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Jest rzeczą znamienną, że jednym z najbardziej rozpowszechnionych zarzutów 

stawianych wolnej konkurencji jest to, że jest ślepa. Nie bez znaczenia będzie tu 

przypomnienie, że dla starożytnych ślepota była atrybutem bogini sprawiedliwości. 

 

F. A. von Hayek, Droga do zniewolenia. 
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Poniższy raport zawiera propozycję istotnej reformy systemu nadawania licencji 

zawodowych. Według naszej diagnozy, obecny model dyskryminuje ekonomicznie młodych 

ludzi i stanowi dla nich poważną barierę wejścia na rynek pracy. 

 

Monopolistyczne praktyki prywatnych instytucji i samorządów branżowych, pobierających 

wysokie opłaty za nadanie prawa do wykonywania zawodu, są jedną z przyczyn 

alarmującego bezrobocia i niskich zarobków wśród młodych ludzi, i co za tym idzie rosnącej 

migracji specjalistów na Zachód. Wydawanie licencji przez prywatnych egzaminatorów nie 

tylko nie gwarantuje lepszej jakości produktów i wyższego poziomu świadczonych usług, ale 

dodatkowo drastycznie spowalnia proces wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy. 

Dodatkowo jest źródłem szeregu patologii, ponieważ egzaminujący są materialnie 

zainteresowani „oblewaniem” studentów i wymuszaniem opłat za egzaminy poprawkowe. 

Za skrajnie niesprawiedliwy uważamy system, w którym młody człowiek kształcony jest za 

pieniądze podatnika, a o tym, czy będzie mógł podjąć pracę zawodową, decydują 

samozwańcze instytucje broniące dostępu do zawodu.  

 

Stąd nasz stanowczy postulat, aby ukończenie każdej publicznej szkoły zawodowej, 

technikum czy uczelni uwieńczone było licencją zawodową i możliwością wykonywania 

wyuczonego zawodu. Nie widzimy przeciwskazań, aby w procesie weryfikacji wiedzy 

absolwentów i przyznawania certyfikatów branżowych uczestniczyły samorządy, nie ma 

jednak powodów, aby robiły to prywatne instytucje, za dodatkową opłatą, skoro za 

kształcenie pracownika zapłacił już podatnik. Proponowany przez nas jasny i przejrzysty 

system może wyeliminować całe mnóstwo anomalii społecznych, załatać dziury 

w zatrudnieniu specjalistów i znieść bariery ekonomiczne stawiane młodym ludziom na 

samym początku ich kariery. 
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 Proces uzyskiwania uprawnień zawodowych trzeba przenieść z samorządów i organizacji 

zawodowych do szkół. 

 

 Ukończenie każdej publicznej szkoły zawodowej, technikum czy uczelni powinno wiązać 

się z uzyskaniem licencji zawodowej – wiązałoby się to z usunięciem ogromnej bariery 

wejścia na rynek pracy. 

 

 W proces powinny zostać zaangażowane samorządy i organizacje zawodowe – ich rola 

powinna polegać na certyfikowaniu i standaryzowaniu programów nauczania, w trosce 

o jego jakość. 

 

 Szkoły zawodowe i technika powinny mieć czas - rok - na dostosowanie się do nowych 

warunków – dla uczelni przewidziany byłby dwuletni okres dostosowawczy.  

 

 Placówki, które nie zaadaptowałyby się do nowych warunków, mogłyby oczywiście 

istnieć dalej, jednak nie byłyby w żadnym stopniu finansowane z kieszeni podatników. 
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Z danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia wśród ludzi młodych jest w Polsce  

ok. dwukrotnie wyższa niż ogółem1. W grupie wiekowej 20 – 29 lat, którą można przyjąć za 

benchmark, stopa bezrobocia w 2015 roku wyniosła 14,9 proc., podczas gdy w grupie 

wiekowej 15 – 64 było to zaledwie 7,6 proc2. Należy w tym momencie poczynić pewną 

uwagę – często, gdy mowa jest o bezrobociu wśród młodych ludzi, dyskutuje się o danych 

dotyczących wyłącznie osób z grupy wiekowej 20 – 24 lata, przez co, z obszaru analizy, 

wyklucza się absolwentów uczelni wyższych. Na potrzeby niniejszego opracowania 

przeanalizowanie również sytuacje osób z grupy wiekowej 25 – 29 lat.  

 

Dane jednoznacznie pokazują, że mamy poważny problem wysokiej stopy bezrobocia 

wśród ludzi młodych. Teoretycznie, pełne energii, dobrze wykształcone osoby, do 30 roku 

życia, powinny stanowić jedną z aktywniejszych zawodowo grup społecznych. Okazuje się, 

że jest odwrotnie, co poważnie ciąży nie tylko na naszym rynku pracy i wynikach 

gospodarczych, ale również na niepokojących, narastających tendencjach migracji młodych 

ludzi z Polski. 

 

Jak wynika z opracowania Sedlak & Sedlak, na podstawie BKL Badania Ludności  

2010 – 2015, średnie wynagrodzenie netto młodych osób z wykształceniem zawodowym  

w 2015 roku wyniosło ok. 1550 złotych3. Nieco lepiej było wśród absolwentów szkół 

wyższych – w tej grupie, średnie wynagrodzenie osycylowało wokół kwoty 2100 złotych. 

Wystarczy jednak spojrzeć choćby na Stany Zjednoczone, gdzie w 2012 roku, przeciętne 

wynagrodzenie kierownika produkcji wynosiło ponad 99 tysięcy dolarów rocznie4. Z kolei 

przeciętny mechanik samochodowy może liczyć w Ameryce na pensję rzędu 37 tysięcy 

dolarów rocznie5. To więcej niż przeciętne wynagrodzenie osób z wykształceniem wyższym 

w kierunku edukacji6. Okazuje się, że tam proces racjonalnego wyboru ścieżki zawodowej, 

niewykluczającej ukończenia szkoły zawodowej, już zaszedł. Za tą decyzją przemawiają 

konkretne argumenty ekonomiczne – wysoko wykwalifikowani fachowcy w „niebieskich 

kołnierzykach” są niejednokrotnie lepiej opłacani niż ich koledzy po studiach. 

