 

13. ZST 

Łańcut 

Architektura krajobrazu, 

Pojazdów samochodowych, 

Geodezja, Mechanizacji  

rolnictwa i agrotroniki, 

Powiat 

Łańcuski 

0 – S 

3 – K 

7 –  M 

18 – D 

Przedsię- 

biorstwa, 

PCKPiEZ, 

ZST – 

(technik 

geodeta) 

Dyrektor, 

Komisja ds. 

promocji 

(wybrani 

nauczyciele) 

14. ZST-Z 

Tarnów 

Pojazdów samochodowych., 

Usługi fryzjerskie, Mechanizacja  

pojazdów samochodowych, 

Miasto 

Tarnów 

0  – S 

3  – K 

6  – M 

Przedsię-

biorstwa, 

CKP, 

Nauczyciele 
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24 – D 

15. ZSE 

Mielec 

Ekonomiczny, Obsługa  

turystyczna, Organizacja reklamy, 

Sprzedawca, 

Starostwo 

Powiatowe 

0   – S 

1   – K 

3  –  M  

37  – D 

Przedsięb. Nauczyciele, 

 

16. ZSZ nr1 

Dębica 

Budownictwa, Grafiki i poligrafii 

cyfrowej, Elektroenergetyka, 

Pojazdów samochodowych, 

Mechatronika, Przemysłu  mody, 

Teleinformatyka, Transport 

szynowy, Monter zabudowy i 

robót wykończeniowych  w 

budownictwie, Mechanizacja  

pojazdów samochodowych, 

Monterizol przemysłu , Ślusarz, 

Spawacz, Operator obrabiarek  

elektrycznych, Stolarz, Operator 

urządzeń  przemysłu chemicznych 

Starostwo 

Powiatowe 

0  – S 

0  – K 

9  –  M 

87 – D  

Szkoła 

Przedsię- 

Biorstwa 

Nauczyciele, 

Pedagodzy, 

17. ZSG-T 

Łódź 

Geodezja, Geologia, 

Informatyka, Leśnictwo, 

Samorząd 1  – S 

9  – K 

16 – M 

17 – D 

Przedsię- 

biorstwa 

Urzędy 

Nauczyciele, 

Uczniowie, 

 

18. ZSIŚi M 

Kraków 

Architektura Krajobrazu, 

Ogrodnictwo, Inżynieria 

środowiska i melioracji, 

Urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej, Usługi fryzjerskie 

Organizacja  reklamy, 

Gmina 

Miejska 

Kraków 

0  – S 

4  – K 

24 – M.  

41 – D 

Przedsię- 

biorstwa 

 

Nauczyciele, 

 

19. ZS 

Lubaczów 

Logistyka, Budownictwo 

Geodezja, ,Ekonomiczny, 

Informatyka, Mechanika, 

Powiat 

Lubaczows

ki 

4   –  S 

7   –  K 

17 –  M 

50  – D.  

Przedsię- 

biorstwa, 

Szkoła, 

Dyrekcja, 

Nauczyciele, 

Uczniowie, 

20. ZSCh 

Bydgoszcz 

Analityka ,Fototechnika, 

Cyfrowych  procesów graficznych, 

Procesów drukowania, Ochrony 

środowiska Obsługi turystycznej, 

Fotografii i multimediów,. Grafiki 

i poligrafii cyfrowej 

Starostwo 

Powiatowe 

0 – staż 

5 – kontr.  

15 –  

mian.  

46 – dyp.  

Przedsięb. 

Szkoła, 

 

Nauczyciele, 

Uczniowie, 

 

21. ZSE-O 

Gniezno 

Ekonomiczny, Handlowy, 

Organizacji reklamy, 

Informatyka, Logistyka,  

Sprzedawca, 

Starostwo 

Powiatowe 

2   – S 

8   – K 

14 – M 

35 – D 

Przedsię- 

biorstwa, 

 

Nauczyciele, 

 

22. PZS nr1 

Kościerzyn 

Budownictwo., Hotelarski, 

Obsługi turystycznej, Mechanika 

Chłodnictwa  i klimatyzacji,  , 

Mechatronika ,Informatyka, 

Budownictwo Drogowe, Kelner, 

Kucharz , Kierowca- mechanik, 

Mechanizacja pojazdów 

samochodowych, Pracownik 

pomocy obsługi hotelowej, 

Monter zabudowy i robót w  

budownictwie, Monter sieci, 

Instalator  urządzeń sanitarnych, 

Murarz-tynkarz,  

Starostwo 

Powiatowe 

2 –  S 

12 – K 

8 –  M 

49 – D  

Przedsię- 

biorstwa, 

Szkoła, 

 

 

Dyrekcja, 

Nauczyciele, 

 

23. ZSL 

Wrocław 

Logistyka,  Spedycja, Transport 

kolejowy, Automatyczne 

sterowanie ruchem kolejowym, 

Eksploatacja  portów i terminali, 

Elektroenergetyka  transportu 

szynowego, 

Miasto 

Wrocław 

9  –  S 

13 –  K 

20 –  M  

32  – D 

Przedsię- 

biorstwa, 

 

Zespół ds. 

promocji 

szkoły 

złożony z 

nauczycieli,  
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24. ZSP nr 1 

Bartoszyce 

Ekonomiczny, Handlowy, 

Organizacja reklamy  i sprzedaży. 

Kucharz, Sprzedawca, 

Starostwo 

Powiatowe 

1 – S 

4 – K 

5 –  M 

41 – D 

Przedsięb. 

 
Komisja ds. 

promocji  

złożony z 

nauczycieli,  

25. ZSP 

Drawsko-

Pomorskie 

Organizacja reklamy, Pojazdów 

Samochodowych, Żywienie i 

usług gastronomicznych, 

Hotelarstwa, Mechanizacja, 

Kucharz, Pracownik pomocy 

obsługi hotelowej 

Starostwo 

Powiatowe 

0 – S 

 4 – K  

8 –  M.  

33 – D 

PCKZiU 

Przedsię- 

biorstwa, 

Urzedy, 

 

Dyrekcja, 

Nauczyciele, 

Uczniowie, 

 

26. ZSZ 

Wolsztyn 

Budowlany,  Mechatronik,  

Handlowy,  Logistyka, Urządzeń  

i systemów odnawialnych, 

Informatyka , Ekonomiczny, 

Cukiernik, Kucharz, Fryzjer, 

Mechanik,  Sprzedawca, Stolarz, 

Starostwo 

Powiatowe 

3   – S 

10  – K.  

23 –  M  

47  – D  

Przedsię- 

biorstwa, 

 

Doradca 

zawodowy, 

27 ZSG 

Wrocław 

Kucharz, Hotelarz 

Obsługa turystyczna, 

Żywienie i usług 

gastronomicznych, 

Gmina 

Wrocław 

1 –  S 

6 –  K 

18 – M 

61 – D 

Przedsięb. 

Szkoła,  

w innych 

krajach 

Dyrekcja 

Nauczyciele, 

 

28 ZSP nr 1 

Innowrocław 

Elektronika, Informatyka, 

Analityka, Teleinformatyka 

Technologia żywności, 

Powiat 
Inowrocław 

2 – S 

2 – K 

4 –  M.  

43 – D 

Przedsię- 

biorstwa, 

 

Zespół ds. 

promocji -

Nauczyciele 

29 PZS nr 2 

Wejherowo 

Elektryka, Energetyka, 

Informatyka, Teleinformatyka, 

Elektryka, 

Powiat 
Wejherowski 

0   – S 

18 – K.  

15 – M  

35  – D  

Przedsię- 

biorstwa, 

 

Zespół ds. 

promocji -

Nauczyciele,  

Uczniowie. 

30 ZST 

Września 

Informatyka, Elektromechanika, 

Mechanika  pojazdów 

samochodowych,  Elektryka 

Starostwo 

Powiatowe 

0 – S 

 1 – K 

7 –  M  

33 – D 

Przedsię- 

biorstwa, 

CKP 

 

Zespół ds. 

promocji -

Nauczyciele,  

31 ZSTC KZiU 

Leszno 

Informatyka,  Mechatronika, 

Spedycja,  Pojazdów 

Samochodowych, Przemysłu 

Mody, Elektryka,, Elektronika, 

Miasto 

Leszno 

6 –  S 

18 – K.  

19 – M  

39 – D 

Przedsięb. 

Labo lat 

Polit.Pozn

an. 

Nauczyciele, 

Doradca 

zaw. 

32 ZS nr.1 

Nowy Targ 

Logistyka, Organizacja reklamy, 

Grafik i poligrafia cyfrowa,  

Fotografii i multimediów, 

Przemysłu Mody, Informatyka 

Starostwo 

Powiatowe 

2  – S 

5  – K 

8  – M  

33 – D 

Przedsię- 

biorstwa, 

 

Zespół ds. 

promocji -

nauczyciele, 

33 ZSB 

Olsztyn 

Architektura Krajobrazu, 

Budownictwa., Geodezja, 

Technolog  Drzewa, Urządzeń 

Sanitarnych, Zabudowy i robót 
wykończeniowych  w budownictwie, 
Sieci i urządzeń sanitarnych, 

Stolarz, Drogownictwa, 

Miasto 

Olsztyn 

12 – S 

 20 – K.  

14 –  M 

45  – D 

Przedsię- 

biorstwa, 

Szkoła 

Dyrekcja, 

Nauczyciele, 

 

34 ZSO i Z 

Bolesławiec 

Żywienie i usługi  

gastronomiczne., Ekonomiczny, 

Organizacji reklamy, Hotelarstwa 

Spedycja , Ceramiczny, 

Starostwo 

Powiatowe 

0 –  S 

4 –  K  

5 –  M 

 36 –D 

Przedsię- 

biorstwa, 

Szkoła 

Komisja ds. 

promocji 

szkoły 

złożony z 

nauczycieli, 

35 ZSŁ 

Kraków 

Elektronika, Informatyka, 

Programowanie, Teleinformatyka, 

Telekomunikacja, Elektronika, 

Monter sieci i urządzeń telekom. 

Miasto 

Kraków 

Brak 

danych 

Przedsię-

biorstwa, 

 

Nauczyciele, 

 

RAZEM 224 kierunków kształcenia 10 – Miasto, 
22 - Powiat 

 3 - Gmina 

66  -  Stażystów  
205 -  Kontaktowych 

401 – Mianowanych  

1361 –Dyplomowanych 

2033 – Razem 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet szkół zawodowych w Polsce. 

 Utworzona zbiorcza tabela ukazuje, jak ukształtowana jest promocja obecnych szkół 

zawodowych. Dane wskazują, że we wszystkich szkołach promocją zajmują się nauczyciele. 

Tworzone są komisje bądź zespoły do spraw promocji. Takie organizacje szkolne skupiają 

grupę lub wszystkich nauczycieli danej szkoły. Dodatkową grupą wsparcia mogą być doradcy 

zawodowi, pedagodzy, a nawet dyrekcja. W badanej grupie tylko w dwóch szkołach 

zawodowych promocją nie zajmują się nauczyciele, tj. w ZSZ Wolsztynie za promocję 

odpowiada doradca zawodowy, a w ZSE-H w Kołobrzegu utworzono Dział Marketingu i 

Obsługi Klientów. Ankietowana szkoła nie określiła szczegółowo, czy jest to podmiot 

zewnętrzny, czy grupa nauczycieli. Wszystkie szkoły deklarują, że zajęcia praktyczne lub 

praktyki zawodowe uczniowie odbywaj się w przedsiębiorstwach, 14 badanych jednostek w 

szkołach oraz w trzech przypadkach w Centrum Kształcenia Praktycznego. 

 W badanych ogólnopolskich szkołach zawodowych największą liczbę zatrudnionych 

pedagogów według awansu zawodowego stanowią nauczyciele dyplomowani, stanowi to  

66,95% całej zbiorowości nauczycielskiej, następnie mianowani, których jest 19,72% badanej 

zbiorowości oraz kontaktowi którzy stanowią 10,08% badanej zbiorowości. 3,25% grona 

pedagogicznego stanowią stażyści. 

Na podstawie tabeli sporządzono mapę szkół zawodowych, które w formie 

elektronicznej odesłały ankiety. Jest to 35 placówek oświatowych. Można stwierdzić, że 

spośród 16 województw, największą wolą współpracy wykazały się jednostki oświatowe z 

województw: podkarpackie, małopolskie i poznańskie. 
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Rysunek 3.14 Mapa szkół zawodowych bioracych udział w badaniach ankietowych. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na Dolnym Śąsku cztery szkoły zawodowe wzięły udział w badaniach ankietowych. Udział 

szkół w pozostałych województwach  przedstawia się następująco: 

–  zachodniopomorskie, pomorskie – 3 szkoły zawodowe, 

–  łodzkie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie – 2 szkoły zawodowe, 

–  świętokrzyskie, lubelskie – 1 szkoła zawodowa.  

W czterech województwach żadna szkoła zawodowa nie wzięła udziału w badaniach 

ankietowych, są to województwa: mazowieckie. lubuskie, opolskie, śląskie. Na 240 

wysłanych ankiet odpowiedziało 35 szkół w Polsce, co stanowił 14,58%. Można stwiedzić, że 

szkoły zawodowe w Polsce nie chcą brać udział w badaniach ankietowych. Ponadto niektóre 
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szkoły odpowiadały w ankietach niejednoznacznelub swoimi odpowiedziami wprowadzały w 

błąd badacza.  

 Na podstawie ankiet opracowano diagnozę relacji  szkół zawodowych w Polsce w 

otoczeniu bliskim i dalszym.  Tabela 3..22 obrazuje ilość i jakość relacji szkół z ich 

interesariuszami. 

 

Tabela.3.22.Diagnoza relacji szkół zawodowych  z poszczególnymi interesariuszami. 

 

Lp

. 

 

RODZAJ 

INTERESARIUSZ

A 

 

RELACJE MIĘDZY INTERESARIUSZAMI A 

SZKOŁAMI ZAWODOWYMI OGÓLNOPOLSKIMI 

 

ILOŚĆ RELACJI JAKOŚĆ RELACJI 
mał

a 

średni

a 

Duż

a 

RAZE

M 

Regularn

a 

sporadyczn

a 

uporczyw

a 

RAZE

M 

1. PRZEDSIĘBIORSTWA - 17 18 35 - 4 31 35 

2.  INSTYTUCJE 

PUBLICZNE 

- 19 14 33 27 4 - 31 

3. CKE, OKE - 9 26 35 35 - - 35 

4. ZAKŁAD(OŚRODEK) 

DOSKONALENIA 

NAUCZYCIELI 

 

11 

 

15 

 

3 
 

29 

 

13 

 

15 

 

- 
 

28 

5. MEN 18 12 3 33 13 20 - 33 

6. BIBLOTEKI, DOMY 

KULTURY 

7 16 12 35 22 11 4 33 

7. POLICJA, PSP, 

WOJSKO, STRAŻ 

GRANICZNA 

12 18 4 34 19 14 4 33 

8. WSO 8 4 2 14 4 11 4 15 

9. ORGAN 

NADZORUJACY 

- - 30 30 30 - - 30 

10. KURATORIUM 

OŚWIATY 

1 14 19 34 32 3 - 35 

11. E-BIBLIOTEKI, 

ORGANIZACJE 

WIRTUALNE 

 

18 

 

11 

 

3 
 

32 

 

7 

 

25 

 

4 
 

32 

12. MEDIA, PRASA, 

RADIO 

9 13 11 33 20 14 - 34 

13. ABSOLWENCI 4 21 10 35 19 16 - 35 

14. MOPS 10 17 6 33 19 14 - 33 

15. SZKOŁY 

PODSTAWOWE, 

GIMNAZJA 

(ostatni rok szkolny 

2018/19) 

 

4 

 

15 

 

14 
 

33 

 

26 

 

9 

 

- 
 

35 

16. SZKOŁY ZAWODOWE, 

LICEA 

14 15 6 35 26 9 - 35 

17. STOWARZYSZENIA, 

FUNDACJE 

13 16 5 34 15 20 - 35 

18. KOŚCIÓŁ 13 16 6 35 22 13 4 35 

19. PARTNERZY 

ZAGRANICZNI 

(SZKOŁY) 

 

10 

 

16 

 

7 
 

33 

 

23 

 

10 

 

4 
 

33 

20. KLUBY SPORTOWE, 

BASENY OTWARTE, 

 

12 

 

7 

 

12 
 

31 

 

22 

 

12 

 

- 
 

34 



 
 
 

169 
 

KRYTE  

21. MUZEA, TEATR, KINO 4 20 10 34 19 13 4 32 

22. SĄDY 22 6 3 31 10 22 4 32 

23. LASY PAŃSTWOWE, 

(NADLEŚNICTWA, 

PARKI 

KRAJOBRAZOWE) 

 

27 

 

1 

 

2 
 

30 

 

5 

 

25 

 

4 
 

30 

24. PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA 

 

- 

 

12 

 

21 
 

33 

 

30 

 

3 

 

1 
 

34 

25. RADA RODZICÓW - 5 30 33 35 - - 35 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet skierowanych do szkół zawodowych w Polsce. 

 

Powyższa tabela obrazuje relacje szkół zawodowych w skali kraju z jej 

interesariuszami w kontekście współpracy dobrowolnej i obligatoryjnej, czyli wynikającej z 

aktów prawnych. Nieliczne ankietowane szkoły uwzględniły dodatkowych interesariuszy. Są 

to kolejno: 

1. Komisje przedmiotowe, 

2. Centrum Kształcenia Praktycznego, 

3. Związki zawodowe, 

4. Stowarzyszenie absolwentów, 

5. Spółdzielnia uczniowska, 

6. Szkolny Ośrodek Kariery, 

7. Wolontariat, 

8. Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 

9. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej, 

10. Leśny Park Kultury i Wypoczynku, 

11. Oczyszczalnia Kapuściska, 

12. Muzeum Mydła i Historia Bruduw Bydgoszczy, 

13. Centrum Targowe Pomorza i Kujaw, 

14. Centrum Druku i Fotografii Cyfrowej, 

15. Samorząd wychowanków w internacie, 

16. Uczelnie wyższe. 

Na podstawie ankiet badanych szkół zawodowych w Polsce można stwierdzić, że ich 

jakość relacje z uczelniami jest na poziomie regularnym a ilość na dużym poziomie. 

Współpracujące uczelnie ze szkołami to: Politechnika Świętokrzyska, Wyższa Szkoła 

Gospodarki, Politechnika Poznańska. 

 

 



 
 
 

170 
 

3.5.Analiza porównawcza rozwiązań systemowych w wybranych państwach 

System szkolnictwa w Niemczech 

Struktura systemu szkolnictwa niemieckiego ma zbliżoną budowę do struktury szkolnictwa w 

Stanach Zjednoczonych
218

. Federacyjne Niemcy składają się z 16 krajów związkowych, 

nazywanych Landami, z których każde posiada swoją konstytucję i szeroką autonomię. 

Nadzór nad oświatą sprawują poszczególne kraje związkowe, czyli Landy. Państwo, czyli 

Bunt, jedynie odpowiada ustawowo za ramy prawne w zakresie oświaty i za szkolnictwo 

wyższe
219

. Rezultatem takiego podziału oświaty jest różny program nauczania i efekty 

kształcenia.  

 W Niemczech obowiązek nauki jest od 6 do 18 roku życia, co rozpoczyna się szkołą 

podstawową i trwa standardowo 4 lata ( w Berlinie 6 lat). W zależności od nabytej wiedzy i 

uzdolnień ucznia podejmowana jest decyzja, gdzie będzie kontynuowana nauka. Są to 

odpowiednio
220

: 

1. Gimnazjum, które trwa 9 lat i gdzie przyjmowani są uczniowie z najlepszymi 

wynikami z nauczania. Uczniowie muszą ukończyć system kursowy na podstawie 

którego ustala się profil egzaminu końcowego. Po zdaniu matury uczeńmoże ubiegać 

się o kontynuację nauki na studiach wyższych.  

2. Szkoła główna, która w zależności od landu trwa od 5 do 6 lat, a uczniowie poznają 

ogólne treści nauczania, aby następnie przez 3 lata kontynuować naukę w szkole 

zawodowej gdzie odbywają  praktyczną naukę zawodu. 

3. Szkoła realna jest przyuczeniem do zawodu na szczeblu średnim i trwa w zależności 

od kraju związkowego od 5 – 6 lat. 

4. Szkoła ogólna jest połączeniem wszystkich typów szkół i nie występuje we 

wszystkich krajach związkowych. 
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J.E.Stiglitz „ Ekonomia sektora publicznego” Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2004r, str. 511 
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http://www.deutsch.edu.pl/niemcy_szkola.html, 17.02.2018 
220

http://www.zssilesia.edu.pl/strony_przedmiotowe/niemiecki/foto/schemat.jpg, 10.02.18 

http://www.deutsch.edu.pl/niemcy_szkola.html
http://www.zssilesia.edu.pl/strony_przedmiotowe/niemiecki/foto/schemat.jpg
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Rysunek 3.15. Schemat systemu szkolnictwa w Niemczech. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.zssilesia.edu.pl/strony_przedmiotowe/niemiecki/szkolnictwo.html. 
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Kapitał relacyjny niemieckiego szkolnictwa. 

 

Niemiecki system edukacji zawodowej opiera się na systemie dualnym
221

 (system dual) który 

zakłada połączenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. W systemie kształcenia 

dualnego są zaangażowani partnerzy z poziomu federalnego jak i landowego. Są to 

następujący interesariusze: 

1. Państwo, 

2. Partnerzy społeczni, reprezentanci pracodawców i pracowników, 

3. Izby przemysłowo-handlowe, 

4. Izby rzemieślnicze. 

 Interesariuszem na poziomie państwa jest przede wszystkim Ministerstwo Badań i 

Edukacji oraz Ministerstwo Pracy i Gospodarki. Ustawa o szkoleniu zawodowym 

(Berufsbildungsgesetz
222

) określa ogólne zasady kształcenia i procesu organizacji. Inne 

działania z zakresu kształcenia dualnego odbywają się w zależności od landów zgodnie z ich 

wewnętrzną polityką. W ramach „dualizmu instytucjonalnego”
223

 edukacja zawodowa jest 

finansowana ze środków krajów związkowych, a część praktyczna nauki zawodu przez 

przedsiębiorstwa. 

 W ramach włączania się w proces edukacji zawodowej na niemieckim rynku 

edukacyjnym, przedsiębiorstwa dobrowolnie przyjmują uczniów na praktyki korzystając z 

pracy tańszego pracownika i jednocześnie przyuczając go do zawodu. Niemiecki system 

zobowiązuje firmy do zrzeszania się w izbie przemysłowo-handlowej czy też izbie 

rzemieślniczej. Do zadań izb i zakładów pracy należy określenie wytycznych do programów 

nauczania i efektów kształcenia. Ponadto izby zajmują się certyfikowaniem kwalifikacji, 

powołują komisje i przeprowadzają egzaminy a następnie wydają świadectwa. Izby 

współpracują ze szkołami w zakresie organizacji warsztatów, szkoleń przygotowujących do 

aplikowania do pracy w przedsiębiorstwach czy w instytucjach. 

 W dualnym kształceniu program nauczania dla każdego zawodu zawiera podział na 

zajęcia teoretyczne i praktyczne. Praktyki odbywają się3 dni przez okres 3 lat. W tym czasie 

praktykant nabywa praktycznych umiejętności danego zawodu, które są monitorowane przez 

izby, a następnie egzaminowane. W ten sposób uczeń poznaje rynek pracy, usamodzielnia się. 
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http://www. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/245, 2018-02-03 
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https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BBiG.pdf,2018.02.18 
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http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/245, 2018-02-03 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/245
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/245
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W dualnym systemie kształcenia dochodzi do bliskich relacji szkoły z przedsiębiorstwami, 

izbami handlowymi i  rzemieślniczymi. 

