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Rozdział 1 

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie 

kształcenia zawodowego – innowacja w regionie 

1.1. Geneza, organizacja prac, przyjęty zakres opisu 

Niedostosowanie systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy jest 

w Polsce powszechnym problemem. Występuje także w województwie wielkopol-

skim, mimo że podejmowane są w nim liczne próby zmian tego niekorzystnego 

zjawiska. Rozwiązanie problemu utrudnione jest z powodu występowania wielu 

niekorzystnych zjawisk, takich jak na przykład: utrwalony negatywny obraz szkol-

nictwa zawodowego w świadomości społecznej, niedoinwestowanie szkół zawodo-

wych i techników, zbyt mała liczba zajęć praktycznych w szkołach, na co wskazują 

szczególnie uczniowie1, niedobór w szkołach nauczycieli z wystarczającym do-

świadczeniem praktycznym, niewystarczająco rozwinięty system doradztwa zawo-

dowego, brak właściwego powiązania systemu szkolnictwa zawodowego z sy-

stemem szkolnictwa wyższego, niezależne budowanie polityki szkolnictwa zawo-

dowego oraz polityki pracy i polityki socjalnej. 

Mogłoby się wydawać, że nadrzędnym celem powinno być takie rozwijanie systemu 

szkolnictwa zawodowego, aby absolwenci szkół zawodowych (zasadniczych i śred-

nich) mogli bez problemu znaleźć pracę, a na wyuczony przez nich zawód było 

zapotrzebowanie. Jest to bardzo ważny cel, który ma jednak głębszą genezę. 

Zatrudnianie pracowników wynika z istniejącej w gospodarce konieczności zaspo-

kojenia potrzeb. Wiąże się z wykonywaniem pracy niezbędnej do osiągnięcia celów, 

formułowanych w przedsiębiorstwie lub innej instytucji. Cele te z kolei wynikają 

z potrzeb klientów oraz potrzeb innych stron zainteresowanych. Skala tych potrzeb 

na rynkach rośnie.  

Każdy z nas, kto dysponuje funduszem nabywczym, staje się klientem (realnym lub 

potencjalnym), a zgłaszając swoje oczekiwania, zaczyna współdecydować, jakie cele 

będą formułowane w przedsiębiorstwach i innych instytucjach. Jako klienci oczeku-

jemy coraz szybszej odpowiedzi rynku na nasze potrzeby, co wywołuje konieczność 

coraz szybszego dostosowywania się przedsiębiorstw do zmian i nie pozostaje bez 

                                                      
1 Na zbyt małą liczbę zajęć praktycznych wskazywali między innymi uczniowie w trakcie badań prze-
prowadzonych ramach projektu „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, co zostało 
udokumentowane w transkrypcjach. Badania miały charakter wywiadów grupowych pogłębionych 
(patrz: rozdział 2). 
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wpływu na działania związane z zatrudnianiem pracowników. Trudno wymienić 

wszystkie przyczyny wzrostu tempa zmian oczekiwań klientów. Istotny wpływ 

na jego kształtowanie ma zwiększające się tempo przyswajania informacji o świecie, 

otoczeniu, innych ludziach. Ważne znaczenie mają bodźce marketingowe, których 

oddziaływaniu jesteśmy poddawani. Ich występowanie powoduje, że lista naszych 

potrzeb oraz formułowanych na ich podstawie celów wydłuża się, powodując 

zwiększoną presję w zakresie ich zaspokojenia, zwłaszcza  w kontekście odczuwa-

nej ograniczoności czasu, jakim dysponujemy.  

Dodatkowy wpływ na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw mają inne strony 

zainteresowane (odbiorcy instytucjonalni, instytucje regulujące zasady funkcjono-

wania gospodarki itp.)  

Na rynkach występujemy w podwójnej roli, z jednej strony – klienta, z drugiej – 

usługodawcy, wykonującego pracę na rzecz zaspokojenia potrzeb, do których po-

wstawania sami się przyczyniamy. 

Wynikiem naszych potrzeb i dążeń jest takie a nie inne kształtowanie się zapotrze-

bowania na rynku pracy na pracowników, które w praktyce oznacza poszukiwanie 

konkretnych kompetencji (w tym umiejętności). Kompetencje stają się produktem 

poszukiwanym przez przedsiębiorców2, ich zgromadzenie w przedsiębiorstwie 

uprawdopodabnia osiągnięcie celów. 

Gdyby udało się ograniczyć potrzeby klientów, zmalałaby w przedsiębiorstwach 

intensywność działań na rzecz osiągania celów (byłoby ich mniej i byłyby rzadziej 

formułowane), tym samym rola kompetencji jako zasobu zmniejszyłaby się. Nasze 

życie społeczne zorganizowaliśmy jednak w taki sposób, że dążymy do jak najszyb-

szego rozwoju. Być może nie ma już odwrotu z tak obranej drogi, a alternatywą jest 

jedynie upadek cywilizacji. M. Kaku w swojej książce Wizje, czyli jak nauka zmieni 

świat w XXI wieku3 porusza problem etapów rozwoju cywilizacji, opisanych przez 

M. Kardaszewa4, który w oparciu o wzrost konsumpcji energii wyróżnił cztery ich 

typy. Zgodnie z wprowadzonym podziałem, obecnie jesteśmy cywilizacją 0, która 

energię czerpie z martwych roślin. Taka cywilizacja może zginąć, w szczególności 

ulec samozagładzie. Jeśli jej rozwój będzie następował w sposób niezakłócony, 

to będziemy przechodzić przez kolejne etapy: I – cywilizacji planetarnej, II – cywili-

zacji nieśmiertelnej, III – cywilizacji Galaktycznej. Choć może wydać się, że prezen-

tacja takiej wizji nie jest związana z problematyką kompetencji na rynku pracy, 

                                                      
2 Przedsiębiorcy często nie mają jeszcze świadomości, że kompetencje są analogicznym zasobem jak 
blacha, dane, samochód ciężarowy, stanowiąc zasób na wejściu do działań podejmowanych 
w przedsiębiorstwach. Należy tutaj stanowczo podkreślić rozdzielność człowieka od kompetencji, 

które posiada, zwłaszcza w procesach oceny ich wartości. 
3 M. Kaku: Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku. Pruszyński i S-ka. Warszawa 2011, s. 449-

459. 
4 M. Kardaszew: Transmission of Information by Extraterrestrial Civilizations. Soviet Astronomy (AJ), 

8/1964, s. 217-221. 
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to należy pamiętać, że wykonywana praca, której skuteczność i efektywność warun-

kowana jest właściwym przygotowaniem, jest jednym z rodzajów naszej aktywności, 

jedną z kategorii działań związanych z celami, które formułujemy w oparciu 

o uświadomione potrzeby. Zapewnienie odpowiednich kompetencji absolwentów, 

to w krótkiej perspektywie ochrona ich przed bezrobociem, ale w dłuższej, to za-

gwarantowanie rozwoju społeczeństwa i cywilizacji, co powinno być naszym obo-

wiązkiem, wynikającym z istoty człowieczeństwa a nie tylko występowania w roli 

pracownika, pracodawcy, nauczyciela, urzędnika, czy naukowca. 

W aspekcie sprawnego działania ważne jest tworzenie coraz bardziej wydajnych 

systemów wspomagających przepływ informacji i zarządzanie nią. Ich zastosowanie 

pozwala na przyspieszenie dotarcia do informacji, skuteczne i efektywne wykorzy-

stanie jej, a w konsekwencji na skrócenie czasu podejmowania decyzji. Ze względu 

na wskazane wyżej problemy, istotne stało się między innymi zapewnienie aktual-

nych informacji o kierunkach zmian potrzeb w zakresie kompetencji (w tym umie-

jętności). Systemem, który w istotnym stopniu może ułatwić zarządzanie informa-

cjami o kompetencjach oraz lukach i nadwyżkach kompetencyjnych na regionalnym 

rynku pracy, a przez to wspomóc podejmowanie decyzji w systemie kształcenia za-

wodowego, jest „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” (WSMiP) 

kształcenia zawodowego, stworzony w ramach projektu innowacyjnego testującego 

w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2. System stanowi 

jednocześnie element szerszej koncepcji, ujętej w ramach Programu akceleracji 

wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce5. 

Jego opracowanie jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy w zakresie prze-

pływu informacji między szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy oraz pomię-

dzy przedsiębiorcami a szkołami i osobami kształcącymi się zawodowo.  

Dotychczas przepływ informacji między wskazanymi podmiotami był niewystarcza-

jący. Co przejawiało się: 

― częstym brakiem odpowiednich informacji, 

― rozproszeniem informacji, 

― istnieniem różnych standardów pozyskiwania danych i prezentacji informacji, 

― brakiem informacji o informacjach, 

― niedostosowaniem przekazu do odbiorcy.  

Takie niedostatki w zakresie dostępu do informacji skutkują brakiem podejmowania 

decyzji, podejmowaniem błędnych decyzji lub podejmowaniem decyzji w zbyt dłu-

gim okresie. Opracowany system będzie służyć przedsiębiorcom, uczniom, oraz 

instytucjom rynku pracy, samorządom, instytucjom reprezentującym pracodawców, 

a także szkołom. 

                                                      
5 M. Szafrański, K. Grupka, M. Goliński: Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej 
w Polsce. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008. 
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W tym miejscu należy zwrócić uwagę na znaczną oszczędność czasu, którą odczują 

wszyscy użytkownicy i odbiorcy Wielkopolskiego systemu monitorowania 

i prognozowania. Ograniczoność tego zasobu szczególnie silnie odczuwamy 

w pracy i w życiu prywatnym, stąd członkowie zespołu projektowego, tworzący 

system, zwrócili bardzo dużą uwagę, żeby czas poświęcony na pracę w systemie, 

został zrekompensowany znacznie większymi jego oszczędnościami, dzięki wyko-

rzystaniu informacji gromadzonych w WSMiP. Aby nadać odpowiednią wartość 

tym informacjom, na każdym etapie procesu projektowania WSMiP byli bezpo-

średnio angażowani zarówno przedstawiciele pracodawców i uczniów jak i instytu-

cji rynku pracy. 

Choć Wielkopolski system monitorowania i prognozowania tworzony jest z myślą 

o wszystkich wyżej wymienionych podmiotach, niniejsza książka, w której opisano 

jego budowę i zasady funkcjonowania, adresowana jest przede wszystkim 

do pracowników instytucji rynku pracy, samorządów, szkół, jednostek doradztwa 

zawodowego, instytucji reprezentujących pracodawców, instytucji oświatowych, 

których akceptacja dla działań przewidzianych w systemie jest warunkiem koniecz-

nym jego upowszechnienia po zakończeniu projektu, w ramach którego system 

został stworzony. 

W książce dokonano próby syntetycznego scharakteryzowania zawartości systemu, 

który jest efektem kilkunastomiesięcznych prac badawczo-rozwojowych zespołu 

Politechniki Poznańskiej w składzie: 

dr inż. Maciej Szafrański – kierownik projektu, 
dr inż. Marek Goliński – kierownik zespołu ds. opracowania i testowania 

systemu Wielkopolski system monitorowania 
i prognozowania, 

dr inż. Agnieszka Kujawińska – członek zespołu ds. podsystemu monitorowania 
i prognozowania, 

dr Ewa-Więcek Janka – członek zespołu ds. podsystemu monitorowania 
i prognozowania, 

mgr Krzysztof Grupka – członek zespołu ds. podsystemu informatycznego, 
dr inż. Zbigniew Włodarczak – członek zespołu ds. podsystemu informatycznego, 
mgr inż. Tomasz Skawiński – członek zespołu ds. podsystemu informatycznego, 
mgr inż. Magdalena Graczyk – asystent ds. administracyjnych, promocji i upo

wszechniania projektu, 
mgr Anna Walkowiak – asystent ds. rozliczeń finansowych, 
mgr inż. Krzysztof Jakubiak – członek zespołu ds. integracji podsystemów, 
mgr Anna Jarmuszkiewicz – członek zespołu ds. integracji podsystemów, 
 

wspomaganego przez zespoły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko-

polskiego w składzie: 

dr inż. Mariusz Branowski – koordynator ds. współpracy ponadnarodowej, 
mgr Jędrzej Matuszczak – asystent ds. współpracy ponadnarodowej, 
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oraz z Central Ostrobothnia University of Applied Sciences in Kokkola (oddział 

w Ylivieska) w składzie: 

Lasse Takalo – specjalista ds. adaptacji rozwiązań innowacyjnych, 
Katarzyna Jämsa – asystent ds. adaptacji rozwiązań innowacyjnych, 
Hubert Spiż – asystent ds. adaptacji rozwiązań innowacyjnych, 
 

a także przez grupę konsultantów, reprezentujących partnerów i instytucję współ-

pracującą w składzie: 

Wanda Grzybek – Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

Jolanta Kamzela-Czub – Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, 
Karolina Szalewska – Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta 

Poznania, 
Iwona Lecyk – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, 
Magdalena Morze – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 
 

Istotna przy opracowaniu systemu była współpraca z Partnerami: 

― Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Panią Joannę Gano-

wicz, Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki, 

― Miastem Poznań, reprezentowanym przez Panią Joannę Jajus, Dyrektor Wy-

działu Działalności Gospodarczej, oraz Pana Piotra Mroza, Zastępcę Dyrektora 

Wydziału Oświaty, 

― Central Central Ostrobothnia University of Applied Sciences in Kokkola (od-

dział w Ylivieska), uczelnią wyższą reprezentowaną przez Pana Keijo Nivala, 

Rektora Oddziału w Ylivieska. 

oraz instytucją współpracującą – Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, repre-

zentowaną przez Pana Zygmunta Jeżewskiego, Dyrektora PUP Poznań. 

W książce przedstawiono najważniejsze elementy systemu. Bardziej szczegółowa 

charakterystyka znajdzie się w jego dokumentacji, która zostanie opracowana 

w formie „Opisu ostatecznej wersji Wielkopolskiego systemu monitorowania i pro-

gnozowania”. 

W monografii celowo zrezygnowano z wyróżnienia „Wstępu” i „Zakończenia”, 

zamieszczając wszystkie ogólne treści w rozdziale 1. Dzięki takiemu podejściu uzy-

skano spójny syntetyczny opis wypracowanego rozwiązania, w którym znajdują się 

wszystkie istotne podstawowe informacje, niezbędne do wstępnego zorientowania 

się Czytelnika w poruszanej problematyce. W rozdziale 1. przedstawiono genezę 

podjętych prac, budowę systemu oraz założenia, w oparciu o które został stwo-

rzony. Przedstawiono różnice między systemem a narzędziem, stanowiącym jego 

część składową. Zwrócono uwagę na innowacyjny i otwarty charakter systemu oraz 
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potencjał jego rozwoju. Rozwój ten jest wskazany dla uzyskania wszystkich doce-

lowych wartości zaplanowanych w systemie.  

Dalej szerzej przedstawiono główne funkcje zaprojektowane w systemie.  

I tak, w rozdziale 2. opisano wypracowane w projekcie metody badawcze, stano-

wiące składowy element systemu. Omówiono, w jaki sposób wykorzystano je 

na etapie projektowania systemu i w jaki sposób będą wykorzystane w fazie jego 

doskonalenia i rozwoju, po pełnym wdrożeniu. Metody te obejmują ustalanie po-

trzeb informacyjnych, określanie zasad funkcjonowania narzędzia informatycznego 

oraz całego systemu, ustalania map kompetencyjnych dla zawodów z badaniem 

zrozumienia treści kompetencji zawartych w mapach. Istotnym elementem opraco-

wanej metodyki badawczej jest przyjęty system prowadzenia analiz pozyskiwanych 

danych (w tym monitorowania i prognozowania potrzeb rynku pracy w zakresie 

kompetencji). Przedstawiono założenia do dalszego rozwoju metodyki badawczej. 

W rozdziale 3. zaprezentowano podsystem informatyczny, opisując jego funkcje, 

w tym dokładniej precyzując różnicę między działaniami przewidzianymi 

w podsystemie informatycznym a samym narzędziem informatycznym. Omówiono 

procedury komunikowania się między podzespołami utrzymującymi system moni-

torowania i prognozowania a podmiotami, które mają z niego korzystać. Chodzi 

w szczególności o zgłaszanie potrzeb w zakresie kształtowania tego narzędzia i jego 

funkcjonalności. Przybliżono zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.  

W rozdziale 4. w praktyczny sposób przedstawiono podstawowe zasady wykorzy-

stania narzędzia informatycznego. Przez pryzmat narzędzia omówiono najważniej-

sze zalety i kluczowe funkcjonalności systemu. Narzędzie uwzględnia trzy moduły: 

przedsiębiorcy, ucznia i analityczny. Ze względu na głównych adresatów niniejszej 

książki, szczególnie dużo miejsca poświęcono modułowi analitycznemu dla szkół 

i innych instytucji, zakładając, że pełna instrukcja dla wszystkich użytkowników 

i odbiorców będzie dostępna elektronicznie na stronie internetowej systemu. 

Wreszcie w rozdziale 5. przedstawiono rozwiązanie w zakresie upowszechniania 

systemu i włączania go do polityki regionu. Przedstawiono dotychczasowe wyniki 

dyskusji w tym zakresie, już podjęte działania oraz zaproponowano system działań 

na etapie pełnego wdrożenia systemu. Podkreślono role wszystkich stron zaintere-

sowanych i ich wpływ na poprawne funkcjonowanie systemu, gdyż należy zauwa-

żyć, że w rozwiązaniach systemowych kluczowa jest aktywność wszystkich podmio-

tów współtworzących system. 

Pojęcie „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” jest używane 

w książce w dwóch znaczeniach. Po pierwsze oznacza tytuł projektu i wówczas 

ujęte jest w cudzysłów, po drugie stanowi nazwę produktu i wtedy nie jest pisane 

w cudzysłowie.  
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1.2. Syntetyczna charakterystyka Wielkopolskiego systemu 

monitorowania i prognozowania 

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania to rozwiązanie organizacyj-

no-techniczne. Docelowo powinien objąć swoim oddziaływaniem zarówno wszyst-

kie typy instytucji, w których do podejmowania decyzji niezbędne są informacje 

o rynku pracy, jak też podmioty, poszukujące kandydatów do zatrudnienia (praca, 

praktyki i staże) oraz osoby poszukujące pracy. 

Na etapie realizacji projektu innowacyjnego testującego, stworzony system zawężo-

no jedynie do relacji między systemem kształcenia zawodowego uczniów niedoro-

słych a systemem, jakim jest wielkopolski rynek pracy. Relacja ta stanowi obiekt 

badań w ramach tworzonego systemu. Zobrazowano ją na rysunku 1.1. Najważniej-

sze powody takiego zawężenia prac nad systemem to: 

― wymagania wynikające z ogłoszonego konkursu na projekt – projekt regional-

ny, który miał objąć wyłącznie uczniów niedorosłych, kształcących się zawo-

dowo, 

― szczególnie trudna, w opinii decydentów, sytuacja szkolnictwa zawodowego 

w Wielkopolsce.  

 
Rys. 1.1. Relacja między systemem kształcenia zawodowego i systemem, jakim jest wielkopolski rynek 

pracy, ujęta jako obiekt badań, w odniesieniu do którego zaprojektowany został Wielkopolski system 

monitorowania i prognozowania 

W związku z istniejącymi ograniczeniami kluczowe stało się opracowanie systemu 

o pełnej funkcjonalności w przyjętym zakresie, który będzie miał charakter otwarty, 

co oznacza, że będzie można go w przyszłości rozwijać i doskonalić (dodatkowe 

funkcje i grupy docelowe).  
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Pojęcie systemu ma wiele definicji6. Wywodzą się one z nurtów: ogólnej teorii 

systemów, której czołowym przedstawicielem jest L. von Bertalanffy, cyberne-

tyki, której przedstawicielem jest N. Wiener oraz szkoły systemów społecznych 

stworzonej przez T. Parsonse’a. Biorąc pod uwagę definicje występujące  

w literaturze, przyjmuje się następujące określenie systemu: 

System to wyróżniony z rzeczywistości zbiór elementów powiązanych ze sobą 

i tworzących całość jakościowo różną od sumy jakości tych elementów. 

 
 

Rys. 1.2. Relacje między: Wielkopolskim systemem monitorowania i prognozowania,  

rynkiem pracy, a systemem kształcenia zawodowego niedorosłych 

Sformułowane wyżej określenie systemu skłania do przyjęcia wniosków uwzględ-

niających stwierdzenia L. Krzyżanowskiego7. Oto one: 

                                                      
6 Można wymienić tu takie ich źródła, jak: Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Oficyna Wydaw-
nicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997, s. 13; Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania 
organizacjami inaczej. WNT PWN, Warszawa 1999, s. 188-189; Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prak-
seologii i teorii organizacji. Ossolineum, Wrocław 1978, s. 237; Zarządzanie – teoria i praktyka. Praca zbio-
rowa pod redakcją A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego. WNT PWN, Warszawa 1998, s. 699; 
Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. PWN, Warszawa 1978, s. 46; PN-EN ISO 9000:2006. Systemy 
zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. 
7 Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. WNT PWN, Warszawa 1999, s. 189. 
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―  „istnienie zbioru elementów powiązanych ze sobą jest warunkiem koniecznym, 

ale nie wystarczającym do utworzenia systemu; do tego potrzebne jest istnienie 

relacji porządkujących ów zbiór; 

― przy zadanych relacjach porządkujących tylko niektóre przedmioty złożone 

z elementów bądź tylko niektóre podzbiory elementów przedmiotów okazują 

się systemami; najpierw zadawana jest przez badacza – konstruktora systemu – 

relacja o określonych właściwościach, wyrażająca sposób (regułę, zasadę) upo-

rządkowania, a dopiero potem przez pryzmat tej relacji wyznaczany jest zbiór 

elementów tworzących system;   

― na dowolnym przedmiocie złożonym z elementów możemy opisywać różne 

systemy w zależności od zadanych relacji porządkujących”. 

Kryteria te są spełnione w odniesieniu do Wielkopolskiego systemu monitorowania 

i prognozowania (WSMiP), który stworzony został, aby zapewnić skuteczne 

i efektywne zasilanie w informacje podsystemów zarządzania w systemach pozosta-

jących w relacji zaprezentowanej na rysunku 1.1. Informacje wykorzystywane będą, 

by udoskonalić procesy podejmowania decyzji zarówno w ramach systemu kształ-

cenia zawodowego niedorosłych, jak i na rynku pracy, traktowanym jako system, 

w celu doskonalenia jakości zarządzania podsystemami zarządzanymi. Omówione 

relacje między: Wielkopolskim systemem monitorowania i prognozowania, rynkiem 

pracy, systemem kształcenia zawodowego niedorosłych przedstawiono na rysunku 

1.2. 

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania  składa się z trzech podsys-

temów: 

― monitorowania i prognozowania, 

― informatycznego, 

― zarządzania. 

Intencją projektujących było, aby kształtować projektowany system w celu zaspo-

kojenia potrzeb jego użytkowników dla poprawy sytuacji odbiorców na wiel-

kopolskim rynku pracy. Zależności między składowymi WSMiP oraz potrzebami 

grup docelowych8 przedstawiono na rysunku 1.3. 

W oparciu o zgłoszone potrzeby użytkowników i odbiorców, projektanci systemu 

zaprojektowali go tak, aby potrzeby informacyjne wymienionych grup zostały 

w optymalny sposób zaspokojone. 

                                                      
8 W projektach innowacyjnych testujących PO KL rozróżnia się użytkowników i odbiorców. 
Do użytkowników w projekcie realizowanym na rzecz opracowania systemu zaliczono: podmioty 
działające w obszarze związanym z analizą regionalnego rynku pracy, w tym instytucje rynku pracy 
(w szczególności powiatowe urzędy pracy), szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie 
zawodowe (z wyłączeniem kształcenia zawodowego dla dorosłych), a do odbiorców: pracodawców 
oraz niebędących dorosłymi uczniów, kształcących się w szkołach i innych placówkach oświatowych 
prowadzących kształcenie zawodowe. 
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Jak już wspomniano, w ramach Wielkopolskiego systemu monitorowania i progno-

zowania wyróżniono trzy podsystemy. W tych podsystemach zaprojektowano 

główne funkcje. Podzbiory tych funkcji składają się na pełny zbiór funkcji projek-

towanego Systemu (WSMiP). Funkcję definiuje się tu w sposób następujący: 

Funkcją nazywa się powtarzalne, typowe, względnie trwałe i sformalizowane dzia-

łanie, wyodrębnione ze względu na zawartość treściową i określony skutek tego 

działania9. 