 

                                                           
1 Opracowane na podstawie bazy danych Eurostatu „Stopy bezrobocia wg wieku, płci i narodowości”. 
2 Ibidem.(warto zwrócić uwagę na fakt, że to szacunek niższy, niż gusowski – ta różnica wynika z metodologii – GUS bierze 

pod uwagę po prostu liczbę osób zarejestrowanych w urzędach pracy, podczas gdy Eurostat za bezrobotnego uznaje te 
osoby bez zatrudnienia, które aktywnie poszukują pracy, dla przykładu, w lipcu b.r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła wg 
GUS 8,6%, a wg Eurostatu 6,1% - więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Bezrobocie-w-Polsce-wg-
Eurostatu-i-GUS-u-Skad-takie-rozbieznosci-2771596.html). 

3 http://wynagrodzenia.pl/informacje-prasowe/oczekiwania-mlodych-bezrobotnych-absolwentow-a-rzeczywistosc 
4 http://www.huffingtonpost.com/rachel-ryan/maybe-you-should-have-gon_b_3727695.html 
5 http://money.usnews.com/money/blogs/my-money/articles/2016-04-12/the-financial-case-for-trade-school-over-college 
6 http://time.com/money/3829776/heres-what-the-average-grad-makes-right-out-of-college/ 
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Przy okazji warto zwrócić uwagę, że średnie wynagrodzenia młodych osób są w Polsce 

istotnie niższe od ich oczekiwań finansowych (odwrotnie było wyłącznie w przypadku 

mężczyzn z wykształceniem wyższym – ich wynagrodzenia przewyższały oczekiwania, 

jednak różnica była niewielka).  

 

Nie ulega wątpliwości, że wspomniane dysproporcje rodzą frustracje u osób na początku 

drogi zawodowej i, co równie groźne, wpływają na ich decyzję o migracji lub szukaniu pracy 

w zawodach nie związanych z uzyskanym przez nich wykształceniem. W każdy przypadku 

jest to niepokojące marnotrawstwo środków publicznych, jakie pochłonęła edukacja tych 

młodych ludzi. W pierwszym odruchu, za nieadekwatne płace winimy pracodawców, którzy 

raz, że niechętnie zatrudniają młodych, a dwa, oferują im minimalne wynagrodzenie.  Rzecz 

jest jednak bardziej złożona i odnosi się przede wszystkim do systemu kształcenia. Jak 

wynika z raportu Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia, polscy 

pracodawcy poszukują u kandydatów do pracy przede wszystkim doświadczenia 

i kwalifikacji zawodowych7. Tymczasem, młodzi ludzie w Polsce nie są przygotowani do 

wykonywania zawodu8 zarówno pod względem praktycznym (umiejętności i kompetencji), 

jak i formalnym (uprawnień do wykonywania zawodu). Pracodawcy chcą zatrudniać 

młodych, ale nie mają czasu i środków, by uczyć ich zawodu niemalże od zera9 – zlecenia 

i zamówienia muszą zostać wykonane w ustalonym terminie i nikt nie może sobie pozwolić 

na opóźnienia wynikające z konieczności przyuczenia nowego członka załogi. Tymczasem, 

jak wynika z raportu Deloitte, aż 50 proc, absolwentów polskich uczelni negatywnie ocenia 

swoje przygotowanie do pracy10. Co więcej, z powyższych danych wynika, że pracownicy 

i pracodawcy mają w tym przypadku zupełnie zbieżne interesy. Obie grupy są 

poszkodowane przez nieudolny system kształcenia, który masowo „produkuje” 

absolwentów dysponujących – w mniejszym lub większym stopniu – wiedzą teoretyczną, 

lecz nieprzygotowanych do praktycznego wykonywania pracy zawodowej. 

 

Opisywane negatywne zjawisko dostrzegają nie tylko przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe i podmioty na rynku. Nawet Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że „na rynku 

pracy brakuje coraz więcej pracowników posiadających praktyczne umiejętności związane 

z wykonywaniem konkretnych zawodów”11. Uwaga ta została poczyniona w kontekście 

negatywnej oceny stanu szkolnictwa zawodowego, z którą notabene należy się całkowicie 

zgodzić, i można z powodzeniem ekstrapolować to spostrzeżenie również na grunt 

szkolnictwa wyższego. Świadomość istnienia tak poważnego kłopotu wykracza poza 

zorganizowane placówki – wystarczy przejrzeć komentarze pod jednym z artykułów 

opisujących wnioski z raportu NIK, aby znaleźć praktyczne przykłady, potwierdzające 

zarysowaną diagnozę. 

 

                                                           
7  http://zielonalinia.gov.pl/upload/Informacje%20prasowe/pdf%20Jakich%20pracownik%C3%B3w%20szukaj%C4%85.pdf 
8 http://www.praca.pl/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/dlaczego-firmy-w-polsce-nie-moga-znalezc-odpowiednich-

pracownikow_cp-1006.html 
9 http://kariera.forbes.pl/dlaczego-mlodzi-ludzie-nie-moga-znalezc-pracy,artykuly,195932,1,1.html 
10 http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_

1.pdf 
11 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-szkolnictwie-zawodowym.html 

http://www.wei.org.pl/
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W latach 1972-75 chodziłem do Zawodowej Szkoły Samochodowej. Przyszły 

kierowca-mechanik miał 3 dni warsztatów tygodniowo w szkole lub bazach 

samochodowych oraz kilka godzin teorii z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów 

samochodowych. Na terenie szkoły były organizowane kursy ZA DARMO na prawo 

jazdy kategorii BC. Po tej szkole przepracowałem bez większych problemów 40 lat 

jako kierowca ciężarówki. Mój syn też skończył podobna szkołę po tych 

cudownych reformach w latach 90-tych,do dziś nie wie w którą stronę się odkręca 

śrubę. 

 

Źródło: komentarze pod artykułem http://onet.pl/wiadomosci/kraj,2x9yzr (pis. 

Oryg.). 

  

Analizowany problem jest o wiele szerszy i poważniejszy niż mogłoby się wydawać. Rzecz 

nie dotyczy tylko stricte rynku pracy jako takiego, który zresztą sam w sobie funkcjonalnie 

powiązany jest z tak istotnymi czynnikami jak poziom jakości życia czy relatywna 

zamożność obywateli, lecz również kwestii ogromnego kłopotu z demografią. Jak wynika 

z dostępnych analiz, wielokrotnie już przytaczanych na łamach tekstów WEI i ekspertów 

fundacji, istnieje poważne zagrożenie, że liczba ludności Polski do roku 2050 zmniejszy się 

do poniżej 34 milionów ludzi, z czego co dziesiąta osoba będzie w wieku powyżej 80 lat12.  