 

System szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych 

 

Stany Zjednoczone to federacja 50 różnych stanów, a prawo federalne reguluje przede 

wszystkim najważniejsze zasady współpracy między stanami oraz kwestie polityki 

zagranicznej i obrony narodowej
224

.Charakterystyczną cechą systemu oświaty jest skrajna 

decentralizacja. Praktycznie rząd federalny nie finansuje systemu oświaty. Oświatę kierują i 

finansują władze stanowe, które przekazują uprawnienia władzom lokalnym, czyli radom 

szkół lokalnych. Rady mogą tworzyć oddzielny system oświaty lub zlecają nadzór 

odpowiednim agencjom.  

 W Stanach Zjednoczonych obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku 5 lat i dzieci 

uczęszczają do kindergarden przez rok, jako przygotowanie edukacyjne. Instytucją 

przeznaczoną dla dzieci od 0-5 lat jest preschool, która pełni funkcję w dużej mierze 

opiekuńczo-wychowawczą. Szkoła podstawowa (elementary) w zależności od stanu trwa od 6 

do 8 lat. Szkoła średnia (secondary) trwa 6 lub 4 lata i zaczyna się na poziomie siódmej lub 

dziewiątej klasy. Szkoły katolickie stosują najczęściej wymiar podobny jak w Polsce, czyli 8 

lat szkoły podstawowej i 4 lata szkoły średniej. Jednak najczęściej widoczną metodą jest 

szkoła średnia 6-letnia, z podziałem na: 

–  junior high school (middle school) – 3 lata, 

– senior high school –  3 lata. 

 Uczniowie w wieku 17, 18 lat kończą 12 klas z wykształceniem średnim i otrzymują 

high schooldiploma (odpowiednik matury) i wówczas mogą się ubiegać o przyjęcie na studia 

wyższe. Cechą szkoły amerykańskiej w szkole średniej jest dzielenie młodzieży w zależności 

od uzdolnień na trzy typy: 

–  osoby, które chcą podjąć studia wyższe zawodowe lub pójść na uniwersytet, 

–  osoby, które chcą uczyć się wykonywania zawodu, 
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http://www.kwalifikacje.edu.pl/download/ramy_swiat/usa.pdf20.02.2018 

 

http://www.kwalifikacje.edu.pl/download/ramy_swiat/usa.pdf%20%2020.02.2018
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Rysunek 3.16. Schemat systemu szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.usa.xmc.pl/charakterystyka-edukacji-usa, [data dostępu 

24.02.2018] oraz http://www. Poland.us/strona, 5,895,0, edukacja-w-usa-amerykanskie-szkoly-podstawowe-

srednie-pomaturalne-i-wyzsze-uczelnie-.html. [data dostępu 20.02.2018]. 
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 Szkolnictwo zawodowe rozpoczyna się po szkole średniej w formie dwuletnich 

półwyższych szkół pomaturalnych (community college), w formie szkół zawodowych lub 

technicznych instytutów. Pomaturalne szkoły zawodowe przygotowują młodzież do zawodu, 

a wykładane przedmioty nie są brane pod uwagę na uczelniach wyższych.. Po ukończeniu 

szkoły zawodowej absolwenci otrzymują certyfikat do wykonywania zawodu 

(tzw.certificate). W amerykańskiej szkole nie ma oficjalnego systemu egzaminowania aby 

uzyskać świadectwo szkoły średniej. Zdarza się, że egzaminy przeprowadzane są przez 

agencje prywatne.  

 

Kapitał relacyjny szkolnictwa Stanów Zjednoczonych. 

 

Władza oświatowa w USA jest dzielona miedzy władze stanowe, lokalne i w mniejszym 

stopniu federalne. Do roku 1979 w rządzie federalnym istniało Ministerstwo Oświaty 

funkcjonujące jako małe biuro Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Obecnie powołano osobne 

Ministerstwo Oświaty, ale zakres jego wpływów jest jego niewielki, ponieważ szkolnictwem 

również zajmują się inne ministerstwa, tj.: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Zdrowia, 

Pracy, Obrony, Narodowej fundacji, NaukiiEnergii. W ramach realizowanej nauki w szkołach 

wyższych zawodowych, Uczelnie współpracują z Ministerstwami w zależności od zawodu. 

Ponadto w USA istnieją programy, którego aspektem edukacyjnym jest instruktażowa relacja 

miedzy nauczeniem a uczeniem się przez działanie. Przykładem może być program rolniczy 

Johna Browna
225

: w okresie letnich kursów absolwenci i studenci drugiego roku chcąc zdobyć 

specjalizację z nauk o roślinach i zwierzętach nabywają praktycznych umiejętności na 

farmach. Współpracując z Departamentem Pracy stanu Nowy Jork, młodzież mieszka i 

pracuje w gospodarstwach znajdujących się na terenie całego stanu, m.in. w zakładach 

mleczarskich, przy koniach i warzywach. W ramach programu również odbywają się staże w 

miastach, tj. w szpitalach weterynaryjnych, w centrach ogrodniczych, sklepach 

zoologicznych, w zoo lub w akwariach. 
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https://ediblequeens.ediblecommunities.com/things-do/new-row-hoe oraz 

https://www.crainsnewyork.com/article/20140307/PROFESSIONAL_SERVICES/140309909/hs-assistant-

principal-bets-the-farm-on-aggies [data dostępu 15.01.2020] 

https://ediblequeens.ediblecommunities.com/things-do/new-row-hoe
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  W Stanach Zjednoczone w zależności od zawodu tworzone są programy, które 

pozwalają młodzieży nabyć profesjonalnej wiedzy praktycznej, a w przyszłości zajmować 

stanowiska kierownicze w wyuczonych praktycznie zawodach. 

 

Analiza porównawcza rozwiązań systemowych w wybranych państwach. 

 

Szkolnictwo zawodowe ma bardziej rozbudowaną formę w Niemczech niż w Polsce. W 

Niemczech jest ścisła współpraca szkół z przedsiębiorstwami poprzez dużo godzin praktyk, 

tj.3 dni  w tygodniu przez 3 lata.Młodzież nabywa praktycznych umiejętności zawodu, które 

są monitorowane, a następnie egzaminowane przez izby. W Niemczech system dualny polega 

na bliskiej współpracy szkół z przedsiębiorstwami, instytucjami, izbami handlowymi i 

rzemieślniczymi. 

Tabela 3.23. Wstępna analiza porównawcza systemu szkolnictwa zawodowego Polski z systemem niemieckim i 

amerykańskim na podstawie stron internetowych szkół zawodowych w Niemczech i Stanach Zjednoczonych  

Państwo Nadzór nad 

kształceniem 

szkolnym 

(OŚWIATA) 

Treści 

nauczania i 

efekty 

kształcenia 

Obowiązek 

szkolny 

System edukacji 

Zawodowej 

 

 

POLSKA 

 

 

MEN 

centralizacja 

kształcenia. 

 

 

 

Ujednolicony. 

 

 

Jednakowy. 

4-letnie technika, 

od 2019/20 – 5-letnie 

technika (jednorazowo 4 – 

tygodnie praktyki 

zawodowej). W trakcie 

realizacji szkoły możliwość 

uzyskania 2,3 kwalifikacji 

zawodowych, w zależności od 

zawodu. Od roku szkolnego 

2019/20 szkoły branżowe 

pierwszego i drugiego 

stopnia. 

 

NIEMCY 

 

Decentralizacja 

16 krajów 

związkowych – 

LANDY 

posiadają swoją 

konstytucję i 

szeroką 

autonomię, 

państwo BUNT 

jedynie 

odpowiada za 

ramy prawne 

oświaty i 

szkolnictwo 

wyższe 

 

 

 

Różnorodny. 

 

 

Różny, w 

zależności od 

landu. 

System dualny – łączenie 

nauki teoretycznej w szkole 

średniej z praktyczną nauka 

zawodu (podział na zajęcia 

teoretyczne i praktyczne – 3 

dni praktyki w tygodniu przez 

okres 3 lat) 
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STANY 

ZJEDNOCZONE 

 

Skrajna 

decentralizacja: 

50 różnych 

stanów kieruje i 

finansuje oświatę, 

przekazują 

uprawnienia 

władzom 

lokalnym, czyli 

Radom Szkół 

Lokalnym. 

 

 

Różnorodny. 

 

 

Różny, w 

zależności od 

stanu. 

Do matury kształcenie 

ogólne, kształcenie zawodowe 

po uzyskaniu matury 

(diplomaschool). Po 

ukończeniu szkoły 

zawodowej otrzymuję się 

certyfikat (certificate) i 

można ubiegać się do 

Wyższej Szkoły Zawodowej. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W Stanach Zjednoczonych edukacja zawodowa odbywa się w późniejszej fazie 

rozwoju młodzieży. Funkcjonują programy do praktycznej nauki zawodu, na podstawie 

których młodzież nabywa profesjonalną praktyczna wiedzę. W zależności od zawodu 

program jest koordynowany przez ministerstwa. 

W Polsce kształcenie zawodowe na poziomie średnim odbywa się standardowo przez 

3 – 4 tygodnie w trzeciej klasie w zależności od zawodu. Jedynie w klasach patronackich w 

niektórych szkołach odbywają się zajęcia praktyczne w jednym dniu w danym 

przedsiębiorstwie. 

 

Wnioski 

 

Celem trzeciego rozdziału jest diagnoza konkurencyjności usług edukacyjnych szkół na 

terenie Kotliny Kłodzkiej oraz analiza porównawcza z innymi szkołami zawodowymi w 

Polsce. Dokonano również analizy porównawczej z niemieckimi i amerykańskimi szkołami 

pod kątem prawnych rozwiązań konkurencyjności. 

 W pierwszej części rozdziału opracowano procedurę postępowania badawczego oraz 

uzupełniono wyniki o opracowane wywiady bezpośrednie i ankiety skierowane do 

dyrektorów szkół w Kotlinie Kłodzkiej. Następnie opracowano wyniki na podstawie ankiet 

elektronicznych skierowanych do szkół zawodowych w Polsce oraz na podstawie stron 

internetowych szkolnictwa zawodowego w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. 

 Na podstawie materiałów szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej opracowano studia 

przypadków sześciu jednostek edukacyjnych. Wszystkie opisane szkoły w studium przypadku 

to szkoły ponadpodstawowe umiejscowione w Kotlinie Kłodzkiej z typem szkoły technikum. 

Kotlina Kłodzka charakteryzuje się dużą ilością hoteli, sanatoriów uzdrowiskowych, 

ośrodków sanatoryjnych, wypoczynkowo-rekreacyjnych i dużym skupiskiem agroturystyki. 
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Wpływa na to atrakcyjność turystyczna terenu oraz położenie przy ważnych szlakach 

komunikacyjnych w strefie przygranicznej. Przyciąga to turystów nie tylko krajowych, ale też 

zagranicznych. Każda ze szkół jest położona w otoczeniu od którego jest zależna i musi z nim 

podejmować współpracę. Jednakże otoczenie jest zmienne i jego turbulencje mają 

bezpośredni lub pośredni wpływ na te placówki oświatowe. W zależności od tego, czy jest to 

otoczenie bliskie czy dalsze, taka jest współpraca i sposób zarządzania. Nieodłączny wpływ 

ma tradycja, a w związku z tym i historia szkoły. Szkoły tradycyjne będą poszukiwać 

rozwiązań w powiązaniach ze swoją historią, a szkoły innowacyjne będą elastycznie podążać 

za otoczeniem. Są również szkoły dostosowawcze, które mimo wyzwań rynku potrafią się 

zaadoptować do otoczenia.  

 Opisane placówki oświatowe maja wspólne cechy i różnice, potrafią ze sobą 

współpracować i jednocześnie konkurować, każda jednak stara się pozyskać ucznia 

wypracowując swój model zarządzania. 

Większa część szkół posiada kierunki kształcenia elastycznie do turystycznego 

otoczenia. Takim kierunkiem kształcenia jest technik żywienia i gospodarstwa domowego, 

technik architektury krajobrazu. Ponadto wszystkie szkoły uczestniczą w projekcie 

„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” oraz „Modernizacja centrów 

kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”( w drugim projekcie nie uczestniczy jedynie 

Bożków).Szkoły mają różne organy zarządzające (Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe i 

Urząd Marszałkowski) oraz w zależności od specyfiki szkoły różnych interesariuszy. 
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ROZDZIAŁ IV 

Elastyczność relacji szkół zawodowych jako element przewagi 

konkurencyjnej na rynku edukacyjnym 

 

Celem rozdziału czwartego jest analiza elastyczności relacji szkół zawodowych na podstawie 

studium przypadku i wywiadu ukierunkowanego w Kotlinie Kłodzkiej oraz na podstawie 

badań ankietowych w Polsce. Elastyczność relacji badanych szkół zawodowych jest 

elementem przewagi konkurencyjnej, czyli efektywnym i skutecznym wykorzystaniem 

instrumentów konkurowania szkoły, które umożliwią odpowiednio wysoką pozycję szkoły. 

 

4.1. Analiza elastyczności relacji szkół zawodowych na podstawie studium przypadku i 

wywiadu ukierunkowanego w Kotlinie Kłodzkiej 

 

Na podstawie studium przypadku i wywiadu ukierunkowanego wykonano analizę szkół 

zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej. Do wykazania stopnia wykorzystania kadry 

pedagogicznej nie będzie brany pod uwagę Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Kudowie-Zdroju, ze względu na brak danych dotyczących liczby uczniów od 2008 do 2012 

roku. Badaczka uzyskała tylko dane roku szkolnego 2012/13 dotyczące liczby uczniów 

uczęszczających do tej szkoły. W celu obliczenia elastyczności relacji nauczycieli 

zastosowano średnią arytmetyczną. Średnia arytmetyczna jest ilorazem sumy wartości 

zmiennej i liczebności badanej zbiorowości. Średnią oblicza się następująco: 

 ⃐  = 
           

 
=

∑    
   

 
  

gdzie: 

 ⃐   – symbol średniej arytmetycznej, 

   – warianty cechy mierzalnej, 

N – liczebność badanej zbiorowości. 

 

Do obliczenia średniej liczby nauczycieli zatrudnionych w jednej szkole zawodowej w 

Kotlinie Kłodzkiej w zastosowano odpowiednio wzór: 

  

  ⃐  = 
           

 
, 

gdzie: 
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 ⃐   – średnia liczba nauczycieli w badanej szkole zawodowej w Kotlinie Kłodzkiej, 

   – liczba nauczycieli zatrudnionych w badanej szkole zawodowej w badanym okresie, 

N – liczba badanych lat 

 
Tabela 4.1 Średnia liczba nauczycieli w szkołach zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej 

 

Lp. 

 

Nazwa szkoły 

 

Średnia liczba nauczycieli 

 

 

1. 

 

KSP w Kłodzku 

 

 

 ⃐  = 
           

 
=

                   

 
=107,4 

 

2. ZSP nr 1 w Kłodzku  

 ⃐  = 
           

 
=

              

 
=60,4 

 

3. RST w Polanicy-

Zdroju 

 

 ⃐  = 
           

 
=

              

 
=43,6 

 

4. ZSA w Bożkowie  

 ⃐  = 
           

 
=

              

 
= 36,2 

 

5. NST w Nowej Rudzie  

 ⃐  = 
           

 
=

              

 
= 80,0 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Do obliczenia średniej liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach zawodowych w Kotlinie 

Kłodzkiej  zastosowano odpowiednio wzór: 

  

  ⃐  = 
 ⃐     ⃐        ⃐   

 
=

                       

 
= 65,52≈66, 

gdzie: 

 ⃐  – średnia liczba nauczycieli szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej, 

 ⃐           liczba nauczycieli zatrudnionych w badanych szkołach zawodowych, 

N – liczba szkół w Kotlinie Kłodzkiej. 
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W Kotlinie Kłodzkiej średnia liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach zawodowych 

wynosi 66 osoby. 

Do obliczenia średniej liczby uczniów uczęszczających do badanej szkoły zawodowej w 

Kotlinie Kłodzkiej zastosowano wzór: 

  

  ⃐  = 
           

 
, 

gdzie: 

 ⃐   – średnia liczba uczniów w badanej szkole zawodowej w Kotlinie Kłodzkiej, 

   – liczba ucznióww badanej szkole zawodowej w badanym okresie, 

N –liczba badanych lat 

 
Tabela 4.2 Średnia liczba uczniów w szkołach zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej 

 

Lp. 

 

Nazwa szkoły 

 

Średnia liczba uczniów 

 

 

1. 

 

KSP w Kłodzku 

 

 

 ⃐  = 
           

 
=

                        

 
=1038,6 

 

2. ZSP nr 1 w Kłodzku  

 ⃐  = 
           

 
=

                   

 
=662,2 

 

3. RST w Polanicy-

Zdroju 

 

 ⃐  = 
           

 
=

                   

 
=375,4 

 

4. ZSA w Bożkowie  

 ⃐  = 
           

 
=

                   

 
= 257,4, 

 

5. NST w Nowej Rudzie  

 ⃐  = 
           

 
=

                   

 
=581,2 

 

Źródło: opracowanie własne. 



 
 
 

182 
 

 

Do obliczenia średniej liczby uczniów uczęszczających do jednej szkoły zawodowej w 

Kotlinie Kłodzkiej  zastosowano odpowiednio wzór: 

  

  ⃐  = 
 ⃐     ⃐        ⃐   

 
=

                              

 
        ≈ 583, 

gdzie: 

 ⃐  – średnia liczba uczniów szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej, 

 ⃐           liczba uczniów w badanych szkołach zawodowych, 

N – liczba szkół w Kotlinie Kłodzkiej. 

 

W Kotlinie Kłodzkiej średnia liczba uczniów uczęszczających do jednej szkoły 

wynosi 583 osoby. 

Do obliczenia średniej liczby kierunków kształcenia w badanej szkole zawodowej w 

Kotlinie Kłodzkiej zastosowano wzór: 

  

  ⃐  = 
           

 
, 

gdzie: 

 ⃐   – średnia liczba kierunków kształcenia w badanej szkole zawodowej w Kotlinie Kłodzkiej, 

   – liczba kierunków kształcenia w badanej szkole zawodowej w Kotlinie Kłodzkiej, 

N –  liczba badanych lat 

 
Tabela 4.3Średnia liczba kierunków kształcenia w szkołach zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej 

 

Lp. 

 

Nazwa szkoły 

 

Średnia liczba kierunków kształcenia 

 

 

1. 

 

KSP w Kłodzku 

 

 

 ⃐  = 
           

 
=

             

 
=11,0 

 

2. ZSP nr 1 w Kłodzku  

 ⃐  = 
           

 
=

           

 
=9,2 

 

3. RST w Polanicy-

Zdroju 
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 ⃐  = 
           

 
=

         

 
=3,0 

 

4. ZSA w Bożkowie  

 ⃐  = 
           

 
=

         

 
= 5,4 

 

5. NST w Nowej Rudzie  

 ⃐  = 
           

 
=

            

 
=10,0 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Do obliczenia średniej liczby kierunków kształcenia w szkołach zawodowych w Kotlinie 

Kłodzkiej w zastosowano odpowiednio wzór: 

  

  ⃐  = 
 ⃐     ⃐        ⃐   

 
=

               

 
=7,72 ≈8, 

gdzie: 

 ⃐  – średnia liczba kierunków kształcenia w szkołach zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej, 

 ⃐           liczba kierunków kształcenia w badanych szkołach zawodowych, 

N  – liczba szkół w Kotlinie Kłodzkiej. 

 

W Kotlinie Kłodzkiej średnia liczba kierunków kształcenia przypadająca na jedną szkołę 

wynosi 8 zawodów. 

 By wykazać stopień wykorzystania kadry pedagogicznej względem kierunku 

kształcenia należy obliczyć stosunek średniej liczby nauczycieli względem średniej liczby 

kierunków kształcenia w szkołach zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej.  

Wskaźnik relacji liczby nauczycieli względem jednego kierunku kształcenia oblicza się 

według wzoru: 

 

  = 
 ⃐    

 ⃐    
=

     

    
   , 

 
gdzie: 

 
  –liczba nauczycieli przypadająca na jeden kierunek kształcenia, 

 ⃐     – średnia liczba nauczycieli, 

 ⃐     – średnia liczba kierunków kształcenia. 
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Na podstawie powyższej analizy wynika, że na 8 (7,72) kierunków kształcenia przypada 

około 66 (65,52) nauczycieli. Z obliczeń wynika na jednym kierunku kształcenia zatrudnia się 

około 9 nauczycieli (zaokrąglenia do pełnej osoby) 

By wykazać stopień wykorzystania kadry pedagogicznej względem uczniów należy obliczyć 

stosunek średniej liczby nauczycieli względem średniej liczby uczniów w szkole zawodowej 

w Kotlinie Kłodzkiej. Na podstawie analizy wynika, że na 66 (65,52) nauczycieli 

zatrudnionych w szkole zawodowej w Kotlinie Kłodzkiej przypada 583(582,96) uczniów. Z 

obliczeń wynika, że na jednego nauczyciela przypada 9 uczniów (zaokrąglenia do pełnej 

osoby). 

Wskaźnik relacji liczby uczniów względem jednego nauczyciela oblicza się według wzoru: 

 

 

  = 
 ⃐    

 ⃐    
=

      

     
  , 

 
gdzie: 

 
  –liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela, 

 ⃐    – średnia  liczba uczniów, 

 ⃐    – średnia liczba nauczycieli. 

 

Na podstawie analizy wynika, że na 66 (65,52) nauczycieli zatrudnionych w szkole 

zawodowej w Kotlinie Kłodzkiej przypada 583(582,96) uczniów. Z obliczeń wynika, że na 

jednego nauczyciela przypada 9 uczniów (zaokrąglenia do pełnej osoby). 

 W powyższych obliczeń uzyskujemy formułę stopnia relacji elastyczności nauczyciela 

względem uczniów i kierunku kształcenia. Stopień relacji elastyczności kadry pedagogicznej 

w Kotlinie Kłodzkiej przedstawia się następująco: jedna szkoła zawodowa przy jednym 

kierunku kształcenia zatrudnia 9 nauczycieli, a na jednego nauczyciela przypada 9 uczniów, 

przy założeniu, że placówka średnio liczy 583 uczniów, średnio zatrudnia 66 nauczycieli i 

kształci w 8 zawodach. Powstała formuła 9 na 9. 

Na podstawie analizy studia przypadków opracowanych z wykorzystaniem materiałów 

źródłowych szkół w Kotlinie Kłodzkiej zbadano zastosowanie formuły 9 na 9. Obrazuje ona 

elastyczność nauczycieli względem uczniów i kierunków kształcenia.  
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Rysunek 4.1. Formuła 9 na 9. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie tabel 4.1, 4.2 oraz 4.3 utworzono zbiorcze zestawienie szkół 

zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej – tabela 4.4. 

 

 
Tabela 4.4. Zbiorcze zestawienie szkół zawodowych w regionie kłodzkim 

 

Lp 

 

Nazwa szkoły 

 

Średnia 

liczba 

nauczycieli 

 ⃐   

 

Średnia 

liczba 

uczniów 

 ⃐   

Średnia 

liczba 

kierunków 

kształcenia 

 ⃐   

 

   

 

   

 

1. 

 

KSP Kłodzko 

 

 

107,4 

 

 

1038,6 

 

 

11 

 

 

9,8 

 

9,7 

 

2. 

 

ZSP nr1 

Kłodzko 

 

60,4 

 

 

662,2 

 

 

9,2 

 

 

10,9 

 

6,6 

 

3. 

 

RST Polanica-

Zdrój 

 

43,6 

 

375,4 

 

3,0 

 

8,6 

 

14,5 

9 

KIERUNKÓW 

KSZTAŁCENIA 9 

UCZNIÓW 

9 

NAUCZYCIELI 
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4. 