 
Rys. 1.3. Zależności między podsystemami Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania 

oraz potrzebami grup docelowych 

Tak określoną funkcję należy rozumieć jako jedną z klas działań zorganizowanych 

gdzie: 

Działanie zorganizowane to działanie charakteryzujące się zachowaniem odpo-

wiedniej kolejności i powiązań wyróżnionych w jego ramach działań niższych rzę-

dów10. 

Działania zorganizowane stanowią jedną z klas działań rozumianych ogólnie w na-

stępujący sposób: 

                                                      
9 Na podstawie określenia W. Mantury w: Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością – teoria 
i praktyka. WNT PWN, Warszawa-Poznań 1998. 
10 Szafrański M.: Skuteczność działań w systemach zarządzania jakością przedsiębiorstw. Wydawnictwo Poli-
techniki Poznańskiej, Poznań 2006, s. 14. 
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Działanie to celowe i świadome zachowanie podmiotu działania11. 

Warto zauważyć, że każde działanie to szczególnego rodzaju system, który podlega 

definicji systemu przedstawionej wyżej. Ma ono swoje wejście i wyjście, które 

w sposób ideowy można przedstawić, jak na rysunku 1.4. 

 
Rys. 1.4. Model działania w ujęciu systemowym, uwzględniający elementy, na których działanie jest 

opisane: Pd – podmiot działania, T – tworzywo, N – narzędzie, Rd – skutek (rezultat) działania.  

Źródło: Szafrański M.: Skuteczność działań w systemach zarządzania jakością przedsiębiorstw.  

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006, s. 63 

Zbiór podsystemów w WSMiP wraz z ich głównymi funkcjami przedstawiono 

na rysunku 1.5. 

W związku z tym, że system jest głównym produktem projektu, jego zakres 

i kształt określone zostały przez funkcje zaprojektowane w jego ramach. 

Systemy będące rozwiązaniami organizacyjnymi, nie są tworami materialnymi. Bar-

dzo często jedynym potwierdzeniem ich istnienia są formalne dokumenty, z których 

wynika, że w danej organizacji utrzymywany jest określony system. Przykładem 

mogą być certyfikaty wydawane w związku z wdrażaniem w przedsiębiorstwach lub 

innych instytucjach systemów zarządzania jakością. W przypadku Wielkopolskiego 

systemu monitorowania i prognozowania w dużym stopniu też tak jest, jednak jego 

istotnym elementem jest wytwór materialny. Jest to narzędzie informatyczne, które-

go wykorzystanie ma zapewnić sprawne funkcjonowanie projektowanego systemu.  

W związku z tym, że większość użytkowników i odbiorców będzie bezpośrednio 

zaspokajać swoje potrzeby, korzystając z narzędzia informatycznego, powstaje ry-

zyko, że Wielkopolski system monitorowania i prognozowania będzie postrzegany 

wyłącznie jako aplikacja. Przy takim podejściu może powstać wrażenie, że po za-

projektowaniu system w zasadzie można utrzymać bez ponoszenia większych kosz-

tów. Należy pamiętać, że każde rozwiązanie informatyczne pełni funkcję służebną 

w stosunku do rozwiązań organizacyjnych, a zastosowanie narzędzia informatycz-

nego ma sens tylko wówczas, kiedy istnieje potrzeba zrealizowania działań na rzecz 

osiągnięcia wyznaczonych celów. Istotą tworzenia systemów, takich jak WSMiP, 

są więc działania, a nie narzędzia, w szczególności działania o charakterze funkcji. 

                                                      
11 Ibidem: s. 11. 



 

 
 

 

 

Rys. 1.5. Podsystemy i funkcje w Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania
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W kontekście istotnej roli, jaką przypisano funkcjom w Wielkopolskim systemie 

monitorowania i prognozowania, powstaje konieczność szczegółowego ich opisa-

nia. Ich opis stanowi faktycznie specyfikację produktu, jakim jest projektowany 

system. Jak już wspomniano, w niniejszej książce przedstawione są najważniejsze 

elementy systemu, szczególnie istotne z punktu widzenia użytkowników, natomiast 

charakterystyki uzupełniające, zostaną opracowane w ramach pełnego opisu pro-

duktu finalnego. 

W książce dokonano opisu funkcji systemu w porządku zaprezentowanym w tabeli 

1.1. 

Tabela 1.1. Zastosowany porządek opisu funkcji systemu w książce 

Podsystem WSMiP Funkcja w podsystemie 
Miejsce w książce, 

w którym funkcja została 
opisana 

Podsystem monitorowania 
i prognozowania 

I.1. Prowadzenie wywiadów grupo-
wych z odbiorcami 

rozdział 2 

I.2. Tworzenie, aktualizowanie 
i doskonalenie map kompetencji 

rozdział 2 

I.3. Badanie potrzeb informacyjnych 
grup użytkowników 

rozdział 2 

I.4. Inicjowanie zmian w podsystemie 
informatycznym 

rozdział 2 

I.5. Sporządzanie analiz i raportów rozdział 2 

Podsystem informatyczny II.1. Doskonalenie funkcjonalności 
podsystemu informatycznego 

rozdział 3 

II.2. Utrzymanie sprawności podsys-
temu informatycznego  

rozdział 3 

II.3. Zabezpieczenie danych 
w podsystemie informatycznym 

rozdział 3 

Podsystem zarządzania III.1. Standaryzacja działań rozdział 1 

III.2. Opracowanie i utrzymanie 
procedur organizacyjnych funkcjo-
nowania systemu 

rozdział 1 

III.3. Ciągłe upowszechnianie rozdział 5 

III.4. Planowanie rozwoju rozdział 1 

III.5. Utrzymanie partnerstwa 
i współpracy 

rozdział 1 

 

Jak wynika z tabeli w dalszej części niniejszego rozdziału opisane zostaną wyłącznie 

funkcje ujęte w podsystemie zarządzania (z wyjątkiem funkcji III.3. Ciągłe upo-

wszechnianie). 

Nie tylko na etapie realizacji projektu, ale także na etapie dalszego utrzymania roz-

wiązania wypracowanego w projekcie, ważne jest utrzymanie podsystemu zarządza-

nia. Prawidłowe ukształtowanie funkcji zarządczych jest niezbędne w przypadku 
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każdego rozwiązania organizacyjnego, a takim jest Wielkopolski system monitoro-

wania i prognozowania. 

Postać szczegółowych funkcji w podsystemie zarządzania WSMiP zależeć będzie 

od ostatecznych przyjętych rozwiązań organizacyjnych, na które nie mają wpływu 

projektujący system, choć mogą rekomendować niektóre rozwiązania. Z tych reko-

mendacji wynika zakres funkcji zarządczych.  

W nauce o organizacji i zarządzaniu wyróżnia się cztery główne funkcje. Są to: 

― planowanie, 

― organizowanie, 

― wykonanie, 

― kontrola. 

W zaprojektowanym podsystemie zarządzania, stanowiącym element składowy 

WSMiP, ulokowane są głównie funkcje planowania, organizowania i kontroli. 

Większa część czynności wykonawczych znajdować się będzie w podsystemach 

monitorowania i prognozowania oraz informatycznym. Uszczegółowienie tych 

ogólnych funkcji doprowadziło do wyróżnienia w systemie poniżej opisanych12. 

III. 1. Standaryzacja działań 
Standaryzacja działań w ramach zaprojektowanych wyróżnionych podsystemów jest 

istotna z punktu widzenia: 

― zwiększania efektywności funkcjonowania Wielkopolskiego systemu monito-

rowania i prognozowania, 

― zwiększania możliwości wdrażania systemu na szeroką skalę w powiatach, gmi-

nach, miastach i szkołach, 

― sprawności przekazywania wiedzy o funkcjonującym systemie, a w szczegól-

ności metodach i narzędziach wykorzystywanych w jego ramach. 

Jest ona zasadna również w związku z możliwymi zmianami organizacyjnymi za-

równo w instytucjach użytkowników, jak i jednostki zajmującej się utrzymaniem 

funkcjonowania systemu. Tworzenie standardów postępowania w projekcie ułatwi 

ewentualną implementację systemu w innych regionach. Obniży koszty i czas wdro-

żeń bliźniaczych systemów, na przykład w ramach projektów innowacyjnych upo-

wszechniających (decyzje o takich działaniach powinny  być konsultowane z In-

stytucją Pośredniczącą). 

Standaryzowanie działań w ramach WSMiP może odbywać się przez: 

― analizowanie uwarunkowań organizacyjnych w instytucjach użytkujących sys-

tem (podobieństwa i różnice, zwłaszcza potrzeb informacyjnych i standaryzacja 

ich zaspokajania), 

                                                      
12 Funkcja dotycząca upowszechniania została opisana w rozdziale 5. 
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― wprowadzenie w ramach WSMiP zarządzania jakością, przejawiającego się 

opracowaniem procedur i instrukcji oraz systemu przeglądu ich stosowania, 

― stosowanie standardów przy opracowaniu i utrzymaniu metod i narzędzi wyko-

rzystywanych w systemie. 

Standaryzowanie działań prowadzi do ich powtarzalności, może więc być bodźcem 

do wyróżniania w przyszłości nowych funkcji w systemie. 

III. 2. Opracowanie i utrzymanie procedur organizacyjnych 
funkcjonowania systemu 
Jedną ze sprawdzonych metod standaryzacji działań jest wprowadzenie systemu 

zarządzania jakością. Podejście jakościowe nie musi oznaczać konieczności certyfi-

kowania systemu, a jedynie działanie projakościowe, którego przejawem mogą być 

tworzone w NIEZBĘDNYM ZAKRESIE procedury i instrukcje. W projekcie wy-

pracowano standard dokumentacji jakościowej, który rekomendowany jest do sto-

sowania w dalszym funkcjonowaniu systemu.  

Po pierwsze, powinna zostać utrzymana „Książka jakości”13, którą opracowano 

w trakcie realizacji projektu. Na potrzeby działań w projekcie opisano w niej nastę-

pujące zagadnienia: 

― podstawowe dokumenty w projekcie, 

― schemat organizacyjny, 

― stanowiskowe zakresy zadań, 

― procedury i instrukcje w projekcie, 

― stosowanie zasad wynikających z systemu realizacji Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, 

― zatwierdzanie książki jakości projektu, procedur i instrukcji oraz tryb wprowa-

dzania w nich zmian, 

― załączniki, a w tym: 

Załącznik 1. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL wraz z załącz-

nikami, 

Załącznik 2. Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu, 

Załącznik 3. Umowa o współpracy ponadnarodowej, 

Załącznik 4. Zbiór kart stanowiskowych w projekcie (w dyspozycji Lidera projektu, 

do wglądu w biurze projektu). 

Książka jakości została przekazana wszystkim partnerom w projekcie. Chodziło 

o to, żeby w jednym dokumencie zebrać wszystkie podstawowe zasady współpracy. 

                                                      
13 Pojęcie „książki jakości” wprowadzono celowo, żeby dokument odróżnić od analogicznych „ksiąg 

jakości” stosowanych w certyfikowanych systemach zarządzania jakością.  
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W przyszłości treść książki będzie się zmieniać; będzie dostosowywana do skali 

działań w systemie, sposobu finansowania, instytucji współuczestniczących 

w budowaniu i utrzymaniu systemu. 

Drugą grupę dokumentów, których utrzymanie jest zalecane, stanowią procedury 

i instrukcje.  

Procedury w WSMiP, to dokumenty, które regulują stałe sposoby postępowania. 

W ramach projektu opracowano następujące: 

― P-AWT01/01 Przepływ informacji i komunikacja w projekcie Wielkopolski sy-

stem monitorowania i prognozowania, 

― P-AWT01/02 Zasady rozliczeń prac zespołu projektowego wykonywanych 

w projekcie Wielkopolski system monitorowania i prognozowania, 

― P-AWT01/03 Działania przygotowawcze na rzecz zapewnienia prawidłowego 

przebiegu fokusów z użyciem komputerów, 

― P-AWT01/04 Organizacja testowania narzędzia informatycznego WSMiP 

z wykorzystaniem Internetu. 

Na etapie dalszego utrzymania systemu należy opracować procedury przynajmniej 

dla poszczególnych funkcji wyróżnionych w systemie. 

Instrukcje powinny służyć uszczegółowieniu poszczególnych działań. W projekcie 

instrukcje były opracowywane na potrzeby kolejnych zadań. Opisywano w nich, 

kto, kiedy, w jakim czasie ma wykonać szczegółowe zadania. Instrukcje w systemie 

są ważne w skończonym okresie, wynikającym z terminów realizacji zadań w nich 

opisanych. 

Zaznajomienie się z procedurami i instrukcjami powinno być potwierdzane przez 

wszystkie osoby, których dokumenty te dotyczą. 

Utrzymanie dokumentacji jakościowej systemu pozwala na planowanie i kontrolę 

realizacji działań zaplanowanych w systemie. Dokumentacja taka jest szczególnie 

ważna na etapie kształtowania się systemu, kiedy dynamika jego zmian jest bardzo 

duża. 

III. 4. Planowanie rozwoju 
Jedną z podstawowych funkcji wymienianych w teorii organizacji i zarządzania jest 

planowanie. Funkcja ta była realizowana na etapie przygotowania projektu, jest 

również realizowana w czasie tworzenia produktu i nie powinna być zaniechana 

w trakcie pełnego wdrożenia i funkcjonowania systemu. Planowanie jest procesem 

ciągłym i powinno odbywać się w przekroju zarówno operacyjnym jak i strategicz-

nym. Podobnie jak inne funkcje opisywane w rozdziale 1, stanowi również element 

opisywanego produktu. 
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III. 5. Utrzymywanie partnerstwa i współpracy 
W projekcie partnerstwo i współpraca zostały przewidziane do realizacji 

z instytucjami krajowymi oraz z partnerem zagranicznym. Za podstawowy cel part-

nerstwa przyjęto optymalne zaprojektowanie Wielkopolskiego systemu monitoro-

wania i prognozowania poprzez uzyskanie efektu synergii przy wykorzystaniu po-

tencjału wszystkich partnerów krajowych oraz przez uwzględnienie w procesie 

projektowania sprawdzonych rozwiązań fińskich. 

Wypracowane standardy współpracy stanowić będą podstawę do ich doskonalenia 

w przyszłości, jako elementu funkcjonującego systemu po zakończeniu projektu. 

W tabeli 1.2 zaprezentowano formy kontaktów w projekcie z partnerami krajowymi 

i instytucją współpracującą oraz propozycje ich przekształcenia na potrzeby funk-

cjonowania systemu po zakończeniu projektu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy 

do współpracy, w formie zweryfikowanej w projekcie, przystąpią inne instytucje 

z terenu województwa wielkopolskiego. 

Tabela 1.2 Formy kontaktów w projekcie z partnerami krajowymi i instytucją 
współpracującą oraz propozycje ich przekształcenia na potrzeby funkcjonowania systemu 

po zakończeniu projektu 

Kontakty w ramach projektu 
Kontakty po zakończeniu projektu  

w ramach funkcjonującego systemu 

Spotkania w ramach Grupy Sterującej  
(raz w miesiącu) 

Panele dyskusyjne (w pierwszym roku raz 
na kwartał, a w kolejnych raz na pół roku) 

Spotkania zespołowe w sprawach merytorycz-
nych (średnio raz w miesiącu) 

Spotkania dyskusyjne (w miarę potrzeb)  

Spotkania indywidualne (na bieżąco) Spotkania indywidualne 

Spotkania w ramach konferencji lub seminariów 
organizowanych przez Partnerów (średnio raz 
na kwartał) 

Spotkania na konferencjach lub seminariach 
organizowanych w ramach funkcjonującego 
WSMiP. W przypadku konferencji - przez pierw-
sze 2 lata raz na rok, a następnie raz na dwa lata). 
Spotkania w ramach konferencji lub seminariów 
organizowanych przez Partnerów. 

 

W mocy pozostają zaprojektowane formy współpracy ponadnarodowej, wśród 

których należy wymienić: 

― wizyty studyjne, 

― wspólne publikacje, 

― konsultacje, 

― konferencje. 
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Przewidziane w projekcie formy współpracy ponadnarodowej mogą zostać rozsze-

rzone o element wymiany doświadczeń (na etapie realizacji projektu zakładano 

wyłącznie wykorzystywanie doświadczeń partnera zagranicznego). 

Dotychczas z pozytywnym efektem zostały przetestowane następujące formy 

współpracy, które można rozwijać w przyszłości z dotychczasowym partnerem, 

a także budować powiązania z partnerami z innych krajów: 

― organizacja wizyt studyjnych, 

― opracowanie publikacji tematycznych, 

― prowadzenie konsultacji z zagranicznymi konsultantami, 

― organizacja konferencji międzynarodowych. 

Utrzymanie współpracy ponadnarodowej uzależnione będzie od źródeł finansowa-

nia funkcjonowania i rozwoju WSMiP. 

 

Zaprojektowany system to produkt innowacyjny. Innowacja przejawia się w opra-

cowaniu nieistniejącej dotychczas w Wielkopolsce metody pozyskiwania danych 

i informacji dla potrzeb modernizacji i dostosowywania systemu kształcenia zawo-

dowego do uwarunkowań regionalnego rynku pracy. W systemie należy wyróżnić 

kilka kluczowych wymiarów innowacji. Są to: 

― kompleksowe podejście do zaspokojenia potrzeb informacyjnych zróżnicowa-

nych odbiorców i użytkowników, poszukujących informacji w obszarze tema-

tycznym realizowanego projektu, 

― jedna baza danych dla wszystkich grup docelowych, z zapewnieniem genero-

wania zróżnicowanych informacji, dostosowanych do zindywidualizowanych 

potrzeb, 

― jednoczesne korzystanie i współtworzenie informacji w czasie rzeczywistym 

przez użytkowników i odbiorców systemu, w konsekwencji czego funkcjono-

wać będzie dynamiczna baza danych, 

― odejście od systemu badań okresowych w kierunku systemu badań w trybie 

ciągłym (kliknięcie generuje raport, który może się zmienić w każdej chwili, 

ze względu na dynamikę zmian w bazie danych), 

― uszczegółowione prognozowanie krótko- i średnioterminowe (szczegółowość 

do umiejętności zawodowych na różnych poziomach agregacji danych), 

― precyzyjne określanie luk kompetencji zawodowych (w szczególności umiejęt-

ności zawodowych) na regionalnym rynku pracy oraz kompetencji nadmiaro-

wych, 

― stworzenie możliwości oddzielania kompetencji od obecnie obowiązującej kla-

syfikacji zawodów, co umożliwi identyfikowanie wiązek kompetencji, sygnalizu-

jących kształtowanie się nowych zawodów (być może o charakterze interdyscy-

plinarnym), 
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― postrzeganie kompetencji (w tym umiejętności zawodowych) nie tylko z peda-

gogicznego punktu widzenia, ale także z ekonomicznego, 

― powiązanie narzędzia badawczego z narzędziem wspomagającym kojarzenie 

odbiorców systemu (uczniów i przedsiębiorstw) – przydatność w kontekście 

pracy, staży, praktyk, 

― zapewnienie wartości informacji w systemie badań jednocześnie dla instytucji, 

ale także dla przedsiębiorców i uczniów, 

― zapewnienie bezpłatnego użytkowania przez przedsiębiorców, co jest szczegól-

nie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

― postrzeganie zawodu jako wiązki kompetencji zawodowych (w tym umiejętno-

ści) zarówno w przypadku oferujących, jak i poszukujących pracy, 

― kreowanie nowych zawodów poprzez łączenie kompetencji zawodowych 

(w tym umiejętności) przypisanych do różnych już istniejących zawodów 

w nowe wiązki. 

1.3. Planowany dalszy rozwój systemu 

Dążeniem zespołu projektowego było opracowanie optymalnego systemu, odpo-

wiadającego założeniom zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu. Należy 

podkreślić, że w ramach prac projektowych udało się wypracować szereg rozwiązań 

wykraczających poza minimum założone przez zespół, o czym świadczą zapisy 

zawarte w Raporcie z ewaluacji projektu14. W proces tworzenia systemu zaangażo-

wano w dużym stopniu przedstawicieli użytkowników i odbiorców, dzięki czemu 

udało się zebrać szereg podpowiedzi w zakresie kierunków projektowania 

i tworzenia systemu. W oczywisty sposób w ramach projektu nie jest możliwe speł-

nienie wszystkich oczekiwań grup docelowych. Główne ograniczenia działań pro-

jektowych przedstawiono na rysunku 1.6. Myśląc o systemie idealnym, osiągnięto 

poziom systemu realnego. Przedstawiciele grup docelowych podkreślali 

na przykład, że system powinien być adresowany także do pracowników a nie wy-

łącznie do uczniów. W związku z tym, że w dokumentacji konkursowej zawarto 

ograniczenie do grupy uczniów niedorosłych, w projekcie nie było możliwe two-

rzenie systemu również dla innych grup uczniów i absolwentów. Często nie 

uwzględniono także jednostkowych uwag lub opinii przedstawicieli grup docelo-

wych. Określone z góry: czas realizacji zadań oraz budżet (i pośrednio związane 

z nim możliwości techniczne) w naturalny sposób skłoniły projektantów 

do przyjęcia granic systemu w projekcie. Powstały system to pierwsza wersja, która 
                                                      
14 Badanie ewaluacyjne projektu „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” współfinan-
sowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrak-
cyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr POKL.09.02.00-30-155/09-00. RAPORT KOŃCO-
WY. Biostat, sierpień 2011 r. 
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w przyszłości powinna być doskonalona i rozwijana. Bieżące identyfikowanie po-

trzeb pozwoliło na stworzenie, oprócz gotowego produktu, mapy oczekiwań 

do uwzględnienia w przyszłości. Jej wykorzystanie powinno stać się punktem wyj-

ścia do dalszych prac projektowych.  

 
Rys. 1.6. Naturalne ograniczenia w projekcie Wielkopolski system monitorowania i prognozowania 

oraz podejście w dochodzeniu do realnego produktu 

Omówione sfery produktu (minimalną, realną, potencjalną) zobrazowano symbo-

licznie na rysunku 1.7. 

 
Rys. 1.7. Symboliczne ujęcie sfer produktu, jakim jest Wielkopolski system monitorowania 

i prognozowania 
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Można wyobrazić sobie kilka ścieżek rozwoju Wielkopolskiego systemu monitoro-

wania i prognozowania. System może obejmować kolejne grupy docelowe oraz 

moduły tematyczne. Przykładowe z nich przedstawiono na rysunku 1.8. Takie po-

dejście spowoduje rozwój rozwiązania, które będzie postrzegane przez wszystkich 

użytkowników i odbiorców jako całość. 

 
Rys. 1.8. Dalsze grupy docelowe oraz obszary tematyczne, które mogą zostać objęte Wielkopolskim 

systemem monitorowania i prognozowania 

Prowadzone rozmowy i dyskusje w ramach spotkań, debat, badań wskazują, że mo-

że stać się konieczne dostosowywanie systemu do potrzeb poszczególnych grup 

docelowych. W takim przypadku na poziomie technicznym i bazodanowym nadal 

stanowiłby spójną całość, jednak na poziomie działań organizacyjnych oraz interfej-

sów w narzędziu informatycznymi byłby postrzegany jako grupa niezależnych pod-

systemów, jak to przedstawiono w ideowy sposób na rysunku 1.9. 

Na rysunku 1.9. wyróżniono Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-za-

wodowego, którego powstanie odpowiadałoby na potrzeby przedstawicieli grup 

docelowych zainteresowanych doskonaleniem i rozwojem kształcenia zawodowego 

w Wielkopolsce. Oprócz już wypracowanych funkcji system ten objąłby takie ob-

szary, jak: 

― moduł edukacyjny, 

― moduł doradztwa zawodowego, 

― rozbudowany moduł analiz i prognozowania, 

― moduł dla instytucji szkoleniowych. 

Już na etapie budowania wstępnej wersji systemu, w czasie wywiadów grupowych 

organizowanych z udziałem uczniów zauważono, że uczniowie, korzystając 

z systemu, zdobywają szereg informacji dotyczących zawodu, w którym się kształcą. 

Okazało się, że świadomość własnych umiejętności oraz innych kompetencji pozo-

staje u nich na niesatysfakcjonującym poziomie, a opracowany system stanowić 

może cenne źródło informacji dla uczniów, stanowiąc narzędzie wspomagające 
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zdobywanie wiedzy o zawodzie i o pożądanych kierunkach doskonalenia zawodo-

wego. W przyszłości warto rozwinąć w systemie moduł edukacyjny, związany 

z przybliżaniem uczniom problematyki zawodu, kompetencji, w tym umiejętności. 