W tym kontekście wyjątkowo niepokojące stają się dane dot. skłonności młodych ludzi do 

wyjazdu za granicę – wg Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, prawie 46 proc. 

studentów rozważa emigrację po ukończeniu studiów13, a z kolei zgodnie z raportem 

Gumtree i TNS Polska, co trzeci kształcący się uczeń szkoły zawodowej lub technikum oraz 

63 proc. absolwentów tych szkół również rozważa opuszczenie kraju14. Wziąwszy pod 

uwagę liczbę osób aktualnie studiujących lub kształcących się w szkołach zawodowych 

i technikach, powyższe dane oznaczają, że ok. 800 tysięcy młodych osób (z tych tylko grup, 

nie licząc absolwentów) to potencjalni przyszli emigranci. Polska nie może pozwolić sobie 

na tak wielką stratę.  

                                                           
12  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-

2014-r-,1,5.html   
13 http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/bezrobocie-wsrod-mlodych-jak-pokolenie-y,185,0,1932729.html 
14 http://biznestuba.pl/featured/co-trzeci-uczen-i-absolwent-szkoly-zawodowej-oraz-technikum-rozwaza-wyjazd-za-granice/ 

http://www.wei.org.pl/
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Zawód regulowany – zawód, którego wykonywanie wymaga posiadania 

określonych kwalifikacji i dozwolone jest dopiero po uzyskaniu zezwolenia, które 

można zdobyć tylko po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi 

danego państwa15. 

 

Na bazie podstawowej wiedzy ekonomicznej skonstruować można kilka elementarnych tez, 

świadczących o bardzo istotnych zaletach wolnej konkurencji: 

1. Im więcej konkurencji, tym tańsze i lepszej jakości są towary oraz usługi.  

2. Im więcej barier wejścia na rynek, tym mniej jest konkurencji, a zatem towary 

i usługi są droższe i gorszej jakości. Z tego powodu, pożądane jest, aby jak najmniej 

zawodów było regulowanych na poziomie ustawowym.  

3. Tylko w stanie konkurencji możliwa będzie schumpeterowska „twórcza destrukcja”, 

polegająca na zastępowaniu starych rozwiązań nowymi (w tym zawiera się cały sens 

wszystkich innowacji), dla której warunkiem sine qua non jest nietrwałość przewagi 

strategicznej16, istniejąca jedynie w warunkach konkurencji.  

 

W ramach zamkniętego dostępu do konkretnego zawodu jego przedstawiciele mogą być 

spokojni o przyszłość swojej działalności – skoro wykonują daną profesję, to znaczy że jest 

ona potrzebna, a skoro dostęp do niej jest ograniczony systemem kosztownych kursów 

i egzaminów, to oznacza, że nie będą oni musieli stawiać czoła zbyt wielu konkurentom czy 

obniżać cen. Po co zatem starać się wypracowywać lepsze rozwiązania, modyfikować 

produkty, modernizować metody swojego działania? Analizując sens wolnej konkurencji, 

można za Smithem uznać ją za współzawodnictwo wprost wynikające z przyrodzonej 

wolności, która z kolei implikuje przede wszystkim brak zakazów swobodnego wchodzenia 

do określonych gałęzi gospodarki i do określonych zawodów17. Możliwość wolnego 

podejmowania takiego współzawodnictwa jest jednym z warunków maksymalizacji 

dobrobytu. Wychodząc z tych założeń teoretycznych, nadajemy analizowanej kwestii 

jeszcze ogólniejszy sens.  

 

Nic dziwnego, że temat zawodów regulowanych w Polsce doczekał się stosunkowo 

szerokiego opracowania na łamach opublikowanego w 2011 roku raportu Fundacji 

Republikańskiej pt. „Zawody regulowane. Aktualny stan prawny i propozycje zmian”18.  

                                                           
15 Definicja za: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf 
16 http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/3_N.Stepnicka_Koncepcja_tworczej_destrukcji....pdf 
17 http://www.ism.uni.wroc.pl/sites/ism/art/michalski_rownosc_a_konkurencja_w_perspektywie_ekonomicznej.pdf 
18 http://www.fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2013/01/Zawody-regulowane-aktualny-stan-prawny-i-

propozycje-zmian.pdf 

http://www.wei.org.pl/
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Autorzy materiału zwrócili uwagę na oszołamiającą liczbę zawodów regulowanych w Polsce 

– wówczas było ich aż 380, najwięcej w Europie - pokrótce omówili skutki takiego stanu 

rzeczy i zaproponowali szereg rozwiązań deregulacyjnych. Poruszono również interesujący 

wątek uwolnienia dostępu do tzw. zawodów zaufania publicznego. W wyroku  

z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. Akt K 6/0619, Trybunał Konstytucyjny uznał, że dopuszczone 

w art. 17 ust. 1 Konstytucji nadanie pewnym zawodom charakteru zawodów zaufania 

publicznego w drodze ustawy wiąże się z nakładaniem pewnych ograniczeń w zakresie 

konstytucyjnej wolności dostępu do zawodu i jego wykonywania.  

 

Art. 17 

1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby 

wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym 

wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego 

ochrony 20. 

 

Dokonując wykładni językowej rzeczonego przepisu Konstytucji należy stwierdzić, 

że dopuszcza ona możliwość zidentyfikowania, przez ustawodawcę, zawodów zaufania 

publicznego i utworzenia za pomocą ustawy ich samorządów zawodowych, sprawujących 

pieczę nad wykonywaniem tych zawodów dla ochrony interesu publicznego i w jego 

granicach. Ograniczenie, na tej bazie, wolności dostępu do zawodów można wywnioskować 

przeprowadzając proces wykładni funkcjonalnej przepisu. I na tym, jak się wydaje, bazował 

Trybunał orzekając w sprawie. Należy przy tym pamiętać, że Trybunał zaznaczył, że to do 

ustawodawcy należy wybór modelu naboru do zawodów prawniczych oraz tryb kształcenia 

i przygotowania praktycznego do wykonywania zawodów zaufania publicznego (w wyroku 

była mowa konkretnie o zawodach prawniczych), przy czym tryb ten powinien odpowiadać 

kryteriom wysokiej jakości i wiarygodności.  