 

ZSA Bożków 

 

36,2 

 

 

257,4 

 

 

5,4 

 

 

7,1 

 

6,7 

 

5. 

 

NST Nowa 

Ruda 

 

80,0 

 

 

581,2 

 

 

10 

 

 

7,3 

 

8,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wskaźnik relacji liczby uczniów względem jednego nauczyciela oblicza się według wzoru: 

 

 

  = 
 ⃐    

 ⃐    
, 

 
gdzie: 

 
  –liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela, 

 ⃐    – średnia liczba uczniów, 

 ⃐    – średnia liczba nauczycieli. 

 

Wskaźnik relacji liczby nauczycieli względem jednego kierunku kształcenia oblicza się 

według wzoru: 

 

  = 
 ⃐    

 ⃐    
, 

 
gdzie: 

 
  –liczba nauczycieli przypadająca na jeden kierunek kształcenia, 

 ⃐    – średnia liczba nauczycieli, 

 ⃐    – średnia liczba kierunków kształcenia. 

 

Tabela 4.5. Wskaźniki odchyleń kadry pedagogicznej w szkołach zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej 

 

Lp. 

 

Nazwa szkoły 

 

   

 

   

 

FORMUŁA 9 na 9 

Odchylenie 

      

 

1. 

 

KSP Kłodzko 

 

 

9,7 

 

9,7 

 

+0,7 

 

+0,7 
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2. 

 

ZSP nr 1 

Kłodzko 

 

10,9 

 

6,6 

 

+1,9 

 

-2,4 

 

 

3. 

 

RST Polanica-Zdrój 

 

8,6 

 

14,5 

 

-0,4 

 

+5,5 

 

 

4. 

 

ZSA 

Bożków 

 

7,1 

 

6,7 

 

-1,9 

 

-2,3 

 

 

5. 

 

NST 

Nowa Ruda 

 

7,3 

 

8 

 

-1,7 

 

-1,0 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dla obliczenia odchylenia dla interwału dla wartości bezwzględnej 9 obliczono według 

wzoru:   = 
   

  
 =

 

 
 = 1,8 

gdzie: 

  –odchylenie dla interwału, 

   –wartość bezwzględna,  

  –liczba wag. 

 

Przedział wartości powstał na podstawie formuły 9 na 9. Wartość 9 jest środkiem przedziału 

(prawidłowa wartość) a 1,8 to całkowite odchylenie, 1,8:2 = 0,9, więc prawidłowy przedział 

mieści się w granicach od 8,1 do 9,9. Dla większej przejrzystości utworzono interwał 

odchyleń, który również powstał na podstawie formuły 9 na 9. Środkiem przedziału jest 0, 

więc przedział dla prawidłowego odchylenia wynosi od -0,9 do 0,9. 

 

 I II III IV V 

 DOLNE GÓRNE 

 odchylenie odchylenie odchylenie odchylenie odchylenie 

 nieprawidłowe dopuszczające prawidłowe dopuszczające nieprawidłowe 

 

 

 

 -2,7 -0,9 0,9 2,7 

Rysunek 4.2.Interwały odchyleń 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Interwał pierwszy to przedział od -∞ do -2,7, który wskazuje na odchylenia 

nieprawidłowe dolne. Odchylenia w interwale drugim są w przedziale od -2,7 do -0,9 

wskazują na odchylenia na poziomie dolnym dopuszczającym. Natomiast odchylenia na 

poziomie prawidłowym mieszczą się w przedziale od -0,9 do 0,9, jest to interwał trzeci. 

Przedział odchyleń od 0,9 do 2,7 to interwał czwarty, który wykazuje relacje na poziomie 

dopuszczającym górnym. Ostatni przedział to 2,7 do ∞, jest to odchylenie górne 

nieprawidłowe. 

Tabela 4.6.Poziomy oceny odchyleń 

INTERWAŁ 

ODCHYLEŃ 

PRZEDZIAŁ 

WARTOŚCI 

PRZEDZIAŁ 

ODCHYLEŃ 

OCENA 

 ODCHYLEŃ 

 

I 

 

 

0 ↔6,3 

 

-∞ ↔ – 2,7 

 

NIEPRAWIDŁOWA 

DOLNA 

 

II 

 

 

6,3 ↔8,1 

 

-2,7↔ – 0,9 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

DOLNA 

 

 

III 

 

 

8,1↔9,9 

 

-0,9↔0,9 

 

PRAWIDŁOWA 

 

IV 

 

 

9,9↔11,7 

 

0,9↔2,7 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

GÓRNA 

 

 

V 

 

 

11,7↔∞ 

 

2,7↔∞ 

 

NIEPRAWIDŁOWA 

GÓRNA 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wyniki relacji elastyczności kadry pedagogicznej w szkołach zawodowych Kotlinie 

Kłodzkiej zostały porównane do oceny wartości i odchyleń w następujących kryteriach: 

prawidłowa, dopuszczająca (górna, dolna), nieprawidłowa (górna, dolna). Na podstawie 

powyższej klasyfikacji powstała mapa interwału oceny wartości i odchyleń szkół 

zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej. 
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Tabela.4.7.Mapa  interwału oceny odchyleń szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej. 

 

Lp. 

 

Nazwa szkoły 

 

   

 

   

 

FORMUŁA 9 na 9 

Odchylenie 

      

 

1. 

 

KSP Kłodzko 

 

 

+0,7 

 

 

+0,7 

 

 

P 

 

 

P 

 

 

2. 

 

ZSP nr 1Kłodzko 

 

+1,9 

 

-2,4 

 

 

DG 

 

DD 

 

 

3. 

 

RST Polanica-Zdrój 

 

-0,4 

 

+5,5 

 

 

P 

 

NG 

 

 

4. 

 

ZSA Bożków 

 

-1,9 

 

-2,3 

 

 

DD 

 

DD 

 

 

5. 

 

NST Nowa Ruda 

 

-1,7 

 

-1,0 

 

 

DD 

 

DD 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Objaśnienie skrótów: 

ND – odchylenie nieprawidłowe dolne,  

DD – odchylenie dopuszczające dolne,  

P – odchylenie prawidłowe, 

DG – odchylenie dopuszczające górne,  

NG – odchylenie nieprawidłowe górne. 

 

W oparciu o mapę interwału oceny odchyleń szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej 

można stwierdzić, że zatrudnienie nauczycieli względem uczniów w 40% kształtuje się na 

prawidłowym poziomie. Pozostałe są odchyleniami dopuszczającymi, ale w 40% na poziomie 

poniżej przeciętnej, a w 20% powyżej przeciętnej. Natomiast w przypadku liczby nauczycieli 

przypadającej na jeden kierunek ma odchylenie dopuszczające w 60%poniżej przeciętnej,  a 

w 20% powyżej przeciętnej. Pozostałe 20% badanej zbiorowości kształtuje sie na 

nieprawidłowym poziomie. 
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4.2. Analiza relacji elastyczności szkół zawodowych na podstawie badań ankietowych w 

Polsce 

Na podstawie ankiet skierowanych do szkół zawodowych w Polsce wykonano zbiorczą 

analizę (Tabela 4.8.) na potrzebę obliczenia relacji elastyczności nauczycieli względem 

uczniów i kierunków kształcenia. 

 

Tabela4.8. Zestawienie szkół zawodowych w Polsce. 
 

LP 

 

NAZWA SZKOŁY 

 

KIERUNKI 

KSZTAŁCENIA 

 

LICZBA 

UCZNIÓW 

 

LICZBA 

NAUCZYCIELI 

LICZBA 

PRACOWNIKÓW 

ADMINISTRACYJNYCH 

1. ZSP Zamość 15 700 Brak danych Brak danych 

2. ZSP Żnin 8 470 44 12 

3. ZST Słupsk 5 420 52 3 

4. ZSE – H Kołobrzeg 6 852 98 18 

5. ZSZ Ozorków 3 279 29 3 

6. ZSE – M Legnica 4 551 42 8 

7. ZST Kolno 4 312 42 8 

8. ZSG Białystok 4 647 91 9 

9. ZSI Kielce 3 540 52 12 

10. ZS nr 3Szczecin 4 441 45 12 

11. ZSHT Zakopane 8 800 88 9 

12. ZSE Rzeszów 3 950 100 25 

13. ZST Łańcut 4 305 28 4 

14. ZST – Z Tarnów 3 460 33 5 

15. ZSE Mielec 4 396 41 2 

16. ZSZ nr1 Dębica 16 638 96 26 

17. ZSG – T  Łódź 4 370 43 13 

18. ZSIŚiM Kraków 6 472 69 16 

19. ZS Lubaczów 6 800 78 34 

20. ZSCh Bydgoszcz 8 497 66 8 

21. ZSE-O Gniezno 6 670 59 5 

22. PZS nr1 Kościerzyn 16 792 71 3 

23. ZSL Wrocław 6 530 74 27 

24. ZSP nr 1 Bartoszyce 5 568 51 10 

25. ZSP Drawsko-Pomorskie 7 404 45 8 

26. ZSZ Wolsztyn 13 1108 83 5 

27 ZSG Wrocław 4 680 86 22 

28 ZSP nr 1 Inowrocław 5 500 51 13 

29 PZS nr 2Wejherowo 5 749 68 18 
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30 ZST Września 4 554 41 4 

31 ZST CKZiU Leszno 6 600 83 7 

32 ZS nr1 Nowy Targ 6 451 48 2 

33 ZSB Olsztyn 10 551 91 35 

34 ZSO i Z Bolesławiec 6 393 45 7 

35 ZSŁ Kraków 7 Brak  danych Brak danych Brak danych 

 

RAZEM 

 

 

224 

 

18750 

 

2033 

 

406 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet szkół zawodowych w Polsce. 

 

Do wykazania stopnia wykorzystania kadry pedagogicznej nie będą brane pod uwagę 

dwie szkoły, ze względu na brak danych. W celu obliczenia relacji elastyczności nauczycieli 

zastosowano średnią arytmetyczną. Średnia arytmetyczna jest ilorazem sumy wartości 

zmiennej i liczebności badanej zbiorowości. Średnią oblicza się następująco: 

 

 ⃐  = 
           

 
=

∑    
   

 
  

gdzie: 

 ⃐   – symbol średniej arytmetycznej, 

   – warianty cechy mierzalnej, 

N – liczebność badanej zbiorowości. 

 

Do obliczenia średniej liczby nauczycieli zatrudnionych w jednej szkole zawodowej w skali 

kraju zastosowano odpowiednio wzór: 

  

  ⃐  = 
           

 
=

    

  
≈62, 

gdzie: 

 ⃐   – średnia liczba nauczycieli w jednej szkole zawodowej w skali kraju, 

   – liczba nauczycieli zatrudnionych w badanych szkołach zawodowych w Polsce, 

N – liczba badanych szkół w Polsce. 

 

W skali kraju średnia liczba nauczycieli zatrudnionych w jednej szkole wynosi 62 osoby. 

Do obliczenia średniej liczby uczniów uczęszczających do jednej szkoły zawodowej w skali 

kraju zastosowano wzór: 
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  ⃐  = 
           

 
=

     

  
=568, 

gdzie: 

 ⃐   – średnia liczba uczniów w jednej szkole w skali kraju, 

   – liczba uczniów w badanych szkołach zawodowych w Polsce, 

N – liczba badanych szkół w Polsce. 

 

W skali kraju średnia liczba uczniów uczęszczających do jednej szkoły wynosi 568 osób. 

Do obliczenia średniej liczby kierunków kształcenia zastosowano wzór: 

  ⃐  = 
           

 
=

   

  
≈7, 

gdzie: 

 ⃐   – średnia liczba kierunków kształcenia przypadająca na jedną szkołę w skali kraju, 

   – liczba kierunków kształcenia w badanych szkołach zawodowych w Polsce, 

N – liczba badanych szkół w Polsce. 

 

W skali kraju średnia liczba kierunków kształcenia przypadająca na jedną szkołę wynosi 7 

zawodów. 

Do obliczenia średniej liczby pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednej szkole 

zawodowej w skali kraju zastosowano odpowiednio wzór: 

  ⃐  = 
           

 
=

   

  
≈12, 

gdzie: 

 ⃐   – średnia liczba pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednej szkole 

zawodowej w skali kraju, 

   – liczba pracowników administracyjnych zatrudnionych w badanych szkołach 

zawodowych w Polsce, 

N – liczba badanych szkół w Polsce. 

 

W skali kraju średnia liczba pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednej 

szkole zawodowej wynosi 12 osób.  

By wykazać stopień wykorzystania kadry pedagogicznej względem kierunku 

kształcenia należy obliczyć stosunek średniej liczby nauczycieli w jednej szkole zawodowej 

względem średniej liczby kierunków kształcenia przypadających na jedną szkołę w skali 

kraju. 

Wskaźnik relacji liczby nauczycieli względem jednego kierunku kształcenia oblicza 

się według wzoru: 
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  = 
 ⃐    

 ⃐    
=

  

 
  , 

 
gdzie: 

 
  –liczba nauczycieli przypadająca na jeden kierunek kształcenia, 

 ⃐     – średnia liczba nauczycieli, 

 ⃐     – średnia liczba kierunków kształcenia. 

 

Na podstawie powyższej analizy wynika, że na 66 kierunków kształcenia przypada 

około 7 nauczycieli. Z obliczeń wynika, że na jednym kierunku kształcenia zatrudniono około 

9 nauczycieli (zaokrąglenia do pełnej osoby) 

By wykazać stopień wykorzystania kadry pedagogicznej względem uczniów należy obliczyć 

stosunek średniej liczby nauczycieli w jednej szkole zawodowej względem średniej liczby 

uczniów w jednej szkole zawodowej w skali kraju.Wskaźnik relacji liczby uczniów względem 

liczby jednego nauczyciela oblicza się według wzoru: 

 

 

  = 
 ⃐    

 ⃐    
=

   

  
  , 

 
gdzie: 

 
  –liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela, 

 ⃐     – średnia liczba uczniów, 

 ⃐     – średnia liczba nauczycieli. 

 

Na podstawie analizy wynika, że na 62 nauczycieli zatrudnionych w szkole zawodowej w 

Polsce przypada 568 uczniów. Z obliczeń wynika, że na jednego nauczyciela przypada 9 

uczniów (zaokrąglenia do pełnej osoby). 

 Z powyższych obliczeń powstaje formuła stopnia relacji elastyczności nauczyciela 

względem uczniów i kierunku kształcenia. Stopień relacji elastyczności kadry pedagogicznej 

w skali kraju przedstawia się następująco: jedna szkoła zawodowa przy jednym kierunku 

kształcenia zatrudnia 9 nauczycieli, a na jednego nauczyciela przypada 9 uczniów, przy 

założeniu ze placówka liczy 568 uczniów, zatrudnia 62 nauczycieli, kształci w 7 zawodach i 

zatrudnia 12 pracowników administracyjnych. Powstała FORMUŁA 9 na 9. 
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Tabela 4.9. Zestawienie szkół zawodowych w Polsce. 

 

LP 

 

NAZWA SZKOŁY 

 

KIERUNKI 

KSZTAŁCENIA 

 

LICZBA 

UCZNIÓW 

 

LICZBA 

NAUCZYCIELI 

 

   

 

   

1. ZSP Zamość 15 700 Brak danych Brak danych 

2. ZSP Żnin 8 470 44 10,68 5,50 

3. ZST Słupsk 5 420 52 8,08 10,40 

4. ZSE – H Kołobrzeg 6 852 98 8,69 16.33 

5. ZSZ Ozorków 3 279 29 9,62 9,66 

6. ZSE – M Legnica 4 551 42 13,12 10,50 

7. ZST Kolno 4 312 42 7,43 10,50 

8. ZSG Białystok 4 647 91 7.11 22,75 

9. ZSI Kielce 3 540 52 10,38 17,33 

10. ZS nr 3Szczecin 4 441 45 9,8 11,25 

11. ZSHT Zakopane 8 800 88 9,09 11,00 

12. ZSE Rzeszów 3 950 100 9,5 33,33 

13. ZST Łańcut 4 305 28 10,89 7,00 

14. ZST – Z Tarnów 3 460 33 13,94 10,00 

15. ZSE Mielec 4 396 41 9,66 10,25 

16. ZSZ nr1 Dębica 16 638 96 6,65 6,00 

17. ZSG – T Łódź 4 370 43 8,60 10,75 

18. ZSIŚiM Kraków 6 472 69 6,84 11,50 

19. ZS Lubaczów 6 800 78 10,26 13,00 

20. ZSCh Bydgoszcz 8 497 66 7,53 8,25 

21. ZSE-O Gniezno 6 670 59 11,35 9,83 

22. PZS nr1 Kościerzyn 16 792 71 11,15 4,44 

23. ZSL Wrocław 6 530 74 7,16 12,33 

24. ZSP nr 1 Bartoszyce 5 568 51 11,14 10,2 

25. ZSP Drawsko-Pomorskie 7 404 45 8,98 6,43 

26. ZSZ Wolsztyn 13 1108 83 13,35 6,38 

27 ZSG Wrocław 4 680 86 7,91 21,50 

28 ZSP nr 1 Inowrocław 5 500 51 9,80 10,2 

29 PZS nr 2Wejherowo 5 749 68 11,01 13,60 

30 ZST Września 4 554 41 13,51 10,25 

31 ZST CKZiU Leszno 6 600 83 7,23 13,83 

32 ZS nr1 Nowy Targ 6 451 48 9,39 8,00 

33 ZSB Olsztyn 10 551 91 6,05 9,10 
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34 ZSO i Z Bolesławiec 6 393 45 8,73 7,50 

35 ZSŁ  Kraków 7 Brak danych Brak danych Brak danych 

 

RAZEM 

 

 

224 

 

18750 

 

2033 

 

- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet szkół zawodowych w Polsce. 

 

Wskaźnik relacji liczby uczniów względem jednego nauczyciela oblicza się według wzoru: 

 

 

  = 
   

   

, 

 
gdzie: 

 
  –liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela, 

    – liczba uczniów, 

    – liczba nauczycieli. 

 

Wskaźnik relacji liczby nauczycieli względem jednego kierunku kształcenia oblicza się 

według wzoru: 

 

 

  = 
   

   

, 

 
gdzie: 

 
  –liczba nauczycieli przypadająca na jeden kierunek kształcenia, 

    – liczba nauczycieli, 

    – liczba kierunków kształcenia. 

 

Tabela 4.10. Wskaźniki odchyleń kadry pedagogicznej w szkołach zawodowych Kotlinie Kłodzkiej 

 

Lp. 

 

NAZWA SZKOŁY 

 

   

 

   

FORMUŁA 9 na 9 

Odchylenie 

      

1. ZSP Zamość Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

2. ZSP Żnin 10,68 5,50 +1,68 -3,50 

3. ZST Słupsk 8,08 10,40 -0,92 +1,40 

4. ZSE – H Kołobrzeg 8,69 16.33 -0,31 +7,33 

5. ZSZ Ozorków 9,62 9,66 +0,62 +0,66 

6. ZSE – M Legnica 13,12 10,50 +4,12 +1,50 

7. ZST Kolno 7,43 10,50 -1,57 +1,50 

8. ZSG Białystok 7.11 22,75 +1,89 +13,75 
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9. ZSI Kielce 10,38 17,33 +1,38 +8,33 

10. ZS nr3Szczecin 9,8 11,25 +0,80 +2,25 

11. ZSHT Zakopane 9,09 11,00 +0,09 +2,00 

12. ZSE Rzeszów 9,50 33,33 +0,50 +24,33 

13. ZST  Łańcut 10,89 7,00 +1,89 -2,00 

14. ZST – Z Tarnów 13,94 10,00 +4,94 +1,00 

15. ZSE Mielec 9,66 10,25 +0,66 +1,25 

16. ZSZ nr1 Dębica 6,65 6,00 +2,35 +3,00 

17. ZSG – T Łódź 8,60 10,75 -0,40 +1,75 

18. ZSIŚiM Kraków 6,84 11,50 -2,16 +2,50 

19. ZS Lubaczów 10,26 13,00 +1,26 +4,00 

20. ZSCh Bydgoszcz 7,53 8,25 -1,47 -0,75 

21. ZSE-O Gniezno 11,35 9,83 +2,35 +0,83 

22. PZS nr1 Kościerzyn 11,15 4,44 +2,15 -4,56 

23. ZSL Wrocław 7,16 12,33 -1,84 +3,33 

24. ZSP nr 1 Bartoszyce 11,14 10,20 +2,14 +1,20 

25. ZSP Drawsko-Pomorskie 8,98 6,43 -0,02 -2,57 

26. ZSZ Wolsztyn 13,35 6,38 +4,35 -2,62 

27 ZSG Wrocław 7,91 21,50 +1,09 +12,50 

28 ZSP nr 1 Inowrocław 9,80 10,20 +0,80 +1,20 

29 PZS nr 2 Wejherowo 11,01 13,60 +2,01 +4,60 

30 ZST Września 13,51 10,25 +4,51 +1,25 

31 ZST CKZiU Leszno 7,23 13,83 +1,77 +3,83 

32 ZS nr1 Nowy Targ 9,39 8,00 +0,39 +1,00 

33 ZSB Olsztyn 6,05 9,10 -2,95 +0,10 

34 ZSO i Z Bolesławiec 8,73 7,50 -0,67 -1,50 

35 ZSŁ Kraków Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie tablicy odchyleń zastosowano ocenę odchyleń i uzyskano mapę 

interwału oceny odchyleń szkół zawodowych w Polsce. 

Tabela 4.11.Mapa interwału  oceny wartości i odchyleń szkół zawodowych w Polsce. 

 

LP. 

 

NAZWA 

SZKOŁY 

 

   

 

   

FORMUŁA 9 na 9 

odchylenie 

      

1. ZSP Zamość Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

2. ZSP Żnin +1,68 -3,50 DG ND 

3. ZST Słupsk -0,92 +1,40 DD DG 
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4. ZSE – H Kołobrzeg -0,31 +7,33 P NG 

5. ZSZ Ozorków +0,62 +0,66 P P 

6. ZSE – M Legnica +4,12 +1,50 NG DG 

7. ZST Kolno -1,57 +1,50 DD DG 

8. ZSG Białystok +1,89 +13,75 DG NG 

9. ZSI Kielce +1,38 +8,33 DG NG 

10. ZS nr 3Szczecin +0,80 +2,25 P DG 

11. ZSHT Zakopane +0,09 +2,00 P DG 

12. ZSE Rzeszów +0,50 +24,33 P NG 

13. ZST Łańcut +1,89 -2,00 DG DD 

14. ZST – Z Tarnów +4,94 +1,00 NG DG 

15. ZSE Mielec +0,66 +1,25 P DG 

16. ZSZ nr1 Dębica +2,35 +3,00 DG NG 

17. ZSG – T Łódź -0,40 +1,75 P DG 

18. ZSIŚiM Kraków -2,16 +2,50 DD DG 

19. ZS Lubaczów +1,26 +4,00 DD NG 

20. ZSCh Bydgoszcz -1,47 -0,75 DD P 

21. ZSE-O Gniezno +2,35 +0,83 DD P 

22. PZS nr1 Kościerzyn +2,15 -4,56 DG ND 

23. ZSL Wrocław -1,84 +3,33 DD NG 

24. ZSP nr1 Bartoszyce +2,14 +1,20 DG DG 

25. ZSP Drawsko-

Pomorskie 

-0,02 -2,57 P DD 

26. ZSZ Wolsztyn +4,35 -2,62 NG DD 

27 ZSG Wrocław +1,09 +12,50 DG DG 

28 ZSP nr 1 

Inowrocław 

+0,80 +1,20 P DG 

29 PZS nr2 

Wejherowo 

+2,01 +4,60 DG NG 

30 ZST  Września +4,51 +1,25 NG DG 

31 ZST CKZiU 

Leszno 

+1,77 +3,83 DG NG 

32 ZS nr1 Nowy Targ +0,39 +1,00 DG DG 

33 ZSB Olsztyn -2,95 +0,10 NG P 

34 ZSO Iż Bolesławiec -0,67 -1,50 P DD 

35 ZSŁ Kraków Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Źródło: opracowanie własne. 
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W oparciu o mapę interwału oceny odchyleń szkół zawodowych w Polsce można 

stwierdzić, że zatrudnienie nauczycieli względem uczniów w 30% kształtuje się na 

prawidłowym poziomie, a w pozostałej części ma odchylenie dopuszczające, ale w 34% na 

poziomie powyżej przeciętnej, a 21% poniżej przeciętnej. Natomiast w przypadku liczby 

nauczycieli przypadającej na jeden kierunek  kształcenia w szkołach zawodowych to w 43% 

kształtuje się  powyżej przeciętnej na dopuszczającym poziomie, a w 27% na 

nieprawidłowym górnym poziomie. Zaledwie 12% to poziom prawidłowy. Drugie 12% 

zbiorowości kształtuje się na poziomie poniżej przeciętnej, ale dopuszczalnym. 6% tej 

zbiorowości to poziom nieprawidłowy dolny. 