Powszechnie wskazywana jest konieczność zbudowania narzędzi wparcia dla reali-

zacji procesów doradztwa zawodowego w szkołach. Szczególnie silnie zgłaszali taką 

potrzebę przedstawiciele powiatowych urzędów pracy. Tych uwag nie można zlek-

ceważyć. Niezbędna jest więc rozbudowa systemu o moduł doradztwa zawodowe-

go. 

 
Rys. 1.9. Ideowe ujęcie możliwych kierunków rozwoju Wielkopolskiego systemu monitorowania 

i prognozowania  

W systemie zaprojektowano rozbudowany moduł analityczny z obszernym zbiorem 

zestawień i wskaźników, których analiza będzie po wdrożeniu systemu dostarczała 

decydentom szeregu informacji wspomagających zarządzanie systemem szkolnictwa 
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zawodowego w regionie. Przyszli użytkownicy oraz odbiorcy zgłosili w czasie spo-

tkań i wywiadów szereg cennych propozycji dotyczących dalszego rozwoju podsys-

temu analiz. W przyszłości, oprócz doskonalenia dotychczasowych rozwiązań anali-

tycznych, warto rozważyć rozwój zwłaszcza systemu prognozowania, żeby wydłu-

żać okres sporządzania prognoz. 

W trakcie spotkań, debat, wywiadów pojawił się także aspekt dostarczania informa-

cji dla instytucji szkoleniowych, żeby mogły one szybciej reagować na zmiany zapo-

trzebowania na kompetencje na rynku pracy. Dalej rozwijany system monitorowa-

nia i prognozowania powinien obejmować moduł informacyjny dla instytucji szko-

leniowych.  

Podsumowując syntetyczną prezentację systemu, należy stwierdzić, że rezultaty prac 

w projekcie „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” są niezwykle 

obiecujące. Po wdrożeniu do stosowania opracowanej wersji systemu, niezbędny 

jest jego dalszy rozwój. Nie można jednak zapominać, że to, czy i w jakim kierunku 

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania będzie się rozwijał, zależeć 

będzie nie tylko od wyrażanego zapotrzebowania na takie rozwiązanie, ale także 

od dalszych możliwości jego finansowania, zwłaszcza, jeśli zgodnie z pierwotnymi 

założeniami, dostęp do niego miałby być bezpłatny dla wszystkich, również 

dla przedsiębiorców. 

 



Rozdział 2 

Metodyka badań w Wielkopolskim systemie monitorowania 

i prognozowania 

Rozdział składa się z 4 podrozdziałów. Zaprezentowano w nich w syntetyczny 

sposób metodykę badań, którą wykorzystano w Wielkopolskim systemie monito-

rowania i prognozowania (WSMiP). Autorki rozdziału wskazały, czym są badania 

jakościowe i ilościowe, opisały podstawy integracji tych badań oraz szczegółowo 

przedstawiły dwie fale badań według autorskiej metodyki, których wyniki i wnioski 

posłużyły, a przez stosowanie metody w przyszłości nadal mogą służyć, do dosko-

nalenia Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania. 

2.1. Badania ilościowe i jakościowe 

Planując proces badawczy w badaniach rynkowych i marketingowych15 często do-

konuje się wyboru między zastosowaniem badań ilościowych a jakościowych. 

Badania ilościowe są szeroko stosowane zwłaszcza w zakresie analiz rynkowych 

oraz badaniach marketingowych. Wykorzystuje się je w pierwotnych sondażach 

(pośrednich i bezpośrednich) z wykorzystaniem kwestionariuszy16. Realizowane są 

na dużych reprezentatywnych próbach respondentów, z wykorzystaniem metod 

statystycznych zarówno przy doborze próby , jak i analizie wyników. Podstawowe 

zmienne ilościowe przedstawiono na rysunku 2.1. 

Badania ilościowe umożliwiają ustalenie, jak często określone wartości badanej 

cechy występują w danej zbiorowości. Stosuje się je wtedy, gdy na podstawie wyni-

ków uzyskanych na danej próbie chce się wnioskować o pewnej populacji (np. po-

pulacji ogółu uczniów szkół o profilu zawodowym na terenie Wielkopolski 

na podstawie losowo wybranej grupy). Statystyka matematyczna dostarcza narzę-

dzia pozwalające opisać badaną próbę i umożliwiające poprawne wnioskowanie 

o populacji na podstawie tej próby (weryfikowanie hipotez statystycznych, możli-

wość śledzenia błędu wnioskowania itd.). 

Ze względu na kryterium populacji, badania ilościowe w obszarze badań rynkowych 

i marketingowych można podzielić na sondaże konsumenckie, w których przedmio-

                                                      
15 Wybrano metodykę badań marketingowych i rynkowych ze względu na ich uniwersalny charakter 

i różnice w populacjach badanych. 
16 Goliński M., Jakubiak K., Badania marketingowe, jako element zarządzania przez marketing, Zeszyty Na-

ukowe Katedry Marketingu Politechniki Gdańskiej. Nowe trendy w marketingu, 2006, nr 4. 
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tem badania są osoby konsumujące określony produkt lub usługę, sondaże typu 

business-to-business, w których przedmiotem badania są podmioty gospodarcze 

(firmy) oraz badania dystrybucyjne obejmujące placówki pośredniczące między 

dostarczającym produkt lub usługę a jej odbiorcą. 

 
Rys. 2.1. Zmienne ilościowe i jakościowe badane u człowieka. Źródło: Więcek-Janka E.  

w: Mantura W., Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, Poznań, 2000 

Badania ilościowe mogą być realizowane różnymi technikami, najczęściej wybiera 

się:  wywiad bezpośredni  (IDI –  Individual In-Depth Interviews), wywiad telefoniczny 

(CATI – Computer Assisted Telephone Interview),  wywiad komputerowy (CAPI – Com-

puter Assisted Personal Interview), ankietę pocztową, audytoryjną i inne17. 

Badania jakościowe najczęściej wykorzystywane są w wyjaśnianiu problemów natury 

socjologicznej. Skoncentrowane są na pojedynczych osobach lub małych grupach 

celowo dobranych osób i dotyczą na ogół czynników trudno opisywanych 

i wymiarowanych. Bada się w nich małą liczbę przypadków (respondentów, przed-

stawicieli) charakterystycznych dla badanej populacji. Badania te wymagają dogłęb-

nego zrozumienia rzeczywistości, przygotowania kilku scenariuszy badania 

i pogłębionej bieżącej analizy uzyskiwanych odpowiedzi.  Polegają na rozmowie 

jednostki lub niewielkiej grupy osób badanych z udziałem moderatora (osoby ini-

cjującej i sterującej przebiegiem rozmowy lub dyskusji) na określony z góry temat. 

Głównym celem badań jakościowych jest zrozumienie i wyjaśnienie potrzeb, mo-

                                                      
17

 Więcek-Janka E., w: Mantura W., Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, Poznań 2000; por. St. 

Kaczmarczyk, Badania marketingowe, metody i techniki, PWE, Warszawa, 1994. 

http://www.pentor.pl/20750.xml
http://www.pentor.pl/upload_module/wysiwyg/obszary_badawcze/CATI/CATI.pdf
http://www.pentor.pl/20756.xml
http://www.pentor.pl/20758.xml
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tywów i postaw osób badanych oraz dotarcie do nieujawnianych w sposób bezpo-

średni przyczyn zachowań. Na podstawie danych zebranych w taki sposób można 

odpowiedzieć na pytania: , jak i dlaczego?. Badania tego rodzaju pozwalają bardzo 

szczegółowo ujawniać potrzeby, odtwarzać stereotypy oceniania lub reagowania, 

sposoby wyrażania myśli, nieuświadomione motywy, zwyczaje i przyzwyczajenia 

(por. rys. 2.1).  

W realizacji badań jakościowych wymagane jest doświadczenie i psychosocjologicz-

ne przygotowanie. Moderatorzy wykorzystują różne metody zdobywania informacji, 

obok wywiadów pogłębionych indywidualnych (IDI), wywiadów pogłębionych 

grupowych (FGI – Focus Group Interview), także projekcyjne, np. w postaci testów 

skojarzeń słownych i wyobrażeń, niedokończonych zdań, niedokończonego opo-

wiadania, portretu chińskiego, testów rysunkowych, testów ekspresji (BPG – Brand 

Party Game) itd18.  

Podstawową wartością wywiadów grupowych jest możliwość opisu różnorodnych 

punktów widzenia. Moderator musi zapewnić, że żaden wątek nie zaginie podczas 

rozmów. Przebieg wywiadów, dyskusji lub debat jest rejestrowany w formie audio-

video, a zebrane informacje przedstawiane w formie raportu opisowego. Ponieważ 

badania jakościowe obejmują zazwyczaj niewielką liczbę badanych osób, ich wyniki 

nie są reprezentatywne dla szerszej populacji i na ich podstawie nie można prze-

prowadzać wnioskowania statystycznego. 

2.2. Podstawy integrowania badań ilościowych i jakościowych  

Poszukiwanie rozwiązań marketingowych problemów badawczych jest coraz trud-

niejsze. Wynika to najczęściej z ograniczonego czasu przeznaczonego na realizację 

procesu badawczego, niechęci respondentów do udziału w badaniach (co także 

związane jest z czasem), a także w trudności dobrania metody badawczej, aby po-

godzić wymóg trafności i rzetelności badań z oczekiwaniami respondentów (utrzy-

manie anonimowości, brak czasu, określone postawy itd.). Wybór zatem metody 

jakościowej czy ilościowej badania jest związany ze specyfiką problemu i prze-

biegiem procesu badawczego. Często dbałość o jakość realizacji celów badawczych 

obliguje badaczy do skorzystania z obu tych metod, co z jednej strony pozwala 

maksymalizować wykorzystanie informacji i danych, a z drugiej podnosi trafność19 

badania. Takie podejście pozwala rozwiązywać problemy w sposób kompleksowy. 

                                                      
18 Więcek-Janka E., w: Mantura W., Marketing przedsiębiorstw przemysłowych 2000; por. St. Kaczmarczyk, 

Badania marketingowe, metody i techniki, PWE, Warszawa 1994. 
19 Trafność odpowiada za to, czy pomiar stosowany w badaniu rzeczywiście mierzy interesujące bada-

cza zjawisko lub cechę. 
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W literaturze przedmiotu można znaleźć pojęcie triangulacja, której stosowanie 

ma zapewnić wyższą jakość prowadzonych badań i ograniczenie błędu pomiaru. 

Polega ona na zbieraniu danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod 

(np. obserwacja razem z sondażem), a następnie porównywaniu i łączeniu wyników, 

co oznacza także łączenie metod jakościowych i ilościowych20.  

Integrowanie metod ilościowych i jakościowych zostało nazwane „zmieszaną me-

todą” (ang. Mixed metod), w której badacz zbiera i analizuje dane, wykorzystując me-

todykę zarówno jakościową, jak i ilościową. Opracowanie tak łączonej metody mo-

że być realizowane na klika sposobów. Za najbardziej innowacyjną formę łączenia 

badań uznaje się pomiar, w którym wykorzystuje się metodę, opracowaną w taki 

sposób, że integruje w sobie podejście ilościowe i jakościowe.  Inną formą tego 

typu badań są projekty dwufazowe, w których wykorzystuje się naprzemiennie me-

tody jakościowe i ilościowe. Równie popularne są metody hybrydowe, które łączą 

metody na etapie zbierania i analizowania danych21.  

Zastosowanie wielu metod i technik w określonym badaniu pozwala na wykorzys-

tanie zasady komplementarności wyników. Korzystanie z różnych źródeł informacji 

i pozyskiwanie ich różnymi metodami pozwala na zdobycie kompletnych, uzupeł-

niających się danych, pozwalających na wyjaśnienie wyników uzyskanych określoną 

metodą wynikami z innej metody. Główną korzyścią takiego podejścia jest szersze 

spojrzenie na problem oraz pogłębienie jego zrozumienia, co pozwala zwrócić 

uwagę na dotąd ukryte cechy badanego zjawiska (ang. insighty)22.  

W opisywanej niżej metodyce badawczej wykorzystano metody ilościowe i jakościo-

we realizowane odrębnie, jak i projekt dwufazowy oraz projekt ze zintegrowaną me-

todyką. 

2.3. Wprowadzenie do metodyki WSMiP 

Jednym z głównych elementów WSMiP jest system analiz i prognozowania pozwa-

lający na wyciąganie wniosków o dopasowaniu systemu kształcenia zawodowego 

do potrzeb regionalnego rynku pracy. Nowatorskim charakterem rozwiązania jest 

skupianie się równocześnie na kompetencjach, w szczególności umiejętnościach 

w odniesieniu do rynku pracy, a nie jak to było praktykowane do tej pory, na dwu-

torowych oddzielnych działaniach nastawionych z jednej strony – na podnoszenie 

kwalifikacji, a z drugiej – prowadzenie analiz wolnych miejsc pracy.  

                                                      
20 Denzin N., Sociological Methods: A Sourcebook, Aldine Transaction, 2006, p. 124. 
21 Boskar T., Integrowanie badań ilościowych i jakościowych w rozwiązywaniu problemów marketingowych, „Marke-
ting i Rynek” 2/2009, PWE, Warszawa 2009, s. 2-6. 
22 Ibidem. 
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Słabością wielu systemów monitorowania i prognozowania rynku pracy jest brak 

wskazania źródeł informacji, jakie powinny być wykorzystywane w procesie diagno-

zowania o zapotrzebowaniu na zawody, kompetencje, w tym umiejętności na lo-

kalnym rynku pracy.  

W Polsce monitoringiem rynku pracy zajmują się między innymi powiatowe urzędy 

pracy (PUP). Mają one do dyspozycji dane statystyczne dotyczące osób poszukują-

cych pracy w określonym zawodzie oraz dane przedsiębiorstw, które zgłaszają za-

potrzebowanie na pracowników w określonym zawodzie. Zdarza się, że do diag-

nozowania potrzeb edukacyjnych urzędy pracy dysponują informacjami uzyskiwa-

nymi od lokalnych pracodawców. Niestety takie podejście do wnioskowania 

o potrzebach rynku pracy nie jest pozbawione ograniczeń. Zbiorowość pracodaw-

ców jest najczęściej przypadkowa, niereprezentatywna. Co więcej, w Polsce jak do 

tej pory brak było systemu monitorowania i prognozowania zapotrzebowania 

na określone kompetencje, była możliwa tylko analiza według zawodów. Takie 

podejście nie pozwala na zaplanowanie istotnych zamian w kształceniu młodzieży 

w ramach określonego zawodu, nie pozwala na zmianę profilu zawodu, który 

w wyniku przemian technologicznych, informatycznych, społecznych podlega ewo-

lucji: jedne umiejętności stają się niepotrzebne, a na ich miejsce pojawiają się nowe. 

Realizując zadanie polegające na stworzeniu systemu integrującego potrzeby róż-

nych uczestników procesu wymiany na rynku pracy, należało dokonać identyfikacji 

potencjalnych jego beneficjentów, a następnie zbadać ich opinie, postawy i potrzeby 

względem takiego systemu23.  

Do grupy przyszłych użytkowników podsystemu informatycznego WSMiP zaliczo-

no pracodawców, pracobiorców24 (tu: uczniów szkół o profilu zawodowym), insty-

tucje, urzędy, szkoły o profilach zawodowych oraz organizacje szkolące z obszaru 

Wielkopolski. Równie istotnym elementem realizacji postawionego zadania było 

rozpoznanie i zaopiniowanie istniejących systemów informatycznych o podobnych 

celach rynkowych istniejących w Polsce, a także przeanalizowanie podstaw funk-

cjonowania najwyżej ocenianego systemu edukacji na świecie – w Finlandii. 

Zrealizowanie tak postawionych postulatów wymusiło opracowanie nowatorskiej 

metodyki badawczej opartej na podziale badań na dwie fale: 

― „I fala” badań miała charakter eksploracyjny i objęła identyfikację i analizę 

dostępnych systemów i metod monitorowania rynku pracy w Polsce, przepro-

                                                      
23 Goliński M., Miądowicz M., Włodarczak Z., Implementation of computer systems in quality man-

agement: Organizations in changing environment. Current problems, concepts and mathods of man-
agement: Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced 
Manufacturing: Agility and Hybrid Automation 4th International Conference ERGON-AXIA : 
HAAMAHA 2007 : Managing Enterprise ot the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland / Grudzewski 
Wiesław M., Hejduk Irena, Trzcieliński Stefan [eds.]. - Madison (USA) : IEA Press, 2007. - s. 670-680. 
24 Pojęcie „pracobiorca” obejmuje osoby poszukujące praktyk i staży. 
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wadzenie wywiadów z konsultantami w projekcie (Urząd Miasta Poznania, Po-

wiatowy Urząd Pracy w Poznaniu) oraz wywiadów eksperckich podczas wizyt 

studyjnych w Finlandii na Osthrobotnia University w Ylivieska, a także prze-

prowadzenie wywiadów indywidualnych (IDI) i wywiadów grupowych pogłę-

bionych (FGI) z przedstawicielami instytucji rynku pracy (IRP), pracodawcami 

i uczniami szkół o profilach zawodowych (PR/UCZ). Istotą badania było uzy-

skanie opinii i ocen istniejących w Polsce systemów monitorowania 

i prognozowania rynku pracy oraz oceny koncepcji wprowadzenia rozbicia za-

wodów na grupy kompetencji, a ich na umiejętności, co miało pozwolić 

na łatwiejsze kształtowanie oferty pracy przez pracodawców i budowanie apli-

kacji przez uczniów. Uzyskane wyniki posłużyły opracowaniu metodyki budo-

wania map kompetencji i umiejętności dla poszczególnych zawodów oraz 

wskazały – obszary dalszego doskonalenia jednocześnie projektowanych: na-

rzędzia informatycznego i podsystemu informatycznego (patrz rozdz. 3 i 4).  

―  „II fala” badań miała charakter eksplanacyjny i dotyczyła testowania dosko-

nalonego narzędzia informatycznego w trzech grupach użytkowników (Instytu-

cje Rynku Pracy, pracodawcy, uczniowie) z wykorzystaniem metody FGI. Ba-

dani oceniali wady i zalety proponowanego rozwiązania, oceniali kroki 

w wykorzystywanym module oraz wskazywali propozycje dalszych ulepszeń. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na kolejny poziom doskonalenia narzędzia informa-

tycznego w modułach: analitycznym, pracodawca, uczeń. Uzyskano szereg do-

datkowych opinii dotyczących poziomu kształcenia umiejętności w różnych 

zawodach, zdiagnozowano problemy pracodawców związane z zatrudnianiem 

pracowników. 

Opracowany i przedstawiony na rysunku 2.2 proces badawczy jest w pełni autorski 

i został przygotowany w oparciu o integrację metod ilościowych i jakościowych 

po kilkumiesięcznych pracach z wykorzystaniem konsultacji z ekspertami zarówno 

ze sfer naukowych, , jak i praktyki rynkowej. Chcąc zapewnić bieżące wykorzysty-

wanie pozyskiwanych informacji i zminimalizować ryzyko odrzucenia „Wielkopol-

skiego systemu monitorowania i prognozowania” przez organizacje rynku pracy, 

system edukacji i przedsiębiorstwa podzielono na dwie fale: eksploracyjną 

i eksplanacyjną25.

                                                      
25 Badania eksploracyjne stosowane są, kiedy konieczne jest pojęcie istoty zjawisk i procesów wraz 

z określeniem zakresu informacji niezbędnych do zgromadzenia. Prowadzi się je pomimo niepełnej 

wiedzy o kierunkach i sposobach, jak dokładnie powinny być wykonane, badania eksplanacyjne mają 

dokładnie ustalone cele i zakresy potrzebnych informacji, prowadzone w celu wyboru najlepszej moż-

liwości rozwiązania problemu w: Więcek-Janka E. w: Mantura W., Marketing przedsiębiorstw przemysło-

wych 2000; Penc J., Encyklopedia zarządzania, Wyd. Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych, Łódź, 

2008.  



 

 
 

Rys. 2.2. Metodyka badań w Wielkopolskim Systemie Monitorowania i Prognozowania 
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W „I fali” dokonano badań na potrzeby potwierdzenia hipotezy o konieczności 

powstania platformy informacyjnej o szerokim spektrum tematycznym dla wielu 

grup odbiorców związanych z rynkiem pracy: dyrektorów i uczniów szkół o profilu 

zawodowym, przedsiębiorców, instytucji rynku pracy oraz organizacji szkolenio-

wych. Istotną korzyścią tej fali badań było wypracowanie innowacyjnego spojrzenia 

na zapotrzebowanie rynku pracy. Dotychczas w praktyce przyjmowano, że przed-

siębiorcy poszukują określonych zawodów, w których specjalizują się kandydaci 

do podjęcia pracy. Pogłębione wywiady grupowe dowiodły, że coraz mniej istotny 

w doborze pracownika jest zawód, coraz bardziej zaś umiejętności, jakie ma kandy-

dat. Wynikiem takiego spostrzeżenia było podjęcie decyzji o wprowadzeniu 

do WSMiP map kompetencji i umiejętności. 

Dzięki takiemu podejściu umiejętności mogą być wybierane i łączone na zasadzie 

dowolności, dzięki czemu dowiadujemy się o rzeczywistym popycie na pra-

cowników. Z punktu widzenia szkół o profilach zawodowych i ich uczniów roz-

wiązanie takie daje możliwość obserwacji zapotrzebowania na poszczególne umie-

jętności i kompetencje, co pozwala na dostosowanie programów kształcenia 

w wybranych zawodach do oczekiwań rynku pracy oraz pozwala uczniom 

na analizę posiadanych umiejętności i zestawiania ich z zapotrzebowaniem przed-

siębiorców na różnych obszarach geograficznych i w różnych branżach. Wyniki 

i obserwacje poparto analizą rozwiązań zastosowanych w Finlandii w ostatnim 

10-leciu. Wszystkie wnioski zarówno z badań wtórnych, , jak i pierwotnych wyko-

rzystano przy doskonaleniu testowej wersji podsystemu informatycznego, którego 

zadaniem jest gromadzić i przetwarzać dane w trybie bieżącym, a także raportować 

i prognozować w oparciu o posiadaną bazę wiedzy.  

„II fala” objęła badaniami trzy główne grupy użytkowników WSMiP: IRP, 

uczniów i pracodawców. Zrealizowano postawione problemy badawcze dotyczące 

oceny istniejących modułów systemu, a także przetestowano w warunkach labora-

toryjnych intuicyjność i przydatność rozwiązań informatycznych przez opisane 

grupy użytkowników. W badaniach zastosowano zarówno metody jakościowe, jak 

i ilościowe. Opracowana autorska metodyka badań pozwoliła na hybrydowe zasto-

sowanie metody pogłębionego wywiadu grupowego z ankietą bezpośrednią. Takie 

rozwiązanie pozwoliło na pozyskanie danych jakościowych o obszernych walorach 

badawczych i ilościowych, pozwalających na zastosowanie porównań między gru-

pami badanych. Przebieg badań został utrwalony w zapisie audio-video, co pozwala 

na analizę nie tylko wypowiedzi, ale także ocenę emocjonalną i postawę uczestni-

ków badania wobec prezentowanego rozwiązania. Dokonano również analizy źró-

deł wtórnych i wyników wywiadów eksperckich realizowanych na przestrzeni dzie-

więciu miesięcy dotyczących odmienności funkcjonowania systemów: edukacyjnego 

i rynku pracy w Finlandii. Wybrane rozwiązania wprowadzono do WSMiP. 
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2.4. Przebieg „I fali” badań 

Celem „I fali” badań była diagnoza stanu rynku pracy pod kątem biorców i dawców 

miejsc pracy (ale także miejsc praktyk i staży) oraz instytucji pośredniczących. Obję-

ła ona analizę dostępnych systemów i metod monitorowania rynku pracy w Polsce, 

indywidualne wywiady z przedstawicielami instytucji rynku pracy, wywiady 

z ekspertami z Finlandii oraz ocenę możliwości wykorzystania rozwiązań fińskich 

w warunkach polskich, opracowanie metodyki FGI wśród pracodawców i uczniów 

ponadgimnazjalnych szkół o profilu zawodowym oraz zrealizowanie metodyki 

w trakcie FGI w obu grupach badanych. 

Intencją autorów było opracowanie replikowalnej metodyki badawczej pozwalającej 

na jakościowe uzupełnianie informacji o umiejętnościach poszukiwanych i niepo-

trzebnych na regionalnym rynku pracy. Realizacja „I fali” badań objęła: określenie 

populacji, dobór próby, opracowanie narzędzi pomiarowych (tu: kwestionariusze 

wywiadów, arkusze ocen, instrukcje i scenariusze), przeprowadzenie badania 

i analizę wyników. „I fala” badań została zrealizowana w 4 etapach, które zostały 

opisane w rozdziałach od 2.4.1 do 2.4.4. 