 

Jednym z większych problemów, jakie można napotkać analizując kwestię zawodów 

regulowanych w Polsce jest fakt, że dane dotyczące ich ilości nie są nigdzie agregowane. 

Innymi słowy, przepisy prawne regulujące dostęp do określonych zawodów są u nas 

rozsiane po przeróżnych ustawach i rozporządzeniach, w sposób całkowicie chaotyczny – 

nie tylko brakuje kontroli nad systemem dostępu do zawodów, ale nikt nie zna nawet 

konkretnej liczby zawodów, których ta regulacja dotyczy. Ten poziom nieporządku ma 

zresztą swoje bardzo wyraźne konsekwencje – np. przynajmniej trzy rozporządzenia 

ministra zdrowia dot. zawodu farmaceuty mają status obowiązujących aktów prawnych 

(konkretnie: rozporządzenia z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie specjalizacji oraz 

uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów oraz w sprawie standardów kształcenia 

specjalizacyjnego farmaceutów, jak i rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2003 roku 

                                                           
19 http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/omowienia/K_6_06_PL.pdf 
20 http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm 
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w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach 

farmaceutycznych), jednak uchylone zostały przepisy, na podstawie których te 

rozporządzenia zostały wydane. Jest to skutek – w tym konkretnym przypadku – wejścia 

w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, w której zresztą określono maksymalny 

termin obowiązywania tych rozporządzeń na 1 stycznia 2018 roku. Nie mamy zatem do 

czynienia z lukami prawnymi, jednak z dosyć daleko idącym nieładem, który utrudnia 

zdobycie wiarygodnej informacji nt. skali omawianego problemu. 

 

W obliczu powyższych danych, można posiłkować się rejestrem Komisji Europejskiej21, 

zgodnie z którym w Polsce jest obecnie 350 zawodów regulowanych. Więcej jest tylko 

w Czechach i na Węgrzech22. Dla porównania, na Litwie jest jedynie 76 zawodów 

regulowanych, a w Estonii 98. Wszystkie najbardziej rozwinięte państwa zachodniej Europy 

cechują się z kolei znacznie mniejszą, niż w Polsce, liczbą zawodów regulowanych – we 

Francji jest ich wciąż dużo, bo 257, jednak już w Niemczech ograniczony dostęp jest do 

zaledwie (z polskiej perspektywy) 149 zawodów.  

 

Z analizy powyższych danych wniosek nasuwa się sam, pomimo politycznych obietnic i kilku 

fal deregulacji, w Polsce wciąż mamy do czynienia z problemem ograniczonego dostępu do 

bardzo szerokiego katalogu zawodów. Dodatkowo, najbardziej zamknięte są dziedziny 

gospodarki potencjalnie najbardziej chłonne dla absolwentów szkół zawodowych, 

techników i uczelni: służba zdrowia i usługi publiczne, transport, budownictwo, usługi dla 

biznesu - tych sektorów dotyczy ok. 60 proc. z 350 zawodów regulowanych. 

 

Pamiętać trzeba o tym, że do przedstawionych danych należy stosować pewien poziom 

tolerancji, jednak z pewnością dają one pewien ogląd sytuacji. Należy sobie w związku 

z tym zadać pytanie: dlaczego absolwent polskiej szkoły ma trudniejszy dostęp do całego 

szeregu zawodów niż jego koledzy z innych państw europejskich? W jakiej sytuacji stawia 

to młodych ludzi? Nie dość, że jakość kształcenia zawodowego i wyższego jest w Polsce 

poddawana ustawicznej (z reguły słusznej) krytyce, to dodatkowo, po ukończeniu szkoły, 

muszą się oni zmagać z kolejnymi wymaganiami formalnymi, a chcą przecież – 

przypomnijmy – tylko pracować. Budzi to tym większe niezrozumienie, że wydaje się, 

iż ustawodawca w zasadzie przestał panować nad sytuacją. Wystarczy ponownie odwołać 

się do Komisji Europejskiej – na jednej z podstron, w ramach wspomnianej bazy danych, 

podane są linki do stron internetowych, prowadzonych przez organy administracji 

poszczególnych państw członkowskich, dotyczące zawodów regulowanych23. Możemy 

znaleźć tam stronę estońską, czeską, litewską czy brytyjską – na próżno szukać polskiej.  

Nie ma jej.  

 

                                                           
21 Dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm 
22 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map_regulations 
23 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=sites 
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2.1. Od architekta do projektanta wnętrz – konkretny 
przykład  

Każdy problem najłatwiej jest omawiać na konkretnym przykładzie. Aby jak najsugestywniej 

unaocznić jego skalę, przeanalizujmy ścieżkę czynności, które należy wykonać, by zostać 

architektem. Jak wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

architektem może zostać wyłącznie osoba posiadające odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową. Dodatkowo, na mocy ust. 3, warunkiem uzyskania 

uprawnień jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności 

praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane nadaje samorząd 

zawodowy (w tym przypadku architektów), powołany ustawą z dnia 15 grudnia 200 roku 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

Dokładna ścieżka uzyskiwania uprawnień budowlanych jest opisana w regulaminie 

postępowania kwalifikacyjnego, wydanym przez Krajową Izbę Architektów RP24, 

w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.  

Cała procedura wygląda następująco: 

→  studia na kierunku odpowiednim dla specjalności, 

→  roczna praktyka przy sporządzaniu projektów, 

→  roczna praktyka na budowie, 

→ złożenie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych (do wniosku należy dołączyć 

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, suplement do dyplomu albo wypis 

z przebiegu studiów, dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, 

maksimum trzy prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki, życiorys 

zawodowy, kopię dowodu tożsamości, zaświadczenie o przynależeniu kierownika 

/patrona praktyk do izby samorządu zawodowego w całym okresie kierowania 

praktyką lub patronowania jej, wraz z kopią uprawnień budowlanych 

kierownika/patrona praktyk, dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za 

postępowanie kwalifikacyjne), 

→  uiszczenie drugiej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 

→  zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane, 

→  członkostwo w samorządzie (z obowiązkową składką).  