 

4.3. Stopnień relacji elastyczności szkół zawodowych na podstawie badań ankietowych w 

Polsce oraz studium przypadków i wywiadu ukierunkowanego w Kotlinie Kłodzkiej 

 

Na podstawie oceny odchyleń opracowano stopień relacji elastyczności organizacji opierający 

się na dwóch kryteriach: 

– elastyczność zatrudnienia nauczycieli względem uczniów oraz 

– elastyczność zatrudnienia nauczycieli względem kierunku kształcenia.  

 Wyróżnia się następujące stopnie relacji elastyczności: 

– maksymalnie elastyczne, 

– silnie elastyczne, 

– elastyczne, 

– minimalnie elastyczne, 

– nieelastyczne, inaczej nazywane sztywne.  

Tabela 4.12. obrazuje stopnie relacji elastyczności organizacji, które powstały na 

podstawie przedziału wartości i odchyleń oraz ich ocen. 

 

Tabela 4.12. Poziomy oceny odchyleń względem stopnia elastyczności organizacji 

 

INTERWAŁ 

ODCHYLEŃ 

 

PRZEDZIAŁ 

WARTOŚCI 

 

PRZEDZIAŁ 

ODCHYLEŃ 

 

OCENA 

 ODCHYLEŃ 

STOPIEŃ 

RELACJI 

ELASTYCZNOŚCI 

ORGANIZACJI 

 

I 

 

 

0 ↔6,3 

 

- ∞ ↔ – 2,7 

 

NIEPRAWIDŁOWA 

DOLNA 

 

MAKSYMALNIE 

ELASTYCZNA 
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II 

 

 

6,3 ↔8,1 

 

- 2,7↔ – 0,9 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

DOLNA 

 

SILNIE 

ELASTYCZNA 

 

III 

 

 

8,1↔9,9 

 

- 0,9↔0,9 

 

PRAWIDŁOWA 

 

ELASTYCZNA 

 

IV 

 

 

9,9↔11,7 

 

0,9↔2,7 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

GÓRNA 

 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

 

 

V 

 

 

11,7↔∞ 

 

2,7↔∞ 

 

NIEPRAWIDŁOWA 

GÓRNA 

 

 

NIEELASTYCZNA 

Źródło: opracowanie własne. 

Objaśnienie skrótów: 

ND – odchylenie nieprawidłowe dolne, organizacja maksymalnie elastyczna, 

DD – odchylenie dopuszczające dolne, organizacja silnie elastyczna, 

P – odchylenie prawidłowe, organizacja elastyczna, 

DG – odchylenie dopuszczające górne, organizacja minimalnie elastyczna, 

NG – odchylenie nieprawidłowe górne, organizacja nieelastyczna. 
 

Rysunek 4.3 ilustruje formę graficzną stopnia relacji elastyczności organizacji, które 

powstały na podstawie przedziału wartości i odchyleń oraz ich ocen. 

 

 I II III IV V 

 DOLNE GÓRNE 

 odchylenie odchylenie odchylenie odchylenieodchylenie 

nieprawidłowe          dopuszczające                   prawidłowe                      dopuszczające            nieprawidłowe 

 

 

 

 -2,7 -0,9 0,9 2,7 

 
MAKSYMALNIESILNIEELASTYCZNA  ELASTYCZNA MINIMALNIE NIEELASTYCZNA 

ELASTYCZNA  ELASTYCZNA 

 

 

 ORGANIZACJA 

 

Rysunek 4.3.Interwały odchyleń 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4.13.Mapa stopni relacji elastyczności szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej. 

 

Lp 

 

Nazwa szkoły 

FORMUŁA 9 na 9 

Odchylenie 

STOPNIE RELACJI 

 ELASTYCZNOŚCI 

ORGANIZACJI 

            

 

1. 

 

KSP Kłodzko 

 

 

P 

 

 

P 

 

 

ELASTYCZNA 

 

ELASTYCZNA 

 

2. 

 

ZSP nr 1Kłodzko 

 

DG 

 

DD 

 

 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

 

SILNIE 

ELASTYCZNA 

 

3. 

 

RST Polanica-Zdrój 

 

P 

 

NG 

 

 

ELASTYCZNA 

 

NIEELASTYCZNA 

 

4. 

 

ZSA Bożków 

 

DD 

 

DD 

 

 

SILNIE 

ELASTYCZNA 

 

SILNIE 

ELASTYCZNA 

 

5. 

 

NST Nowa Ruda 

 

DD 

 

DD 

 

 

SILNIE 

ELASTYCZNA 

 

SILNIE 

ELASTYCZNA 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

W KSP elastyczność relacji kadry pedagogicznej względem uczniów i kierunków 

kształcenia kształtuje się na prawidłowym poziomie. Natomiast w RST o ile liczba uczniów 

względem nauczycieli ma prawidłową wartość i odchylenie, liczba nauczycieli względem 

jednego kierunku kształcenia ma ocenę negatywną, czyli wartość i odchylenie są 

nieprawidłowe. Tutaj można zaryzykować stwierdzenie, że w RST są liczne klasy i dysponują 

ograniczonymi zasobami lokalowymi. W ZSP w Kłodzku wykazuje się różnorodnością 

kierunków kształcenia charakteryzująca się silnym dopasowaniem do otoczenia, jednak liczba 

uczniów przypadająca na jednego nauczyciela wypada na dopuszczającym poziomie. W ZSA 

i w NST elastyczność relacji kadry pedagogicznej względem uczniów i kierunków kształcenia 

kształtuje się na dopuszczającym poziomie, charakteryzującym się silną elastycznością. 
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Tabela 4.14.Mapa elastyczności szkół zawodowych w Polsce. 

 

Lp. 

 

NAZWA 

SZKOŁY 

 

FORMUŁA 9 na 9 

Odchylenie 

 

STOPNIE RELACJI 

ELASTYCZNOŚCI ORGANIZACJI 

            

1. ZSP Zamość Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

2. ZSP Żnin DG ND MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

MAKSYMALNIE 

ELASTYCZNA 

3. ZST Słupsk DD DG SILNIE 

ELASTYCZNA 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

4. ZSE – H Kołobrzeg P NG  

ELASTYCZNA 

 

NIEELASTYCZNA 

5. ZSZ Ozorków P P  

ELASTYCZNA 

 

ELASTYCZNA 

6. ZSE – M Legnica NG DG  

NIEELASTYCZNA 

 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

7. ZST Kolno DD DG SILNIE 

ELASTYCZNA 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

8. ZSG Białystok DG NG MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

 

NIEELASTYCZNA 

9. ZSI Kielce DG NG MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

 

NIEELASTYCZNA 

10. ZS nr 3Szczecin P DG ELASTYCZNA MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

11. ZSHT Zakopane P DG  

ELASTYCZNA 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

12. ZSE Rzeszów P NG ELASTYCZNA NIEELASTYCZNA 

13. ZST Łańcut DG DD MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

SILNIE 

ELASTYCZNA 

14. ZST – Z Tarnów NG DG  

NIEELASTYCZNA 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

15. ZSE Mielec P DG  

ELASTYCZNA 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

16. ZSZ nr1 Dębica DG NG MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

 

NIEELASTYCZNA 

17.  

ZSG – T Łódź 

 

P 

 

DG 

 

ELASTYCZNA 

 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 
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18. ZSIŚiM Kraków DD DG SILNIE 

ELASTYCZNA 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

19. ZS Lubaczów DD NG SILNIE 

ELASTYCZNA 

 

NIEELASTYCZNA 

20. ZSCh Bydgoszcz DD P SILNIE 

ELASTYCZNA 

 

ELASTYCZNA 

21. ZSE-O Gniezno DD P SILNIE 

ELASTYCZNA 

 

ELASTYCZNA 

22. PZS nr1 Kościerzyn DG ND MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

MAKSYMALNIE 

ELASTYCZNA 

23. ZSL Wrocław DD NG MAKSYMALNIE 

ELASTYCZNA 

 

NIEELASTYCZNA 

24. ZSP nr 1 

Bartoszyce 

DG DG MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

25. ZSP Drawsko-

Pomorskie 

P DD  

ELASTYCZNA 

SILNIE 

ELASTYCZNA 

26. ZSZ Wolsztyn NG DD  

NIEELASTYCZNA 

SILNIE 

ELASTYCZNA 

27 ZSG Wrocław DG DG MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

28 ZSP nr 1 

Inowrocław 

P DG  

ELASTYCZNA 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

29 PZS nr 2 

Wejherowo 

DG NG MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

 

NIEELASTYCZNA 

30 ZST Września NG DG  

NIEELASTYCZNA 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

31 ZST CKZiU 

Leszno 

DG NG  

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

 

NIEELASTYCZNA 

32 ZS nr1 Nowy Targ DG DG MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

MINIMALNIE 

ELASTYCZNA 

33 ZSB Olsztyn NG P NIEELASTYCZNA ELASTYCZNA 

34 ZSO i Z 

Bolesławiec 

P DD  

ELASTYCZNA 

SILNIE 

ELASTYCZNA 

35 ZSŁ Kraków Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Źródło: opracowanie własne. 

 Mapa elastyczności relacji szkół zawodowych w Polsce wykazuje w przeważającej 

mierze minimalną elastyczność kadry pedagogicznej względem uczniów i kierunków 

kształcenia. Tabela ukazuje procentowy udział Wn i Wk w Kotlinie Kłodzkiej i w Polsce. 
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Tabela4.15. Procentowy udział Wn i Wk w Kotlinie Kłodzkiej i w Polsce. 

STOPIEŃ RELACJI 

ELASTYCZNOŚCI 

ORGANIZACJI 

Wn % Wk % 

KOTLINA 

KŁODZKA 

 

POLSKA 

KOTLINA 

KŁODZKA 

 

POLSKA 

MAKS. ELASTYCZNA 0,00 3,03 0,00 6,06  

SILNIE ELASTYCZNA 40,00 18,18 60,00 12,12 

ELASTYCZNA 40,00 30,30 20,00 12,12 

MIN. ELASTYCZNA 20,00 33,34 0,00 42,43 

NIEELASTYCZNA 0,00 15,15 20,00 27,27 

SUMA 100 100 100 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Za pomocą tabeli opracowano wykresy porównawcze elastyczność relacji liczby 

uczniów względem jednego nauczyciela oraz elastyczność relacji liczby nauczycieli 

względem jednego kierunku kształcenia w szkołach zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej oraz 

szkołach zawodowych w Polsce. Rysunek porównuje wskaźnik Wn szkół zawodowych 

Kotliny Kłodzkiej względem Wn szkół zawodowych pozostałej części Polski. 

 

 

 

Rysunek 4.4. Porównanie elastyczności relacji liczby uczniów względem jednego 

nauczyciela w szkołach zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej względem szkół zawodowych w 

Polsce. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Na podstawie rysunku 4.4 można stwierdzić, że w Kotlinie Kłodzkiej elastyczność 

relacji liczby uczniów względem jednego nauczyciela kształtuje się na poziomie elastycznym 

lub w stopniu silnie elastycznym. W pozostałej części Polski wskaźnik wykazuje minimalną 

elastyczność. Następny rysunek porównuje wskaźnik Wk szkół zawodowych Kotliny 

Kłodzkiej względem Wk szkół zawodowych pozostałej części Polski. 

 

 

 

Rysunek 4.5. Porównanie elastyczności relacji liczby nauczycieli względem jednego 

kierunku kształcenia w szkołach zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej względem szkół 

zawodowych w Polsce. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wskaźnik porównawczy Wk ukazuje, że elastyczność relacji liczby nauczycieli 

względem jednego kierunku kształcenia w szkołach zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej 

wykazuje stopień silny a w pozostałej części Polski – stopień minimalny. 

 

Wnioski 

 

W rozdziale czwartym dokonano pomiaru elastyczności relacji szkół zawodowych na 

podstawie studium przypadku i wywiadu ukierunkowanego w Kotlinie Kłodzkiej oraz na 

podstawie badań ankietowych w Polsce. Elastyczność relacji badanych szkół zawodowych 

jako element przewagi konkurencyjnej jest efektywnym i skutecznym instrumentem 
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wykorzystywanym do konkurowania szkół, który umożliwia im ewentualną wysoką pozycję 

na rynku edukacyjnym. 

 Do dokonania pomiaru elastyczności relacji szkół zawodowych wykorzystano wzór 

średniej arytmetycznej do opracowania następujących wskaźników:  

1. Wskaźnik relacji liczby nauczycieli względem  jednego kierunku kształcenia –     

2. Wskaźnik relacji liczby uczniów względem jednego nauczyciela –   . 

Na podstawie analizy powstała formuła stopnia relacji elastyczności nauczyciela 

względem uczniów i kierunku kształcenia. Stopień relacji elastyczności kadry pedagogicznej 

w szkole zawodowej przedstawia się następująco: jedna szkoła zawodowa przy jednym 

kierunku kształcenia zatrudnia 9 nauczycieli, a na jednego nauczyciela przypada 9 uczniów. 

Powstała formuła 9 na 9, która obrazuje elastyczność nauczycieli względem uczniów i 

kierunków kształcenia. Na podstawie wskaźników Wn i Wk z wykorzystaniem formuły 9 na 

9 opracowano odchylenie kadry pedagogicznej w szkołach zawodowych. Wyniki relacji 

elastyczności kadry pedagogicznej w szkołach zawodowych zostały porównane do oceny 

wartości i odchyleń w następujących kryteriach: prawidłowa, dopuszczająca (górna, dolna), 

nieprawidłowa (górna, dolna). Na podstawie powyższej klasyfikacji powstała mapa interwału 

oceny wartości i odchyleń szkół zawodowych. 

W ostatniej części rozdziału opracowano stopień relacji elastyczności organizacji 

opierający się na dwóch kryteriach: elastyczności zatrudnienia nauczycieli względem uczniów 

oraz elastyczności zatrudnienia nauczycieli względem kierunku kształcenia. Wyróżniono 

następujące stopnie relacji elastyczności: 

– maksymalnie elastyczne, 

– silnie elastyczne, 

– elastyczne, 

– minimalnie elastyczne, 

– nieelastyczne inaczej nazywane sztywne.  

W celach poznawczych opracowano formę graficzną stopnia relacji elastyczności 

organizacji, która powstała na podstawie przedziału wartości i odchyleń oraz ich ocen. 

Ostatecznie opracowano wykresy porównawcze elastyczności relacji liczby uczniów 

względem jednego nauczyciela oraz elastyczności relacji liczby nauczycieli względem 

jednego kierunku kształcenia we wszystkich badanych szkołach zawodowych oraz dokonano 

porównania wskaźnika Wn szkół zawodowych Kotliny Kłodzkiej względem tego samego 

wskaźnika w pozostałej części Polski. 
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ROZDZIAŁ V 

Modelowanie konstrukcji kapitału relacyjnego szkoły 
  

Celem piątego rozdziału jest opracowanie oceny kapitału relacyjnego badanych szkół 

zawodowych w celu opracowania metody diagnozy uwarunkowań konkurencyjności usług 

edukacyjnych. Diagnoza kapitału relacyjnego szkół powinna dać przesłanki do opracowania 

referencyjnego modelu konkurencyjności usług edukacyjnych bazujących na kapitale 

relacyjnym. 

W ostatniej części rozdziału zostaną określone oraz zweryfikowane uwarunkowania 

referencyjnego modelu konkurencyjności usług edukacyjnych w obszarze szkół zawodowych. 

 

 

5.1. Identyfikacja wpływu kapitału relacyjnego na badane szkoły zawodowe w Polsce 

 

Pomiar kapitału relacyjnego szkoły zawodowej dotyczy interesariuszy obligatoryjnych i 

dobrowolnych.Do pomiaru oceny kapitału relacyjnego szkoły zawodowej w skali kraju z 

zastosowaniem wag użyto mierniki: 

– ilości relacji szkoły, 

– jakości relacji szkoły, 

– wartości relacji szkoły. 

W tabeli5.1. zamieszczono mierniki oceny kapitału relacyjnego szkoły zawodowej. 

 

Tabela5.1. Mierniki oceny kapitału relacyjnego szkoły zawodowej w skali kraju z zastosowaniem wag. 

 

RELACJE 

MIERNIKI  

ILOŚCI  

RELACJI SZKOŁY 

MIERNIKI JAKOŚCI 

RELACJI  

SZKOŁY 

MIERNIKI 

WARTOŚCI 

  RELACJI SZKOŁY 

 

 

OBLIGATORYJNE 

– ilość podmiotów z 

którymi utrzymujemy 

współpracę 

– poziom natężenia ilości 

relacji  

(waga ilościowa relacji) 

– jakość relacji, z którymi 

utrzymujemy współpracę 

– poziom natężenia jakości 

relacji 

(waga jakościowa relacji) 

– ilość i jakość relacji, z 

którymi utrzymujemy 

współpracę 

–poziom natężenia ilości i 

jakości relacji 

(waga ilościowo-jakościowa 

relacji) 

 

 

DOBROWOLNE 

– ilość podmiotów z 

którymi utrzymujemy 

współpracę 

– poziom natężenia ilości 

relacji 

(waga ilościowa relacji) 

– jakość relacji, z którymi 

utrzymujemy współpracę 

–poziom natężenia jakości 

relacji 

(suma jakościowa relacji) 

– ilość i jakość relacji, z 

którymi utrzymujemy 

współpracę 

–poziom natężenia ilości i 

jakości relacji 

(waga ilościowo-jakościowa 

relacji) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Do diagnozy relacji szkół zawodowych ogólnopolskich z poszczególnymi 

interesariuszami można wyznaczyć kwantyle. Kwantyle to takie wartości cechy, którą dzielą 

badaną zbiorowość na określone części pod względem liczebności. Spośród kwantyli do 

wnioskowania oceny kapitału relacyjnego użyte są: kwartyl pierwszy, kwartyl drugi, czyli 

mediana, i kwartyl trzeci. Zbiorowością statystyczną będzie zbiór relacji szkół zawodowych 

ogólnopolskich z poszczególnymi interesariuszami. Jednostka statystyczna to relacja szkoły 

zawodowej z interesariuszem. Cechą statystyczną jest ocena kapitału relacyjnego. 

Kwartyl pierwszy dzieli zbiorowość na dwie części w ten sposób, że 25% jednostek 

zbiorowości ma wartość zmiennej mniejszą lub równą kwartylowi pierwszemu, a 75% – 

równą lub większą od tego kwartyla. 

 

     
    

 
 , gdy N jest nieparzyste, 

   – kwartyl pierwszy 

X – warianty cechy mierzalnej 

N- ogólna liczebność badanej zbiorowości 

 

Warianty cechy mierzalnej – zastosowana waga do ilości relacji szkoły : 

Waga 0 – brak ilości/ wartości relacji,  

Waga 1 – mała ilość/uporczywa jakość relacji, 

Waga 2 – średnia ilość/sporadyczna jakość relacji, 

Waga 3 – duża ilość/regularna jakość relacji. 

Maksymalna wartość ilości/jakości relacji szkoły może wynosić 105, czyli 35 relacji z wagą 

3. Ogólna liczba zbiorowości jest liczbą nieparzystą, dlatego użyto obliczeń kwartyli dla N 

nieparzystych. 

 

   
    

 
= 

      

 
 = 

   

 
 = 26,5 

 

Pierwszy przedział to do wartości kwartyla pierwszego i oznacza pierwszy interwał relacji na 

poziomie niedostatecznym. 

 

Kwartyl drugi, czyli mediana, dzieli zbiorowość na dwie części w ten sposób, że 50% 

jednostek ma wartości mniejsze lub równe medianie  a 50% – równe lub większe od mediany 
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   Me = 
     

 
, gdy N jest nieparzyste, 

 

 

   – kwartyl drugi 

Me – Mediana 

X –warianty cechy mierzalnej 

N – ogólna liczebność badanej zbiorowości 

 

   Me = 
     

 
=

      

 
 = 

   

 
 = 53 

Drugi przedział to od wartość kwartyla pierwszego do wartości kwartyla drugiego, czyli 

mediany, oznacza drugi interwał relacji na poziomie dostatecznym. 

 

Kwartyl trzeci dzieli zbiorowości na dwie części w ten sposób, że 75% jednostek ma wartości 

zmiennej mniejsze lub równe kwartylowi trzeciemu, a 25% – równe lub większe od kwartyla 

trzeciego. 

   
     

 
 , gdy N jest nieparzyste, 

 

   – kwartyl trzeci 

X – warianty cechy mierzalnej 

N – ogólna liczebność badanej zbiorowości 

 

   
     

 
= 

      

 
=

        

 
 = 

   

 
 = 79,5 

Trzeci przedział to od wartości kwartyla drugiego do wartości kwartyla trzeciego 

oznacza drugi interwał relacji na poziomie dobrym. Natomiast przedział powyżej wartości 

kwartyla trzeciego oznacza interwał relacji na poziomie bardzo dobrym. 

Do obliczenia ilości/wartości relacji liczymy według następującego algorytmu: każdą 

liczbę relacji skalujemy przez jej wagę, następnie sumujemy wszystkie te przeskalowane 

liczby. 

 Dla wartości relacji będzie to środek przedziału relacji, oznaczony symbolem    . 

Obliczamy następująco: 

 

   = 
       

 
 , (r = 1, 2, …, k) 
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Tabela 5.2. Wyniki ilości, jakości i wartości relacji między interesariuszami a szkołami zawodowymi w Polsce. 

 

 

 

Lp. 