Rozkład próby „I fali” badań dla 4 etapów przedstawiono w tabeli 2.1. W ramach 

wywiadów indywidualnych zbadano 8 instytucji i przedsiębiorstw z terenu Wielko-

polski.  

Tabela 2.1. Rozkład próby I fali badań 

Wywiady Uczestnicy 
Liczba 
grup 

Liczba uczest-
ników efektyw-

nych średnio  
w grupie 

Liczba uczestni-
ków 

efektywnych   
we wszystkich 

grupach 

Badania 
grupowe 
(FGI) 

Pracodawcy/przedstawiciele 
firm,  w tym: 

4 6,0 24 

z mikroprzedsiębiorstw x x 16 

z MŚP x x 6 

z dużych przedsiębiorstw x x 2 

Uczniowie  5 14 69 

Badania 
indywidualne 
(IDI) 

Instytucje Rynku Pracy --- --- 8 

Wywiady 
eksperckie 

Osthrobotnia University 
w Ylivieska Finlandia 

--- --- 6 

 

W wywiadach pogłębionych grupowych (FGI) wzięło udział 24 przedstawicieli 

przedsiębiorstw oraz 69 uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym. 

Próba została dobrana metodą kwotową zapewniająca reprezentatywność dla popu-
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lacji. W rekrutacji grupy przedsiębiorców wzięto pod uwagę następujące cechy 

uczestników FGI: 

― przedsiębiorcy, reprezentanci firm podejmujący decyzje o zatrudnieniu i pro-

wadzący proces rekrutacji pracowników,  

― przedstawiciele firm zatrudniających do 9 pracowników, łącznie we wszystkich 

grupach 16 respondentów, przedstawiciele firm zatrudniających 10–249 pra-

cowników łącznie we wszystkich grupach 6 respondentów, przedstawiciele firm 

zatrudniających powyżej 249 pracowników 2 respondentów, 

― w próbie zapewniono reprezentacje różnych branż. 

W rekrutacji grupy uczniów szkół o profilu zawodowym wzięto pod uwagę nastę-

pujące cechy uczestników FGI: 

― niedorośli uczniowie objęci procesem kształcenia zawodowego, dobrani zgod-

nie z aktualną strukturą uczniów, z zapewnieniem równości płci w doborze 

kwotowym, 

― rekrutowani za zgodą i we współpracy z organami oświatowymi, 

― rekrutowani i uczestniczący w dyskusjach za pisemną zgodą rodziców/opie-

kunów prawnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich). 

2.4.1. Pierwszy etap „I fali” badań 

Pierwszy etap badań miał na celu ukierunkowanie prac nad projektowaniem wstęp-

nej wersji systemu i opracowanie metodyki badań dla „I fali”, posłużył także wy-

pracowaniu metodyki badań, stanowiąc pierwotny, testowany kształt tej metody. 

W „I fali” badań przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z przed-

stawicielami instytucji rynku pracy uzupełnione o wywiady z przedsiębiorcami. 

Głównym celem w tym etapie badań było rozpoznanie sytuacji bieżącej w zakresie 

potrzeb rynku pracy, identyfikacja braków określonych zawodów, kompetencji 

i umiejętności na regionalnym rynku pracy, określenie znajomości i oceny istnieją-

cych w kraju rozwiązań w zakresie monitorowania i prognozowania rynku pracy 

oraz wygenerowanie pomysłów dotyczących polepszenia sytuacji wymiany informa-

cji między rynkiem pracy a systemem kształcenia zawodowego. Schemat przebiegu 

Pierwszego etapu pokazano na rysunku 2.3. 

Do realizacji celów wybrano metodę wywiadu indywidualnego – pogłębionego 

(IDI). Mając na celu zwiększenie przejrzystości badania, dołączono formularz oce-

ny określonych problemów z wykorzystaniem skali Stapela. Pozwoliło to na skon-

kretyzowanie wypowiedzi w poruszanym zakresie. Zadaniem badanego było między 

innymi: dokonanie oceny sytuacji bieżącej na skali:  – 3 – 2 – 1   +1  + 2  + 3, wy-

powiedzenie się na tematy poruszane w wywiadzie, wskazanie mocnej i słabej stro-

ny każdej ocenianej cechy. Badania zrealizowano w lipcu i sierpniu 2010, badacz 

obserwację i odpowiedzi notował w przygotowanym kwestionariuszu. 
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Rys. 2.3. Przebieg działań w pierwszym etapie badań 

Po przeprowadzonej redakcji i redukcji danych, uzyskane oceny oraz treści wywia-

dów zakodowano w systemie informatycznym i poddano klasyfikacji ze względu 

na wybrane cechy. W badaniu wzięło udział 6 instytucji rynku pracy i 2 przedsię-

biorstwa produkcyjne, przypisując im kolejne liczby porządkowe od 1 do 8.  Roz-

kład zajmowanych stanowisk oraz płci badanych w grupie to:  

― płeć: 3 kobiety oraz 5 mężczyzn, 

― rodzaj: 6 instytucji runku pracy oraz 2 przedsiębiorstwa produkcyjne. 

Badaniu poddano trzy główne obszary: kształcenie zawodowe, kształcenie usta-

wiczne, diagnoza potrzeb na rynku pracy.  

Obszar 1: Kształcenie zawodowe 
Badani w znaczącej większości ocenili kształcenie zawodowe na niskim poziomie. 

Średnia uzyskanych ocen kształtuje się poniżej 0 i wynosi -0, 38 (rys. 2.4). Jako 

przyczynę takich niskich ocen najczęściej przywoływano brak odpowiedniego za-

plecza warsztatowego, brak odpowiednich kadr kształcących, brak współpracy sfery 

edukacji z przedsiębiorstwami. Respondenci zwracali uwagę na zniszczenie systemu 

kształcenia warsztatowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych (wspieranych 

przez Ministerstwo Edukacji) w latach 90. XX w. 
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Rys. 2.4. Graficzny opis wyników wywiadów indywidualnych w etapie pierwszym 

Badani ocenili także system monitorowania zmian na rynku pracy w zakresie kształ-

cenia zawodowego. Uzyskana średnia wyniosła -1,5 co oznacza, że badane instytu-

cje rynku pracy i przedsiębiorstwa oceniły funkcjonowanie systemu źle i bardzo źle, 

zaznaczając jednocześnie, że takie systemy istnieją, lecz są nie przydatne i zbyt 

skomplikowane, lub też trudno do nich dotrzeć (rys. 2.4). 

Ważną cechą funkcjonowania monitoringu rynku pracy jest szybkość reakcji 

na zmiany. Badani ocenili tę cechę równie nisko. Średnia ocen wyniosła zaledwie -

0,63 (rys. 2.4). Jedynie zakład doskonalenia zawodowego i inkubator przedsiębior-

czości ocenili szybkość reakcji na ledwie pozytywnie. Pozostali badani zwrócili 

uwagę na przeterminowanie informacji, która trafia do instytucji.  Wskazywano 

na sześciomiesięczne, a nawet roczne opóźnienie w aktualności danych. 

Kolejną cechą sytuacji na rynku pracy było poznanie zdania na temat dostępności 

informacji (rys. 2.4). Większość badanych pozytywnie oceniła dostępność informa-

cji o bieżących potrzebach i ofertach na rynku pracy. Średnia ocen oscyluje wokół 

zera (- 0,13). Badani wskazali na szereg źródeł zdobywania informacji. Zaliczyli 

do nich: czasopisma i gazety, gazetki lokale i biuletyny, tablice ogłoszeń 

w instytucjach (PUP, urzędy gmin i miast, stowarzyszenia i agencje), infolinie, kon-

takty telefoniczne ze specjalistami, Internet. Badani, mimo że wskazali na szereg 

źródeł zdobywania informacji, to większość stwierdza, że ich podanie jest zniechę-

cające i nie wnosi nic do bieżącej działalności instytucji i przedsiębiorstw. Brakuje 

bowiem narzędzi i know-how do analizy materiałów uzyskiwanych w ten sposób. 
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Badani ocenili także solidność w kształceniu zawodowym. Uzyskana ocena nie jest 

zadowalająca. Większość badanych ocenia ją źle. W uzasadnieniu podają spadek 

zainteresowania młodzieży wykształceniem zawodowym, brak etosu fachowca – 

specjalisty oraz brak odpowiedniej infrastruktury dla nauczania zawodów w dobie 

rozwoju nowych technologii (rys. 2.5). 

Znajomość rynku pracy przez badane instytucje i przedsiębiorstwa została oceniona 

na  -0,75, co znaczy, że większość nie potrafi przewidzieć, jak zachowa się rynek 

pracy w jakiejkolwiek perspektywie (bieżącej, taktycznej i strategicznej). Badani nie 

obserwują, a co za tym idzie, nie analizują trendów ani cykli związanych z porami 

roku, modą na określone zawody, czy też rzeczywistym zapotrzebowaniem 

na określoną grupę zawodów. Większość twierdzi, że pracodawcy kierują się intu-

icją lub bieżącymi potrzebami w tym zakresie (rys. 2.5). 

 
Rys. 2.5. Graficzny opis wyników wywiadów indywidualnych w etapie pierwszym 

Analiza jakościowa zebranego materiału pozwoliła na wyróżnienie kluczowych, 

z punktu widzenia kształtowania kompetencji zawodowych, obszarów wymagają-

cych działań naprawczych. Należą do nich: braki w wyposażeniu szkół zawodo-

wych, niedostatek laboratoriów i warsztatów wyposażonych w nowe rozwiązania 

technologiczne, niedobory w kadrze kształcącej przygotowanej do kształcenia 

w nowych warunkach rynkowych i technologicznych, brak centrów technologicz-

nych pozwalających na praktykę zawodową, niejednorodne zasady oceny kom-

petencji zawodowych, szkoły mają słaby kontakt z przemysłem, duże opóźnie-

nia w pojawianiu się informacji o zapotrzebowaniu na zawody, brak podejścia 

intuicyjnego w raportach i zestawieniach prezentowanych przez instytucje rynku 

pracy. 

Obszar 2. Ustawiczne kształcenie 
Problematyka kształcenia zawodowego jest ściśle związana z kształceniem pozasz-

kolnym – ustawicznym. Na rynku można znaleźć wiele firm oferujących kursy, 

szkolenia podnoszące lub nadające kwalifikacje zawodowe w różnych zawodach. 

Poproszono respondentów o ocenę istniejącego systemu ustawicznego kształcenia, 
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biorąc pod uwagę kilka aspektów. Pierwszy dotyczył zakresu oferty szkoleniowej. 

Uzyskane wyniki dzielą uzyskane opinie na dwie grupy: pierwsza oceniająca zakres 

oferty szkoleniowej pozytywnie (instytucje szkolące) oraz druga z negatywnymi 

ocenami (instytucje i firmy korzystające z oferty). Średnia z uzyskanych ocen wynosi 

-0,25 co pozwala na ogólną złą ocenę zakresu oferty kształcenia w systemie pozasz-

kolnym (rys. 2.6). 

 
Rys. 2.6. Graficzny opis wyników wywiadów indywidualnych w etapie pierwszym 

Innym ocenianym aspektem systemu ustawicznego kształcenia było rozpoznawanie 

i wykorzystywanie trendów i cykli w kształceniu zawodowym (rys. 2.6). W tym 

przypadku badani ocenili tę cechę pozytywnie ze średnią 0,25. Podobnie jednak jak 

w poprzednim przypadku, oceny pozytywne zostały przyznane przez instytucje 

związane ze szkoleniami, negatywne zaś przez instytucje i firmy korzystające 

ze szkoleń. Oznacza to, że instytucje szkolące posiadają i wykorzystują informację 

uzyskaną z badań rynku (trendy, cykle, histogramy) przy tworzeniu oferty kursowej 

i szkoleniowej, jednak oferta to trafia (lub nie) do potrzebujących zbyt późno lub 

też jej zakres jest nieadekwatny do oczekiwań. 

Cechą istotną z punktu widzenia systemu ustawicznego kształcenia jest ciągłe pozy-

skiwanie i przetwarzanie informacji o potrzebach w zakresie szkoleń i kursów za-

wodowych. Badani ocenili tę cechę ledwie pozytywnie ze średnią 0,38 (rys. 2.6). 

Jednocześnie stwierdzili, że mimo szerokiej (i bezpłatnej) dostępności 

do opracowań i raportów o stanie rynku pracy niewiele z tego wynika dla praktyki. 

Analiza jakościowa pozwoliła na wskazanie obszarów wymagających diagnozy 
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i ujednolicenia zasad funkcjonowania kształcenia ustawicznego. Badani wskazali 

na brak platformy porozumienia dla instytucji badających rynek pracy. Każda insty-

tucja przeprowadza badania zgodnie z własną metodyką. Brakuje (zdaniem bada-

nych) jednolitego systemu wymiany informacji i jednego autoryzowanego systemu, 

który w sposób przystępny komunikowałby zainteresowanym o sytuacji bieżącej 

na rynku pracy, zawodach deficytowych i nadwyżkowych w perspektywie roku, 3 lat 

i więcej. Badani wskazali dodatkowo na niską jakość świadczonych usług edukacyj-

nych, brak jednolitego programu certyfikacji i ewaluacji podniesionych lub nabytych 

kompetencji, duże rozproszenie instytucji szkolących, skupienie instytucji szkolą-

cych w dużych miastach i niewielka oferta wyjazdowa, brak zaufania przedsiębior-

ców do instytucji szkolących, a także krótki i płaski cykl życia szkoleń specjalistycz-

nych. 

Obszar 3. Diagnoza potrzeb na rynku pracy 
Badani wysoko ocenili swoje potrzeby względem rynku pracy. Każda instytucja 

i przedsiębiorstwo miały odmienne oczekiwania co do zakresu i czasu ich realizacji. 

Przedsiębiorstwa wskazywały na zróżnicowanie w czasie: jedna z firm deklarowała 

zapotrzebowanie na pracowników fizycznych bez wykształcenia na bieżąco, druga 

zaś deklarowała zatrudnienie specjalistów ślusarzy w perspektywie roku. Inne po-

trzeby deklarowały instytucje rynku pracy, które najczęściej mają problemy 

z uzyskaniem spójnej, wiarygodnej i kompletnej informacji o zawodach deficyto-

wych i nadwyżkowych nie tylko, jako wynik ex-post i ex-ante, ale przede wszystkim 

oczekują prognozy w perspektywie krótko- i długoterminowej z podziałem na za-

wody, płeć, obszar oddziaływania oraz możliwości doszkalania. Ważną kwestią 

poruszoną przez badanych był brak możliwości weryfikacji nabytych kwalifikacji 

i umiejętności, które to – zdaniem badanych – są kluczem do charakterystyki zawo-

dowej ucznia szkoły zawodowej. 

Badani – zwłaszcza przedsiębiorstwa produkcyjne wysoko oceniły zakres swoich 

potrzeb względem rynku pracy. Były też instytucje, które określiły swoje potrzeby 

jako jednorodne i niewymagające stałych analiz. Na pytanie, czy poszukują infor-

macji dla zrealizowania swoich potrzeb na rynku pracy odpowiedzieli zgodnie pozy-

tywnie. Badane instytucje oraz przedsiębiorstwa zbierają informacje i w ich struktu-

rze mieści się komórka organizacyjna odpowiedzialna za takie działania.  

Rozpoznawanie tendencji na rynku pracy obejmujące trendy w rozwoju branż, 

przedsiębiorstw, a co za tym idzie określonych grup zawodów jest uznawane 

za pożądane zaledwie przez trzech badanych. Jest to związane z brakiem dostępu 

do badań o wnioskowaniu perspektywicznym. Większość badanych instytucji 

i przedsiębiorstwa uznały, że rynek pracy ma szereg potrzeb związanych z kształ-

towaniem spójnej informacji o trendach w rozwoju branż, potrzeb związanych 
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z kompetencjami i umiejętnościami zawodowymi, które będą dostępne w prostej 

formie i skomentowane. 

Na podstawie przeprowadzonego badania i analizy wyników sporządzono wykaz 

szans i zagrożeń, które mogą zostać wykorzystane dla podniesienia funkcjonalności 

systemu monitorowania i prognozowania rynku pracy (tab. 2.2). 

Tabela 2.2. Szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół o profilach zawodowych  

Szanse Zagrożenia 

– Poprawa jakości kształcenia 

– Oddziaływanie na ponowny wzrost 
etosu zawodowego 

– Zmiana charakteru kształcenia 
na wielozawodowe z naciskiem 
na umiejętności praktyczne 

– Przygotowywanie absolwentów 
do samo zatrudnienia (zakładania wła-
snych przedsiębiorstw) 

– Przygotowywanie absolwentów 
do mobilności zawodowej po ukoń-
czeniu szkoły 

– Opracowanie systemu monitorowania 
i prognozowania rynku pracy 

– Upowszechnianie systemu kojarzenia 
kompetencji zawodowych na rynku 
pracy 

– Wdrażanie rozwiązań zaczerpniętych 
z fińskiego systemu edukacyjnego 

– Kryzys w niektórych branżach 

– Spadek konkurencyjności krajowych przed-
siębiorstw 

– Zwiększenie aspiracji młodzieży w zakresie 
wykształcenia, co powoduje ograniczenie 
kształcenia zawodowego 

– Absolwenci szkół nie wybierają zawodów 
i prac „brudnych i trudnych”  

– Nie wszyscy absolwenci szkół zawodowych 
przywiązują wagę do zdobywania uprawnień 
zawodowych ułatwiających wykonywanie 
pracy w swoich specjalnościach 

 

2.4.2. Drugi etap „I fali” badań 

W drugim etapie „I fali” badań przeprowadzono zogniskowane grupowe wywiady 

pogłębione z uczniami i pracodawcami.  

Pierwszym głównym celem tego etapu było bieżące uzyskiwanie informacji 

o zmianach w podaży i popycie na określone umiejętności zawodowe i pozostałe. 

Drugim celem było tworzenie map (list) kompetencji i umiejętności, w zakresie 

których kształceni są uczniowie oraz które dostępne są na regionalnym rynku pracy. 

Realizacja celów głównych pozwoli na przekazywanie wniosków, za pomocą narzę-

dzia informatycznego w podsystemie informatycznym, zarówno decydentom 

na regionalnym rynku pracy (monitorowanie zmian w poziomie bezrobocia 

i dopasowywania szkoleń podnoszących kwalifikacje) jak i decydentom w systemie 

edukacji (reagowanie na potrzeby kształcenia na określone umiejętności, kompeten-

cje i zawody). Realizacja etapu drugiego zakładała przeprowadzenie wywiadów 

grupowych pogłębionych z dwiema grupami badanych: uczniami szkół ponadgim-

nazjalnych o profilach zawodowych i przedstawicielami przedsiębiorstw. Celami 
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szczegółowymi badań było sprawdzenie rozumienia wygenerowanych przez eksper-

tów (badaczy i konsultantów) list kompetencji i umiejętności, adekwatności zapro-

ponowanych umiejętności związanych z określonym zawodem, identyfikacji i po-

wiązań umiejętności zawodowych i pozazawodowych w wiązki kompetencji, spo-

rządzenie map kompetencji, w tym umiejętności dla próby zawodów, której analiza 

umożliwi zweryfikowanie poprawności funkcjonowania systemu (a także pozosta-

łych zawodów w fazie powdrożeniowej funkcjonowania systemu). Badania zreali-

zowano zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 2.7. 

 
Rys. 2.7. Przebieg badań drugiego etapu „I fali” 

Podczas spotkań fokusowych sporządzono wstępne mapy kompetencji dla wybra-

nych zawodów (ograniczonych obecnością uczniów i przedsiębiorców w wybra-

nych zawodach) a ich wyniki wykorzystano do budowy bazy map kompetencji 

i umiejętności, a te do budowy bazy zawodów z podziałem na kompetencje, w tym 

umiejętności, i zaimplementowano do WSMiP. Wynikiem zrealizowanego badania 

jest baza zawodów zawierająca zestawy kompetencji i umiejętności. Baza jest skła-

dową systemu na bieżąco uzupełnianą26. 

                                                      
26 W ramach realizowanego projektu do dnia 31 sierpnia 2011 ujęto w bazie mapy kompetencji 72 

zawodów, co stanowi blisko 50% zawodów, w odniesieniu do których zorganizowano egzaminy 

w roku 2010. 
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2.4.3. Trzeci etap „I fali” badań 

W etapie trzecim przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe z wykorzys-

taniem komputerów w dwóch grupach użytkowników: przedsiębiorców i uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym. Celami szczegółowymi realizo-

wanych badań było: przetestowanie „kroków”, jakie musi przejść użytkownik27 

w opracowywanym narzędziu informatycznym w podsystemie informatycznym, 

ocena każdego kroku począwszy od rejestracji a skończywszy na ocenie prezentacji 

oferty pracy, wyznaczenie błędów i przewag każdego kroku w narzędziu informa-

tycznym względem innych narzędzi informatycznych, zaproponowanie przydatnych 

rozwiązań dla znalezionych błędów, określenie mocnych i słabych stron dla całości 

systemu. 

Przebieg działań badawczych w etapie trzecim zilustrowano na rysunku 2.8. 

 
Rys. 2.8. Przebieg badań w etapie trzecim „I fali” badań 

Wyniki przedstawionych etapów badań zostały poddane redakcji i redukcji, analizie 

jakościowej i analizie ilościowej na przestrzeni miesięcy listopad–grudzień 2010.  

                                                      
27 Kroki na ścieżce narzędzia informatycznego w podsystemie informatycznym należy rozumieć jako 
kolejne poziomy (etapy) wypełniania treścią profilu użytkownika. Kroki mają charakter następczy, tzn. 

że realizacja kroku pierwszego pozwala na przejście do drugiego itd. 
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Celem tak realizowanego badania jest pozyskanie opinii na temat monitorowania 

potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy w dwóch grupach docelowych: uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz przedsiębiorców. 

Zespół badawczy dla przeprowadzenia badania wybrał metodę grupowego wywia-

du pogłębionego28 (FGI), która pozwala na wykorzystanie pięciu efektów zaczerp-

niętych z psychologii dynamiki grupy, a należą do nich: efekt synergii (wspólny 

wysiłek pozwala na generowanie szerszej gamy odpowiedzi i pomysłów), efekt kuli 

śniegowej (komentarze części uczestników grupy wywołują repliki innych), efekt 

stymulacji, gdzie grupa wyzwala większą motywację i entuzjazm do wykonywanego 

badania, efekt bezpieczeństwa (uczestnicy grupy mają większe poczucie bezpieczeń-

stwa, co pozwala na ujawnianie rzeczywistych motywów i opinii), efekt spontanicz-

ności (wypowiedzi są bardziej naturalne). Optymalne wykorzystanie metody pogłę-

bionego wywiadu grupowego wymagało odpowiedniego przygotowania moderato-

ra, którego zadaniem było nawiązanie relacji z respondentami i stworzenie atmosfe-

ry bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie samego wywiadu. Zadaniem moderatora 

było analizowanie przebiegu dyskusji na bieżąco i pogłębianie istotnych wątków 

i uwzględnienie sygnałów niewerbalnych (mowa ciała, gesty, mimika). Badanie zre-

alizowano według dwóch autorskich scenariuszy: jednego dla uczniów, drugiego 

dla pracodawców. 

Analiza zebranego materiału badawczego polegała na wykonaniu transkrypcji wy-

wiadów pogłębionych, która zajęła blisko 150 stron i przeanalizowania treści, po-

grupowania wypowiedzi ze względu na grupy odniesienia i wyciągniecie wniosków. 

W FGI poruszono trzy aspekty monitorowania rynku pracy. Po pierwsze, ocenę 

uczniów znanych i funkcjonujących systemów monitorowania rynku pracy, często-

tliwość korzystania z takich systemów, a także oczekiwanej funkcjonalności systemu 

idealnego. Po drugie, rozumienie wygenerowanych kompetencji i umiejętności 

w testowanych zawodach z podziałem na kompetencje i umiejętności zawodowe, 

społeczne i pozostałe. Po trzecie, ocenę pracodawców funkcjonujących systemów 

monitorowania rynku pracy i metod poszukiwania pracowników na rynkach lokal-

nych. 

2.4.4. Czwarty etap „I fali” badań 

Dla zrealizowania zadania, jakim było rozpoznanie rozwiązań fińskich, zdecydowa-

no się na wywiady eksperckie, dzięki którym uzyskano wiele informacji pozwalają-

cych na ukierunkowanie i uszczegółowienie badań w kolejnej fali. Badania zreali-

zowano zgodnie z rys. 2.9. 