 

Jak widać, proces jest długi i najeżony barierami regulacyjnymi chroniącymi interesy grup 

zawodowych wobec potencjalnej konkurencji. Efektem jest przewlekłość procedury 

uzyskiwania licencji architekta, wykorzystywanie latami absolwentów w biurach 

projektowych, co często skutkuje przechodzeniem do zawodu projektanta wnętrz. Cały 

proces okazuje się być też kosztowny – pomijając wszystkie pozostałe aspekty - same 

opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynoszą 1700 złotych25. Jako kontrprzykład, można 

podać choćby Estonię, gdzie zawód architekta nie jest ograniczony żadnym wstępnym 

                                                           
24  http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/regulamin_postepowania_kwalifikacyjnego_w_sprawach_nadawania_uprawnien_b

udowlanych_w_specjalnosci_ar.pdf 
25 http://mazowiecka.iarp.pl/?page_id=21 
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egzaminem – wymagane jest ukończenie pięcioletnich studiów i rejestracja w Rejestrze 

Aktywności Gospodarczych. Architekci certyfikowani przez Związek Estońskich Architektów 

muszą odbyć czteroletnią praktykę zawodową, ale członkostwo w Związku nie jest 

obowiązkowe26. Z kolei zarówno w Niemczech, jak i w Wielkiej Brytanii wykorzystywane są 

zalety systemu bolońskiego – w Niemczech możliwe jest zostanie architektem będąc 

licencjatem27, a w Wielkiej Brytanii łączy się proces dydaktyczny z doświadczeniem 

zawodowym –  pierwsze praktyki odbywają się pomiędzy dwoma etapami studiów i są 

wymagane do kwalifikacji na studia magisterskie28, po których ukończeniu konieczne jest 

zaliczenie kursu organizowanego przez uczelnię i najczęściej opłacanego przez 

pracodawców. Łącznie wymagane są więc dwa lata praktyk, w tym rok w Anglii, a w trakcie 

drugiego roku praktyk można ukończyć kurs. Posiadanie wymaganych praktyk i zdanie 

egzaminu na uczelni skutkuje uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu architekta. Istota 

systemu brytyjskiego polega z jednej strony na weryfikacji jakości edukacji na uczelniach 

wyższych przez Królewskie Stowarzyszenie Architektów, a z drugiej na niemożności 

blokowaniu dostępu do zawodu tym, którzy spełniają określone standardy teoretyczne 

i praktyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 http://www.ace-cae.eu/268/ 
27 http://www.ace-cae.eu/271/ 
28 https://www.architecture.com/RIBA/Becomeanarchitect/Route%20to%20becoming%20an%20architect/Routetoqualificati

onasanarchitect.aspx 
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Ze względu na fakt, iż danych dotyczących zawodów regulowanych zwyczajnie się w Polsce 

nie agreguje, niedostępne są również zbiorcze informacje dotyczące wysokości kosztów 

ponoszonych przez młodych ludzi w związku z koniecznością uiszczania dodatkowych opłat 

w celu uzyskania uprawnień zawodowych. W związku z powyższym, zasadne byłoby 

omówienie problemu na przykładzie kilku wybranych zawodów. 
 

Jednym z zawodów regulowanych w Polsce jest zawód geodety. Wymagania, jakie należy 

spełnić, aby uzyskać uprawnienia zawodowe, opisane są w ustawie z dnia 17 maja  

1989 roku, Prawo geodezyjne i kartograficzne. Znajdują się wśród nich choćby kierunkowe 

wykształcenie czy praktyka zawodowa (w zależności od zakresu licencjonowanych 

czynności). Uprawnienia zawodowe nadaje geodetom Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi 940 złotych29. 

Urząd wydaje również dzienniki praktyk – opłata za taką „usługę” wynosi 45 złotych. 

Dodatkowo, konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej z tytułu wydania świadectwa 

potwierdzającego uzyskanie prawa do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 

geodezji i kartografii – wynosi ona 17 złotych. Całkowity koszt procedury to 1002 złote.  

 

W 2014 roku, wydano 497 licencji geodezyjnych30. Oznacza to, że na uzyskanie uprawnień 

geodezyjnych wydano w roku 2014 niemal pół miliona złotych, a jest to tylko jeden z ponad 

trzystu zawodów regulowanych w Polsce. Warto ponadto zaznaczyć, że w roku 2013, 

w ramach otwierania dostępu do zawodów, zlikwidowano obowiązek przeprowadzania 

egzaminu, jako warunku nadania uprawnień zawodowych geodetów31. Koszt egzaminu 

wynosił 500 złotych32. 

 

Innym przykładem są rzeczoznawcy majątkowi. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia  

1997 roku, O gospodarce nieruchomościami, warunkiem uzyskania uprawnień zawodowych 

w zakresie szacowania nieruchomości jest m.in. posiadanie wyższego wykształcenia, odbycie 

praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości oraz przejście z wynikiem 

pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego, w tym złożenie egzaminu. Praktyka 

w podstawowym wariancie, czyli taka organizowana przez federacje i porozumienia 

stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych lub izby gospodarcze rzeczoznawców 

majątkowych jest płatna – niestety w tym sensie, że osoba odbywająca praktykę płaci 

podmiotowi prowadzącemu praktykę. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50 proc. kwoty 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwartale 

                                                           
29 http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/uprawnienia-zawodowe 
30 http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0003/23970/1sesja_03PlaszczycaM_BioStat_IVForum_22pazdz2015.pdf 
31 http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zawod-geodety-po-deregulacji-nie-ma-obowiazku-egzaminu 
32 https://www.careego.pl/2134/zawod-geodeta-praca-zarobki-jak-zostac-geodeta/ 

http://www.wei.org.pl/


 

 

office@wei.org.pl,  www.wei.org.pl   15 

poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej, które to wydanie jest notabene 

również płatne i wynosi 3 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 

poprzedzającym wydanie dziennika. Należy zaznaczyć, że alternatywnie do praktyk można 

wykazać również dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną 

nieruchomości. Praktyki mogą odbywać się również w wymiarze jednego semestru w ramach 

programu studiów. Po ukończeniu praktyki, kandydata na rzeczoznawcę majątkowego czeka 

postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. 