 

 

RODZAJ 

INTERESARIUSZA 

 

WYNIKI WARTOŚCI RELACJI  

między interesariuszami a szkołami zawodowymi ogólnopolskimi 

 ilość relacji  jakość relacji Wartość relacji 

1.  PRZEDSIĘBIORSTWA 88 39 61,5 

2.  INSTYTUCJE PUBLICZNE 80 89 84,5 

3.  CKE, OKE 70 105 87,5 

4.  ZAKŁAD(OŚRODEK) 

DOSKONALENIA 

NAUCZYCIELI 

50 69 59,5 

5.  MEN 51 79 65 

6.  BIBLOTEKI, DOMY 

KULTURY 

75 92 83,5 

7.  POLICJA, PSP, WOJSKO, 

STRAŻ GRANICZNA 

60 89 74,5 

8.  WSO 22 36 29 

9.  ORGAN NADZORUJACY 90 90 90 

10. KURATORIUM OŚWIATY 67 102 84,5 

11.  e-biblioteki, ORGANIZACJE 

WIRTUALNE 

49 75 62 

12.  MEDIA, PRASA, RADIO 68 88 78 

13.  ABSOLWENCI 76 89 82,5 

14.  MOPS 62 85 73,5 

15.  SZKOŁY PODSTAWOWE, 

GIMNAZJA 

(ostatni rok szkolny2018/19) 

76 96 86 

16.  SZKOŁY ZAWODOWE, 

LICEA,  

62 96 79 

17.  STOWARZYSZENIA, 

FUNDACJE 

60 85 72,5 

18.  KOŚCIÓŁ 63 96 79,5 

19.  PARTNERZY 

ZAGRANICZNI 

(SZKOŁY) 

63 93 78 

20. KLUBY SPORTOWE, 

BASENY OTWARTE, 

KRYTE 

62 90 76 

21.  MUZEA, TEATR, KINO 70 87 78,5 

22.  SĄDY 43 78 56,5 

23.  LASY PAŃSTWOWE, 

(NADLEŚNICTWA, PARKI 

KRAJOBRAZOWE) 

35 69 52 

24.  PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA 

87 97 92 

25.  RADA RODZICÓW 100 105 102,5 

Źródło: opracowanie własne. 
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 I II III IV 

 

 RELACJE RELACJE RELACJE RELACJE 

 NIEDOSTATECZNE DOSTATECZNE DOBRE BARDZO DOBRE 

 

 

0 26,5 53 79,5 105 

 

Rysunek 5.1. Interwały relacji. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Interwał pierwszy relacji to przedział od 0 do 26,5, który wskazuje na relacje 

niedostateczne. Relacje w interwale drugim są w przedziale od 26,5 do 53, co oznacza relacje 

na poziomie dostatecznym. Natomiast relacje na poziomie dobrym mieszczą się w przedziale 

od 53 do 79,5 i jest to interwał trzeci. Przedział od 79,5 do 106 relacji to interwał czwarty, 

który wskazuje na relacje na bardzo dobrym poziomie. 

 

Tabela5.3. Poziomy interwałów relacji. 

INTERWAŁ RELACJI PRZEDZIAŁ WARTOŚCI OCENA RELACJI 

 

I 

 

 

0 – 26,5 

 

NIEDOSTATECZNE 

 

II 

 

 

26,5 – 53 

 

DOSTATECZNE 

 

III 

 

 

53 – 79,5 

 

DOBRE 

 

IV 

 

 

79,5 – 105 

 

BARDZO DOBRE 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wyniki ilości, jakości i wartości relacji między interesariuszami a szkołami 

zawodowymi ogólnopolskimi zostały porównane do poziomów interwałów w celu 

klasyfikacji relacji w następujących ocenach: bardzo dobry, dobry, dostateczny i 

niedostateczny. Na podstawie powyższej klasyfikacji powstała mapa interwału relacji między 

interesariuszami a szkołami zawodowymi ogólnopolskimi. 
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Tabela5.4. Mapa interwału relacji między interesariuszami a szkołami zawodowymi w Polsce. 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

RODZAJ 

INTERESARIUSZA 

 

MAPA INTERWAŁU RELACJI 

między interesariuszami a szkołami zawodowymi ogólnopolskimi 

 

interwałilość relacji interwał jakość 

relacji 

Interwał wartości 

Relacji 

1.  PRZEDSIĘBIORSTWA 4 2 3 

2.  INSTYTUCJE PUBLICZNE 4 4 4 

3.  CKE, OKE 3 4 4 

4.  ZAKŁAD(OŚRODEK) 

DOSKONALENIA 

NAUCZYCIELI 

2 3 3 

5.  MEN 2 3 3 

6.  BIBLOTEKI, DOMY 

KULTURY 
3 4 4 

7.  POLICJA, PSP, WOJSKO, 

STRAŻ GRANICZNA 
3 4 3 

8.  WSO 1 2 2 

9.  ORGAN NADZORUJACY 4 4 4 

10. KURATORIUM OŚWIATY 3 4 4 

11.  E-BIBLIOTEKI, 

ORGANIZACJE 

WIRTUALNE 

2 3 3 

12.  MEDIA, PRASA, RADIO 3 4 3 

13.  ABSOLWENCI 3 4 4 

14.  MOPS 3 4 3 

15.  SZKOŁY PODSTAWOWE, 

GIMNAZJA(ostatni rok 

szkolny2018/19) 

3 4 4 

16.  SZKOŁY ZAWODOWE, 

LICEA,  
3 4 3 

17.  STOWARZYSZENIA, 

FUNDACJE 
3 4 3 

18.  KOŚCIÓŁ 3 4 4 

19.  PARTNERZY 

ZAGRANICZNI 

(SZKOŁY) 

3 4 3 

20. KLUBY SPORTOWE, 

BASENY OTWARTE, 

KRYTE 

3 4 3 

21.  MUZEA, TEATR, KINO 3 4 3 

22.  SĄDY 2 3 3 

23.  LASY PAŃSTWOWE, 

(NADLEŚNICTWA, 
2 3 3 
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PARKI 

KRAJOBRAZOWE) 
24.  PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA 

4 4 4 

25 RADA RODZICÓW 4 4 4 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie mapy interwału relacji między interesariuszami a szkołami 

zawodowymi w Polsce można stwierdzić, że znaczna ilość dobrowolnych relacji jest na 

poziomie trzecim czyli z oceną dobrą. Trzeba zaznaczyć, że te relacje nie są wymuszone na 

podstawie aktów prawnych.  Ilość relacji obligatoryjnych jest na poziomie bardzo dobrym lub 

dobrym. Natomiast ilość relacji szkoły z Zakładem (Ośrodkiem) Doskonalenia Nauczycieli 

oraz z MEN kształtują się na poziomie drugim, czyli na ocenę dostateczną.. Najbardziej 

zastanawiająca jest kwestia WSO, gdzie ilość relacji kształtuje się na poziomie pierwszym, 

czyli na ocenę niedostateczny. Tutaj można zaryzykować stwierdzenie, że nauczyciele w 

pierwszej kolejności zajmują się promocją i wizerunkiem szkoły, a w drugiej kolejności 

dokształcaniem i prowadzeniem zajęć dydaktycznych. 

 

Tabela5.5. Interwał ilości oraz ocena relacji między interesariuszami a szkołami zawodowymi w Polsce 

 

INTERWAŁ 

ILOŚCI 

 

 

RELACJE 

 

OCENA 

RELACJI 
OBLIGATORYJNE DOBROWOLNE 

POZIOM 

CZWARTY 

ORGAN NADZORUJACY, 

PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA, 

RADA RODZICÓW 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA, 

INSTYTUCJE PUBLICZNE 
Bardzo dobra 

POZIOM 

TRZECI 

CKE, OKE, 

KURATORIUM OŚWIATY 

 

MEDIA, PRASA, RADIO 

BIBLOTEKI, DOMY 

KULTURY, 

POLICJA, PSP, WOJSKO, 

STRAŻ GRANICZNA, 

ABSOLWENCI, 

MOPS, 

SZKOŁY PODSTAWOWE, 

GIMNAZJA(ostatni rok 

szkolny2018/19), 

SZKOŁY ZAWODOWE, 

LICEA, 

STOWARZYSZENIA, 

FUNDACJE, 

KOŚCIÓŁ, 

Dobra 
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PARTNERZY ZAGRANICZNI 

(SZKOŁY), 

KLUBY SPORTOWE, BASENY 

OTWARTE I KRYTE, 

MUZEA, TEATR, KINO 

POZIOM 

DRUGI 

ZAKŁAD(OŚRODEK) 

DOSKONALENIA 

NAUCZYCIELI, 

MEN, 

 

E-BIBLIOTEKI, 

ORGANIZACJE WIRTUALNE, 

SĄDY, 

LASY PAŃSTWOWE, 

(NADLEŚNICTWA, PARKI 

KRAJOBRAZOWE) 

Dostateczna 

POZIOM 

PIERWSZY 

WSO - Niedostateczna 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Relacje dobrowolne szkoły z interesariuszami pod względem jakościowym 

szczególnie kształtują się na poziomie czwartym. Można zauważyć, że ilość relacji jest dobra 

a bardzo dobra jakość tych relacji.. Wskazuje to na fakt, iż szkoły dbają o swój wizerunek w 

otoczeniu. Wyjątkiem stanowią relacje szkoły z przedsiębiorstwami, ponieważ ilość relacji 

kształtuje się na poziomie czwartym, co jest oceniane bardzo dobrze, jednak jakość tych 

relacji spadła do poziomu drugiego, czyli o dwa szczeble niżej, czemu przyznano ocenę 

dostateczną. Można stwierdzić, że choć szkoły starają się często utrzymywać relacje z 

przedsiębiorstwami, to jednak te relacje pod względem jakości są niewystarczające. 

 

Tabela 5.6. Interwał jakości oraz ocena relacji między interesariuszami a szkołami zawodowymi w Polsce. 

INTERWAŁ 

JAKOŚCI 

RELACJE OCENA 

RELACJI 
OBLIGATORYJNE DOBROWOLNE 

POZIOM 

CZWARTY 

ORGAN NADZORUJACY, 

KURATORIUM OŚWIATY, 

PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA, 

RADA RODZICÓW, CKE, 

OKE 

 

 

MEDIA, PRASA, RADIO, 

ABSOLWENCI, 

MOPS, 

SZKOŁY PODSTAWOWE, 

GIMNAZJA(ostatni rok 

szkolny2018/19), 

SZKOŁY ZAWODOWE, LICEA, 

STOWARZYSZENIA, 

FUNDACJE 

KOŚCIÓŁ, 

PARTNERZY ZAGRANICZNI 

(SZKOŁY), 

KLUBY SPORTOWE, BASENY 

OTWARTE I KRYTE, 

MUZEA, TEATR, KINO, 

INSTYTUCJE PUBLICZNE, 

BIBLOTEKI, DOMY KULTURY, 

POLICJA, PSP, WOJSKO, 

STRAŻGRANICZNA 

Bardzo dobra 

POZIOM MEN, 

ZAKŁAD(OŚRODEK) 

E-BIBLIOTEKI, ORGANIZACJE 

WIRTUALNE, 
Dobra 
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TRZECI DOSKONALENIA 

NAUCZYCIELI 

 

SĄDY, 

LASY PAŃSTWOWE 

(NADLEŚNICTWA, PARKI 

KRAJOBRAZOWE) 

POZIOM 

DRUGI 

WSO 

 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
Dostateczna 

POZIOM 

PIERWSZY 

- - Niedostateczna 

Źródło: opracowanie własne. 

Ogólna wartość relacji szkoły z obligatoryjnymi i dobrowolnymi interesariuszami 

kształtuje się na poziomie trzecim i czwartym, czemu można postawić ocenę bardzo dobrą i 

dobrą. Można stwierdzić, że obecne szkoły są oceniane z punktu widzenia atrakcyjności 

zasobów relacyjnych. 

Tabela5.7. Interwał wartości oraz ocena relacji między interesariuszami a szkołami zawodowymi w Polsce. 

INTERWAŁ 

WARTOŚCI 

RELACJE OCENA 

RELACJI 
OBLIGATORYJNE DOBROWOLNE 

POZIOM 

CZWARTY 

ORGAN NADZORUJACY, 

KURATORIUM OŚWIATY, 

CKE, OKE, 

PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA, 

RADA RODZICÓW 

INSTYTUCJE PUBLICZNE 

BIBLOTEKI, DOMY KULTURY, 

ABSOLWENCI, 

SZKOŁY PODSTAWOWE, 

GIMNAZJA(ostatni rok 

szkolny2018/19), 

KOŚCIÓŁ 

Bardzo dobra 

POZIOM 

TRZECI 

ZAKŁAD(OŚRODEK) 

DOSKONALENIA 

NAUCZYCIELI, 

MEN 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA, 

POLICJA, PSP, WOJSKO, STRAŻ 

GRANICZNA, 

E-BIBLIOTEKI, ORGANIZACJE 

WIRTUALNE, 

MEDIA, PRASA, RADIO. 

MOPS, 

SZKOŁY ZAWODOWE, LICEA, 

STOWARZYSZENIA, 

FUNDACJE, 

PARTNERZY ZAGRANICZNI 

(SZKOŁY), 

KLUBY SPORTOWE, BASENY 

OTWARTE I KRYTE, 

MUZEA, TEATR, KINO 

SĄDY, 

LASY PAŃSTWOWE, 

(NADLEŚNICTWA, PARKI 

KRAJOBRAZOWE) 

Dobra 

POZIOM 

DRUGI 

WSO 

 
- Dostateczna 

POZIOM 

PIERWSZY 

- - Niedostateczna 

Źródło: opracowanie własne. 
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Obecna sytuacja na rynku konkurencyjnym wymusza na jednostkach oświatowych 

poszerzanie i doskonalenie kapitału relacyjnego. Powyższa diagnoza wskazuje na dobrą, a 

nawet bardzo dobrą ocenę relacji szkół zawodowych z interesariuszami.  

 

5.2. Warunki dostosowawcze szkół zawodowych Kotliny Kłodzkiej do dynamiki usług 

edukacyjnych 

 

Na podstawie opracowanych studiów przypadków badanych szkół zawodowych w regionie 

kłodzkim sporządzono tabelę 5.8, uwzględniającą wyniki przeprowadzonych badań z zakresu 

relacji szkół i ich interesariuszy. 

 

Tabela5.8. Wyniki przeprowadzonych badań z zakresu relacji badanych szkół i ich interesariuszy 

Badana 

szkoła 

zawodowa 

 

Podmiot relacji 

 

Przedmiot relacji 

 

Rezultaty relacji 

Zespół  

Szkół 

Agrotech- 

nicznych w 

Bożkowie 

1. Unia Europejska, 

Samorząd 

Województwa 

Dolnośląskiego, 

Agencja Rozwoju 

Regionalnego, 

Uniwersytet 

Przyrodniczy we 

Wrocławiu,  

Stowarzyszenie Gmin 

Polskich Euroregionu 

Glancensis Ziemi 

Kłodzkiej, 

Powiat Kłodzki. 

 

1. Utworzenie 

Rolniczego Centrum 

Transferu Wiedzy i 

Innowacji w Bożkowie. 

Projekt był 

współfinansowany przez 

Unię Europejską ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz 

budżetu Samorządu 

Województwa 

Dolnośląskiego w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

dla Województwa 

Dolnośląskiego. 

1. Przebudowana część szkoły i internatu 

na Rolnicze Centrum Wiedzy i 

InnowacjiJego całkowita wartość 

wynosiła prawie 7 milionów złotych, z 

czego 70% stanowiło wkład Unii 

Europejskiej. Centrum stworzyło 

warunki do prowadzenia działalności 

innowacyjnej i edukacyjnej w branży 

rolniczej oraz pomaga w pozyskiwaniu i 

doskonaleniu kwalifikacji zawodowych. 

Szkoła stała się Centrum transferu i 

przepływu najnowszej wiedzy i 

technologii z zakresu rolnictwa, 

kształtowania i ochrony środowiska oraz 

doradztwa rolniczego, dopasowanego do 

możliwości i warunków danego regionu. 

Dodatkowym zadaniem Centrum 

określono wskazywanie możliwości 

przedsiębiorczości dla społeczności 

wiejskiej z Dolnego Śląska. 

2. Uniwersytet 

Przyrodniczy we 

Wrocławiu. 

2. Patronat uczelni i 

transfer wiedzy. 

2. Opieka nad szkołą. Współpraca 

korzystna dla obu stron. Organizacja 

warsztatów, szkoleń, wykładów, 

pokazów. 

3. Gimnazjum z 

oddziałami 

integracyjnymi w 

Bożkowie. 

3. Utworzenie oddziałów 

integracyjnych.  

3. Klasy integracyjne 

4. Komenda 

Powiatowa Policji w 

Kłodzku, 

Sudecki Oddział Straży 

Granicznej, 

Batalion Strzelców 

Podhalańskich, 

Komenda Powiatowa 

4. Utworzenie innowacji 

pedagogicznej – klas 

służb mundurowych 

Technikum Agrobiznesu. 

4. Uczniowie z tych klas uczestniczą w 

zajęciach obowiązkowych i „do wyboru” 

(zajęcia sportowe, szkolenia medyczne). 

Zajęcia w tych klasach prowadzą 

oficerowie służb mundurowych, którzy 

pokazują pracę w policji, straży 

granicznej, straży pożarnej i w wojsku. 

Uczniowie ci uczestniczą w letnich i 
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Straży Pożarnej w 

Kłodzku. 

zimowych obozach szkoleniowych, 

ćwiczą na strzelnicy oraz biorą udział w 

innych zajęciach w jednostkach 

patronackich. W szkole jest opracowany i 

przyjęty przez Radę Pedagogiczną 

Regulamin Klasy Mundurowej w ZSA w 

Bożkowie, który reguluje zasady 

rekrutacji, prawa i obowiązki ucznia 

klasy mundurowej, przepisy dotyczące 

umundurowania, system i zasady 

nadawania stopni mundurowych. Po 

ukończeniu szkoły uczniowie dostaną 

certyfikat potwierdzający umiejętności, 

jako załącznik do świadectwa. 

5. FirmaEkspert-Sitr 

sp. z o.o. Wyższa 

Szkoła Infrastruktury i 

Zarządzania w 

Warszawie. 

5. Innowacyjny 

projekt o  

współpracy. 

5. 15 osobowa grupa uczniów 

uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 

z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, 

w celu wprowadzenia praktycznego 

programu nauczania. W ramach projektu 

uczniowie wyjeżdżają do miejsc, w 

których stosuje się najnowsze 

technologie z tego zakresu, poznając ich 

zastosowanie i możliwości 

wykorzystania na terenach ziemi 

kłodzkiej. 

6. Stowarzyszenie 

Przyjaciół ZSA. 

6. Umowa o współpracy. 6. Stowarzyszenie ma na celu nie tylko 

promować szkołę, ale także wspierać 

edukację rolniczą oraz wszelkie 

przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne 

,pomagać dzieciom i młodzieży w 

trudnych sytuacjach życiowych.  

 

7. Zakład Produkcji 

Automatyki Sieciowej 

w Nowej Rudzie-

Słupiec. 

7. Patronat nad klasą 

Technik Mechanik. 

7. Współpraca szkoły z 

przedsiębiorstwem z zakresu odbywania 

praktyk uczniów w zakładzie (jeden 

dzień w tygodniu). 

Noworudzk

a Szkoła 

Techniczna 

1. Unia Europejska. 1. Projekt „Modernizacja 

centrów kształcenia 

zawodowego na Dolnym 

Śląsku”. 

1. Szkoła została dodatkowo doposażona 

w sprzęt do praktycznej nauki zawodu w 

branży turystycznej, budowlanej, 

mechanicznej, samochodowej, 

mechaniczno-elektrycznej 

2. Unia Europejska. 2. Drugi projekt 

„Modernizacja 

kształcenia zawodowego 

na Dolnym Śląsku II. 

2. Szkoła podnosi jakość i atrakcyjność 

kształcenia poprzez wyjazdy na 

wycieczki szkolne, targi, kursy, staże, 

praktyki. 

Kłodzka 

Szkoła 

Przedsiębior

czości 

1. Starostwo 

Powiatowe (organ 

prowadzący), Wydział 

Oświaty, Kultury, 

Sportu i Turystyki oraz 

Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu. 

 

1. Ośrodek 

Dokształcania i 

Doskonalenia 

Zawodowego. 

1. Poszerzona współpraca z innymi 

partnerami: 

–Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Strzelinie (kształcenie klas 

wielozawodowych), 

– Cech Rzemiosł Różnych i Małej 

Przedsiębiorczości w Kłodzku 

(uczniowie, którzy nie kształcą się w 

ZSW ale zdają egzaminy w Izbie 

Rzemieślniczej), 

- inne szkoły zawodowe (skierowani 

młodociani uczniowie, którzy ukończyli 

w Ośrodku specjalistyczne kursy w 

zawodach małopopularnych, dla których 

trudno znaleźć odpowiednia kadrę 
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pedagogiczną). 

2. Auto Serwis – 

 „Euro 5”. 

2. Umowa na dzierżawę 

warsztatów 

„samochodowych”. 

2. Szkolenie uczniów przy udziale 

nauczyciela do praktycznej nauki 

zawodu. 

3. Urząd Miasta 

Kłodzka. 

3. Warsztaty 

gastronomiczne. 

3. Działalność usługowa na rzecz 

uroczystości okolicznościowych na rzecz 

miasta Kłodzka. 

4. 20% dofinansowania 

pokrył organ 

prowadzący szkołę. 

4. Projekt „Modernizacja 

centrów kształcenia 

zawodowego na Dolnym 

Śląsku”. 

 

4. Wyposażenie szkoły w sprzęt do 

praktycznej nauki zawodu w branży 

turystycznej, budowlanej, mechanicznej, 

samochodowej, mechaniczno-

elektrycznej.  

5. Unia Europejska 5. Projekt „Modernizacja 

kształcenia zawodowego 

na Dolnym Śląsku II”. 

W ramach projektu szkoła podniosła 

jakość i atrakcyjność kształcenia poprzez 

wyjazdy na wycieczki szkolne, targi, 

kursy, staże, praktyki. 

Zespół 

Szkół Ponad 

gimnazjalny

ch nr1 w 

Kłodzku 

1. Komenda 

Powiatowa Policji. 

1. Umowa patronacka. 1. Klasa liceum ogólnokształcącego o 

profilu policyjnym – program nauczania 

wzbogacony o dodatkowe lekcje edukacji 

dla bezpieczeństwa i wychowania 

fizycznego. 

2. Kłodzkie Centrum 

Kultury, Sportu i 

Rekreacji. 

2. Utworzenie oddziałów 

sportowych za zgodą 

organu prowadzącego. 

2. Poszerzenie oferty edukacyjnej o klasy 

z dodatkowymi zajęciami z wychowania 

fizycznego o profilu piłka nożna, 

prowadzone przez trenera. 

3. Starostwo 

Powiatowe w Kłodzku. 

3. Utworzenie klas 

integracyjnych. 

3. W wyniku przystosowania szkoły dla 

osób niepełnosprawnych utworzono 

oddział integracyjny w Liceum 

Ogólnokształcącym  

Rejonowa 

Szkoła 

Turystyczna 

w Polanicy-

Zdroju 

1. Zrzeszenie 

Pracodawców, Rada 

Pedagogiczna, Ośrodek 

Szkoleniowy w 

Piechowicach. 

1. Konferencja „Misja 

Regionalnej Szkoły 

Turystycznej” na której 

ustalono, że szkoła 

powinna funkcjonować 

na starych założeniach, 

przeprowadzono 

diagnozę pod kątem 

turystycznego rynku 

pracy.  

1. Wprowadzono program „Rynek 

turystyczny dla ludzi z otwartą głową”, 

który miał stworzyć dobry wizerunek 

szkoły. Rok później Rada Pedagogiczna 

spędziła 3dni w ośrodku szkoleniowym 

w Piechowicach, nie tylko dla integracji, 

ale także aby wysłuchać oczekiwań 

pracodawców, po czym stworzyli 

program naprawczy „Budować 

świadomość ucznia w odpowiedzi na 

oczekiwania pracodawców”. 

2.Stworzono pierwsze pracownie na 

wzór stanowisk pracy w zakładach, które 

miały pokazać uczniom aktywne metody 

pracy i uczyć wymagań przyszłych 

pracodawców. Takie stymulacyjne lekcje 

były nagrywane, aby uczniowie mogli 

zobaczyć jakie popełniają błędy w 

praktyce. 

2. Stowarzyszenie 

„Wybrani w górach”.  

2. Projektu PIWEQYAL 2. W ramach programu uczniowie odbyli 

3-miesięczne staże jako praktyki w 

zagranicznych szkołach hotelarskich. 

Szkoła skorzystała z dofinansowania z 

Programu PIW EQUAL na dalsze 

wyposażenie. 