                                                      
28 Uznawana przez ekspertów (St. Kaczmarczyk, H. Mruk)  za najlepszą formę uzyskania informacji 
jakościowych i zbadania postaw wobec wdrażanych rozwiązań innowacyjnych 
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Rys. 2.9. Przebieg badań nad różnicami w systemie edukacji i rynku pracy w Polsce i Finlandii 

Badania realizowane w tym etapie obejmowały analizę: 

― źródeł wtórnych: opracowań książkowych, internetowych na temat rozwiązań 

edukacyjnych sprzężonych z rynkiem pracy w Finlandii, 

― źródeł pierwotnych: obejmujących nawiązanie kontaktu z przedstawicielami 

Osthrobotnia University w Ylivieska oraz przedstawicielami szkół zawodowych 

z tego rejonu; realizując badania zespół projektowy przeprowadził wizytę stu-

dyjną w regionie Ylivieska odwiedzając uniwersytet, zespół szkół zawodowych 

oraz centrum doskonalenia umiejętności oraz przeprowadził szereg rozmów 

z przedstawicielami Federacji; przeprowadzono wywiady indywidualne pogłę-

bione, nawiązano współpracę, którą kontynuowano po powrocie do kraju 

w ramach realizowanych internetowo wywiadów delfickich29.  

Funkcjonowanie systemu kształcenia zawodowego w Finlandii opiera się na jasno 

określonych zasadach, wykorzystuje szereg konkretnych rozwiązań, których meto-

dyka została opracowana przez ekspertów w ostatnim dziesięcioleciu. Poniżej 

omówiono kilka obszarów funkcjonowania systemu szkolnictwa zawodowego reali-

zowanego od ponad dziesięciu lat w Finlandii.  

System oświaty w Finlandii jest zbudowany z dziewięcioletniego komponentu edu-

kacji podstawowej (obowiązkowego), poprzedzonego nieobowiązkowym przed-

szkolem. Kolejny etap to szkoła średnia, obejmująca kształcenie zawodowe 

i ogólne; wreszcie szkolnictwo wyższe, oparte na politechnikach i uniwersytetach 

(rys. 2.10). Na wszystkich poziomach organizuje się również nauczanie dla doro-

słych.  

                                                      
29 Z wykorzystaniem komunikatora Skype. 
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W Finlandii nauczanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe i średnie, wraz 

z towarzyszącymi elementami oświaty wczesnodziecięcej i zajęciami pozaszkolnymi 

tworzą całościową ścieżkę edukacyjną, wspierającą rozwój fizyczny i psychiczny 

oraz dobrobyt dziecka. Możliwość przechodzenia ucznia do kolejnych etapów edu-

kacji gwarantują odpowiednie zapisy prawa. Zarówno świadectwo ukończenia śred-

niej szkoły ogólnokształcącej, jak i zawodowej, upoważnia do podejmowania dal-

szej nauki na uniwersytetach i politechnikach. Po ukończeniu danego poziomu 

edukacji uczeń zawsze może kontynuować naukę na kolejnym etapie. Wymagane 

na poszczególnych etapach edukacji kwalifikacje określa odpowiednia ustawa par-

lamentu. Takie rozwiązanie stanowi gwarancję ujednolicenia kwalifikacji i ich jako-

ści, jednocześnie gwarantując prawa uczniów. 

W Finlandii wymagane na poszczególnych etapach edukacji kompetencje określa 

odpowiednia ustawa. Cele nauczania i podstawa programowa (53 ogólnokrajowe 

podstawy programowe) są w całym kraju takie same, lecz programy nauczania 

w oparciu o nie opracowują samodzielnie lokalne władze i same szkoły podstawo-

we. Jednolity system aplikacyjny - formularze zgłoszeniowe do szkół składa się 

w urzędach administracji regionalnej właściwej dla danej prowincji (na której terenie 

uczeń zamieszkuje). Uczniowie mogą wybierać dowolne instytucje oświatowe. Pro-

gram angażowania młodzieży (Youth Participation Project) to rządowy plan działania 

zrealizowany w latach 2003-2007, którego celem było pobudzenie zaangażowania 

młodzieży. Uznawanie umiejętności nabytych wcześniej w różny sposób, ułatwianie 

łączenia nauki na różnych polach w odpowiednio elastyczny sposób, modułowa 

struktura kwalifikacji, która zwiększa elastyczność, daje szersze możliwości wyboru 

i ułatwia uzyskanie zaliczenia umiejętności i kompetencji pozyskanych wcześniej. 

Ponadto modułowy charakter ułatwia uzupełnianie kwalifikacji. Naukę można zor-

ganizować w sposób elastyczny, prowadząc zajęcia również w trybie wieczorowym 

lub weekendowym, a nawet w okresie letnim. Działalność komercyjnych firm szko-

leniowych podlega kontroli administracji ds. ochrony praw konsumentów. 

Około 70-80 % czasu nauki w szkole zawodowej przebiega w zakładzie pracy. 

Uczeń uczy się i pracuje w środowisku pracy, a proces edukacyjny powierza się 

odpowiedzialnemu za przygotowanie ucznia opiekunowi/opiekunom praktyki. 

Moduł teoretyczny realizują zazwyczaj szkoły zawodowe lub centra oświaty zawo-

dowej dorosłych. Ocena uczniów jest trzystopniowa 1 – nie zdał; 2 – zdał, ale nale-

ży coś poprawić; 3 – zdał dobrze. W przypadku, kiedy uczeń nie zgadza się 

z otrzymaną oceną, w przeciągu 14 dni składa wniosek o nową ocenę 

do odpowiedniej miejscowo rady ds. planowania i realizacji pokazów umiejętności 

zawodowych. Rada ta może się zwrócić o ponowną ocenę ucznia w wypadku, jeśli 

istnieją wątpliwości, co do prawidłowości poprzedniej decyzji. Podobna procedura 

dotyczy także szkoleń praktycznych. Kompetencje zawodowe ukierunkowane 
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są na spełnianie potrzeb rynku pracy. Za planowanie, rozwijanie i wdrażanie zasad 

zatrudnienia i jego obsługę odpowiada Ministerstwo Pracy i Gospodarki. Minister-

stwo opracowuje propozycje przepisów dotyczących obsługi zatrudnienia, a także 

nadzoruje i wspiera Centra Zatrudnienia i Rozwoju Gospodarczego i – za ich po-

średnictwem – biura pracy w zakresie świadczenia odpowiednich usług. Istnieje 

także przejściowy rynek pracy, który oferuje możliwości znalezienia zatrudnienia 

tym osobom, które, z różnych przyczyn, mają kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia 

na otwartym rynku pracy. 

 
Rys. 2.10. Schemat kształcenia w Finlandii, źródło: materiały szkoleniowe i promocyjne 

przedstawicieli Federacji Regionalnej Osthrobotnia 

Fiński Program Rozwoju Miejsc Pracy (Tykes 2004-2009) został stworzony z myślą 

wspierania rozwoju metod wykonywania pracy w zakładach pracy. W ramach finan-

sowanych przez ten program przedsięwzięć prowadzona jest nauka współdziałania 
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kierownictwa i pracowników. Program Tykes stanowi element działań Fińskiej 

Agencji Finansowania Przedsięwzięć Technologicznych i Innowacji (Tekes). 

Po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi oraz wywiadami prowadzonymi 

w Finlandii można określić, że nie wszystkie prezentowane rozwiązania uda się 

wprowadzić i zaimplementować w WSMiP-ie, ale istnieją takie, których implemen-

tacja pozwoli na podniesienie jego skuteczności i efektywności30. Wdrożenie w Pol-

sce rozwiązań fińskich podniosłoby jakość i efektywność kształcenia. Wprowadze-

nie większości z rozwiązań fińskich, możliwe byłoby tylko w efekcie zmian ustaw 

i rozporządzeń wykonawczych w Polsce. W Finlandii celem prognozowania po-

trzeb oświatowych jest ujednolicenie bazy informacji dotyczących powiązanych 

z edukacją decyzji systemowych, a poprzez to – wsparcie tworzenia równowagi 

między popytem a podażą na rynku pracy. W oparciu o prognozowanie można 

pozyskiwać informacje o potrzebach ilościowych w zakresie szkolnictwa zawodo-

wego. Informacje te winny się opierać na długoterminowych prognozach zatrud-

nienia. Szczególny nacisk kładzie się na prognozowanie popytu na siłę roboczą 

w okresie 15-letnim i następnie wykorzystywanie danych z takich prognoz 

do opracowywania potrzeb edukacyjnych. Długoterminowe zapotrzebowanie siły 

roboczej bada się z wielu perspektyw: pod kątem dynamiki popytu na pracowników 

w różnych branżach, otwierania nowych miejsc pracy i działań wyrównujących 

wykruszanie się pracowników w poszczególnych grupach zawodowych (popyt ryn-

ku pracy), jak również w kontekście potrzeb rekrutacyjnych w grupie młodzieży 

(16-21 lat). Równolegle z działaniami prognostycznymi na poziomie krajowym 

(narodowy program prognozowania jest realizowany przez Fińską Narodową Radę 

Edukacji), podobne programy są realizowane także we wszystkich 19 regionach 

Finlandii – w sposób konsekwentny prowadzi się działania mające na celu progno-

zowanie popytu na pracowników i na dane dziedziny nauczania.  

2.5. Przebieg „II fali” badań 

Celem „II fali” badań było przeprowadzenie testowania doskonalonego narzędzia 

informatycznego w trzech grupach użytkowników: Instytucje runku pracy, praco-

dawcy i uczniowie. Badani oceniali wady i zalety proponowanego rozwiązania, oce-

niali kroki w wykorzystywanym module oraz wskazywali propozycje ulepszeń. Wy-

korzystano w tej fali mieszankę metod jakościowych i ilościowych. Uzyskane wyniki 

pozwoliły na przejście do kolejnego poziomu doskonalenia podsystemu informa-

tycznego w modułach: analitycznym, pracodawcy i ucznia. 

                                                      
30 Zakres elementów zaimplementowanych w „Wielkopolskim systemie monitorowania  
i prognozowania” nie będzie tutaj szczegółowo omawiany, gdyż problematyka ta nie leży w głównym 

nurcie publikacji. 
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Badaniami objęto 245 osób z terenu Wielkopolski, wśród których 18 osób było re-

prezentantami Instytucji Rynku Pracy i firm szkoleniowych, 146 uczniów ponad-

gimnazjalnych szkół o profilu zawodowym oraz 81 przedsiębiorców. 

2.5.1 Wywiady grupowe pogłębione (FGI) z Instytucjami Rynku Pracy (IRP) 

Celem głównym realizowanego badania jest pozyskanie opinii na temat przydatno-

ści narzędzia (w tym interfejsu) WSMIP przez grupę docelową, jaką stanowią spe-

cjaliści z wielkopolskich instytucji rynku pracy. Plan przebiegu badania metodą 

wywiadu grupowego (focus group) dla Instytucji Rynku Pracy z wykorzystaniem kom-

puterów pokazano na rysunku 2.11.  

 
Rys. 2.11. Proces badawczy FGI dla IRP w II fali badań 

Przeprowadzono trzy fokusy: w Poznaniu, Kaliszu i Pile. W każdym fokusie wzięło 

udział 6 instytucji. Fokusy realizowane były w czasie 150 min. Struktura spotkania: 

15 min. – wprowadzenie; 120 min. – wywiad właściwy; 15 min. – zakończenie 

i podsumowanie. 

W badaniu wykorzystano obok sprzętu audio-video, arkusze ocen, które uczestnicy 

FGI wypełniali podczas badania.  

Przeprowadzono analizę trzech obszarów: 

1) przydatności i innowacyjności rozwiązań zastosowanych w WSMiP, 
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2) funkcjonalności modułu analitycznego, 

3) potrzeb analitycznych i prognostycznych. 

Badani ocenili przydatność innowacyjności rozwiązań zastosowanych w WSMiP 

na średnim poziomie 4,1 punkta. Rozrzut ocen wynosił 3, zaś odchylenie standar-

dowe było na poziomie 0,79 punkta.  

 
Rys. 2.12. Ocena poszczególnych aspektów wykorzystania WSMiP  

oceniana na skali od 1 do 5 

Najwyżej został oceniony poziom innowacyjności proponowanego rozwiązania 

i uzyskał ocenę 4,5. Równie wysoko oceniono przydatność systemu dla uczniów 

szkół o profilu zawodowym (4,3) jako pomocne w „identyfikacji swoich zasobów 

wiedzy i umiejętności”, „diagnozie braków w oczekiwanych umiejętnościach 

a wymaganych na rynku pracy”, „kształtowania ścieżki samorozwoju poprzez pla-

nowanie rozwoju kompetencji i umiejętności w innych instytucjach edukacyjnych”. 

Stosunkowo nisko (3, 5) oceniono możliwości wykorzystania przez pracodawców. 

Najczęściej podnoszono problemy natury psychosocjologicznej i przywoływano 

przykłady z praktyki: „pracodawcy nie chce się wypełnić nawet najprostszych for-

mularzy internetowych”, „pracodawcy trafiający do PUP robią to w ostateczności 

i podchodzą do tego z musu”, „najczęściej są to maleńkie firemki, które chcą za-

trudnić pracowników fizycznych, a takiej opcji w systemie brak” itp. Wysoko (4,2) 

oceniono możliwość wykorzystania systemu jako platformę informacyjną 

o zmianach na rynku pracy, co jest jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia. 

W wypowiedziach na ten temat pojawiają się pozytywne opinie: „to będzie wreszcie 

kompleksowe rozwiązanie, szkoda jednak, że nie obejmuje bezrobotnych”, „super, 

że można dokonywać raportowania w tak szczegółowym podziale na gminy, powia-

ty, branże, zawody […] to się bardzo przyda”. Pojawiły się także wypowiedzi kry-



2.5. Przebieg „II fali” badań 53 

 

tyczne o wąskim wykorzystaniu narzędzia, a dotyczyły braku możliwości uwzględ-

nienia wszystkich zainteresowanych, w tym przypadku bezrobotnych, czy czynnych 

zawodowo. Pozostałe elementy związane z intuicyjnością obsługi i opracowaniem 

graficznym zaspokajają oczekiwania badanych i kształtują się na poziomie 4 punk-

tów. 

Ocena funkcjonalności modułu analitycznego wypadła na dobrym poziomie (śred-

nia równa 4,1). Z wyników zabranych uzyskano odchylenie standardowe 

od wartości średnich o wartości 0,83. Rozstęp odpowiedzi wynosi 3, co oznacza, 

że daną cechę oceniano zarówno na poziomie 5, jak i 2.  

 
Rys. 2.13. Ocena poszczególnych aspektów modułu analitycznego WSMiP  

oceniana na skali od 1 do 5 

Ocena ścieżki kroków realizowanych w module instytucje wskazuje 

na perspektywiczną możliwość wykorzystania narzędzia przez IRP. Bardzo wysoko 

oceniono (4,7 – 4,9) początkowe kroki w ścieżce modułu, tj: rejestracje i logowanie. 

Oceny związane z generowaniem raportów i prognoz zostały ocenione nieco niżej 

i oscylują między 3, 8 a 4,0. Najwięcej uwag pozytywnych dotyczyło zastosowania 

modułu analitycznego w pracach instytucji. Określano, że „interesujące są wskaźni-

ki zastosowane w porównaniu ofert pracodawcy i pracobiorcy”, „obszerne możli-

wości generowaniu raportów z bazy danych”, „rozwinięta lista zawodów, a co waż-

niejsze rozbicie ich na umiejętności, co powinno poprawić działania edukacyjne 

trafiające w zapotrzebowanie rynku pracy”, „możliwości generowania prognoz 
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na poszczególne umiejętności – to coś, czego jeszcze nie było” itp. Uwagi negatyw-

ne dotyczyły wątpliwości, co do odzewu przedsiębiorców: „nie będzie im się chcia-

ło poświęcić tyle czasu”, „jak chcecie do nich dotrzeć”, „nie wyobrażam sobie na-

szych firm pracujących na tym systemie”, „zdecydowanie powinno się zmienić za-

sadę generowania raportów – zastosować zasadę sortowania wielowymiarowego jak 

np. na stronie oto moto.pl”. Zaproponowano także rozwiązanie innych proble-

mów. Padały następujące sugestie: „powinniście zaproponować wprowadzenie 

obligatoryjnej konieczności rejestracji firmy i tworzenia oferty pracy w waszym 

systemie”, „powinniście nawiązać kontakt ze stowarzyszeniami branżowymi i przez 

nie promować wasz system”. 

W celu identyfikacji potrzeb analitycznych i prognostycznych badani zostali popro-

szeni o uzupełnienie tabeli z potrzebami raportowymi oraz prognostycznymi. Zde-

finiowane potrzeby badanych z IRP zostały przekazane w trybie zwrotnym 

do zespołu informatycznego i są w trakcie opracowywania. 

2.5.2. Wywiady grupowe pogłębione z uczniami 

Celem głównym realizowanego badania było pozyskanie opinii na temat przydatno-

ści interfejsu WSMIP przez grupę docelową, jaką stanowią uczniowie ponadgimna-

zjalnych szkół o profilu zawodowym w Wielkopolsce. Badanie przeprowadzono 

zgodnie z procesem zilustrowanym na rysunku 2.14.  

 
Rys. 2.14. Proces przebiegu badań FGI z uczniami w „II fali” 

Rozkład zbadanej próby został zaprezentowany w tabeli 2.3. i jest on reprezenta-

tywny dla populacji uczniów na terenie Wielkopolski.  
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Tabela 2.3. Rozkład badanej próby wśród uczniów 

 

Przeprowadzono 12 wywiadów grupowych, realizowanych w czasie 150 minut 

o następującej strukturze: 15 min. – wprowadzenie; 2 godz. – wywiad właściwy; 15 

– min. zakończenie i podsumowanie. 

Badania zrealizowano metodą zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI), w któ-

rej wykorzystano narzędzia zapisu przebiegu spotkań, tj.: kamerę cyfrową sprzęt 

audio oraz arkusz oceny przebiegu obsługi systemu. Dodatkowym atutem realizo-

wanych badań było zastosowanie obserwacji ukrytej (z wykorzystaniem lustra we-

neckiego), co pozwoliło na bieżącą analizę postaw, opinii i reakcji emocjonalnych 

uczestników badania. 

Badaniami objęto przejście ścieżki użytkownika od momentu rejestracji do uzy-

skania informacji o ewentualnych ofertach zatrudnienia. 

Każdy uczestnik FGI otrzymał formularz, w którym zapisał swoje uwagi dotyczące 

błędów, niedogodności, uwag co do przejrzystości, intuicyjności systemu na każ-

dym kroku ścieżki użytkownika. 

Ścieżka użytkownika zawiera następujące kroki: 

1. Rejestracja ucznia;  

2. Otrzymanie login na pocztę i logowanie; 

3. Wypełnianie podstawowego profilu użytkownika; 

4. Wybór zawodu; 

5. Wybór umiejętności; 

6. Ocena umiejętności posiadanych; 

7. Wybór/określenie posiadanych umiejętności dodatkowych; 

8. Wybór/określenie posiadanych certyfikatów; 

9. Ofertowanie pracy: przeanalizowanie ewentualnych ofert i spełniania 

kryteriów. 

Analiza obserwacji wykazuje i potwierdza hipotezę o sztucznym wzajemnym za-

równo pozytywnym, jak i negatywnym wpływie uczestników fokusu na siebie. Po-

zytywny efekt synergii oddziaływania przejawiał się w poszukiwaniu pozytywnych 

skutków zastosowania systemu w praktyce. Negatywny związany jest z silnymi oso-

bowościami o negatywnym nastawieniu do badania, co mogłoby skutkować nega-

tywnym konformistycznym zachowaniem reszty badanych naśladującym negatywne 

nastawienie osoby postrzeganej, jako lider grupy. 

Uczniowie Poznań Swarzędz Konin Leszno Piła 

Kobiety  = 54 46 0 6 0 2 

Mężczyźni  = 92 49 14 5 12 12 

Suma   = 146 95 14 11 12 14 
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Przed badanymi postawiono zadanie symulujące poszukiwanie pracy. Poproszono 

badanych, aby zastanowili się, jakie cechy posiadają zarówno zawodowe, jak 

i osobowościowe, co potrafią i do czego mają predyspozycje. Następnie wprowa-

dzono w zakres działania systemu i zalecono skorzystanie z niego. 

Badani samodzielnie skorzystali z systemu, wprowadzając swoje dane, kreując swoją 

ofertę kompetencji, umiejętności oraz dodatkowych cech osobowościowych.  

Badanych poproszono o ocenę każdego kroku w procedurze kształtowania oferty 

jako kandydata do pracy oraz poproszono o propozycje ulepszeń.  

Wyniki analizy jakościowej dla kroków wyboru w ścieżce uczeń zwrotnie przekaza-

no do zespołu informatyków w celu naniesienia odpowiednich poprawek. 

Uzyskane w arkuszu ocen wnioski oceny poddano analizie statystycznej: wyznaczo-

no minimum (1) i maksimum (5), obliczono odchylenie standardowe (0, 74) oraz 

średnie arytmetyczne dla każdego kroku w procedurze „moduł uczeń”. Ocenie 

poddano 9 kroków na skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo słabo, 5 – bardzo dobrze. 

Wyniki średnich przedstawiono na rysunku 2.15. 

 
Rys. 2.15. Ocena poszczególnych aspektów WSMiP przez uczniów  

oceniana na skali od 1 do 5 

Średnia ogólna ocen ścieżki uczeń wynosi 4,52. Uczniowie wysoko ocenili zarówno 

proces rejestracji, formę graficzną narzędzia informatycznego, jak i merytoryczną 

zawartość, jaką są zawody, kompetencje i umiejętności oraz sposób kształtowania 

oferty. Przeważały wypowiedzi: „nawet nie wiedziałem, ze takie umiejętności moż-

na zdobyć w moim zawodzie – super”, „normalnie człowiek by nie pomyślał a tu 

podane na tacy”, „fajne jest to, że można dobrać posiadane umiejętności z innych 
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zawodów, bo przecież różne rzeczy się umie […]”. Negatywne wypowiedzi doty-

czyły najczęściej funkcjonalności certyfikatów: „szkoda, że nie ma listy tych certyfi-

katów – można się dowiedzieć, które z nich należy zrobić”, „nie bardzo wiem, 

co z tym zrobić”. Uczniowie podkreślali niespotykane odtąd rozwiązanie, jakim jest 

procentowy wskaźnik dopasowania oferty, można było usłyszeć następujące wypo-

wiedzi: „korzystne dla nas, no, bo na przykład, jeśli wyskoczy nam oferta jakiejś 

firmy i zobaczę 30% dopasowania, to tak raczej nie będę się czuła i będę chciała 

zobaczyć, czego oni oczekiwali, żeby się z tego podciągnąć. Jakbym zobaczyła 70%, 

to byłbym bardziej pewna, idąc na rozmowę kwalifikacyjną”, „bardzo fajne”, „bar-

dzo dobry i czytelny”, „ o ja mam 82%” „ja 100%”,  „a ja 2 razy po 100% super”. 

Zebrano także opinie o pozytywach i dostrzeżonych negatywach zaprezentowanej 

wstępnej wersji systemu i narzędzia. Wśród pozytywnych stron WSMiP często 

wskazywano szybkość poszukiwania ofert, możliwość uszczegóławiania oferty, brak 

reklam na stronie startowej, przyjazność obsługi, dużą bazę ofert, możliwość podej-

rzenia statystyk w regionie na temat poszukiwanych umiejętności i kompetencji. 

2.5.3. Wywiad grupowy pogłębiony z pracodawcami 

Celem głównym badania było ocena przydatności interfejsu WSMIP przez grupę 

docelową, jaką stanowią pracodawcy w Wielkopolsce. 

Próba do badania została dobrana metodą kwotowo-celową, jej rozkład zawarto 

w tabeli 2.4. 

Tabela 2.4. Rozkład badanej próby 

 

Zakres obejmuje przejście ścieżki użytkownika od momentu rejestracji do uzyskania 

informacji o ewentualnych ofertach zatrudnienia. 

Każdy uczestnik FGI otrzymał formularz, w którym zapisał swoje uwagi dotyczące 

błędów, niedogodności, uwag co do przejrzystości, intuicyjności systemu 

na każdym kroku ścieżki użytkownika. 

 

Przed badanymi postawiono zadanie symulujące poszukiwanie pracownika. Popro-

szono badanych, aby zastanowili się, jakiego pracownika brakuje im „tu i teraz” lub 

może zabraknąć w najbliższej przyszłości. Poproszono, aby zastanowili się, jakie 

Przedsiębiorstwa Poznań Konin Leszno Piła 

Mikroprzedsiębiorstwa 42 4 1 4 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 14 3 4 3 

Duże przedsiębiorstwa 5 - 1 - 

Suma = 81 61 7 6 7 
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cechy osobowościowe i zawodowe powinien spełniać. Następnie wprowadzono 

w zakres działania systemu i zalecono skorzystanie z tego systemu. 