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne to 1150 złotych33.  

 

Zgodnie z prowadzonym rejestrem rzeczoznawców majątkowych, w 2015 roku uprawnienia 

uzyskało 371 osób.34 Można przypuszczać, że znikomy odsetek z nich odbył dwuletnią pracę 

na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości – większość odbyła praktyki opłacane 

albo przez nich albo przez uczelnię. Za wartość bazową przeciętnego wynagrodzenia 

przyjmijmy tę z czwartego kwartału 2014 roku, czyli 3942 złote.35 Opłata za praktyki 

wyniosłaby wówczas 1971 złotych, a opłata za wydanie dziennika praktyk 118 złotych. 

Łącznie daje to kwotę 2089 zł. Do tego należy dodać koszt postępowania kwalifikacyjnego – 

1150 złotych. Zatem 3239 złotych kosztowało w 2015 roku uzyskanie uprawnień 

zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Jeśli przemnożymy tę wartość przez liczbę osób, 

które zgodnie z rejestrem uzyskały wówczas uprawnienia, otrzymamy kwotę 1,2 miliona 

złotych. Dla bezpieczeństwa szacunków przyjmijmy, że był to okrągły milion.  

 

Kwoty są znaczące, jeśli weźmie się pod uwagę, że uzyskanie uprawnień zawodowych 

w zakresie dwóch tylko zawodów regulowanych, tj. geodety i rzeczoznawcy majątkowego, 

kosztuje młodych ludzi półtora miliona złotych rocznie, a mowa tu o kilkuset tylko osobach 

dopuszczonych do zawodu. Jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej i przykłady można 

mnożyć. Doradcy podatkowi – koszt egzaminu to 900 złotych36, wpis na listę kolejne 

900 złotych37, łącznie 1800 złotych. Zgodnie z zawartością obwieszczeń Ministra 

Finansów38, w 2015 roku na listę wpisano 257 osób. Łączny koszt poniesiony przez młodych 

ludzi (w jednym tylko roku) to ponad 462 tysiące złotych. Pójdźmy dalej – adwokaci.  

W 2015 roku opłata za egzamin wstępny na aplikację wynosiła 875 złotych39. Przystąpiło do 

niego 3066 osób40. To samo w sobie daje już w przybliżeniu 2,7 miliona złotych.  

Na aplikację dostało się 1005 osób. Roczna opłata za nią jest równa 3,05 krotności  

minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2015 roku była to kwota 5388 złotych41. 

Zatem młodzi adwokaci, w zeszłym roku, za samą tylko aplikację zapłacili w sumie  

5,4 miliona złotych, a razem z opłatami za egzamin: 8,1 miliona złotych. A to tylko jeden 

z regulowanych zawodów prawniczych.  

                                                           
33 http://mib.gov.pl/2-Jakzostacrzeczoznawcamajatkowym.htm 
34 http://mib.gov.pl/2-rejestr_rzeczoznawcow_majatkowych.htm 
35 http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-

przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2014-r-,271,5.html 
36 https://krdp.pl/strona.php/1190_egzamin.html 
37 https://krdp.pl/posiedzenie.php/uchwala/932 
38 http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=70fad3d0-0449-4165-a22f-034569e8e138&groupId=764034 
39 https://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,6968,ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje.html 
40 https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8631,egzaminy-wstepne-na-aplikacje-prawnicze.html 
41 http://www.infor.pl/wskazniki/oplaty/oplaty-zwiazane-z-uzyskiwaniem-uprawnien-do-zawodow-

prawniczych/230,2472,Oplata-roczna-wnoszona-przez-aplikantow-na-szkolenie.html 
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Jeszcze bardziej skomplikowanie wygląda sytuacja na gruncie zawodów uczonych 

w szkołach zasadniczych i technikach. Samo ukończenie szkoły zawodowej na kierunku  

np. spawacz, a następnie zdanie egzaminu, niekoniecznie musi wiązać się z możliwością 

podjęcia pracy w zawodzie, ponieważ technik spawania jest bardzo dużo42 - na każdą z nich 

przewidziane są odrębne kursy. Kurs spawania, jedną z bardziej popularnych metod MAG, 

to koszt ok. 1870 złotych43. Można ukończyć szkołę zawodową i zostać elektromechanikiem, 

a następnie dowiedzieć się, że do podjęcia pracy konieczne będzie uzyskanie dodatkowych 

uprawnień tzw. SEP, czyli eksploatacyjnych do 1 kV. Uzyskanie ich to koszt rzędu kolejnych 

kilkuset złotych.  

 

Powyżej zarysowano szacunkowe koszty uzyskiwania uprawnień zawodowych w skali roku 

dla pięciu zawodów regulowanych spośród ok. trzystu pięćdziesięciu. Zdobywanie licencji 

zawodowych tylko w czterech pierwszych przypadkach kosztuje młodych ludzi łącznie  

10 milionów złotych rocznie. Biorącą pod uwagę ilość zawodów regulowanych ergo licencji 

zawodowych w Polsce opłata za ich uzyskanie może wynosić kilkaset milionów złotych 

rocznie. Pewne wyobrażenie o kosztach dodatkowych szkoleń i licencji zawodowych, na 

poziomie całego kraju, można uzyskać analizując zagregowane statystyki GUS w zakresie 

sprawozdań o przychodach, kosztach i wynikach finansowych oraz nakładach na środki 

trwałe (tzw. F-01/I-01), których obowiązek sprawozdawczy spoczywa na wszystkich 

podmiotach prowadzących działalności gospodarczą w Polsce i zatrudniających powyżej 