3. Organ prowadzący i 

Kuratorium Oświaty. 

3. Rozbudowa szkoły 3. Zaadoptowano 700m2 przyziemia 

szkoły  

4. Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 

4. Za pośrednictwem 

organu prowadzącego 

otrzymano subwencje  z 

4. Subwencje na częściowe wyposażenie 

pomieszczeń. 
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MEN 

5. Unia Europejska 5. Projekt „Modernizacja 

centrów kształcenia 

zawodowego na Dolnym 

Śląsku II”. 

5. Szkoła otrzymała ok. 1 mln złotych.W 

ramach projektu zakupiono 

wysokospecjalistyczny sprzęt i pomoce 

dydaktyczne do kształcenia młodzieży w 

branży turystycznej, gastronomicznej i 

hotelarskiej. W ramach projektu 

powstało 18 nowych pracowni. 

6. Uniwersytet w 

Dreźnie, Katedra 

Kształcenia 

Zawodowego. 

6. Program Interreg III A 

Network Ed  

6. Współpraca szkoły z uczelnią 

(warsztaty, praktyki, staże) 

7. Dolnośląska Izba 

Gospodarcza. 

7. Projekt pt. „Akademia 

Branży Hotelarskiej, 

Restauracyjnej i 

Uzdrowiskowej” – 

kompleksowe szkolenia 

podnoszące kwalifikacje 

zawodowe i znajomość 

języków obcych wśród 

pracowników.. 

7. Celem projektu było podniesienie 

umiejętności i kwalifikacji pracowników 

branży hotelarsko-gastronomicznej. 

Projekt był finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz wkładu publicznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007 – 2013. Organizacja szkoleń 

ukierunkowanych na zdobycie wiedzy 

branżowej oraz doskonalenie 

posługiwania się językiem obcym. 

Wynikiem ukończenia szkolenia było 

otrzymanie certyfikatu profesjonalnego 

pracownika branży hotelarskiej, 

restauracyjnej i uzdrowiskowej lub 

mistrza gastronomii. Ponadto szkoła ze 

swoim partnerem opublikowała wyniki 

badań dotyczących rynku pracy oraz 

oczekiwań przyszłych pracodawców 

wobec szkół w branży hotelarsko-

gastronomicznej. 

8. Sieć hoteli Radisson 

S.A. Projekt w ramach 

UE. 

8. W ramach partnerstwa 

szkoła rozpoczęła 

kolejny program w 

ramach UE w celu 

poprawy jakości 

kształcenia. 

8. Projekt polegał na tym, że 6 

nauczycieli RST odbyło praktyki w sieci 

hoteli Radisson S.A. Celem tych praktyk 

było nabycie praktycznych kwalifikacji z 

przyszłym zamiarem przekazania wiedzy 

i doświadczenia przyszłym 

podopiecznym. 

9. Unia Europejska. 9. Projekt „Modernizacja 

kształcenia na Dolnym 

Śląsku”. 

9. W trakcie 2 tys. Odbytych 

różnorodnych godzin pozalekcyjnych 

uczniowie szkoły uczestniczyli w 

zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i 

psychologiczno-pedagogicznych, 

targach, wyjazdach i innych. 

10.Wyższa Szkoła 

Zawodowa w 

Wałbrzychu, 

11. Dolnośląska 

Wyższa Szkoła we 

Wrocławiu. 

12. Wyższa Szkoła 

Innowacji w Lublinie. 

13. Szkoła Hotelarska 

HOGA w Dreźnie. 

10.Współpraca z zakresu 

transferu wiedzy i 

innowacji 

 

 

 

 

 

 

 

10.Szkoła współpracuje z ponad 150 

partnerami w regionie, w Polsce i 

Europie. 

Zespół 

Szkół 

Ogólnokszta

łcących i 

1. Unia Europejska. 

 

 

 

Drugi projekt 

„Modernizacja 

kształcenia zawodowego 

na Dolnym Śląsku II”. 

W ramach projektu szkoła 

wyremontowała 4 pracownie 

dydaktyczne do kształcenia 

zawodowego. Są to pracownie branży 
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Zawodowyc

h w 

Kudowie-

Zdroju 

 

 

 

gastronomicznej, tj.: pracownia 

technologii gastronomicznej, pracownia 

podstaw żywienia, restauracja do nauki 

obsługi konsumenta, pracownia 

ogólnodydaktyczna w kształceniu 

zawodowym. 

 

Wyższa Szkoła 

Turystyki Choceniu w 

Czechach 

(StředníŃkoluCestovní

ho Ruchu w Choceniu).  
 

Podpisany projekt o 

współpracy 

transgranicznej. 

Partnerska współpraca polegała na 

wspólnych działaniach, które owocowały 

wymianą doświadczeń zawodowych, 

językowych i ekologicznych. Projekt 

wpływa na dwustronną współpracę o 

charakterze kulturalnym, turystycznym 

oraz rekreacyjno-sportowym. 

Biblioteka szkolna. Multimedialne Centrum 

Informacji. 

Szkoła dysponuje bogatym 

księgozbiorem. Centrum jest 

ogólnodostępne i w ten sposób promuje 

szkołę i przyciąga potencjalnych 

przyszłych uczniów. 

 

Tabela. Wyniki przeprowadzonych badań z zakresu relacji badanych szkół i ich interesariuszy. 

 

 

Konkurencyjność szkół zawodowych w aspekcie relacji wypracowuje potencjał 

sprawczy dla organizacji sieciowej. Relacje sieciowe opierają się na tworzeniu elastyczności, 

wykorzystania technologii informacyjnej, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz 

rozpoznawalności szkół w jej przestrzeni realnej, wirtualnej i medialnej. Tabela 5.9 

przedstawia potencjał sprawczy w wyniku sieciowania szkół zawodowych Kotliny Kłodzkiej 

z jej interesariuszami. 

 

Tabela5.9. Mapa sieciowania przestrzeni organizacyjnej badanych szkół zawodowych i ich potencjał sprawczy. 

 

Mechanizm 

sieciowania 

organizacji226 

 

Badana 

szkoła 

zawo- 

dowa 

 

Rodzaj 

Interesariusza 

 

Potencjał sprawczy 

Rodzaj 

sektora 

(publiczny 

prywatny 

społeczny) 

Rodzaj 

przestrze

ni 

(realna 

wirtualna 

medialna)
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Holonizacji 

(zassanie się 

szkoły, trudno 

jej odejść) 

ZSA Przedsiębiorstwo 

Zakład Automatyki 

Sieciowej – Nowa 

Ruda-Słupiec 

Szkoła łączy się z zakładem i 

tworzy klasę patronacką 

(technik mechanik). 

 

Integracja instytucji 

oświatowej z 

przedsiębiorstwem 

(sektor publiczny + 

sektor prywatny). 

 

 

Realna 

KSP UM Kłodzko Warsztaty gastronomiczne – 

działalność usługowa na rzecz 

uroczystości 

okolicznościowych miasta 

Kłodzka. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

 

Medialna 

 

Agile 

(zwinny) 

ZPP MON Tworzenie klasy 

akademickiej 

(elastyczne dopasowanie się). 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny) 

Wirtualna 

                                                           
226

K. Perechuda, W. Cieśliński, Teoretyczne aspekty sieciowania przestrzeni organizacyjnej[w:] Zarządzanie 

Strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, red R.Krupski, WWSZIP, Wałbrzych2015. 
227

K. Perechuda, W. Cieśliński, Teoretyczne aspekty sieciowania przestrzeni organizacyjnej[w:] Zarządzanie 

Strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, red. R.Krupski, WWSZIP, Wałbrzych 2015. 
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(elastyczne 

dopasowanie 

się szkoły) 

ZSA UE, UM WD, ARR, 

UP Wrocław, 

Stowarzyszenie Gmin 

Polskich 

Euroregion Glacencis 

Ziemi Kłodzkiej, 

Powiat Kłodzki 

Rolnicze Centrum Transferu 

Wiedzy i Innowacji – 

dopasowanie się do regionu. 

Integracja szkoły z 

sektorem 

publicznym i 

społecznym 

(pozarządowym). 

Realna 

ZSA UP Wrocław Patronat uczelni i transfer 

wiedzy. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

Medialna 

RST WSZ w Wałbrzychu, 

DWS we Wrocławiu, 

WSI w Lublinie, 

Szkoła Hotelarska, 

HOGA w Dreźnie, 

Transfer Wiedzy i Innowacji. Integracja instytucji 

oświatowej z 

uczelniami 

wyższymi 

(sektor publiczny + 

sektor publiczny). 

Medialna 

 

Fraktalny 

(samodzielna 

szkoła jako 

część 

organizacji) 

ZSA 

ZSP 

RST 

NST 

KSP 

CKE – Centralna 

Komisja 

Egzaminacyjna, 

OKE – Okręgowa 

Komisja 

Egzaminacyjna 

CKE i OKE w przestrzeni 

organizacyjnej szkoły 

zawodowej 

(standardy w egzaminach). 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

 

 

 

Wirtualna 

ZSA Stowarzyszenie 

Przyjaciół ZSA 

Umowa o współpracy, 

promocja szkoły. 

Integracja instytucji 

oświatowej z 

instytucją społeczną 

(sektor publiczny + 

sektor społeczny). 

Medialna 

 

Wirtualizacji 

(innowacje 

technologii 

informatycznej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NST 

KSP 

RST 

UE Projekt „Modernizacja 

centrów kształcenia 

zawodowego na Dolnym 

Śląsku” – doposażenie w 

sprzęt do praktycznej nauki 

zawodu. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

 

Realna 

ZSA 

ZSP 

RST 

NST 

KSP 

ZDN – Zakład 

Doskonalenia 

Nauczycieli 

ZDN – warsztaty, szkolenia z 

uzupełnieniem mobilnej 

technologii. 

Integracja instytucji 

oświatowej z 

instytucją społeczną 

(sektor publiczny + 

sektor społeczny). 

 

Realna 

KSP UE 

Starostwo Powiatowe 

w Kłodzku 

Projekt „Modernizacja 

centrów 

kształcenia zawodowego na 

Dolnym Śląsku” – 

doposażenie w sprzęt do 

praktycznej nauki zawodu. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

 

Realna 

ZSA 

ZSP 

RST 

NST 

KSP 

MEN MEN – Projekt 

„Bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni” 

–technologia informacyjno-

komunikacyjna w edukacji, 

– strategie w zakresie 

informatyzacji szkół, 

– współpraca z organizacjami 

krajowymi i 

międzynarodowymi w 

zakresie zapewnienia 

powszechnego dostępu do 

technologii informacyjnych, 

komunikacyjnych oraz 

powszechnego stosowania w 

komunikacji, 

– uczestniczenie w 

działaniach prowadzonych do 

tworzenia społeczeństwa 

informatycznego. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

 

 

 

Medialna 

ZSA Wyższa Szkoła 

Infrastruktury i 

Projekt z zastosowania 

najnowszych technologii z 

Integracja dwóch 

instytucji 

Wirtualna 
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Zarządzania w 

Warszawie, firma 

Ekspert-Sir sp..z o.o. 

zakresu Odnawialne Źródła 

Energii. 

publicznych z 

sektorem 

prywatnym. 

RST MEN Subwencja na wyposażenie 

szkoły. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

Realna 

 

 

ZSOiZ Biblioteka Multimedialne Centrum 

Informacji, które jest 

ogólnodostępne i przyciąga 

potencjalnych uczniów. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

 

Medialna 

Kognitywny 

(procesy 

poznawcze 

szkoły) 

NST 

KSP 

RST 

UE Projekt „Modernizacja 

kształcenia zawodowego na 

Dolnym Śląsku II” – 

podniesienie jakości i 

atrakcyjności poprzez 

wycieczki, wyjazdy, kursy, 

praktyki, staże. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

 

Medialna 

ZSA 

ZSP 

RST 

NST 

KSP 

Instytucje publiczne 

(biblioteki, domy 

kultury) 

Współpraca w zakresie 

projektu „Szkoła globalna”. 

Integracja instytucji 

oświatowej z 

instytucją społeczną 

(sektor publiczny + 

sektor społeczny). 

Medialna 

ZSA Gimnazjum z 

Oddziałami 

Integracyjnymi w 

Bożkowie 

Utworzenie klas 

integracyjnych i współpraca. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

 

Realna 

RST Stowarzyszenie 

Wybrani w górach 

Projekt PIW EQYAL. 

Staże, praktyki uczniów. 

Integracja instytucji 

oświatowej z 

instytucją społeczną 

(sektor publiczny + 

sektor społeczny). 

Medialna 

 

Inwentyczny 

(odkrywanie 

nowych 

produktów, 

rozwiązań 

 szkoły) 

ZSA KPP w Kłodzku, 

Sudecki Oddział 

Straży Granicznej, 

Batalion Strzelców 

Podhalańskich, 

KPSP w Kłodzku 

Służby mundurowe 

współpracują ze szkołą i 

tworzą klasę mundurową. 

Integracja sześć 

instytucji 

(sektor publiczny). 

 

Realna 

KSP Auto Serwis – „Euro 

5” 

Umowa na dzierżawę 

warsztatów samochodowych. 

Integracja instytucji 

oświatowej z 

przedsiębiorstwem 

(sektor publiczny + 

sektor prywatny). 

Realna 

ZSP  KPP w Kłodzku Policja współpracuje ze 

szkołą i tworzą klasę 

policyjną. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

Realna 

ZSP Kłodzkie Centrum 

Kultury, Sportu i 

Rekreacji 

Utworzenie oddziałów 

sportowych. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

Realna 

ZSP Starostwo 

Powiatowe 

Kłodzko 

Utworzenie klas  

Integracyjnych. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

Realna 

 

 

ZSOiZ UE Projekt „Modernizacja 

kształcenia zawodowego na 

Dolnym Śląsku II” – 

wyremontowanie 4 pracowni 

dydaktyczne do kształcenia 

zawodowego. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

 

Realna 

 

Biologiczny 

(samoodnowy) 

(samodoskonal

enie i 

samorozwój 

szkoły) 

KSP Starostwo Powiatowe 

w Kłodzku, Wydział 

Oświaty, Kultury i 

Turystyki, 

Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu, 

ZSP w Strzelinie, 

Cech Rzemiosł  

Różnych i Małej 

Ośrodek Dokształcania i 

Doskonalenia Zawodowego 

(specjalistyczne kursy dla 

młodocianych uczniów, w 

zawodach dla których trudno 

znaleźć kadrę pedagogiczną). 

Integracja instytucji 

oświatowych z 

instytucją społeczną 

i publiczną 

(sektor publiczny + 

sektor społeczny). 

Realna 
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Przedsiębiorczości w 

Kłodzku, 

RST Starostwo Powiatowe 

w Kłodzku, 

Kuratorium Oświaty 

Projekt –rozbudowa szkoły. Integracja trzech 

instytucji 

(sektor publiczny). 

Realna 

ZSA 

ZSP 

RST 

NST 

KSP 

WSO – 

Wewnątrzszkolne 

Doskonalenie 

Nauczycieli 

Podstawowym warunkiem 

prawidłowego 

funkcjonowania systemu 

szkolnego w pełni 

realizującego zadania 

dydaktyczno-wychowawcze 

jest ciągła „samoodnowa”, 

samorozwój szkoły jako 

organizacji –WDN oraz 

Zakład Doskonalenia 

Nauczycieli  (modelatorzy, 

edukatorzy, trenerzy, 

eksperci)  

Integracja instytucji 

oświatowej z 

instytucją społeczną 

(sektor publiczny + 

sektor społeczny). 

 

Realna 

 

 

 

 

 

 

ZSOiZ Wyższa Szkoła 

Turystyki Choceniu 

wCzechach 

(StředníŃkoluCestovn

ího Ruchu w 

Choceniu). 

Projekt współpracy 

transgranicznej, który polega 

na wymianie doświadczeń 

zawodowych, językowych, 

ekologicznych. Wpływa na  

dwustronną współpracę o 

charakterze kulturalnym, 

turystycznym oraz 

rekreacyjno-sportowym. 

Integracja trzech 

instytucji 

(sektor publiczny). 

Medialna 

RST Zrzeszenie 

Pracodawców, 

 Rada Pedagogiczna, 

Ośrodek Szkoleniowy 

w Piechowicach 

Program „Rynek turystyczny 

dla ludzi z otwartą głowa” – 

dla dobrego wizerunku 

szkoły. Program naprawczy 

„Budować świadomość 

ucznia w odpowiedzi na 

oczekiwania pracodawców”. 

Integracja instytucji 

oświatowych z 

instytucją społeczną 

i sektorem 

prywatnym 

(sektor publiczny + 

sektor społeczny + 

sektor prywatny). 

Medialna 

RST Dolnośląska Izba 

Gospodarcza 

Projekt „Akademia Branży 

Hotelarskiej, Restauracyjnej i 

Uzdrowiskowej” – 

kompleksowe szkolenia 

podnoszące kwalifikacje 

zawodowe i znajomość 

języków obcych wśród 

pracowników. 

Integracja dwóch 

instytucji 

(sektor publiczny). 

Realna 

 

 

 

RST UE, sieć hoteli 

Radisson S.A. 

Projekt UE, w ramach 

którego 6 nauczycieli odbyło 

praktyki w sieci hoteli 

Radisson S.A. 

Integracja instytucji 

oświatowej z 

instytucją publiczną 

i przedsiębiorstwem 

(sektor publiczny + 

sektor prywatny). 

Medialna 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem mechanizmów sieciowania K. Perechuda, W. Cieśliński. 

Teoretyczne aspekty sieciowania przestrzeni organizacyjnej[w:] Zarządzanie Strategiczne. Strategie sieci i 

przedsiębiorstw w sieci, red R. Krupski, WWSZIP, Wałbrzych 2015. 

 

W celach poznawczych do uzupełnienia informacji dla opracowania studiów 

przypadków opracowano i wykonano wywiad ukierunkowany. W realizowanych badaniach 

przeprowadzono ukierunkowany wywiad z dyrektorami w pięciu szkołach ustnie, a w 

pozostałych uzupełniono elektronicznie. Wywiady zostały pogłębione o ankiety. W badanych 

szkołach zaistniały dwa przypadki, które utrudniały do dotarcia do wartościowej wiedzy.  

Ankiety zawierały 24 pytania związane z funkcjonowaniem szkoły i jej otoczeniem. Na 

podstawie ankiet można stwierdzić, że na większość szkół bardzo istotny wpływ ma niż 
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demograficzny, a w otoczeniu szkoły najistotniejszy problem stanowią zmiany ekonomiczne, 

w następnej kolejności polityczno-prawne (4), społeczno-kulturalne (2) i techniczne (1). Obok 

ustawowych celów, głównymi celami szkół jest: 

– stworzenie oferty edukacyjnej dopasowanej do rynku pracy, 

– utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, 

– stały wzrost atrakcyjności szkoły poprzez promocję,  

– polepszenie bazy dydaktycznej placówki, 

– współpraca z interesariuszami, 

– udział w projektach, 

– pozyskiwanie środków unijnych, 

– upowszechnianie wiedzy i umiejętności informatycznych, 

– współpraca z mediami i prasą, 

– zapewnienie bezpiecznej i nowoczesnej bazy dla pełnej realizacji celów i zadań szkoły. 

Trzy szkoły uważają się za bardzo proinnowacyjne i są skore do wprowadzania zmian. 

Są placówkami elastycznymi. Dwie jednostki mają średnie nastawienie na innowacje i 

zmiany, a jedna ma podejście konserwatywne. Wszystkie organizacje edukacyjne wykazują 

uczestnictwo w promocji szkoły poprzez nauczycieli i uczniów. Pedagodzy opisują swoją 

działalność w lokalnej prasie, na stronach internetowych, przygotowują różne imprezy i 

uroczystości o charakterze ogólnym dla mieszkańców oraz biorą aktywny udział w ważnych 

wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Dla czterech placówek inne szkoły zawodowe są 

konkurencją, a dla pozostałych koopetycją. We wszystkich szkołach kadra pedagogiczna ma 

słabą motywację do pracy oraz brak chęci do rozwoju, innowacji. Ponadto, pracownicy są 

przemęczeni biurokracją. Wszystkie szkoły zgodnie uważają, że problemy natury 

ekonomicznej wynikają z relacji z interesariuszem takim jak organ nadzorujący. Natomiast 

relacje z kuratorium Oświaty i innymi interesariuszami zewnętrznymi oznaczają się 

komunikatywnością. Najważniejsi zewnętrzni interesariusze (instytucjonalni) szkół to:  

1. Uczelnie: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Nysie, 

2. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, 

3. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, 

4. Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu, 

5. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,  

6. Służby mundurowe, 



 
 
 

224 
 

7. Urzędy Miast, Wydział Promocji i Kultury, 

8. Park Narodowy Gór Stołowych, 

9. Muzeum Podgórza Sudeckiego, 

10. Biblioteka Miejska, 

11. Powiatowy Urząd Pracy, 

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

13. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, 

14. Ośrodek kultury i Ośrodek Sportu, 

15. Sąd Rejonowy w Kłodzku, 

16. ZPAS GRUP –Zakład Automatyki Sieciowej – interesariusz sektora prywatnego. 

 Respondenci uważają, że globalizm ma ogromny wpływ na szkołę: ludzie opuszczają 

okoliczne tereny w poszukiwaniu pracy i zabierają ze sobą dzieci, które nie trafiają do szkół. 

Istnieje konieczność stałego uświadamiania znaczenia własnego pochodzenia, kultury, języka, 

tradycji. Dominującymi i istotnymi potrzebami szkół są: 

– potrzeba ciągłego unowocześnienia sprzętu komputerowego – aktualizacja do potrzeb 

podstaw programowych, 

– doposażenie szkół w sprzęt multimedialny, nagłaśniający, 

– potrzeba remontów i inwestycji (wykonanie elewacji, termomodernizacja budynków, 

modernizacja sieci grzewczej, wymiana kotła CO, remont poszycia dachowego, remont boisk 

szkolnych, wykonanie ogrodzenia szkół, naprawa dróg dojazdowych), 

– potrzeba wzbogacenia bazy materialnej szkół (zorganizowanie sali fitness, siłowni, 

kawiarenki dla uczniów, gabinetów lekcyjnych, sal gimnastycznych, profesjonalnych 

pracowni językowych), 

– potrzeba zwiększenia limitów naboru, 

– przywrócenie dodatków nauczycielskich, 

– potrzeba spokoju i zaprzestanie reform w systemie oświaty, 

– potrzeba zwiększenia środków finansowych na oświatę. 

W zależności od badanej szkoły zamiennie plany krótko- lub długookresowe, oprócz 

remontów i inwestycji, to: 

– głownie utrzymanie lub zwiększenie naboru na poziomie zapewniającym zatrudnienie na 

dotychczasowym poziomie, 

– promocja szkoły, aby placówka mogła rozwijać się w czasie, 
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– uruchomienie nowych atrakcyjnych kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami lokalnego 

rynku pracy, 

– stworzenie dobrego image szkoły, 

– poszerzenie oferty edukacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, 

– utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług edukacyjnych. 

 Do określenia kluczowych czynników sukcesu szkoły dyrektorzy zastosowali skalę od 

1 do 10. Tabela 5.10 obrazuje czynniki sukcesu, czyli uwarunkowania konkurencyjności 

szkół zawodowych w Kotliny Kłodzkiej. 

 

Tabela 5.10. Uwarunkowania konkurencyjności szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej (skala od 1 do 10). 

SZKOŁY 

 

UWARUNKOWANIA 

 

 

ZSP-K 

 

 

NST 

 

 

ZSA 

 

 

KSP 

 

 

ZSP-S 

 

 

ZSOiZ 

1. Elastyczność, czyli dostosowanie się 

do zmiennego otoczenia. 