Ścieżka użytkownika zawierała następujące kroki: 

1. Rejestracja pracodawcy (dane rzeczywiste); 

2. Otrzymanie linka na pocztę elektroniczną potwierdzającą rejestrację 

i logowanie; 

3. Wypełnianie podstawowego profilu przedsiębiorcy; 

4. Tworzenie oferty; 

5. Dane podstawowe oferty; 

6. Wybór wymaganych umiejętności i ocena umiejętności oczekiwanych; 

7. Określenie oczekiwań dodatkowych (wynagrodzenie, certyfikaty i wy-

magane dokumenty); 

8. Dopasowanie profilów uczniów (kandydatów) – dyskusja nad dopaso-

waniem umiejętności kandydatów do postawionych wymagań. 

Badania zrealizowano w miesiącach marzec-maj 2011 w województwie wielkopol-

skim. Badaniami objęto cztery regiony: poznański, koniński, leszczyński i pilski. 

Łącznie zbadano 81 przedstawicieli przedsiębiorstw. Badania zrealizowano metodą 

zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI), w której wykorzystano narzędzia zapi-

su przebiegu spotkań, tj.: kamerę cyfrową oraz arkusz oceny przebiegu obsługi 

systemu. Dodatkowym atutem realizowanych badań było zastosowanie obserwacji 

ukrytej (z wykorzystaniem lustra weneckiego), co pozwoliło na bieżącą analizę po-

staw, opinii i reakcji emocjonalnych uczestników badania. Badani korzystali 

z systemu, wprowadzając dane swoich przedsiębiorstw, kreując wymagania co 

do zawodu, kompetencji, umiejętności oraz dodatkowych cech oczekiwanych 

od kandydata.  

Badanych poproszono o ocenę każdego kroku w procedurze kształtowania oferty 

pracy, jak i wymagań stawianym kandydatom oraz poproszono o propozycje ulep-

szeń.  

Uzyskane w arkuszu ocen wnioski i oceny poddano analizie statystycznej: wyzna-

czono minima (1) i maxima (5), obliczono odchylenie standardowe (1,1) oraz śred-

nie arytmetyczne dla każdego kroku w procedurze „moduł pracodawcy”. Ocenie 

poddano 7 kroków na skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo słabo, 5 – bardzo dobrze. 

Wyniki średnich przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Rys. 2.16. Ocena poszczególnych aspektów WSMiP przez uczniów  

oceniana na skali od 1 do 5 

 

Ogólna średnia uzyskanych wyników wynosi 3, 86, co wskazuje na nieco niższy 

wskaźnik zadowolenia w porównaniu do uczniów i IRP. Stosunkowo wysoko oce-

niono funkcjonalności podstawowe, takie jak rejestracja (4, 3) ale równie wysoko 

oceniono kształtowanie podstawowe ofert pracy (4,2). Najniżej została oceniona 

funkcja odznaczania umiejętności w dwóch zakresach: ważności i poziomu, mówią 

o tym wypowiedzi: „Mnie się wydaje, że bez sensu są ważności i poziom umiejętno-

ści […], tak, jak pani mówiła administracja, pracownicy umysłowi różnego szczebla 

od kierowniczych, po specjalistów, to OK., ale jeśli chodzi o takie zawody konkret-

ne, jak kucharz, budowlany, to jest to za dużo. Pan chce mieć fachowca, skończył 

szkołę, ma 5 lat praktyki. I to wystarcza, żeby go przyjąć. A tu zbyt rozbudowane, 

jeśli chodzi o te konkretne, rzemieślnicze zawody. Natomiast kryteria typu admini-

stracja i pracowników umysłowych, to być może tak”, „Moim zdaniem, to podob-

nie, do stopnia ważności, że jeżeli coś jest przynależne, jest istotne w tym zawodzie, 

to musisz mieć dobrze opanowane. A są rzeczy mniej ważne, które możesz mieć 

w mniejszym stopniu opanowane”, „Ja uważam, że to jest powtarzanie stopnia 

ważności”. Innym problemem jest dopasowanie oferty, tu ocenione na 3,4 przewa-

żają opinie: „Bo określa lokalizację, skąd może mieć pracownika, jego dyspozycyj-

ność, natomiast stopień dopasowania zawodowego, jest chyba zbyt rygorystycznie 

określony, jeśli chodzi o zawód, bo nawet w przypadku takiego, jak mamy określe-

nie pracownika biurowego, to każdy ma swój zakres obowiązków i każdy wykonuje 

pracę związaną z biurem, czy cokolwiek, natomiast tu ilość wynikła zero”, „[…], 

system jest bardzo fajny, jeśli chodzi o uczniów, którzy skończyli szkołę i szukają 

pracy, ale jeśli chodzi o, ja potrzebuję innych pracowników, o innym charakterze, 



60 2.6. Podsumowanie badań 

 

o przepracowanych naprawdę wielu latach, umiejących dużo, no więc ten system mi 

jest niepotrzebny. Raczej bym z niego nie korzystał”. 

Zebrano także opinie o pozytywach i dostrzeżonych negatywach opisywanego sys-

temu. System WSMiP uznano za bardzo ciekawą propozycję. Zauważono, że cechą 

wyróżniającą jest możliwość dopasowania systemu do własnych potrzeb, możli-

wość tworzenia profilu kandydata oraz nowość w postaci wskaźników dopasowania 

oferty. 

2.6. Podsumowanie badań 

Jednym z celów w WSMiP jest umożliwienie kontaktu między pracodawcami 

a uczniami szkół o profilach zawodowych przez udostępnienie modułów ucznia 

i pracodawcy w opracowanym narzędziu informatycznym (patrz rozdz. 4). Stwo-

rzenie bliźniaczych modułów tworzenia oferty pracy/praktyk/staży i profilu ucznia 

pozwala na wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, jakim jest obliczanie wskaź-

nika pokrycia wymagań ofertowych pracodawców z umiejętnościami uczniów.  

W badaniach „II fali” oceniono moduły: „pracodawców” i „uczniów” ze względu 

na kroki, jakie należy przejść w podsystemie informatycznym. Uczniowie średnio 

o jeden punkt oceniali wyżej merytoryczne rozwiązania niż pracodawcy. Rozkład 

różnic w ocenach przedstawiono na rysunku 2.17.  

 
Rys. 2.17. Rozkład różnic w ocenach poszczególnych cech systemu 

Taki rozkład różnic w ocenach odpowiada jakościowej analizie zebranego materia-

łu, w którym zauważa się zniechęcenie pracodawców do działań mających na celu 

szukanie pracowników. Najlepiej świadczy o takiej postawie wypowiedź jednego 

z uczestników: „[…] ja jestem za leniwy, żeby jeszcze szukać pracowników, wystar-

czy poczekać, a zawsze ktoś się przyplącze […]”. 
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Porównano średnie oceny wykorzystania WSMiP przez trzy grupy badanych 

i otrzymano wyniki zamieszczone na rysunku 2.18. 

 
Rys. 2.18. Wykres średnich ocen WSMiP przez badane grupy odbiorców 

Na 5 punktów możliwych do uzyskania w dwóch grupach (IRP, uczniowie) oce-

niono WSMiP na 4,1, w grupie pracodawców na 3,8. Uzyskane średnie były w pełni 

zadowalające, zważywszy, że oceny dotyczyły wstępnej wersji produktu i wskazują 

na krytyczne i merytoryczne podejście badanych do problematyki poruszanej 

w przeprowadzonych badaniach. Uzyskanie takiego zaangażowania było możliwe 

przez zastosowanie metodyki łączącej badania jakościowe z ilościowymi. 

Porównując uzyskane wyniki z badań IRP, uczniów i pracodawców można wy-

wnioskować, co następuje: 

1. Wszystkie badane grupy dostrzegły szczególne miejsce WSMiP w pomocy 

w kształtowaniu umiejętności wśród uczniów i absolwentów szkół o profilach 

zawodowych. 

2. System może być narzędziem inicjującym i przyspieszającym zmiany w edu-

kacji zawodowej i dopomóc w kreowaniu zmian w szkolnictwie zawodowym. 

3. Generowane raporty i prognozy przyczynią się do bieżącego i perspek-

tywicznego spojrzenia na rynek pracy jako złożoną całość, gdzie każdy ele-

ment ma wpływ na zachowania całości.  

4. Aby WSMiP można było uznać za kompletny, należy rozbudować go 

w przyszłości o moduły: absolwentów szkół zawodowych, szkolnictwa ogól-

nego, wyższego oraz wprowadzić rozbudowaną ofertę kursów, szkoleń pod-

noszących poziom umiejętności. 

5. Istotnym postulatem IRP było rozbudowanie bazy zawodów o elementy, takie 

jak: pracownik fizyczny, bez zawodu. A także umożliwić rejestrację bezrobot-

nych. Takie rozwiązania podniosłyby kompleksowość systemu. 
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2.7. Analizy i prognozowanie w WSMiP 

Jednym z głównych elementów WSMiP jest system analiz i prognozowania pozwa-

lający na wyciąganie wniosków o dopasowaniu systemu kształcenia zawodowego 

do potrzeb regionalnego rynku pracy. Jak już wcześniej zauważono, nowatorskim 

charakterem projektu jest skupianie się na kompetencjach, a w szczególności 

na umiejętnościach w odniesieniu do rynku pracy, a nie jak to zazwyczaj było do tej 

pory, na dwutorowych oddzielnych działaniach nastawionych, z jednej strony – 

na podnoszenie kwalifikacji, a z drugiej – na prowadzenie analiz wolnych miejsc 

pracy.  

W wielu opracowaniach, zwłaszcza tych z okresu ostatnich 5 lat wskazuje się, 

że prognozowanie rynku pracy oparte wyłącznie na metodach ekonometrycznych 

jest już przeszłością. Współcześnie dobrą praktyką w krajach członkowskich Unii 

Europejskiej staje się podejście holistyczne, zakładające zastosowanie różnorodnych 

metod w celu uzyskania miarodajnych wyników31. W takim podejściu prognozy 

pozyskiwane z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych są jednym z wielu źródeł 

informacji składającym się na cały obraz zmian zachodzących na rynku pracy. 

W literaturze tematu coraz częściej odchodzi się od pojęcia prognozowania 

na zawody, a mówi się o antycypacji zapotrzebowania na umiejętności i kwalifi-

kacje32. 

Słabością wielu systemów monitorowania i prognozowania rynku pracy jest brak 

wskazania źródeł informacji, jakie powinny być wykorzystywane w procesie diagno-

zowania o zapotrzebowaniu na zawody, kompetencje i umiejętności na lokalnym 

rynku pracy. 

W UE najczęściej prowadzi się badania ankietowe, w wyniku których określa się 

strukturę deficytu kwalifikacji zasobów siły roboczej. Forma przeprowadzania ba-

dań różni się znacznie między poszczególnymi krajami w zakresie samych celów, 

regularności, wielkości próby i zakresu tematycznego. Można jednak wyróżnić 

wspólne kategorie celów, jakie są realizowane w ich ramach: 

― planowanie strategii i działań operacyjnych w zakresie edukacji szkolnej i usta-

wicznej, 

― opracowywanie programów szkoleniowych i standardów kształcenia zawodo-

wego, 

― identyfikacja stopnia niedostosowania umiejętności, 

                                                      
31

 Zukersteinova A., Strietska-Ilina O. (red.), Towards European skill needs forecasting, CEDEFOP, Luk-
semburg 2007, s. 5. 
32 Zukersteinova A., Strietska-Ilina O. (red., Towards European skill needs forecasting, CEDEFOP, Luk-
semburg, 2007s. 6 
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― pozyskiwanie wiedzy o zmianach technologicznych w regionie, które powinny 

mieć wpływ na zmianę edukacji. 

W Polsce monitoringiem rynku pracy zajmują się między innymi powiatowe urzędy 

pracy. Mają one do dyspozycji dane statystyczne na temat osób poszukujących pra-

cy w określonym zawodzie oraz dane przedsiębiorstw, które zgłaszają zapotrzebo-

wanie na pracowników w określonym zawodzie. Zdarza się, że do diagnozowania 

potrzeb edukacyjnych urzędy pracy dysponują informacjami uzyskiwanymi 

od lokalnych pracodawców. Niestety takie podejście do wnioskowania o potrzebach 

rynku pracy nie jest pozbawione ograniczeń. Zbiorowość pracodawców jest najczę-

ściej przypadkowa, niereprezentatywna. Co więcej w Polsce brak jest systemu moni-

torowania i prognozowania zapotrzebowania na określone kompetencje, jest to tyl-

ko analiza według zawodów. Takie podejście nie pozwala na zaplanowanie istot-

nych zamian w kształceniu młodzieży w ramach określonego zawodu, nie pozwala 

na zmianę profilu zawodu, który w wyniku przemian technologicznych, informa-

tycznych, społecznych podlega ewolucji: jedne umiejętności stają się niepotrzebne, 

a na ich miejsce pojawiają się nowe. 

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz związanych z nimi kom-

petencji i umiejętności wymusza konieczność systematycznego i ciągłego prowa-

dzenia obserwacji rynku pracy.  

Zakres informacji, w oparciu o które ma być on monitorowany i antycypowany, 

został w systemie ujęty szeroko (rys. 2.19). Na potrzeby systemu monitorowania 

i prognozowania wielkopolskiego rynku pracy zdefiniowano źródła danych, ich 

zakres. Są to: 

1) indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami rynku pracy – pozyski-

wana jest informacja o nowych potrzebach danych, ocenie funkcjonowania 

WSMiP, przydatności, efektywności i skuteczności wykorzystania systemu; ba-

dania realizowane okresowo z wybranymi instytucjami rynku pracy;  

2) badania fokusowe wśród przedsiębiorców i uczniów – dostarczają informacji 

nt. nowych zawodów, umiejętności i kompetencji ze strony przedsiębiorców, 

zaś ze strony uczennic i uczniów kształcących się w systemie edukacji zawo-

dowej pozwalają ocenić kierunek zmian w WSMiP; Badania fokusowe realizo-

wane są okresowo na reprezentatywnej próbie; 

3) dane z systemu informatycznego WSMiP – pozwolą na ocenę jakościową 

i ilościową kompetencji posiadanych przez uczniów szkolnictwa zawodowego 

oraz potrzeb pracodawców zarejestrowanych w systemie (analiza ofert pracy); 

dane mogą być pozyskiwane w sposób ciągły. 

System przygotowywany jest również do wykorzystania danych już istniejących. 

Są nimi: 
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1) wyniki badań ankietowych prowadzonych przez Wydział Działalności Gospo-

darczej wśród podmiotów gospodarczych; badania prowadzone są w formie 

kwestionariusza wywiadu z przedsiębiorcą; 

2) statystyki prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu – są to dane 

dotyczące zawodów i specjalności posiadanych przez osoby bezrobotne oraz 

ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do PUP – w ujęciu statystycznym; 

3) dane z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania – dane o liczbie uczniów 

rozpoczynających naukę w określonych zawodach, wytyczne ministerialne dot. 

kompetencji i umiejętności; 

4) dane z Departamentu Edukacji Narodowej i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego – dane o liczbie uczniów kształcących się 

w zawodowych szkołach medycznych, o programie kształcenia w szkołach, 

wynikach kształcenia; dane dotyczące kierunków doskonalenia nauczycieli 

w województwie. 

Efektem holistycznego podejścia do zbierania informacji ma być wskazanie wytycz-

nych dla systemu kształcenia zawodowego. Dla potrzeb systemu szeroko rozumia-

nej edukacji i większości kierunków kształcenia zawodowego, tak rozumiany moni-

toring umiejętności deficytowych i nadwyżkowych będzie pomocny na przykład 

do oceny, kiedy i jakich zmian należy dokonać w programach nauczania, jaki przy-

jąć system zatrudniania specjalistów, kiedy i w co wyposażyć warsztaty kształcenia 

zawodowego. 

System pozwala na generowanie raportów jako wynik analiz statystycznych, w tym 

prognoz na określone cechy. 

Autorzy WSMiP jako cel główny postawili sobie zbudowanie systemu monitorowa-

nia luk i nadwyżek w kompetencjach w szczególności umiejętnościach. Pozwoli to 

w przyszłości na wprowadzanie zmian w programie nauczania w danym zawodzie 

w sposób systematyczny i ciągły. Niezmiernie ważnym czynnikiem w badaniach jest 

czas: dla szkół zawodowych – interwał 3 lat potrzebny do wykształcenia uczenni-

cy/ucznia spełniającej/ego oczekiwania przyszłych pracodawców. Założeniem 

autorów systemu jest dobra współpraca między instytucjami edukacyjnymi, praco-

dawcami i powiatowymi urzędami pracy. Bez dobrego przepływu informacji, sys-

tematycznego prowadzenia badań i zgłaszania liczby planowanych i kończących 

szkoły zawodowe uczniów, a z drugiej strony zgłaszania liczby potrzebnych pra-

cowników monitoring kompetencji deficytowych i nadwyżkowych będzie realizo-

wany w ograniczonym zakresie. 

Analizy oraz prognozowanie możliwe są do wykonania dzięki narzędziom oraz 

bazie danych, które są integralną częścią podsystemu informatycznego w ramach 

WSMiP. 
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Rys. 2.19.  Źródła danych w WSMiP 

Na system analiz należy patrzeć przez pryzmat użytkowników korzystających 

z podsystemu informatycznego. Są nimi: 

― gość w systemie: osoba korzystająca z systemu, ale nie posiadająca konta użyt-
kownika, 

― uczennica/uczeń: uczniowie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych posiada-
jących konto użytkownika w podsystemie informatycznym WSMiP, 

― pracodawca: osoba poszukująca pracownika, prowadząca działalność gospo-
darczą, zarejestrowana w podsystemie informatycznym WSMiP, 

― badacz: analityk, który na podstawie wyników analizy z wykorzystaniem danych 
zgromadzonych w bazie podsystemu informatycznego WSMiP, wnioskuje 
o stanie rynku pracy w Wielkopolsce,  

― instytucja partnerska: instytucja, która jest partnerem w działaniach systemu 
WSMiP, 

― administrator treści, 
― dyrektor szkoły zawodowej. 



66 2.7. Analizy i prognozowanie w WSMiP 

 

Tabela 2.5. Opis wybranych narzędzi analizy, których wyniki wykorzystywane są 
w raportach generowanych w WSMiP 

Nazwa narzędzia analizy Przeznaczenie i korzyści 

Mapa zawodów. 
 

Mapa zawodów/kompetencji jest tabelą, w której w wierszach 
prezentowane są wybrane grupy zawodów/kompetencji zaś 
w kolumnach określony obszar geograficzny (miejscowość, gmina, 
powiat, województwo). Dla określonego przedziału czasu wyzna-
czana jest różnica między popytem a podażą na dany za-
wód/kompetencję. Mapa zawodów pozwala w sposób graficzny 
pokazać wskaźnik nadmiaru/niedomiaru dla danego zawo-
du/kompetencji w określonym regionie (województwo, powiat, 
gmina) w określonym przedziale czasu (miesięcznym, kwartal-
nym, rocznym). 

Statystyki opisowe (np. czę-
stość występowania, częstość 
względna, średnia arytmetycz-
na, mediana, rozstęp, odchyle-
nie standardowe itd.) 

Statystyki opisowe w podsystemie informatycznym WSMiP gene-
rowane są w postaci wartości poszczególnej miary statystycznej 
dla określonej cechy. Generowane są również zestawienia 
w postaci tabeli liczebności (lub częstości względnej) dla wybranej 
cechy w określonym cyklu np. miesięcznym, kwartalnym, rocznym. 
Są one następnie wizualizowane w postaci wykresów kolumnowych 
lub liniowych. Użytkownik może wykorzystać paletę dostępnych 
wykresów w celu wizualizacji statystyk. Są nimi: wykres liniowy, 
wykres kolumnowy, wykres kolumnowy typu histogram, wykres 
typu ramka-wąsy. Analizy opisowe pozwalają na śledzenie wartości 
poszczególnych cech w określonym przedziale czasu w określonym 
regionie. Przykładowo, w systemie można: 

– wygenerować wykres liniowy dla ostatniego roku 
z interwałem miesięcznym na zapotrzebowanie na zawód 
ślusarza na obszarze powiatu tureckiego, 

– liczbę logujących się w ostatnim kwartale w systemie 
uczniów określonej szkoły, 

– liczbę nawiązanych kontaktów pomiędzy przedsiębior-
cami a uczniami w ostatnim kwartale w województwie 
wielkopolskim, 

– wiele innych. 

Prognozowanie Prognozowanie w podsystemie informatycznym WSMiP jest oparte 
o wykorzystanie metod prognozowania przyszłych wartości szere-
gów czasowych (wartości określonej cechy na podstawie wartości 
tej cechy w przeszłości). W podsystemie dostępne są podstawowe 
metody prognozowania szeregów czasowych, m.in.: metoda śred-
niej ruchomej, prostego wygładzania wykładniczego. Prognozowa-
nie to nie uwzględnia wpływu innych cech, tworzy jedynie model 
szeregu czasowego. Przykładowo w podsystemie informatycznym 
można wygenerować analizę jakie będzie w przyszłości: 

– zapotrzebowanie na określony (popyt na zawód), 

– zapotrzebowanie na określoną umiejętność (popyt 
na umiejętność), 

– liczba dostępnych specjalistów w określonym zawodzie 
(podaż na zawód), 

– inne. 

Zagregowany wskaźnik 
zgodności potrzeb i ich 
spełnienia w zakresie umie-
jętności 

Wskaźnik służy do oceny: 
skuteczności dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy, 
skuteczności dopasowania grupy umiejętności do potrzeb rynku 
pracy, 
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Nazwa narzędzia analizy Przeznaczenie i korzyści 

 liczby satysfakcjonujących odpowiedzi na kontakty uruchomione 
przez pracodawców, 
luki dotyczącej pojedynczej umiejętności lub grupy umiejętności 
na rynku pracy. 
We wskaźniku umiejętność rozpatrywana jest  jako dobro poszu-
kiwane na rynku. Klientem poszukującym tego dobra jest przedsię-
biorca. Dostawcą tego dobra jest uczeń lub absolwent (w szerszym 
kontekście osoba posiadająca umiejętność i gotowa podzielić się 
tą umiejętnością). 
W tym kontekście podsystem informatyczny staje się automatycz-
nym pośrednikiem usprawniającym dostęp przedsiębiorcy 
do danego dobra. 
Dzięki wskaźnikowi można na bieżąco badać stopień spełnienia 
oczekiwań przedsiębiorców w zakresie wykorzystania poszukiwa-
nych umiejętności. 
Przy budowie wskaźnika wykorzystano analogię do systemów 
dystrybucji, w których chodzi o możliwie sprawne dotarcie 
z produktem do klienta w odpowiednim czasie, miejscu i 
z odpowiednią ilością produktu po akceptowalnym koszcie. 

Wskaźniki służące do oceny 
kojarzenia umiejętności 
ucznia – oferta pracodawcy 
 

Wskaźniki służą do uszeregowania listy ofert odpowiadających 
uczniowi i odwrotnie, listy uczniów odpowiadających ofercie. 
W systemie wykorzystywane są dwa wskaźniki łącznie: wskaźnik 
podstawowy oceny stopnia dopasowania oferta-uczeń i uczeń-
oferta oraz wskaźnik uzupełniający, rozstrzygający uporządkowanie 
listy w sytuacji jednakowych wartości wskaźnika podstawowego. 
Wskaźniki, w jakim stopniu umiejętności opisane przez ucznia 
są dopasowane do oferty pracodawcy (wartość podawana jest 
w procentach). 
Wskaźnik uzupełniający jest miarą, która uwzględnia tzw. „ucho 
zaskoczenia”, czyli określa stopień posiadania przez ucznia umie-
jętności nadmiarowych w odniesieniu do oferty pracodawcy. 
Obydwa wskaźniki należy zastosować łącznie. 