9 pracowników44. Sekcja P (Edukacja) zawiera m.in. grupę 85.5 (Pozaszkolne formy 

edukacji), która z kolei zawiera m.in. klasę 85.59 (pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

nieskalsyfikowane)45. Interesujący może być fakt, że przychody netto podmiotów 

prowadzących działalność w tej jednej klasie wynoszące, 1 234 mln złotych w 2015 roku, 

stanowiły 98 proc. przychodów całej grupy 85.5 i aż 73 proc. całej sekcji P, gdy jeszcze 

w roku 2008 przychody klasy 85.59 na poziomie 724 mln złotych stanowiły 63 proc. całości 

przychodów działalności edukacyjnej. Dynamika przychodów netto podmiotów z grupy 

„pozaszkolne formy edukacji” w latach 2008 - 2015 wyniosła 68 proc., a więc była znacząco 

wyższa niż dla całej gospodarki (35 proc.), sekcji przetwórstwa przemysłowego (37 proc.), 

czy samej sekcji edukacji (48 proc.). Szacując finansowe koszty zawodów regulowanych 

i licencji zawodowych metodami bottom-up (od dołu) i top-down (z góry) dochodzimy do 

prawdopodobnej kwoty rzędu kilkuset milionów złotych rocznie w 2015 roku. Wielkość 

tych szacunków nie uwzględnia ekonomicznych kosztów barier wejścia na rynek dla osób 

młodych, w tym wysokiego bezrobocia i emigracji zarobkowej do krajów o niższych 

barierach wejścia na rynek pracy (np. Wielka Brytania, Niemcy), a także nieoptymalnej 

produktywności krajowych firm oraz ujemnej dynamiki produktywności całego sektora 

edukacji w Polsce46.  

 

                                                           
42 http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-079B979F-1CBF8CCE/fronius_poland/hs.xsl/79_811.htm#.V-heCCRqjIU 
43 http://www.ckp.nysa.pl/web.n4?go=34 
44 http://warszawa.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-statystyki-przedsiebiorstw-niefinansowych/formularze/  
45Istotna część podmiotów oferujących kursy zawodowe funkcjonuje właśnie w obrębie tej kategorii (z wyłączeniem 

stowarzyszeń i związków klasyfikowanych kodem 9499Z PKD, oznaczającym niesklasyfikowaną gdzie indziej działalność 
pozostałych organizacji członkowskich, ewentualnie 9412Z odnoszącym się do działalności organizacji profesjonalnych). 

46  Raport – Kierunki 2016. Polska w pułapce średniego dochody, Deloitte i DNB Bank Polska S.A., Warszawa 2016. 

http://www.wei.org.pl/
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Pochodnym kosztem słabego poziomu edukacji zawodowej i wyższej w Polsce jest rozrost 

administracji publicznej szczebla samorządowego i centralnego, która zaczyna nabierać 

cech sektora ukrywającego bezrobocie, w którym wynagrodzenia (z tytułu formalnego 

wykształcenia) są już wyższe niż w sektorze produkcji przemysłowej. Z drugiej strony, 

międzynarodowe ranking szkół wyższych47 jednoznacznie wskazują na systematyczną 

degradację jakości wykształcenia akademickiego w Polsce. W sytuacji, gdy już obecnie 

połowa osób wchodzących na rynek pracy w Polsce formalnie posiada wyższe 

wykształcenie kwestia jego jakości stanowi coraz poważniejszy problem ekonomiczny 

i społeczny. 

  

Niestety, administracja centralna w Polsce, pomimo wyrażania zgody na funkcjonowanie 

bardzo licznych regulacji zawodowych, nie prowadzi jakichkolwiek rejestrów licencji i analiz 

kosztów ich uzyskania, co zaczyna przypominać feudalny system cechowy wdrażany przez 

mało świadomego realnej rzeczywistości monarchę. 

 

 

                                                           
47  http://www.shanghairanking.com/  

http://www.wei.org.pl/
http://www.shanghairanking.com/
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Wziąwszy pod uwagę wymienione powyżej czynniki, niezbędne wydaje się wprowadzenie 

zmiany polegającej na włączeniu systemu zdobywania uprawnień zawodowych do 

programu nauczania szkół zawodowych, techników i uczelni publicznych. Jest to kluczowe, 

szczególnie z punktu widzenia ułatwiania młodym ludziom rozpoczęcia kariery zawodowej 

w Polsce, a nie za granicą. Trzeba skończyć ze stawianiem przed młodzieżą kolejnych barier 

formalnych i ekonomicznych, które służą wyłącznie uprzywilejowanym grupom 

zawodowym, a nie gospodarce. Podstawowe założenia reformy zostały już zarysowane na 

łamach memorandum do wicepremierów Morawieckiego i Gowina oraz do pani minister 

Zalewskiej – w ramach raportu można je nieco rozwinąć. 

 

Punktem wyjścia jest jeden kluczowy postulat – skończenie każdej publicznej szkoły 

zawodowej, technikum czy uczelni wyższej musi kończyć się uzyskaniem uprawnień do 

wykonywania zawodu, który jest przedmiotem nauczania deklarowanym w procesie 

dydaktycznym. Takie rozwiązanie będzie miało dwojaki efekt – z jednej strony umożliwi 

ograniczenie do minimum kosztów wejścia w życie zawodowe, z drugiej w znacznym 

stopniu wyeliminuje problem „pustych” kierunków studiów, których ukończenie nie wiąże 

się z nabyciem przez studentów żadnych konkretnych umiejętności, wskutek czego często 

nie mogą oni znaleźć pracy zgodnej z wykształceniem. Z ekonomicznego punktu widzenia 

są to miliardy złotych tracone rocznie na nieefektywną edukację, także w postaci kosztu 

utraconych korzyści i zmarnowanych lat życia młodych ludzi. 

 

Powyższa propozycja jedynie na pozór może brzmieć niezbyt rewolucyjnie – w istocie, 

wprowadzenie jej w życie będzie wymagało zmian w wielu aspektach funkcjonowania szkół 

– począwszy od programów nauczania, poprzez mechanizmy współpracy z organizacjami 

zawodowymi i przedsiębiorcami, aż po jakość kadry nauczycielskiej. Zdając sobie z tego 

sprawę, należy jednak przyjąć, że wykonanie tego kroku jest niezbędne, by móc w pełni 

uwolnić potencjał polskiej młodzieży, tym samym zmniejszając ryzyko nastąpienia dalszych 

etapów emigracji zarobkowej na Zachód. Czas to pieniądz, który muszą liczyć 

przedsiębiorcy. Dlatego nasz postulat uzyskiwania licencji zawodowych w procesie 

publicznej edukacji musi zostać wprowadzony jak najszybciej. Proponujemy, aby szkoły 

zawodowe i technika miały rok na dostosowanie swoich programów, a uczelnie wyższe 

dwa lata (licząc od września 2017 r.). W proces dostosowania edukacji do wymogów 

konkretnych licencji zawodowych muszą zostać zaangażowane organizacje zawodowe, 

które powinny certyfikować i standaryzować programy nauczania. Celowość takiego 

podejścia polega na uwzględnieniu potencjalnego konfliktu interesów na linii szkoły 

http://www.wei.org.pl/
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i uczelnie versus organizacje zawodowe, a nie jego przesuwaniu i ukrawaniu na poziomie 

absolwentów – grupy zbyt słabej i niezorganizowanej do obrony własnych interesów, co od 

lat obserwujemy w polskiej praktyce. 