9 - 10 9 - 10 

2. Stworzenie dobrego image szkoły. 7 - 9 3 10 10 

3. Umiejętności kadry pedagogicznej 8 - 10 2 10 - 

4. Kwalifikacje kadry pedagogicznej 8 - 8 1 10 10 

5. Doświadczenie kadry pedagogicznej. 9 - 8 4 10 - 

6. Lokalizacja szkoły. 9 - 2 6 - 10 

7. Dobra promocja szkoły. 10 - 7 5 10 10 

8. Pozyskiwanie funduszy z UE. 6 - 6 7 10 10 

9. Potencjał techniczno-technologiczny 

szkoły 

8 10 6 8 - 10 

10. Inne: 

 – dobra organizacja pracy, 

 – sprawne zarządzanie. 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet dyrektorów szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej. 

Na podstawie tabeli 5.10 opracowano wykres, który przedstawia uwarunkowania 

względem szkół z rejonu kłodzkiego. 
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Rysunek5.2. Uwarunkowania konkurencyjności szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet dyrektorów szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej. 

 

Na podstawie ankiet dyrektorzy poszczególnych szkół zawodowych w regionie 

kłodzkim oceniali czynniki według skali od 1 do 10. Do opracowania wyniku uwarunkowań 

konkurencyjności szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej zastosowano średnią 

arytmetyczną. Średnia arytmetyczna jest ilorazem sumy wartości zmiennej i liczebności 

badanej zbiorowości. Średnią oblicza się następująco: 
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gdzie: 

 ⃐   – symbol średniej arytmetycznej, 

   – warianty cechy mierzalnej, 

N – liczebność badanej zbiorowości. 

 
Tabela 5.11 Uwarunkowania konkurencyjności szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej (skala od 1 do 10). 

SZKOŁY 

 

UWARUNKOWANIA 

 

 

ZSP-K 

 

 

NST 

 

 

ZSA 

 

 

KSP. 

 

 

ZSP-S 

 

 

ZSOiZ 

 

 

Wynik 

 

1. Elastyczność, czyli dostosowanie się 

do zmiennego otoczenia. 

9 - 10 9 - 10 6,3 

2. Stworzenie dobrego image szkoły. 7 - 9 3 10 10 6,5 

3. Umiejętności kadry pedagogicznej. 8 - 10 2 10 - 5 

4. Kwalifikacje kadry pedagogicznej. 8 - 8 1 10 10 6,1 

5. Doświadczenie kadry pedagogicznej. 9 - 8 4 10 - 5,2 

6. Lokalizacja szkoły. 9 - 2 6 - 10 4,5 

7. Dobra promocja szkoły. 10 - 7 5 10 10 7 

8. Pozyskiwanie funduszy z UE. 6 - 6 7 10 10 6,5 

9. Potencjał techniczno-technologiczny 

szkoły. 

8 10 6 8 - 10 7 

10. Inne: 

 – dobra organizacja pracy, 

 – sprawne zarządzanie. 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

5 

5 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

0,8 

0,8 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet dyrektorów szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej. 

 

Na podstawie obliczonego wyniku uwarunkowań konkurencyjności można stwierdzić, że 

warunkiem sukcesu według dyrektorów szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej jest dobra 

promocja szkoły oraz potencjał techniczno-technologiczny szkoły, który w skali od 1 do 10 

kształtuje się na 7 poziomie. W dalszej kolejności istotnym warunkiem jest stworzenie 

dobrego image szkoły, pozyskanie funduszy z UE oraz elastyczne dopasowanie się do 

otoczenia. Ostatecznymi istotnymi warunkami są kwalifikacja kadry pedagogicznej, następnie 

ich doświadczenie i umiejętności, a najmniej istotnym warunkiem jest lokalizacja. Jeden 

dyrektor szkoły wyróżnił dobrą organizację pracy i sprawne zarządzanie.  
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Rysunek5.3. Uwarunkowania konkurencyjności szkół zawodowych w Kotlinie 

Kłodzkiej(skala od 1 do 10). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet dyrektorów szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej. 

 

Do kompleksowej oceny sytuacji szkół dyrektorzy wypełnili w ankietach analizę 

SWOT. Służy ona do badania otoczenia szkoły oraz analizy jej wnętrza. Identyfikuje i 

klasyfikuje czynniki warunkujące formułowanie strategii szkoły. Tabela5.12 przedstawia 

zbiorczą analizę SWOT badanych szkół w Kotlinie Kłodzkiej. 

 

Tabela5.12. Analiza SWOT badanych szkół zawodowych Kotliny Kłodzkiej 

 

MOCNE STRONY SZKÓŁ 

 

SŁABE STRONY SZKÓŁ 

 
1) współpraca ze środowiskiem, 

2) szkoła bezpieczna i przyjazna dla ucznia, 

3) zaangażowanie w realizacje projektów 

unijnych, 

4) odpowiednia promocja, 

5) otwartość na innowacje i nowatorstwo, 

6) wysokie kwalifikacje nauczycieli, 

7) bardzo dobry marketing,  

8) dbanie o wizerunek szkoły, 

1) brak wystarczających środków finansowych, 

2) lokalizacja na wsi, 

3) utrudniony dojazd, 

4) zagrożenie patologiami, 

5) brak nowoczesnego zaplecza sportowego, 

6) brak dodatkowych zajęć na wyrównanie 

różnic programowych i rozwijanie uzdolnień 

uczniów, 

7) stosunkowo ubogie środowisko z wysokim 

0
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7

Uwarunkowania konkurencyjności
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9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i 

komputery, 

10) dobre wyniki nauczania, 

11) lokalizacja, 

12) dobra organizacja pracy 

13) baza szkoły, 

14) odpowiednia infrastruktura, 

15) ciepła i przyjazna atmosfera, 

16) możliwość pracy z uczniem zdolnym i 

słabym, 

17) szkoła z tradycjami, 

18) profesjonalny zespół kadry pedagogicznej, 

19) internat. 

bezrobociem, 

8) frekwencja uczniów, 

9) metody pracynauczycieli, 

10) słabe wyniki egzaminów, 

11) uczniowie z rodzin niewydolnych 

wychowawczo, 

12)  nauka odbywa się w dwóch budynkach, 

13) centralizacja kształcenia zawodowego w 

Kłodzku (szkoła w Kudowie Zdrój), 

14) niski poziom motywacji uczniów do nauki. 

 

SZANSE Z OTOCZENIA SZKÓŁ 

 

ZAGROŻENIA Z OTOCZENIA SZKÓŁ 

 

1) duża konkurencyjność wobec innych szkół, 

2) programy unijne, 

3) współpraca z przedsiębiorcami, 

4) aktywność w środowisku lokalnym, 

5) możliwość pozyskania dodatkowych 

środków, 

6) lepsze wykorzystanie bazy szkoły, 

7) reaktywacja organizacji imprez sportowych o 

charakterze szkolnym, międzyszkolnym 

angażujących społeczność szkolną i 

środowisko lokalne, 

8) pomoc ze strony rodziców i społeczności w 

budowaniu dobrego wizerunku szkoły 

9) pozyskanie wsparcia ze środowiska 

zewnętrznego, 

10) lepsza współpraca z organem prowadzącym. 

1) duża konkurencyjność, 

2) postępujący niż demograficzny, 

3) warunki ekonomiczne, 

4) duży odsetek uczniów 

gimnazjów/podstawówek wybierających 

liceum lub szkołę w innym mieście, 

5) zmniejszająca się liczba uczniów w klasach 

starszych, 

6) brak środków na dokończenie remontów, 

7) eurosieroctwo, 

8) brak zainteresowania organu prowadzącego, 

9) niepokoje wśród nauczycieli spowodowane 

wizją utraty pracy, 

10) wyludnianie się terenów, 

11) ubóstwo, 

12) bezrobocie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet dyrektorów szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej. 

 Na podstawie zbiorczej Analizy SWOT można stwierdzić,  że najbardziej istotnymi 

elementami w badanych szkołach zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej należy: 

– elastyczność i innowacyjność,  

– bezpieczeństwo, 

– medialność szkół oraz 

– zaplecze techniczne i technologiczne. 

 

5.3. Uwarunkowania referencyjnego modelu konkurencyjności usług edukacyjnych w 

obszarze szkół zawodowych 

 

Projektując badanie zdolności do świadczenia konkurencyjnych usług edukacyjnych, pojęcie 

uwarunkowania konkurencyjności stało się kategorią analityczną. Rysunek 5.4 ilustruje 

poznawcze aspekty badań uwarunkowania budowy referencyjnego modelu konkurencyjności 

usług edukacyjnych 
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Rysunek5.4. Poznawcze aspekty badań – uwarunkowania budowy referencyjnego 

modelu konkurencyjności usług edukacyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Kapitał relacyjny wyjaśnia nam konkurencyjność usług edukacyjnych poprzez 

dokonanie pomiaru i wyjaśnień zmiennej. Jaka będzie zdolność do świadczenia 

konkurencyjnych usług, takie będą uwarunkowania konkurencyjności. Kapitał relacyjny 

pozwala zrozumieć zachodzące zależności między uwarunkowaniami konkurencyjności, a 

zdolnością do świadczenia konkurencyjnych usług.  

Konkurencyjność szkoły
228

 może być rozpatrywana przez cztery elementy, które na 

siebie wzajemnie wpływają: przewagę konkurencyjną szkoły, instrumenty konkurowania 

szkoły, potencjał konkurencyjności szkoły i pozycję konkurencyjną szkoły. Rysunek 5.5 

przedstawia obieg wzajemnie od siebie zależnych elementów konkurencyjności szkoły. 
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Rysunek 5.5. Obieg okrężny konkurencyjności szkół 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M.J.Stankiewicz Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie 

konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOIK „Dom Organizatora”, Toruń 2005r. 

 

System ten jest tworzony przez cztery elementy
229

. 

1. Potencjał konkurencyjności szkoły, czyli tworzenie trwałej i fundamentalnej przewagi 

konkurencyjnej szkoły poprzez jej zasoby materialne i niematerialne. 

2. Przewaga konkurencyjna szkoły, czyli efektywne i skuteczne wykorzystanie instrumentów 

konkurowania szkoły, które umożliwią odpowiednio wysokąpozycję szkoły. 

3. Instrumenty konkurowania szkoły, czyli wykorzystanie narzędzi i metod w celu 

zbudowania wartości szkoły. 

4. Pozycja konkurencyjna szkoły jako osiągnięty wynik szkoły w określonym miejscu. 

Konkurencyjność
230

 na gruncie edukacyjnym to zdolność szkoły do wszechstronnej 

medialności, wykorzystania technologii i elastyczności oraz utrzymaniebezpieczeństwaszkoły 
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warunkach globalizacji, TNOIK „Dom Organizatora”, Toruń 2005. 
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w jej w przestrzeni organizacyjnej. Na rysunku5.6zwizualizowano główne kryteria 

konkurencyjności. 

 

 

 

 

Rysunek5.6. Kryteria konkurencyjności usług edukacyjnych. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kryteria konkurencyjności szkoły powiązane z elementami konkurencyjności w 

obiegu okrężnym tworzą referencyjny model uwarunkowań konkurencyjności usług 

edukacyjnych w obszarze szkół zawodowych. Na podstawie analizy opracowanego modelu 

(rysunek 5.7) można stwierdzić, że konkurencyjność usług edukacyjnych to kreowanie, 

utrzymanie i doskonalenie kapitału relacyjnego szkoły, tworzącego potencjał rozwojowy 

szkoły, w szczególności w zakresie: 

– szeroko rozumianej medialności – rozpoznawalność szkoły w przestrzeni medialnej, 

– poziomu wykorzystania technologii informacyjnej, 

– poziomu elastyczności szkoły oraz 

– poziomu bezpieczeństwa. 
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KAPITAŁ RELACYJNY SZKOŁY  

współpraca obligatoryjna   

                współpraca dobrowolna 

 

Rysunek5.7. Referencyjny model uwarunkowań konkurencyjności usług edukacyjnych 

w obszarze szkół zawodowych 
Źródło: opracowanie własne. 
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Na podstawie analizy opracowanego modelu, poziom bezpieczeństwa stanowi pozycję 

konkurencyjną szkół zawodowych. W obecnych czasach utrzymanie odpowiedniego stanu 

bezpieczeństwa w szkołach jest warunkiem koniecznym w funkcjonowaniu jednostek 

edukacyjnych. Projekt MEN „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” ma na celu sieciowanie 

szkół z wykorzystaniem mechanizmu wirtualizacji, aby poszerzyć współpracę z zakresu 

bezpieczeństwa. Ukierunkowanie na wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnej w edukacji oraz na współpracę z organizacjami krajowymi i 

międzynarodowymi w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych poszerza przestrzeń medialną. Ukierunkowanie na 

strategie w zakresie informatyzacji szkół oraz uczestniczenie w działaniach prowadzonych do 

tworzenia społeczeństwa informatycznego poszerza przestrzeń wirtualną. Relacje ilościowe 

szkół zawodowych z MEN kształtują się na poziomie drugim a jakość tych relacji na 

poziomie trzecim. Ogólnie rzecz biorąc wartość tych relacji kształtuje się na dobrym 

poziomie. Bezpieczeństwo to doskonały stan idealnej równowagi, który sprzyja rozwojowi 

każdej organizacji
231

. Jest to stan szkoły, który daje pozycję konkurencyjną placówce 

edukacyjnej. Cyfryzacja jako zasób niematerialny tworzy przewagę konkurencyjną i wpływa 

na potencjał konkurencyjny jednostki oświatowej. Mapa interwału wskazuje wartość relacji 

szkoły z MEN na poziomie trzecim. Rysunek 5.8 obrazuje sieć relacji szkół 

(sz1,sz2,sz3,sz4,sz5) z obligatoryjnym interesariuszem MEN w zakresie projektu z 

bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej, medialnej i realnej. 
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Rysunek 5.8. Mapa sieci relacji w sektorze publicznym w przestrzeni realnej wirtualnej i 

medialnej 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Elastyczność i innowacje wpływają na przewagę konkurencyjną szkół zawodowych w 

relacji z jej interesariuszami. Przedmiotem relacji było utworzenie „Rolniczego Centrum 

Transferu Wiedzy i Innowacji”. Projekt miał na celu międzysektorową integrację szkoły z 

instytucjami publicznymi i społecznymi. Rysunek 5.9 obrazuje mapę sieci relacji w sektorze 

publicznym i społecznym (pozarządowym) w przestrzeni realnej wirtualnej i medialnej. 
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Rysunek 5.9. Mapa sieci relacji  w sektorze publicznym i społecznym (pozarządowym) w 

przestrzeni realnej wirtualnej i medialnej. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Projekt utworzenia Centrum miał na celu sieciowanie szkoły zawodowej z jej 

interesariuszami z wykorzystaniem mechanizmu agile, czyli elastyczne i zwinne dopasowanie 

się szkoły do podmiotów relacji sieci. Podmiotami relacji są instytucje publiczne i 

stowarzyszenia. Mapa interwału wartości relacji szkoły zawodowej z podmiotami kształtuje 

się na poziomie czwartym, czyli relacje są na bardzo dobrym poziomie. Ilość relacji szkoły ze 

stowarzyszeniem kształtują się  na poziomie trzecim czyli relacje na dobrą ocenę. Rezultatem 

relacji była przebudowa szkoły na Rolnicze Centrum, czyli stworzenie nowego image szkoły. 

Obecnie medialność jest instrumentem konkurencyjnym szkół zawodowych na rynku 

edukacyjnym. 
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Wnioski 

 

W ostatnim rozdziale opracowano ocenę kapitału relacyjnego badanych szkół zawodowych. 

W pierwszej części dokonano pomiaru kapitału relacyjnego szkoły zawodowej w skali kraju z 

zastosowaniem wag. Opracowano i użyto mierniki ilości, jakości i wartości relacji szkoły. 

Następnie wprowadzono poziomy interwałów relacji ocenę relacji. Ostatecznie powstała 

mapa interwału relacji między interesariuszami a szkołami zawodowymi. Na podstawie takiej 

mapy możnabyło ocenić te relacje. 

 W drugiej części rozdziału skupiono się na warunkach dostosowawczych szkół 

zawodowych Kotliny Kłodzkiej do dynamiki usług edukacyjnych. Na podstawie 

opracowanych studiów przypadków badanych szkół zawodowych w regionie kłodzkim 

sporządzono tabele uwzględniającewyniki przeprowadzonych badań z zakresu relacji szkół i 

ich interesariuszy. Powstała mapa sieciowania przestrzeni organizacyjnej badanych szkół 

zawodowych z ich potencjałem sprawczym. Wykonano tabelę obrazującą czynniki sukcesu, 

czyli uwarunkowania konkurencyjności szkół zawodowych, ora zbiorczą Analizę SWOT 

badanych jednostek oświatowych 

W ostatniej części rozdziału zostały określone oraz zweryfikowane uwarunkowania 

badanych szkół..Ostatecznie powstał referencyjny model uwarunkowań konkurencyjności 

usług edukacyjnych w obszarze szkół zawodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

238 
 

ZAKOŃCZENIE 

 

W przedstawionej rozprawie doktorskiej wielokrotnie na wszystkich poziomach dysertacji 

uzasadniono podjęcie tematu pracy.  

Zjawisko konkurencji zauważalne jest zarówno w podmiotach gospodarczych, jak i w 

jednostkach oświatowych. W turbulentnym otoczeniu podmioty oświatowe, które chcą 

odnieść sukces, muszą znać swoje otoczenie konkurencyjne oraz koncentrować się na 

budowaniu relacji zachodzących pomiędzy jednostkami i ich interesariuszami, tworząc sieci 

organizacyjne. Zjawiskiem, które warunkuje konkurencyjność usług edukacyjnych jest kapitał 

relacyjny, dlatego zdiagnozowano funkcjonowanie tych relacji w przestrzeni organizacyjnej. 

Analiza tych relacji między szkołami a ich interesariuszami opierała się na określonym 

stopniu i ocenie ich zależności. Była ona możliwa poprzez diagnozę kapitału relacyjnego 

szkół zawodowych w Polsce. 

Badania wykazały, że relacja liczby uczniów względem jednego nauczyciela w 

szkołach zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej kształtuje się na poziomie elastycznym lub silnie 

elastycznym, a w pozostałej części Polski wykazuje minimalną elastyczność. Natomiast 

elastyczność relacji liczby nauczycieli względem jednego kierunku kształcenia w szkołach 

zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej wykazuje stopień silny, a w pozostałej części Polski – 

stopień minimalny. Wyniki badań wskazują, że w Kotlinie Kłodzkiej jest silniejsza 

konkurencja niż w pozostałej części Polski. Region kłodzki jest atrakcyjny turystycznie, 

jednak pozbawiony większych zakładów pracy. 

Pomiar kapitału relacyjnego szkół zawodowych i interesariuszy wykazał, że znaczna 

ilość dobrowolnych relacji jest na dobrym poziomie. Ilość relacji obligatoryjnych jest na 

poziomie bardzo dobrym lub dobrym. Natomiast ilość relacji szkoły z Zakładem (Ośrodkiem) 

Doskonalenia Nauczycieli oraz z MEN kształtują się na poziomie drugim, czyli na ocenę 

dostateczną. Najbardziej zastanawiająca jest kwestia WSO, gdzie ilość relacji kształtuje się na 

poziomie pierwszym, czyli na ocenę niedostateczną. Tutaj można zaryzykować stwierdzenie, 

że nauczyciele w pierwszej kolejności zajmują się promocją i wizerunkiem szkoły, a w 

dalszej kolejności dokształcaniem i prowadzeniem zajęć dydaktycznych. 

Relacje dobrowolne szkoły z interesariuszami pod względem jakościowym kształtują 

się na poziomie czwartym. Można zauważyć, że ilość relacji jest na poziomie dobrym, a 

jakość tych relacji na poziomie bardo dobrym.Wskazuje to na fakt, że szkoły dbają o swój 

wizerunek w otoczeniu. Wyjątek stanowią relacje szkoły z przedsiębiorstwami, ponieważ 
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ilość tych relacji kształtuje się na poziomie czwartym, co jest oceniane bardzo dobrze, jednak 

jakość tych relacji spadła do poziomu drugiego, czyli o dwa szczeble niżej, czemu przyznano 

ocenę dostateczną. Można stwierdzić, że choć szkoły starają się często utrzymywać relacje z 

przedsiębiorstwami, to jednak te relacje pod względem jakości są niewystarczające. Często w 

relacjach szkół z przedsiębiorstwami dochodzi do nieporozumieńi sprzecznych interesów 

Przykładem może być bezwzględne wykorzystywanie potencjału młodzieży – przedsiębiorcy 

obligują uczniów do pracy kosztem rozwoju edukacyjnego.  

Ogólna wartość relacji szkoły z obligatoryjnymi i dobrowolnymi interesariuszami 

kształtuje się na poziomie trzecim i czwartym, czemu można postawić ocenę bardzo dobrą i 

dobrą. Można stwierdzić, że obecne szkoły są pozytywnie oceniane z punktu widzenia 

atrakcyjności zasobów relacyjnych. Stopień i ocena relacji szkół zawodowych wpływa na 

konkurencyjność jednostek edukacyjnych w otoczeniu 

Na podstawie badań uwarunkowań konkurencyjności, warunkiem sukcesu szkół 

zawodowych jest promocja szkoły oraz potencjał techniczno-technologiczny. W dalszej 

kolejności istotnym uwarunkowaniem jest stworzenie dobrego image szkoły, pozyskanie 

funduszy z UE oraz elastyczne dopasowanie się do otoczenia. Obecnie ciekawym zjawiskiem 

wykrytym za pomocą badań jest to, że umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie kadry 

pedagogicznej, a także dobra organizacja i sprawne zarządzanie nie są istotnymi 

uwarunkowaniami do sukcesu szkoły zawodowej i nie są istotne w warunkach konkurencji 

usług edukacyjnych.Dlatego można stwierdzić, że konkurencyjność usług edukacyjnych na 

poziomie operacyjnym to: dobra promocja szkoły, pozyskanie funduszy z UE, potencjał 

techniczno-technologiczny oraz elastyczność szkoły.  

Konkurencyjność usług edukacyjnych na poziomie operacyjnym to również potencjał 

szkoły do odbywania praktyk w przedsiębiorstwach. Praktyczne szkolnictwo zawodowe w 

Niemczech ma bardziej rozbudowaną formę niż w Polsce. Dualny system nauczania wpływa 

na większy potencjał szkół zawodowych niż w Stanach Zjednoczonych. Edukacja zawodowa 

w Stanach Zjednoczonych jest przesunięta na okres po zakończeniu kształcenia ogólnego. 

Młodzież nabywa profesjonalną wiedzę praktyczną podczas letnich kursów i staży. Badania 

wykazały, że kapitał relacyjny niemieckiego szkolnictwa ma szeroki wachlarz oddziaływania. 

Konkurencyjność szkół zawodowych w aspekcie relacji wypracowuje potencjał 

sprawczy dla organizacji sieciowej. Relacje sieciowe opierają się na tworzeniu elastyczności, 

wykorzystania technologii informacyjnej, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz 

rozpoznawalności szkół w jej przestrzeni realnej, wirtualnej i medialnej. 
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Kryteria konkurencyjności szkoły powiązane z elementami konkurencyjności w 

obiegu okrężnym tworzą referencyjny model uwarunkowań konkurencyjności usług 

edukacyjnych w obszarze szkół zawodowych. Na podstawie analizy opracowanego modelu 

można stwierdzić, że konkurencyjność usług edukacyjnych to kreowanie, utrzymanie i 

doskonalenie kapitału relacyjnego szkoły tworzącego potencjał rozwojowy szkoły, w 

szczególności w zakresie: 

– szeroko rozumianej medialności – rozpoznawalność szkoły w przestrzeni medialnej, 

– poziomu wykorzystania technologii informacyjnej, 

– poziomu elastyczności szkoły oraz 

– poziomu bezpieczeństwa. 