Inne … 

 

Każdy z powyżej wymienionych użytkowników charakteryzuje się w systemie okre-

ślonym pakietem uprawnień do korzystania z jego zasobów. Dla każdej grupy od-

biorców opracowany został zbiór raportów będących wynikiem analiz statystycz-

nych. W skład raportów mogą wchodzić składniki z 3 grup analiz, są to: 

― grupa 1: tzw. „mapa zawodów/kompetencji”,  

― grupa 2: statystyki opisowe (tabele liczebności oraz tabele dwudzielcze) oraz 

prognozowanie, 

― grupa 3: wskaźniki globalne dopasowania/luki/nadmiaru, 

― grupa 4: wskaźniki indywidualne dopasowania/luki/nadmiaru. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że stworzony system analiz i monitorowania ryn-

ku pracy jest systemem otwartym i jest możliwe dołączanie do niego kolejnych 

narzędzi na potrzeby monitorowania i prognozowania, w miarę zmieniającego się 

zapotrzebowania na informację. 

 



Rozdział 3 

Podsystem informatyczny 

3.1. Opis funkcjonalności podsystemu informatycznego 

Celem opracowania i wykorzystania podsystemu informatycznego w WSMiP  jest 

usprawnienie zarządzania informacją, opisującą potrzeby rynku pracy, oraz poten-

cjałem absolwentów szkół zawodowych. Podsystem informatyczny w WSMiP sta-

nowi narzędzie pozwalające na pozyskiwanie, systematyzowanie, analizowanie 

i upowszechnianie informacji w szczególności dotyczących podaży i popytu w za-

kresie umiejętności zawodowych. Podsystem informatyczny w WSMiP dostarcza 

aktualne i kompleksowe informacje do podsystemu zarządzania oraz jest w ścisłej 

relacji z podsystemem monitorowania i prognozowania. Funkcjonalność podsyste-

mu informatycznego podporządkowana jest: 

― realizacji celów podsystemu zarządzania,  

― skutecznemu funkcjonowaniu podsystemu monitorowania i prognozowania, 

― zaspokojeniu potrzeb informacyjnych grup docelowych projektu WSMiP. 

Budowa i funkcjonalność podsystemu informatycznego uwzględnia podstawowe 

i szczegółowe cele realizowane w projekcie WSMiP oraz jest zgodna z metodyką 

projektowania i użytkowania systemów informatycznych. Zarys metodyki budowy 

systemu przedstawiono w rozdziale 3.2 „Proces tworzenia podsystemu informa-

tycznego”. 

Rolą podsystemu informatycznego jest również usprawnienie wymiany aktualnej 

i rzetelnej informacji pomiędzy grupami docelowymi Systemu. Zakres informacji 

dotyczących udostępnianych informacji dla poszczególnych grup docelowych opi-

sany został w podrozdziale 3.3 „Grupy docelowe podsystemu informatycznego – 

ich role i funkcjonalności”.  

Wstępny opis techniczny zawarty został w podrozdziale 3.4 „Opis techniczny  pod-

systemu informatycznego”. 

W podrozdziale 3.5 „Zabezpieczenie danych w podsystemie informatycznym” 

przedstawiono metody i narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo i poufność danych 

przetwarzanych w podsystemie informatycznym. 

Bardzo istotnym elementem systemu jest proces pozyskiwania danych od odbior-

ców systemu. Od ilości, rzetelności i kompletności tych danych zależy poprawność 

przeprowadzanych analiz i wniosków. W projektowaniu podsystemu informatycz-

nego szczególną uwagę zwrócono na przyjazność i intuicyjność interfejsów dla 

osób wprowadzających i przetwarzających dane. Szczegółowe opisy korzystania 

z interfejsu zawiera rozdział 4 „Obsługa aplikacji”. 
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Podstawowe zadania, które realizowane są przez podsystem, dotyczą w szczegól-

ności: 

― opracowania struktury baz danych zawierających usystematyzowane i hierar-

chicznie opracowane dane na temat zawodów, zawartych w nich kompetencji, 

które wynikają z grup umiejętności, 

― opisu i przydzielenia uprawnień (ról) grupom docelowym, tj. użytkownikom sy-

stemu – pracownikom instytucji rynku pracy i pracownikom systemu edukacji 

oraz odbiorcom systemu, tj. uczniom szkół zawodowych i pracodawcom, 

― opracowania przyjaznego interfejsu na stronie WWW, umożliwiającego wymia-

nę informacji pomiędzy odbiorcami systemu (wyczerpujące opisy stanowiska 

pracy/praktyki/stażu, w tym zbioru kompetencji – zamieszczany przez praco-

dawcę oraz precyzyjny opis umiejętności przedstawiany przez ucznia),  

― standaryzowania i gromadzenia kompleksowych informacji o potrzebach wiel-

kopolskiego rynku pracy w zakresie umiejętności zawodowych i informacji 

o lukach w umiejętnościach zawodowych, 

― konfrontowania rzeczywistych potrzeb rynku pracy z możliwościami potencjal-

nych pracowników nie tylko na poziomie zawodów, ale także na poziomie 

umiejętności,  

― opracowania procesu monitorowania rynku pracy w czasie rzeczywistym, 

w oparciu o jedną bazę informacji o użytkownikach i na tej podstawie tworze-

nia raportów dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb informacyjnych od-

biorców, 

― dostosowania do wielkopolskiego rynku pracy i systemu kształcenia wybranych 

rozwiązań stosowanych w Finlandii, 

― monitorowania zmian potrzeb rynku pracy w zakresie m.in. powstawania no-

wych zawodów poprzez powiązanie różnorodnych umiejętności tradycyjnie 

przypisywanych do różnych zawodów, 

― opracowania, jeśli zaistnieje taka potrzeba, interfejsu w sposób umożliwiający 

implementację systemu w instytucjach z grupy docelowej również  w innych re-

gionach. 

Poszczególne elementy podsystemu informatycznego, które przedstawione zostaną 

w dalszej części rozdziału były opracowywane i doskonalone w oparciu o potrzeby 

informacyjne i testowanie interfejsu wśród: 

― użytkowników systemu – liczne spotkania z konsultantami oraz sondaże bez-

pośrednie grupowe z przedstawicielami instytucji rynku pracy oraz przedstawi-

cielami instytucji oświatowych, 

― odbiorców systemu – sondaże bezpośrednie grupowe z uczniami szkół zawo-

dowych oraz pracodawcami.  

Konsultacje dotyczące podsystemu informatycznego były również przeprowadzane 

z przedstawicielami partnera zagranicznego, tj. ekspertami z Finlandii. 
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3.2. Proces tworzenia podsystemu informatycznego 

Podsystem informatyczny łącznie z podsystemem monitorowania i prognozowania 

stanowią integralną część „Wielopolskiego systemu monitorowania i prognozowa-

nia”. Metodyki opracowania obu podsystemów zakładały ich ścisłe powiązanie oraz 

maksymalizowanie użyteczności dla grup docelowych. Opracowano przyjazny i wy-

czerpujący pod względem pozyskiwanych danych interfejs dla ucznia i pracodawcy, 

przydatne zestawy analiz i prognoz dla instytucji zarządzających oświatą (wydziały 

oświaty, dyrektorzy szkół) oraz instytucji rynku pracy. 

 

Podsystem informatyczny stanowi nowoczesne narzędzie umożliwiające pozyski-

wanie, przetwarzanie, gromadzenie i prezentowanie danych.  w procesie tworzenia 

podsystemu informatycznego wyróżnić można cztery etapy przedstawione na ry-

sunku 3.1.  

 
Rys. 3.1. Proces rozwoju systemu informatycznego. Opracowanie własne na podstawie  

Sacha K., Inżynieria oprogramowania, WN PWN, Warszawa 2010 

A. Określenie wymagań. Etap ten determinuje kolejne działania. Elementy tego 

etapu to specyfikacja wymagań, najistotniejsza z punktu widzenia utylitarności 

systemu. Na tym etapie niezbędne jest rozumienie istoty potrzeb i specyfiki da-

nej branży. Podczas tworzenia projektu obejmującego szerokie spektrum dyscy-

plin i zastosowań konieczne jest rozszerzenie zakresu badań i konsultacji przy 

określaniu wymagań. Kolejnym elementem tego etapu jest studium wykonalno-

ści polegające na określeniu możliwości, czasu i kosztów realizacji przedsięwzię-

cia. 

B. Wytworzenie systemu. Etap ten obejmuje analizę wymagań w szczególności 

pod kątem funkcjonalności, warunków technicznych, warunków prawnych, 

ochrony danych sensytywnych, zabezpieczenia przed utratą danych oraz ochro-

ny przed niepowołanym dostępem. Następny element tego etapu to projekto-

wanie systemu. Wymaga on podjęcia decyzji dotyczącej metody projektowej 

oraz struktury danych. Kolejny element etapu wytwarzania systemu to tworzenie 
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kodu oprogramowania. Ten element obejmuje wybór technologii oprogramo-

wania i przyjęcie stylu programowania. Opracowanie kodu ma istotny wpływ 

na efekt końcowy i elastyczność systemu. Końcowym elementem etapu wytwa-

rzania systemu jest integracja i testowanie. Testowanie pozwala na sprawdzenie 

funkcjonowania systemu i usunięcie błędów. Integracja i testowanie zajmuje 

bardzo znaczącą część czasu i nakładu pracy podczas tworzenia systemu. 

C. Wdrożenie. (Stanowi etap nieobjęty projektem, natomiast uwzględniany przy 

projektowaniu systemu). Etap ten kończy przygotowanie systemu do urucho-

mienia. Obejmuje on przeniesienie danych, szkolenie użytkowników oraz zmia-

nę procesu zarządzania. Wdrożenie wymaga dostosowania funkcjonowania in-

stytucji korzystających z systemu i oprócz elementów wymienionych wyżej wy-

maga także zmian mentalnych korzystających z niego i nabycia zaufania 

do nowego sposobu pracy. 

D. Eksploatacja i konserwacja systemu. (Stanowi etap nieobjęty projektem, 

natomiast uwzględniany przy projektowaniu systemu). Etap ten obejmuje: użyt-

kowanie systemu, usuwanie pozostałych błędów oraz modyfikację i ewolucję. 

Ma bardzo istotne znaczenie w przypadku zastosowania użytkowego systemu; 

determinuje „rynkowy czas życia” systemu. W początkowej fazie obejmuje do-

pasowanie do istniejącej struktury instytucji zarówno organizacyjnej, jak i techni-

cznej oraz usunięcie ewentualnych ujawnionych błędów. W dalszym czasie obej-

muje ulepszanie systemu przez optymalizowanie struktury danych, udoskonala-

nie algorytmów, dostosowywanie do zmieniającego się prawa i struktur organi-

zacyjnych oraz modyfikacje związane z wprowadzaniem kolejnych generacji 

sprzętu. 

Systemy realizowane w sposób innowacyjny, niestandardowo wymagają innego 

podejścia do projektowania. Często przedmiotem innowacyjnego rozwiązania jest 

wykorzystanie rozwiązań z obszaru technologii teleinformatycznych33. Studium 

wykonalności i określenie specyfikacji wymagań wiąże się z koniecznością pogłę-

bionych badań i analiz oraz zespołu złożonego z doświadczonych fachowców zna-

jących specyfikę problemów do rozwiązania. Znacznie zwiększony nakład pracy 

można porównać do tworzenia prototypu, czyli tzw. pierwszej sztuki pozwalającej 

na zbudowanie metody, cyklu technologicznego oraz określenie potencjalnych pro-

blemów i optymalizację działania. Skutkuje to pozornie paradoksalną sytuacją pole-

gającą na maksymalnym dzieleniu struktury danych, służących do budowania in-

formacji, to jest atomizacji danych, po to, by w końcowej fazie projektowania po-

nownie dokonać ich optymalnego połączenia. Takie właśnie podejście zastosowano 

przy projektowaniu innowacyjnego podsystemu informatycznego w WSMiP.  

                                                      
33 Pacholski L., Cempel W., Pawlewski, P., Reengineering. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.  
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3.3. Grupy docelowe podsystemu informatycznego – ich role 

i funkcjonalności 

Podstawową charakterystyką podsystemu informatycznego jest jego funkcjonalność 

i zastosowanie standardów umożliwiających korzystanie z systemu wszystkim gru-

pom docelowym. Opracowana w ramach podsystemu informatycznego aplikacja 

internetowa pozwala na jednoczesny dostęp wielu użytkowników, niezależnie 

od ich fizycznej lokalizacji. Dostęp do systemu wymaga zalogowania się. Zależnie 

od grupy uprawnień, do której należy korzystający z systemu, uzyskuje dostęp 

do zestawu różnych funkcjonalności i pełni w systemie inne role. Wyróżnia się 

osiem ról korzystający z systemu WSMiP zaprezentowanych na rysunku 3.2.  

 
Rys. 3.2. Role użytkowników w podsystemie informatycznym 

Istnieje możliwość przypisania jednej osobie jednocześnie więcej niż jednej roli 
w WSMiP. Na przykład, można mieć jednocześnie dostęp do funkcjonalności ba-
dacza i administratora treści. 
 
A. Rola gość. W tej roli występuje każda osoba odwiedzająca stronę WSMiP 

do chwili zalogowania się. Zakres funkcjonalności gościa jest bardzo ograni-
czony i sprowadza się do możliwości wykonania następujących operacji (rys. 
3.3). 

 
Rys. 3.3. Zakres funkcjonalności gościa w podsystemie informatycznym 

Rejestracja w systemie. Ma na celu utworzenie w WSMiP indywidualnego konta 

określonego rodzaju (o określonej roli). WSMiP ma charakter półotwarty. Możliwe 

jest samodzielne przystąpienie do WSMiP w roli pracodawcy. Wymaga to podania 

numerów NIP, REGON oraz adresu e-mail przedsiębiorstwa. Na podany e-mail 

jest przesyłany link weryfikacyjny. Pozostałe role mają różne ograniczenie związane 

z przystąpieniem do systemu (rys. 3.4.). 



 

 

 
Rys. 3.4. Diagram aktywności – przypisanie roli w systemie,  

rozpoznanie i rejestracja użytkownika systemu 
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Zarejestrowanie się w systemie w roli ucznia warunkowane jest podaniem indywi-
dualnego kodu rejestracyjnego przygotowanego i dystrybuowanego przez dyrektora 
szkoły. 
Konta innych użytkowników niż pracodawca i uczeń, ze względu na ich specyficzny 
charakter i funkcjonalność, są zakładane na życzenie zainteresowanych osób przez 
administratora danych. 
Logowanie. Służy weryfikacji danych użytkownika. Zalogować się mogą wyłącznie 
osoby zarejestrowane w systemie (posiadające indywidualne konto użytkownika). 
Do zalogowania się wystarczy podać login (adres e-mail użytkownika) i hasło (wy-
myślone przez użytkownika). 
Po pozytywnej weryfikacji loginu i hasła użytkownik uzyskuje dostęp do swojego 
konta w WSMiP z zakresem funkcjonalności odpowiadającym przypisanej mu roli. 
Przypomnienie hasła, w przypadku zapomnienia hasła do konta w WSMiP, użyt-
kownik może samodzielnie spowodować wysłanie przez WSMiP wiadomości 
na jego własny adres e-mail z linkiem służącym do awaryjnej zmiany hasła. W takim 
przypadku weryfikacja tożsamości działa w oparciu o zaufanie do indywidualnego 
konta e-mail użytkownika. 
 
B. Rola uczeń. Jest jedną z dwóch, obok pracodawcy, podstawowych powszech-
nych ról w WSMiP. W tej roli występuje uczeń w trakcie edukacji zawodowej. 
Uczniowie dostarczają podstawowych danych do WSMiP. Każdy uczeń określa 
swoje umiejętności zawodowe, co służy kojarzeniu ich z ofertami pracodawców 
oraz daje informacje o globalnych zasobach umiejętności i ich poziomach 
w Wielkopolsce. Uczeń ma dostęp do następujących funkcji WSMiP, które przed-
stawiono na rysunku 3.5. oraz diagramie rysunek 3.6: 

 
Rys. 3.5. Funkcje dostępne dla użytkownika - ucznia 

Edycja własnych danych podstawowych − uczeń, jak każdy użytkownik WSMiP 

może edytować swoje dane osobowe wykorzystywane do personalizacji konta. 

Formularz wykształcenie umożliwia podanie listy ukończonych przez ucznia 

szkół zawodowych, albo szkoły, w której aktualnie uczeń uczy się zawodu. 

Formularz zawody i umiejętności umożliwia określenie poziomu posiadanych 

umiejętności przez ucznia. Osobno uczeń określa posiadane umiejętności zawodo-

we oraz pozazawodowe. Może także dodać posiadaną umiejętność, jeżeli taka nie 

istnieje w wykazie. 

Formularz uprawnienia i certyfikaty umożliwia podanie przez ucznia posiada-

nych certyfikatów i uprawnień. 



 

 
Rys. 3.6.  Diagram aktywności – rola uczeń 



76 3.3. Grupy docelowe podsystemu informatycznego – ich role i funkcjonalności 

 
Formularz pozostałe kursy i szkolenia umożliwia podanie przez ucznia ukoń-

czonych kursów i szkoleń poza programem nauczania w szkole zawodowej. 

Formularz dodatkowych informacji umożliwia dołączenie do profilu ucznia 

własnych uwag przydatnych z punktu widzenia rynku pracy, a niemożliwych 

do wpisania w innych, sformalizowanych formularzach. 

Lista dopasowanych ofert, po wypełnieniu przez ucznia wszystkich niezbędnych 

informacji o jego umiejętnościach i przebiegu edukacji, uczeń może otworzyć wy-

kaz ofert dopasowanych do niego, z określeniem stopnia tego dopasowania. Dopa-

sowanie wyrażone jest w procentach w skali 0-100%, gdzie 100% oznacza pełne 

dopasowanie ucznia do warunków opisanych w ofercie pracy, a wartość 0% ozna-

cza zupełny brak podobieństwa. 

W przypadku zainteresowania nawiązaniem kontaktu z pracodawcą, uczeń może 

wysłać do pracodawcy wiadomość. Może także odpowiedzieć na wiadomość pra-

codawcy. 

Przegląd listy raportów − lista raportów utworzonych przez badacza i udostęp-

nionych przez administratora treści. W zakresie listy raportów użytkownik-uczeń 

może przeglądać udostępnione raporty.  

Dane zapisywane do bazy − „zasilenie bazy”. 
Uczeń, realizując powyższe możliwości funkcjonalne, zapisuje w bazie danych in-

formacje na swój temat. Przede wszystkim zapisuje informacje o swoich umiejętno-

ściach i wykształceniu, ale także zasila bazę danych poniższymi informacjami: 

Zasilenie 1 - dane podstawowe: 
― imię, 

― nazwisko, 

― kod pocztowy, 

― miejscowość, 

― data urodzenia, 

― maksymalnie akceptowany dystans dojazdu, 

― e-mail, 

― login, 

― możliwa zmiana hasła. 

Zasilenie 2 - wykształcenie: 
― szkoła, 

― początek edukacji, 

― koniec edukacji (ewentualnie planowany), 

― zawód, 

― specjalność / specjalizacja. 

Uwaga: Jeśli jest potrzeba, to można przypisać wiele pozycji (szkół) 
Zasilenie 3  - lista umiejętności zawodowych: 

― indeksy wybranych umiejętności. 

Zasilenie 4 - poziom umiejętności zawodowych: 
― przypisana wartość umiejętności zawodowych, 

― dopisane umiejętności, których nie ma na liście. 
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Zasilenie 5 - lista umiejętności pozazawodowych, 
― indeksy wybranych umiejętności pozazawodowych. 

Zasilenie 6 - poziom umiejętności pozazawodowych, 
― przypisana wartość umiejętności pozazawodowych, 

― dopisane umiejętności pozazawodowych których nie ma na liście. 

Zasilenie 7 - uprawnienia i certyfikaty: 
― instytucja wydająca, 

― certyfikat nazwa, 

― w trakcie realizacji, 

― ważność (od-do, bezterminowo), 

― dodatkowe informacje (pole opisowe). 

Zasilenie 8 - kursy i szkolenia: 
― instytucja szkoląca, 

― nazwa kursu / szkolenia, 

― w trakcie realizacji, 

― data trwania kursu (od - do), 

― dodatkowe informacje (pole opisowe), 

Zasilenie 9 - informacje dodatkowe 
― pole opisowe zawierające tekst wpisany przez ucznia. 

C. Rola − pracodawca. Jest to jedna z dwóch, obok ucznia, podstawowa po-

wszechna rola w WSMiP. W tej roli występuje pracodawca poszukujący osób chęt-

nych do podjęcia pracy w trybie praktyk, stażu, umowy okresowej lub etatu. 

Pracodawcy publikują w systemie swoje oferty zatrudnienia z określeniem wykazu 

i poziomów niezbędnych umiejętności i następnie odnajdują uczniów spełniających 

w różnym stopniu ich wymagania. Pracodawca ma dostęp do następujących funkcji 

WSMiP przedstawionych na rysunku 3.7. oraz diagramie  rysunek 3.8: 

 
Rys. 3.7. Zakres funkcjonalności pracodawca w podsystemie informatycznym 

Edycja własnych danych podstawowych − pracodawca, może edytować swoje 

dane osobowe wykorzystywane do personalizacji konta. 

Lista dopasowanych ofert − po wypełnieniu przez pracodawcę wszystkich nie-
zbędnych informacji o ofercie pracy, może on otworzyć wykaz uczniów dopasowa-
nych do jego oferty, z określeniem stopnia tego dopasowania. Dopasowanie wyra-
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żone jest w procentach w skali 0-100%, gdzie 100% oznacza pełne dopasowanie 
ucznia do warunków opisanych w ofercie pracy, a wartość 0% oznacza zupełny 
brak podobieństwa. 
W przypadku zainteresowania nawiązaniem kontaktu z uczniem, pracodawca może 

wysłać do ucznia wiadomość. Może także odpowiedzieć na wiadomość ucznia. 

Lista historii opublikowanych ofert pracy. Lista zawiera wszystkie utworzone 

i opublikowane wcześniej oferty pracy pracodawcy. Pracodawca może: 

― dodać nową, 
― dodać nową na podstawie istniejącej, 
― anulować publikację oferty, 
― usunąć ofertę. 
Formularz tworzenia oferty pracy umożliwia opublikowanie w systemie nowych 

ofert pracy. Najważniejszą częścią oferty, z punktu widzenia monitorowania i pro-

gnozowania rynku pracy, jest wykaz oczekiwanych umiejętności. Służy on do od-

nalezienia uczniów, których umiejętności są najlepiej dopasowane do wymagań pra-

codawcy. 

Przegląd listy raportów lista raportów to zbiór raportów utworzonych przez ba-

dacza i udostępnionych przez administratora treści. W zakresie listy raportów użyt-

kownik-pracodawca może wykonywać funkcje: przeglądania (udostępnione).  

Dane zapisywane do bazy − „zasilenie bazy”. 

Pracodawca, realizując powyższe możliwości funkcjonalne, zapisuje w bazie danych 

informacje na swój temat. Przede wszystkim wprowadza informacje o swoich ofer-

tach zatrudnienia, ale także zasila bazę danych poniższymi informacjami: 

Zasilenie 1 - profil pracodawcy: 

― nazwa, 
― nazwa skrócona, 
― imię i nazwisko, 
― adres główny – miejscowość, 
― adres główny – ulica, 
― adres główny - kod pocztowy, 
― branża, 
― rok założenia, 
― udział kapitału polskiego, 
― udział kapitału zagranicznego, 
― dodatkowe miejsce pracy 1 – miejscowość, 
― dodatkowe miejsce pracy 2 – miejscowość, 
― wielkość przedsiębiorstwa, 
― telefon, 
― e-mail, 
― login, 
― hasło, 
― indeks - ukryj dane. 



 

 
Rys. 3.8.  Diagram aktywności – rola  pracodawca 
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Zasilenie 2 - dodawanie oferty pracy: 
― identyfikator, 

― ważna od, 

― ważna do, 

― stanowisko pracy, 

― nazwa stanowiska pracy, 

― miejsce pracy, 

― warunki płacowe, 

― data rozpoczęcia pracy, 

― typ zatrudnienia, 

― wymiar etatu, 

― nazwisko kontaktowe, 

― telefon kontaktowy, 

― e-mail kontaktowy, 

― liczba ofert. 

Zasilenie 3 - wymagane umiejętności zawodowe: 
― indeksy wybranych zawodów, 

― indeksy umiejętności. 

Zasilenie 4 - określenie poziomu umiejętności zawodowych, edycja i dodawanie 
umiejętności: 
― poziomy umiejętności zawodowych, 

― indeksy umiejętności. 

Zasilenie 5 - wybranie wymaganych umiejętności pozazawodowe: 
― indeksy umiejętności dodatkowych. 

Zasilenie 6 - przypisanie poziomu umiejętności pozazawodowe: 
― poziomy umiejętności dodatkowych. 

Zasilenie 7 - określenie wymaganych uprawnień i certyfikatów: 
― indeksy wymaganych certyfikatów, 

― dodatkowe informacje - wpisy wymaganych certyfikatów. 