 

Implementacja powyższego postulatu oznaczałaby również całkowitą zmianę systemu 

egzaminowania w szkołach zawodowych i technikach oraz pewną modyfikację 

praktycznego zastosowania modelu bolońskiego w szkolnictwie wyższym (zakładającego 

dwustopniowe studia – po ukończeniu stopnia I uzyskuje się tytuł licencjata lub inżyniera, 

po zakończeniu II stopnia uzyskuje się tytuł magistra, magistra inżyniera albo tytuł 

równorzędny). Jak wynika z danych, duża część absolwentów szkół zawodowych 

i techników nie wykazuje chęci zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

Potencjał modelu bolońskiego został w Polsce kompletnie niewykorzystany – natomiast 

w państwach zachodnich, takich jak np. Wielka Brytania, stanowi on platformę 

umożliwiającą wprowadzanie elementów praktyki na uniwersytety. U nas znaczenie 

systemu bolońskiego ograniczono do możliwości uzyskania tytułu licencjata na kierunku X, 

a następnie uzyskania tytułu magistra na kierunku Y. Może się to wydawać atrakcyjne, 

jednak w większości przypadków nie ma żadnego rzeczywistego znaczenia. 

 

Zaprezentowana propozycja nie zakłada eliminacji szkół zawodowych, techników i uczelni, 

których ukończenie nie wiązałoby się z uzyskaniem uprawnień zawodowych. Byłoby to dość 

daleko idąca ingerencja w wolny rynek, a to jest oczywiście sprzeczne z podstawowymi 

wartościami, na straży których stoi Warsaw Enterprise Institute. Takie szkoły – w ramach 

omawianego rozwiązania – mogłyby istnieć, pod warunkiem, że byłyby to prywatne 

przedsięwzięcia, nie dotowane z budżetu państwa, czyli pieniędzy podatników. Jeżeli 

przedsiębiorca uzna, że w warunkach konkurencyjnej gospodarki ma szansę 

z powodzeniem uruchomić placówkę, która nie będzie oferowała możliwości uzyskania 

uprawnień zawodowych – może oczywiście to zrobić, lecz musi się to wiązać z absolutnym 

brakiem wsparcia finansowego ze strony państwa i podatników.  

 

Wprowadzenie w życie tak skonstruowanego systemu umożliwi całkowite 

przemodelowanie procesu edukacji w publicznych placówkach oraz kształcenia 

zawodowego absolwentów. W efekcie reformy, kształcenie w szkołach zawodowych, 

technikach i na uczelniach będzie musiało wiązać się z większą ilością zajęć praktycznych, 

w pogłębionej współpracy z prywatnym sektorem przedsiębiorstw i na partnerskich 

zasadach z organizacjami zawodowymi. Rezultatem kształcenia będzie tytuł i prawo do 

wykonywania wyuczonego zawodu. Ostatecznie, szkoły będą opuszczali ludzie 

przygotowani do świadczenia pracy, która będzie tworzyła wyższą wartość dodaną i dzięki 

temu będzie lepiej wynagradzana przez pracodawców. Uzupełnieniem tego systemu 

powinna być publicznie dostępna informacja o zatrudnialności absolwentów określonych 

kierunków (według konkretnych szkół zawodowych, techników i uczelni) wraz ze średnią ich 

wynagrodzeń, tak jak jest to upubliczniane w wielu innych krajach. 

 

http://www.wei.org.pl/
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Poza wspomnianymi rezultatami, można wyróżnić mnóstwo innych potencjalnych efektów 

reformy. Jednym z ważniejszych spośród nich będzie z pewnością spora akumulacja 

kapitału, wynikająca z oszczędności środków do tej pory przeznaczanych na uzyskanie 

uprawnień zawodowych. Jest to tym bardziej cieszący rezultat, że dotyczy ludzi młodych, 

niejednokrotnie szykujących się do założenia rodziny, co wiąże się oczywiście z szeregiem 

wydatków, m.in. na cele mieszkaniowe. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że młode 

osoby dysponujące większą „poduszką” finansową będą bardziej skłonne do 

podejmowania ryzyka zakładania własnej działalności gospodarczej. W końcu, 

w szczególności zważywszy na wspomniany już polski problem demograficzny, dodatkowe 

środki pozostające w dyspozycji młodych ludzi mogą również stanowić istotny bodziec 

stymulujący prokreację. 
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Przedstawiona, na łamach raportu, propozycja stanowi przynajmniej częściowe remedium 

na trudną sytuację ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. W rezultacie – jako że 

wierzymy, iż im więcej jest w gospodarce konkurencji, tym dynamiczniej się ona rozwija – 

pozytywne skutki odczuwalne będą dla wszystkich, ponieważ każdy – niezależnie od 

wykonywanego zawodu – jest po godzinach pracy klientem, który oczekuje jak najlepszej 

jakości za możliwie jak najniższą cenę.  

 

Nasz postulat wpłynie również na racjonalizację wydatków czynionych z budżetu państwa 

i przeznaczonych na kształcenie. Wprowadzenie go w życie, automatycznie spowoduje 

wymazanie z edukacyjnej mapy Polski „fabryk bezrobotnych”, które w tej chwili świadczą 

kiepskiej jakości usługi edukacyjne, mamiąc młodych ludzi słodkimi wizjami zdobycia 

wykształcenia.  

 

Najważniejszy jednak wniosek jest następujący – interesy dwóch podstawowych grup 

społecznych, czyli pracowników i pracodawców, nie są sprzeczne. Nie ma żadnego 

„konfliktu klas”. Istnieją złe rozwiązania systemowe, przeszkadzające obu grupom 

w osiąganiu ich celów. Potrzebna jest współpraca, aby te rozwiązania zmienić. 
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