Zaskakującym zjawiskiem wykrytym w trakcie badań jest fakt negatywnego podejścia 

decydentów szkół do badań w formie ankiet. Wysłano ankiety do 240 losowo wybranych 

szkół zawodowych w Polsce. Z każdego województwa wybrano 15 szkół typu technikum. 

Otrzymano jedynie 35 ankiet, co stanowi 14,58% całej zbiorowości. W czterech 

województwach żadna szkoła zawodowa nie wzięła udziału w badaniach ankietowych,  są to 

województwa: mazowieckie, śląskie, opolskie i lubuskie. 

Dla osiągnięcia celu dysertacji wykazano zakres i określono uwarunkowania 

konkurencyjności usług edukacyjnych. Część pierwsza rozdziału określiła konkurencyjność 

usług edukacyjnych jako nową orientację w zarządzaniu, która pojawia się na wszystkich 

poziomach kształcenia. Konkurencja jest zjawiskiem charakteryzującym relacje miedzy 

podmiotami. 

 W drugiej części rozdziału przedstawiono i zdefiniowano czynniki wpływające na 

konkurencyjność oraz określono ich rolę w szkole zawodowej. W dalszej części rozdziału 

przedstawiono uwarunkowania konkurencyjności współczesnych organizacji. Współczesne 

organizacje powinny wykazywać się znajomością pozytywnych i negatywnych uwarunkowań 

konkurencyjności. W zarządzaniu strategicznym konkurencyjność stanowi podstawową 

kategorię, dlatego przedstawiono szkoły zarządzania charakteryzujące strategie organizacji 

ukierunkowane na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. 

 Dla osiągnięcia kolejnego celu scharakteryzowano czynniki strukturalizujące kapitał 

relacyjny w kontekście konkurencyjności otoczenia. Określono wpływ tych czynników na 

organizację. Źródłem budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych szkół zawodowych 

jest szeroko pojmowana ich relacja z otoczeniem. Konfiguracja tych relacji daje możliwości 

lepszego radzenia sobie na rynku. Wykazano elementy konkurencyjności w relacjach szkoły 
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zawodowej z interesariuszami dobrowolnymi i obligatoryjnymi. Wskazano uwarunkowania 

jednostki oświatowej w trzech stanach otoczenia. Reakcja szkoły zawodowej jest zależna od 

czynnika stanu jej otoczenia. 

W rozdziale drugim omówiono zasoby szkoły w przestrzeni realnej, wirtualnej i 

medialnej. W pierwszej części rozdziału skupiono się na ewolucyjnych aspektach 

konkurowania szkół zawodowych. Omówiono sposoby przystosowania się szkół do 

otoczenia. Wyróżniono szkoły tradycyjne, tworzące niepotrzebnych specjalistów, oraz szkoły 

elastyczne, utrzymujące relacje z przedsiębiorstwami. W dalszej części tego rozdziału 

poruszono temat innowacyjności w edukacji. Dyrektorzy placówek oświatowych w relacji z 

otoczeniem powinni kierować się elastycznością i innowacyjnością. Otoczenie w sposób 

bezpośredni lub pośredni wpływa na zarządzanie szkołą. Dyrektorzy szkół muszą dostosować 

politykę zarządzania do zmieniającego się otoczenia. 

Medialność jest to rozpoznawalność szkoły w przestrzeni mediowej. Media odgrywają 

centralną rolę w postrzeganiu, poznawaniu, komunikowaniu i tworzeniu świata. Obecnie 

każda organizacja edukacyjna prowadzi swoją niezależną politykę marketingową, która ma za 

zadanie stworzenie pozytywnego wizerunku w oczach społeczeństwa. Nie wszystkie rzeczy 

są zależne od danej instytucji, gdyż organizacja może być przedstawiona przez otoczenie. 

Marketing zależny od szkoły są to działania celowe, prowadzone przez daną organizację, 

ukierunkowane na ściągalność dużej liczby klientów poprzez wybrane kanały dystrybucji 

informacji. Marketing niezależny to opublikowane wskaźniki wyników egzaminów w 

lokalnych czasopismach, które mają znaczny wpływ na konkurencyjność organizacji. 

Antymarketing prowadzony jest przez konkurencję rynkową, która wykorzystuje słabe strony 

szkoły i je nagłaśnia.  

 Komunikacja w warunkach globalizacji i postępu technologicznego rozwija się bardzo 

dynamicznie z punktu widzenia sposobu przekazu informacji. Współczesna szkoła powinna 

podążać za innowatorskimi metodami komunikacji i przystosować programy i metody 

kształcenia do nowych wymagań rynku. Nowy wymiar szkoły to wszechstronne 

wykorzystywanie środków cyfrowych w pracy jednostki edukacyjnej. 

Cyfryzacja jest to potencjał konkurencyjny szkoły. Strategia polegająca na 

wykorzystaniu zasobów informatycznych tworzy potencjał cyfrowy organizacji edukacyjnej i 

pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną. Cyfryzacja szkoły wiąże się przede wszystkim ze 

sprzętem technologicznym, wyposażonymi pracowniami oraz z informacyjno-

technologicznym rozwojem zawodowym każdego nauczyciela. Zachodzący we 
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współczesnym świecie proces globalizacji i informatyzacji powoduje wyzwania i przemiany, 

przed którymi stoją rynki edukacyjne. Celem cyfryzacji na rynku oświatowym jest wdrażanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji. 

Bezpieczna szkoła jest pozytywnie postrzegana w społeczeństwie, a to w 

konsekwencji wpływa na jej wybór przez uczniów i, przede wszystkim, ich rodziców. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych tworzy się system prawny, 

technologiczny i organizacyjny. W konsekwencji dyrektorzy powinni dążyć do zapewnienia 

bezpieczeństwa w szkole. Zarządzanie przez bezpieczeństwo to cały ciąg procedur, zachowań 

i zadań z którymi musi się zmierzyć szkoła. W turbulentnym otoczeniu trudno przewidzieć 

zagrożenia, które mogą się pojawić nagle i niespodziewanie. Ważne jest zarządzanie 

systemem bezpieczeństwa, w którym ludzie i systemy się uzupełniają. Daje to wizerunek 

bezpiecznej szkoły, która będzie pozytywnie postrzegana w społeczeństwie 

W rozdziale trzecimzdiagnozowano konkurencyjność usług edukacyjnych szkół na 

terenie Kotliny Kłodzkiej oraz  dokonano analizy porównawczej z innymi szkołami 

zawodowymi w Polsce. Dokonano również analizy porównawczej z niemieckimi, 

amerykańskimi i polskimi szkołami pod kątem prawnych rozwiązań konkurencyjności. 

Opracowana procedurę postępowania badawczego uzupełniono o wyniki z opracowanych 

wywiadów bezpośrednich i ankiety skierowanych do dyrektorów szkół w Kotlinie Kłodzkiej. 

Następnie opracowano wyniki na podstawie ankiet elektronicznych skierowanych do szkół 

zawodowych w Polsce oraz na podstawie stron internetowych szkolnictwa zawodowego w 

Niemczech i Stanach Zjednoczonych.Na podstawie materiałów szkół zawodowych w Kotlinie 

Kłodzkiej opracowano studia przypadków sześciu jednostek edukacyjnych. Wszystkie 

opisane szkoły w studium przypadku to szkoły ponadpodstawowe umiejscowione w Kotlinie 

Kłodzkiej z typem szkoły technikum. Kotlina Kłodzka charakteryzuje się dużą ilością hoteli, 

sanatoriów uzdrowiskowych, ośrodków sanatoryjnych, wypoczynkowo-rekreacyjnych i 

dużym skupiskiem agroturystyki. Wpływa na to atrakcyjność turystyczna terenu oraz 

położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych w strefie przygranicznej. Przyciąga to 

turystów nie tylko krajowych, ale też zagranicznych. Każda ze szkół jest położona w 

otoczeniu od którego jest zależna i musi z nim podejmować współpracę. Jednakże otoczenie 

jest zmienne i jego turbulencje mają bezpośredni lub pośredni wpływ na te placówki 

oświatowe. W zależności od tego, czy jest to otoczenie bliskie czy dalsze, taka jest 

współpraca i sposób zarządzania. Nieodłączny wpływ ma tradycja, a w związku z tym i 

historia szkoły. Szkoły tradycyjne będą poszukiwać rozwiązań w powiązaniach ze swoją 
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historią, a szkoły innowacyjne będą elastycznie podążać za otoczeniem. Są również szkoły 

dostosowawcze, które mimo wyzwań rynku potrafią się zaadoptować do otoczenia. Opisane 

placówki oświatowe maja wspólne cechy i różnice, potrafią ze sobą współpracować i 

jednocześnie konkurować. Większa część szkół posiada kierunki kształcenia elastycznie do 

turystycznego otoczenia. Takim kierunkiem kształcenia jest technik żywienia i gospodarstwa 

domowego, technik architektury krajobrazu. Ponadto wszystkie szkoły uczestniczą w 

projektach unijnych, oraz mają różne organy zarządzające (Urząd Gminy, Starostwo 

Powiatowe i Urząd Marszałkowski) oraz w zależności od specyfiki  różnych interesariuszy. 

W rozdziale czwartym dokonano pomiaru elastyczności relacji szkół zawodowych na 

podstawie studium przypadku i wywiadu ukierunkowanego w Kotlinie Kłodzkiej oraz na 

podstawie badań ankietowych w Polsce. Elastyczność relacji badanych szkół zawodowych 

jako element przewagi konkurencyjnej jest efektywnym i skutecznym instrumentem 

wykorzystywanym do konkurowania szkół, który umożliwia im ewentualną wysoką pozycję 

na rynku edukacyjnym. 

 Do dokonania pomiaru elastyczności relacji szkół zawodowych wykorzystano wzór 

średniej arytmetycznej do opracowania wskaźników:  

1. Wskaźnik relacji liczby nauczycieli względem  jednego kierunku kształcenia –     

2. Wskaźnik relacji liczby uczniów względem jednego nauczyciela –   . 

Na podstawie analizy powstała formuła stopnia relacji elastyczności nauczyciela 

względem uczniów i kierunku kształcenia. Stopień relacji elastyczności kadry pedagogicznej 

w szkole zawodowej przedstawia się następująco: jedna szkoła zawodowa przy jednym 

kierunku kształcenia zatrudnia 9 nauczycieli, a na jednego nauczyciela przypada 9 uczniów. 

Powstała formuła 9 na 9, która obrazuje elastyczność nauczycieli względem uczniów i 

kierunków kształcenia. Na podstawie wskaźników Wn i Wk z wykorzystaniem formuły 9 na 

9 opracowano odchylenie kadry pedagogicznej w szkołach zawodowych. Wyniki relacji 

elastyczności kadry pedagogicznej w szkołach zawodowych zostały porównane do oceny 

wartości i odchyleń w następujących kryteriach: prawidłowa, dopuszczająca (górna, dolna), 

nieprawidłowa (górna, dolna). Na podstawie powyższej klasyfikacji powstała mapa interwału 

oceny wartości i odchyleń szkół zawodowych. Ponadto opracowano stopień relacji 

elastyczności organizacji opierający się na dwóch kryteriach: elastyczności zatrudnienia 

nauczycieli względem uczniów oraz elastyczności zatrudnienia nauczycieli względem 

kierunku kształcenia. Wyróżniono następujące stopnie relacji elastyczności: 

– maksymalnie elastyczne, 
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– silnie elastyczne, 

– elastyczne, 

– minimalnie elastyczne, 

– nieelastyczne inaczej nazywane sztywne.  

W celach poznawczych opracowano formę graficzną stopnia relacji elastyczności 

organizacji, która powstała na podstawie przedziału wartości i odchyleń oraz ich ocen. 

Ostatecznie opracowano wykresy porównawcze elastyczności relacji liczby uczniów 

względem jednego nauczyciela oraz elastyczności relacji liczby nauczycieli względem 

jednego kierunku kształcenia we wszystkich badanych szkołach zawodowych oraz dokonano 

porównania wskaźnika Wn szkół zawodowych Kotliny Kłodzkiej względem tego samego 

wskaźnika w pozostałej części Polski. 

W ostatnim rozdziale opracowano ocenę kapitału relacyjnego badanych szkół 

zawodowych. W pierwszej części dokonano pomiaru kapitału relacyjnego szkoły zawodowej 

w skali kraju z zastosowaniem wag. Opracowano i użyto mierniki ilości, jakości i wartości 

relacji szkoły. Następnie wprowadzono poziomy interwałów relacji ocenę relacji. Ostatecznie 

powstała mapa interwału relacji między interesariuszami a szkołami zawodowymi. Na 

podstawie takiej mapy możnabyło ocenić te relacje.W drugiej części rozdziału skupiono się 

na warunkach dostosowawczych szkół zawodowych Kotliny Kłodzkiej do dynamiki usług 

edukacyjnych. Na podstawie opracowanych studiów przypadków badanych szkół 

zawodowych w regionie kłodzkim sporządzono tabele uwzględniającewyniki 

przeprowadzonych badań z zakresu relacji szkół i ich interesariuszy. Powstała mapa 

sieciowania przestrzeni organizacyjnej badanych szkół zawodowych z ich potencjałem 

sprawczym. Wykonano tabelę obrazującą czynniki sukcesu, czyli uwarunkowania 

konkurencyjności szkół zawodowych, ora zbiorczą Analizę SWOT badanych jednostek 

oświatowych. Zostały określone oraz zweryfikowane uwarunkowania badanych 

szkół..Ostatecznie powstał referencyjny model uwarunkowań konkurencyjności usług 

edukacyjnych w obszarze szkół zawodowych. 

 Przedstawione w rozprawie rozważania teoretyczne, analizy wyników badań 

empirycznych oraz formułowane na ich podstawie wnioski wnoszą oryginalną, nową wartość 

w obszar wiedzy na temat konkurencyjności usług edukacyjnych w kontekście kapitału 

relacyjnego szkół zawodowych. Dodatkowo, dzięki badaniom zawartych w niniejszej 

dysertacji otrzymujemy narzędzia do planowania strategicznego w zakresie zasobów ludzkich 
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(nauczycieli), ilościowych zasobów niematerialnych (kierunków kształcenia) oraz przyjęć 

uczniów przy danym zatrudnieniu dydaktyków i kierunkach kształcenia.  
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257 
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53. Tabela 4.13. Mapa stopni relacji elastyczności szkół zawodowych w Kotlinie Kłodzkiej. 
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67. Tabela 5.12. Analiza SWOT badanych szkół zawodowych Kotliny Kłodzkiej 
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22. Rysunek 3.14 Mapa szkół zawodowych bioracych udział w badaniach ankietowych. 

23. Rysunek 3.15. Schemat systemu szkolnictwa w Niemczech. 

24. Rysunek 3.16. Schemat  systemu szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych 
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31. Rysunek 5.2. Uwarunkowania konkurencyjności szkół zawodowych w Kotlinie 

Kłodzkiej 

32. Rysunek 5.3. Uwarunkowania konkurencyjności szkół zawodowych w Kotlinie 

Kłodzkiej  (skala od 1 do 10).  
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1.Ankieta – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdrój 
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Załcznik nr 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku. 
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Załącznik nr 3 Ankieta – Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
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Załącznik nr 4                                       Ankieta                                                       

                                                                                                                       …………………     
                                                                                                                                    (pieczęć szkoły) 

1.Jakie Pan/i preferuje metody zarządzania ? : 

a)zarządzanie przez cele 

b)zarządzanie przez wyjątki 

c)zarządzanie przez innowacje 

d)zarządzanie przez szkolenie personelu 

e)zarządzanie przez motywacje 

f)zarządzanie przez zrywy 

g)zarządzanie jakością 

h)współzarządzanie 

i)delegowanie uprawnień 

j)inne ....................................... 

2.Czy niż demograficzny wpływa na Pana/i szkołę ? 

a)bardzo 

b)średnio 

c)słabo 

3.Które zmiany stanowią w otoczeniu szkoły najistotniejszy problem ? (w skali 1 do 10) 

a)ekonomiczne 

b)techniczne 

c)społeczno-kulturalne 

d)polityczno-prawne 

e)inne.......................... 

4.Jakie są główne cele szkoły zapisane w jej programie rozwoju ? 

….............................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................................... 

….............................................................................................................................................................. 

5.Czy jest  Pan/i  rozliczany/a  za rezultaty swojej pracy ? 

….............................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................................... 

 

6.Jakie Pan/i podejmuje decyzje samodzielnie, a jakie z kadrą  pedagogiczną ? 

…....................................................................................................................................................…........

................................................................................................................................................................... 

7.Czy masz poczucie, że Twoja szkoła jest proinnowacyjna ? 

a)bardzo 

b)średnio 

c)słabo 

8.Czy motywuje Pan/i pracowników do wprowadzania zmian i czy są za to nagradzani ? 

a)bardzo 

b)średnio 

c)słabo 

 

9.Kto uczestniczy w promocji szkoły? 

…............................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... …... 

10. Jak Pan/i widzi inne szkoły ponadgimnazjalne? 

a)konkurencja, 

b)współpraca 
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c)neutralność 

                                                                                                                     …..................................... 

                                                                                                                     (podpis Dyrektora Szkoły) 

11. Czego dotyczą i jak rozwiązywane są problemy z roszczeniowymi rodzicami ? 

…................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

12.  Jakie są najczęstsze problemy są uczniami? (skala 1 do 10)                        

 a)frekwencja, 

b)oceny, 

c)agresja wobec nauczycieli, 

d)agresja wobec innych uczniów,   

e)alkohol,  

f)narkotyki,  

g)papierosy 

h)”zjawisko fali”, 

i)inne, (jakie?)...................................................................................... …………………………………                                            

 

13. Jakie są najczęstsze problemy z kadrą pedagogiczną? (skala 1 do 10) 

              a) absencja, 

             b) niskie kwalifikacje, 

             c)niskie umiejętności, 

             d)słaba motywacja do pracy, 

             e)agresja wobec uczniów, 

             f) agresja wobec innych nauczycieli, 

              g)inne, (jakie?).......................................................................................................................................... 

14.Jakie są najczęstsze problemy z organem zarządzającym szkołą? 

…................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 15.Jakie są najczęstsze problemy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad  szkołą? 

…................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................      

16.Z jakimi instytucjami i w jakim stopniu współpracuje szkoła? (skala 1 do10) 

a)….......................................................................... 

b)............................................................................. 

c)............................................................................. 

d).............................................................................. 

e)............................................................................. 

f).............................................................................. 

17. Inne problemy z instytucjami zewnętrznymi, jakie ? (skala 1 do 10) 

…................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

18. Wpływ globalizmu na szkołę? 

…................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

19. Czy ma Pan/i czasem poczucie chaosu i nierytmicznej organizacji pracy  w wyniku zmienności 

otoczenia? 

a) tak 

b) nie 

c)nie wiem 
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                                                                                                                …............................................... 

                                                                                                                      (podpis Dyrektora Szkoły) 

 

20. Proszę o wypełnienie tabeli. 

 

Mocne strony szkoły              Słabe strony szkoły 

1)...................................................................... 

2)....................................................................... 

3)....................................................................... 

4)....................................................................... 

1)...................................................................... 

2)....................................................................... 

3)....................................................................... 

4)....................................................................... 

Szanse z otoczenia szkoły Zagrożenia z otoczenia szkoły 

1)...................................................................... 

2)....................................................................... 

3)....................................................................... 

4)....................................................................... 

1)...................................................................... 

2)....................................................................... 

3)....................................................................... 

4)....................................................................... 

 

21. Proszę o wymienienie potrzeb szkoły (od najważniejszych do mniej istotnych) 

                 

1................................................................................................................................................................ 

2................................................................................................................................................................. 

3............................................................................................................................................................... 

4................................................................................................................................................................ 

5.................................................................................................................................................................. 

6................................................................................................................................................................. 

7................................................................................................................................................................ 

8................................................................................................................................................................ 

9................................................................................................................................................................. 

10............................................................................................................................................................... 

22.Jakie są plany szkoły? 

a)krótkookresowe........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

b)długookresowe.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

23. Kluczowym czynnikiem sukcesu szkoły jest? (skala 1 do 10) 

a) dostosowanie się do zmiennego otoczenia, 

b) stworzenie dobrego image szkoły, 

c) umiejętności kadry pedagogicznej, 

d)  kwalifikacje kadry pedagogicznej, 

e) doświadczenie kadry pedagogicznej, 

f) lokalizacja szkoły, 

g) dobra promocja szkoły, 

h) pozyskiwanie funduszy z UE, 

i)potencjał techniczno-technologiczny szkoły, 

j) inne (jakie?)..................................................... 

k)…........................................................................ 

24.Wpływ dyrekcji na rozwój kadry pedagogicznej 

a) mały, 

b) średni, 

c) duży,  
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                                                                                                            …............................................... 

                                                                                                                    (podpis Dyrektora Szkoły) 

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi na wszystkie  zamieszczone pytania. 

 

…………………………… 

(pełna nazwa szkoły) 

Ankieta skierowana do szkól zawodowych 

1.Jakie są relacje Pana szkoły z poszczególnymi interesariuszami? (właściwe zaznaczyć) 

PRZEDSIĘBIORSTWA: 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………….. 

 INSTYTUCJE PUBLICZNE 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………….. 

CKE, OKE 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………….. 

ZDN 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………….. 

 MEN 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………….. 

BIBLIOTEKI, DOMY KULTURY 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

Policja, PSP, Wojsko, Straż Graniczna 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa 

 efekty relacji………………………… 

WSO 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

ORGAN ZARZĄDZAJĄCY  

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

KURATORIUM OŚWIATY 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

 e-bibloteki, organizacje wirtualne 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa,  

 efekty relacji………………………… 

media, prasa,radio 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 
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absolwenci 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

 

 

MOPS 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

SZKOŁY ZAWODOWE, LICEA,  

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

KOŚCIÓŁ 

 jakość relacji: regularna, ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

PARTNERZY ZAGRANICZNI (SZKOŁY) 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

KLUBY SPORTOWE, BASENY OTWART, KRYTE, 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

MUZEA, TEATR, KINO 

 jakość relacji: regularna, ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

SĄDY 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

LASY PAŃSTWOWE ( NADLEŚNICTWA I PARKI KRAJOBRAZOWE) 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 jakość relacji: regularna, ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

RADA RODZICÓW 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

INNE ORGANY SZKOŁY (PODAĆ JAKIE?) 

………………………………………………………………………………………… 

2. Czy szkoła ma innych interesariuszy? 

………………………………………………………………………………………. 
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 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 jakość relacji: regularna, ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

 

………………………………………………………………………………………. 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 ilość relacji:  mała, średnia,  duża, 

 jakość relacji: regularna, sporadyczna, uporczywa, 

 efekty relacji………………………… 

 

 

3.  Jakie są obecnie  kierunki kształcenia w szkole i w jakich klasach? 

…………………………………………………………………………………….. 

4. Z którymi z  interesariuszami szkoły należy  współpraca?:  

Obligatoryna…………………………………………………………………………….. 

Dobrowolna……………………………………………………………………………….. 

5. Kto jest organem zarządzającym szkoły? 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Ile szkoła liczy uczniów? 

……………………………………………………………………………………. 

7. Ile szkoła ma nauczycieli? 

Stażystów……………………………………………………. 

Kontraktowych…………………………………………. 

Mianowanych……………………………………….. 

Dyplomowanych…………………………………….. 

8. Ile jest pracowników administracyjnych? 

…………………………………………………………………….. 

9.Kto zajmuje się promocją szkoły? 

…………………………………………………………                           

10 Gdzie i w jakiej formie odbywają się praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

  Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety! 
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