Zasilenie 8 - informacje dodatkowe: 
― wynagrodzenie brutto min, 

― wynagrodzenie brutto max, 

― dokumenty wymagane. 

D. Rola − dyrektor. Użytkownik-dyrektor ma dwie wyróżniające go funkcjonalno-
ści w systemie. Obydwie związane są z uczniami z jego szkoły. Pierwsza z nich 
pozwala przeglądać szczegółowe analizy statystycznej aktywności uczniów z jego 
szkoły na rynku pracy. Druga wiąże się z dystrybucją kodów jednorazowych dla 
uczniów. Kody jednorazowe są niezbędne, żeby zarejestrować się w WSMiP w roli 
ucznia. Kody przypisane są do szkoły, więc uczeń automatycznie przypisany jest 
do szkoły, której dyrektor przekazał mu kody. Kody mają ograniczony, określony 
indywidualnie termin przydatności do wykorzystania. W szczególności użytkownik-
dyrektor ma dostęp do funkcji WSMiP przedstawionych na rysunku 3.9. oraz dia-
gramie rysunek 3.10. 
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Rys. 3.9. Funkcje dostępne dla użytkownika - dyrektora 

Edycja własnych danych podstawowych. Użytkownik-dyrektor, jak każdy użyt-

kownik WSMiP, może edytować swoje dane osobowe wykorzystywane 

do personalizacji konta. 

Lista historii kodów − szczególna funkcjonalność użytkownika-dyrektor. Polega 

na przeglądaniu listy wygenerowanych dotychczas kodów jednorazowych dla 

uczniów z jego szkoły. Z utworzonymi kodami wiążą się możliwości: 

― przeglądania, 

― zapisywania do PDF, 

― drukowania. 

Dodawanie nowych kodów − szczególna funkcjonalność użytkownika-dyrektor. 

Polega na wygenerowaniu nowej partii kodów jednorazowych dla uczniów. Podczas 

generowania kodów użytkownik-dyrektor określa: 

― liczbę kodów do wygenerowania, 

― datę ważności. 

Każdy kod jednorazowy zawiera informację o szkole, dla której został wygenero-

wany. Każdy kod ma także systemowo przypisaną datę ważności, po której upływie 

staje się bezużyteczny. Mechanizm generowania zapewnia dostatecznie dużą pulę 

różnych numerów (wiele miliardów dla każdej szkoły), aby nie doszło do wy-

czerpania numeracji i aby ewentualne wykorzystanie metody brute force (sukcesyw-

ne sprawdzanie numerów kolejnych) w celu złamania kodu było nieskuteczne. 

Przegląd listy raportów − lista raportów utworzonych przez badacza i udostęp-

nionych przez administratora treści. W zakresie listy raportów użytkownik-dyrektor 

może wykonywać funkcję przeglądania (udostępnione). 

Właściwe zaplanowanie roli użytkownika oraz uwzględnienie jego profilu w WSPiM 

wymaga szczegółowego zaprojektowania jego aktywności. W tabelach 3.1. i 3.2 

przedstawiono przykładowe cechy danych oraz ich parametry stanowiące wytyczne 

do zaprojektowania narzędzia informatycznego.  
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Rys. 3.10. Diagram aktywności – rola dyrektor 

Poniższe tabele są autorskim opracowaniem metody opracowania interfejsu użyt-

kownika w jego warstwie merytorycznej, w oderwaniu od formalnej prezentacji 

informacji. Tabele mają zastosowanie podczas projektowania systemu i podczas 

jego udoskonalania. Służą do określenia m.in., jakie dane znajdą się na ekranie użyt-

kownika, jakiego typu będą to dane, jak będą opisane, które pola formularza są 

wymagane podczas wypełniania i jakie warunki muszą spełniać wprowadzone dane. 

Tabela 3.1. Funkcja generowania kodów dla roli dyrektor.   

lp etykieta typ elem. 
maska 

wprowadzania 

pole 
wymaga-

ne 

dopuszczalne 
wartości 

wartość 
domyślna 

(początkowa) 
tekst podpowiedzi akcja 

1 liczba 
kodów 

text '0 tak liczba całkowita >0 
i <100 

puste podaj liczbę kodów 
do wygenerowania 

nie dotyczy 

2 data 
ważności 

date yyyy-mm-dd tak dowolna data 
dzienna nie 

wcześniejsza niż 
dzisiejsza 

dziś + 7 dni podaj datę po której kody 
stracą ważność 

nie dotyczy 

3 uwagi text nie dotyczy tak dowolne niepuste puste zanotuj okoliczność 
generowania listy kodów 

(rok szkolny, klasa, ...) 

nie dotyczy 

4 generuj button nie dotyczy nie 
dotyczy 

nie dotyczy nie dotyczy naciśnij aby wygenerować 
listę kodów 

wygenerowanie 
kodów, komunikat 

potwierdzenia 

5 anuluj button nie dotyczy nie 
dotyczy 

nie dotyczy nie dotyczy naciśnij aby zaniechać 
generowania listy kodów 

anulowanie 
operacji, 

komunikat 
o anulowaniu 
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Tabela 3.2. Podstawowe formy danych dla roli dyrektor.   

lp etykieta 
typ 

elementu 
maska 

wprowadzania 
pole 

wymagane 
dopuszczalne 

wartości 
wartość 

domyślna 
tekst 

podpowiedzi 
automatyczne 
uzupełnianie 

akcja 

1 imię text nie dotyczy tak dowolny tekst puste wpisz swoje 
imię 

w oparciu 
o wcześniej 

wpisane imiona 

nie dotyczy 

2 drugie imię text nie dotyczy nie dowolny tekst puste wpisz swoje 
drugie imię 

w oparciu 
o wcześniej 

wpisane imiona 

nie dotyczy 

3 nazwisko text nie dotyczy tak dowolny tekst puste wpisz swoje 
nazwisko 

  nie dotyczy 

4 szkoła text nie dotyczy tak wybór 
z autouzupełnianiej 

listy 

puste wybierz swoją 
szkołę 

w oparciu 
o słownik 

nie dotyczy 

5 miejscowość text nie dotyczy tak wybór 
z autouzupełnianiej 

listy 

puste miejscowość 
szkoły 

w oparciu 
o słownik 

nie dotyczy 

6 ulica i numer text nie dotyczy tak dowolny tekst puste adres szkoły - 
ulica i numer 

nie dotyczy nie dotyczy 

7 kod pocztowy text 00-000 tak przy pierwszym 
wypełnieniu 

podpowiedź kodu 
dla wybranej 
miejscowości 

i ulicy; możliwość 
edycji 

puste kod pocztowy 
szkoły 

nie dotyczy nie dotyczy 

8 telefon szkoły text '+48 000 000 000 tak dowolny tekst puste numer telefonu 
szkoły 

nie dotyczy nie dotyczy 

9 fax szkoły text '+48 000 000 000 nie dowolny tekst puste numer faksu 
szkoły 

nie dotyczy nie dotyczy 

10 e-mail szkoły text nie dotyczy nie walidacja postaci e-
mail 

puste adres e-mail 
szkoły 

nie dotyczy nie dotyczy 

11 e-mail 
dyrektora 

text nie dotyczy tak walidacja postaci e-
mail 

puste osobisty adres 
e-mail 

użytkownika 

nie dotyczy nie dotyczy 

12 zapisz button nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy zapisz zmiany nie dotyczy zapis danych, 
komunikat 

potwierdzenia 

13 anuluj button nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy anuluj zmiany nie dotyczy anulowanie danych, 
komunikat 

o anulowaniu 

 
E. Rola − instytucja. Ten rodzaj grupy użytkowników przypisywany jest do insty-

tucji rynku pracy i instytucji oświatowych. Użytkownik-instytucja ma dostęp 

w szczególności do następujących funkcji WSMiP (rys. 3.11 i 3.12): 

 
Rys. 3.11. Funkcje dostępne dla użytkownika - instytucja 

Edycja własnych danych podstawowych − użytkownik-instytucja, jak każdy ko-

rzystający WSMiP, może edytować swoje dane osobowe wykorzystywane 

do personalizacji konta. 

Przegląd listy raportów − lista raportów to zbiór raportów utworzonych przez 

badacza i udostępnionych przez administratora treści. W zakresie listy raportów 

użytkownik-instytucja może wykonywać funkcję przeglądania (dotyczy udostępnio-

nych raportów). 
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Rys. 3.12. Diagram aktywności – rola instytucja 

F. Rola − badacz. Podstawowym zadaniem badacza w systemie jest analiza da-

nych w celu monitorowania i prognozowania rynku pracy w Wielkopolsce. 

W szczególności badacz ma dostęp do funkcji WSMiP  przedstawionych na rysun-

kach 3.13 i 3.14. 

 
Rys. 3.13. Funkcje dostępne dla  badacza 

 



 

 
Rys. 3.14.  Diagram aktywności – rola - badacz 
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Edycja własnych danych podstawowych − jak każdy użytkownik WSMiP, ba-

dacz może edytować swoje dane osobowe, wykorzystywane do personalizacji konta.  

Przegląd listy raportów − lista raportów utworzonych przez badacza, lub przez 

innych badaczy, z możliwością: 

― przeglądania (wszystkie), 

― dodania (własne), 

― edycji (własne), 

― usunięcia (własne). 

Formularz tworzenia raportu − jest najważniejszą, z punktu widzenia WSMiP, 

funkcją  badacza. Polega na tworzeniu zaawansowanych raportów przy użyciu kre-

atora raportów. Utworzone raporty badacz może zapisywać i deklarować ich goto-

wość i możliwy zakres upublicznienia. Administrator treści może następnie innym 

użytkownikom przypisać uprawnienie wykonania danego raportu. 

 
Rys. 3.15. Funkcje dostępne dla użytkownika - administrator treści 

Edycja własnych danych podstawowych − administrator treści, jak każdy użyt-

kownik WSMiP, może edytować swoje dane osobowe wykorzystywane do persona-

lizacji konta. 

Przegląd listy raportów − lista raportów utworzonych przez badacza, z możliwoś-

cią: 

― przeglądania (wszystkie), 

― deklaracji uprawnień dostępu przez innych użytkowników systemu. 

Formularz udostępniania raportu − przy użyciu tego formularza administrator 

treści może przypisać możliwość otwarcia raportu innym użytkownikom systemu. 

 

Edycja tabel słownikowych − tabela słownikowa zawiera wykaz podstawowych 

elementów wylistowanych do wyboru przy wypełnianiu formularzy, np. lista miej-

scowości, lista form zatrudnienia, itp. Dostęp do wykazu wybranych tabel słowni-

kowych z możliwością edycji znajdujących się w nich danych.  



 

 
Rys. 3.16.  Diagram aktywności – rola - administratora treści 
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Formularz zatwierdzania dodanych umiejętności − dostęp do wykazu nowych 

umiejętności dopisanych przez użytkowników z możliwością ich weryfikacji polega-

jącej na: 

― dopisaniu jej do stałego wykazu (do kompetencji w zawodzie), 

― zastąpieniu dopisanej umiejętności inną umiejętnością już istniejącą w stałej 

bazie, lecz inaczej nazwaną, 

― pozostawieniu umiejętności bez zmiany, z adnotacją o niepodjętej żadnej akcji. 

G. Rola − administrator danych. Rola administratora danych polega na zapew-

nieniu obsługi danych w WSMiP w zakresie nieprzewidzianym dla innych funkcjo-

nalności. W szczególności administrator danych ma dostęp do następujących funk-

cji WSMiP przedstawionych na rysunkach 3.17. i 3.18. 

 
Rys. 3.17. Funkcje dostępne dla użytkownika - administrator danych 

Edycja własnych danych podstawowych − administrator danych, jak każdy 

użytkownik WSMiP, może edytować swoje dane osobowe wykorzystywane 

do personalizacji konta. 

Zarządzanie użytkownikami WSMiP − możliwość edycji danych innych użyt-

kowników WSMiP. W szczególności: 

― zakładanie nowych kont użytkowników, 

― usuwanie wybranych kont, 

― zawieszanie funkcjonowania wybranych kont. 

Administracja danych w WSMiP − funkcja ma na celu zapewnienie poprawnego 

funkcjonowania bazy danych WSMiP, w szczególności polega na awaryjnej korekcie 

danych, jak np.: korekta błędnie zapisanych nazw szkół, literówek w nazwach certy-

fikatów i kursów.  

Import i eksport tabel słownikowych jest to mechanizm zasilania WSMiP dany-

mi pozyskiwanymi z zewnątrz. Pozwala także eksportować wybrane dane do innych 

układów i formatów, w szczególności, jako dane do wykorzystania w zewnętrznych 

narzędziach statystycznych. 

W rozdziale 4. przedstawione zostaną szczegółowo sposoby postępowania 
w trakcie korzystania z interfejsu ucznia, pracodawcy i interfejsu analitycznego 
przeznaczonego m.in. dla instytucji rynku pracy, instytucji oświatowych, w tym 
dyrektorów szkół. 

 



3.4. Opis techniczny  podsystemu informatycznego 89 

 

 
Rys. 3.18.  Diagram aktywności – rola administratora treści 

3.4. Opis techniczny  podsystemu informatycznego 

Wyczerpujący opis techniczny systemu zawarty jest w instrukcjach dotyczących 

serwisowania narzędzia informatycznego i stanowi integralną część narzędzia. 

System został zrealizowany w trójwarstwowej architekturze klient-serwer. Każda 

instancja oprogramowania34 klienta łączy się z serwerem, który odpytuje bazę da-

nych i udziela odpowiedzi na zapytanie klienta. Wymierną zaletą zastosowania tej 

właśnie architektury jest ograniczenie przepływu danych. Architektura trójwar-

stwowa (ang. MVC – Model Viewer Controller)35 zapewnia oddzielenie trzech podsta-

wowych warstw systemu informatycznego: bazy danych, logiki aplikacji oraz pre-

zentacji. Wszelkie zapytania klienta są najpierw przetwarzane w warstwie logiki 

w tak zwanym kontrolerze. Kontroler zawiera komponent, który umożliwia nawią-

zanie połączenia z bazą danych i uzyskanie odpowiedzi. Następnie kontroler prze-

kierowuje odpowiedź do odpowiedniego modułu, który następnie przy zastosowa-

niu szablonu prezentuje odpowiedź użytkownikowi. Tak sformalizowana architek-

tura maksymalizuje użyteczność: 

                                                      
34 Sacha K., Inżynieria oprogramowania, WN PWN, Warszawa 2010. 
35 Buschmann F., Henney K., Schmidt D.C., Pattern-oriented software architecture: On patterns and pattern 

languages Volume 5. Wiley 2007. 
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― zapewnia czytelność powstałego kodu dla osób znających wzorzec (metodę 

tworzenia modułów aplikacji), 

― pozwala na rozwijanie nowych funkcjonalności bez ingerencji w istniejące mo-

duły, 

― ułatwia modernizację aplikacji, 

― przyspiesza tworzenie nowych funkcjonalności, 

― pozwala na dowolne zdefiniowanie prezentacji (interfejsu użytkownika) bez 

konieczności wnikania w logikę działania, 

― uniezależnia prezentację wyników od systemu operacyjnego i przeglądarki uży-

wanej przez użytkownika. 

Przyjęto, że do implementacji programistycznej użyte zostaną w głównej mierze 

rozwiązania otwarte (ang. open source) oraz rozwiązania tworzone na potrzeby syste-

mu. Podstawę stanowi tutaj system operacyjny Linux, na którym uruchomiona 

została grupa procesów pozwalająca na skonfigurowanie i uruchomienie aplikacji. 

System korzysta z serwera WWW Apache w wersji 2.2. Apache36 to otwarty (na li-

cencji wolnego oprogramowania) serwer pozwalający na udostępnianie dokumen-

tów hipertekstowych za pomocą protokołu http (ang. Hypertext Transfer Protocol). 

Do budowy systemu użyto obiektowego, skryptowego języka programowania zaprojek-

towanego do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym PHP37 w wersji 

5.2.1038. Opis instalacji i konfiguracji z odnośnikami do plików instalacyjnych 

w zależności od wybranego systemu operacyjnego można znaleźć pod adresem 

http://www.php.net/manual/pl/install.php. Zastosowany w systemie serwer baz 

danych to MySQL w wersji 5.0. Źródła i dokumentację można znaleźć na oficjalnej 

stronie projektu.  

Baza danych systemu może zostać odtworzona dzięki zaimportowaniu jej z pliku 

SQL, który zawiera opis struktury.  

Import można wykonać m.in. za pomocą narzędzia phpMyAdmin, służącego do ła-

twego zarządzania bazą danych MySQL39. Po uruchomieniu serwera należy przejść 

do narzędzia phpMyAdmin i zakładki Import40. 

Stosując narzędzia administrowania bazą MySQL, dane można archiwizować, wy-

konując ich eksport z bazy i przechowując tak powstałe pliki. Podobnie, z zapisa-

nych plików można utworzyć tabele z danymi bazy.  

3.5. Zabezpieczenie danych w podsystemie informatycznym 

Na system bezpieczeństwa składają się czynniki techniczne, to jest oprogramowanie 

i sprzęt oraz czynniki związane z użytkownikami. Zastosowanie ma tu zasada połą-

                                                      
36 Strona źródłowa projektu – http://httpd.apache.org/ 
37 Oficjalny podręcznik języka PHP – http://www.php.net/manual/pl/ 
38 Atkinson L., Suraski Z., Core PHP programowanie, Wydawnictwo Helion, Gdańsk 2004. 
39 Stones R., Neil M., Bazy danych i MySQL, Wydawnictwo Helion, Gdańsk 2003. 
40 Strona projektu http://www.mysql.com/ 
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czenia szeregowego, to znaczy że, system będzie tak silny, jak jego najsłabsze ogni-

wo. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownicy korzystają z systemu za po-

mocą bezpiecznej transmisji danych – ssl (ang. Secure Socket Layer), pozwalającej 

na uwierzytelnienie serwera „Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozo-

wania” oraz korzystają z protokołu https (ang. HyperText Transfer Protocol Secure), 

który zapewnia podczas komunikacji klient-serwer szyfrowanie danych przesyła-

nych z i do serwera przez użytkowników. Aplikacje spełniają wymogi standardu 

W3C, co zapewnia zarówno poprawność wyświetlania obrazów w oknie przeglą-

darki, jak i podnosi poziom bezpieczeństwa sytemu, eliminując ewentualne błędy 

w jego działaniu. 

Ważnym elementem bezpieczeństwa jest przyjęta organizacja funkcjonowania sys-

temu. Do systemu zabezpieczeń zaliczyć należy np. konieczność weryfikacji 

uczniów przez kod jednorazowy czy nieudostępnianie danych osobowych w sy-

stemie. Użytkownicy instytucjonalni i systemowi uzyskują dostęp do systemu tylko 

po zaakceptowaniu i utworzeniu kont przez administrującego systemem. Przyjęto 

zasadę, że użytkownicy uzyskują tylko te informacje, które są dla nich niezbędne, a 

informacje osobowe tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody i potwierdzeniu przez 

zainteresowanego. Publikowane informacje nie zawierają danych pozwalających 

na identyfikowanie osób. Bezpieczeństwo danych określone jest w Regulaminie 

Korzystania z WSMiP oraz w Polityce Bezpieczeństwa Danych (polityce prywatno-

ści) WSMiP przedstawionych poniżej. 

REGULAMIN SERWISU 
I. Postanowienia ogólne 
Ia. Użyte określenia 
― Usługodawca41 – Wielkopolski system monitorowania i prognozowania rynku 

pracy. 

― Usługobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z usługi świad-

czonej przez Usługodawcę. Zgodnie z założeniami realizowanego projektu, 

w ramach którego powstaje Serwis i nazewnictwem stosowanym w Projekcie 

do Usługobiorców zaliczane są grupy docelowe Projektu, którymi są:  

― Uczniowie (zgodnie z założeniami projektu WSMiP - niedorośli uczniowie pla-

cówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe) i Pracodawcy w pro-

jekcie nazywani odbiorcami,  

― Instytucje związane z rynkiem pracy, szkoły i placówki oświatowe prowadzące 

kształcenie zawodowe w projekcie nazywani użytkownikami.  

― Serwis WSMiP – serwis internetowy umieszczony pod adresem 

http://www.praca.awt.put.poznan.pl/system, w ramach którego Usługodawca 

świadczy usługi. 

                                                      
41 Terminologia używana w regulaminie jest zgodna z ogólnie przyjętą na stronach internetowych, 

a nie z terminologią projektu. 
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― Przeglądarka internetowa – Program komputerowy służący do przeglądania 

stron internetowych. Do korzystania z Serwisu WSMiP zaleca się używanie 

przeglądarek: Firefox, Chrome, Opera lub MSIE w najnowszych, aktualnych 

wersjach. 

― Cookies – mechanizm zapisu plików tekstowych realizowany przez serwer 

WWW, pozwalający na obsługę logowania i udostępniania treści serwisu tylko 

uwierzytelnionym użytkownikom. 

― Uwierzytelnienie użytkownika – proces weryfikacji uprawnienia do korzystania 

z serwisu na podstawie podanych przez użytkownika danych: login i hasło. 

― Konto użytkownika – indywidualne konto założone na serwerze pozwalające 

na uwierzytelniony dostęp do danych Serwisu WSMiP na zasadach wynikają-

cych z typu założonego konta. 

― Regulamin – niniejszy Regulamin. 

I b. Cel Serwisu WSMiP 
1. Celem Serwisu WSMiP jest świadczenie usług pośrednictwa pracy oraz monito-

rowanie i prognozowanie rynku pracy w oparciu o pozyskane dane statystyczne. 

I c. Warunki korzystania z WSMiP 
1. Do korzystania z Serwisu WSMiP niezbędne jest połączenie z Internetem oraz 

korzystanie z jednej z popularnych przeglądarek internetowych.  do zalogowania się 

do Serwisu WSMiP niezbędne jest włączenie zapisywania cookies. 

2. Dostęp do Serwisu WSMiP nastąpi niezwłocznie po założeniu konta użytkowni-

ka w serwisie. 

3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia usług, wyłączając: 

― przerwy powstałe w wyniku niezależnych od Usługodawcy czynników ze-

wnętrznych, 

― technicznie niezbędne przerwy konserwacyjne. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:  

― uniemożliwienia Usługobiorcom utworzenia konta w Serwisie WSMiP przy 

użyciu adresu e-mail wskazanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego 

konto jest aktywne, 

― zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców naruszających postanowie-

nia niniejszego regulaminu oraz publikujących treści sprzeczne z prawem lub 

dobrymi obyczajami, 

― wysyłania na adresy poczty elektronicznej Usługobiorców komunikatów zwią-

zanych z funkcjonowaniem Serwisu WSMiP. 

5. Zabrania się Usługobiorcom Serwisu WSMiP zachowań sprzecznych z celem 

i regulaminem Serwisu WSMiP oraz zachowań sprzecznych z prawem bądź naru-

szających dobra osób trzecich. 

6. Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych oso-

bowych udostępnianych Usługodawcy przez Usługobiorcę w związku ze świadcze-

niem przez Usługodawcę usług pośrednictwa pracy oraz monitorowania i progno-
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zowania rynku pracy w oparciu o pozyskane dane statystyczne oraz, że Usługobior-

cy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych udo-

stępnianych przez Usługobiorcę dla celów marketingowych, statystycznych oraz 

w celu poprawy świadczenia usług w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę 

usług pośrednictwa pracy oraz monitorowania i prognozowania rynku pracy 

w oparciu o pozyskane dane statystyczne 

7. Zezwala się na wykorzystanie danych pozyskanych z Serwisu WSMiP wyłącznie 

w postaci oryginalnych, niezmienionych i kompletnych dokumentach PDF tworzo-

nych przez Serwis WSMiP, zawierających datę utworzenia dokumentu i źródło 

pochodzenia danych. 

8. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie 

lub inne wykorzystywanie danych udostępnionych w Serwisie WSMiP, za wyjątkiem 

korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku określonego w punkcie 6. 

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z regulaminem 

i przepisami prawa zachowania Usługobiorców. 

I d. Warunki płatności 
1. Usługi w ramach Serwisu WSMiP są przez  Usługodawcę świadczone w całości 

nieodpłatnie. 

II. Konto użytkownika 
1. W Serwisie WSMiP występują dwa publicznie dostępnie rodzaje kont użytkowni-

ka: 

― konto Ucznia, 

― konto Pracodawcy. 

2. Do założenia konta Ucznia niezbędne jest pozyskanie od przedstawiciela szkoły 

(dyrektora lub innej upoważnionej przez niego osoby) kodu aktywacyjnego 

i wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przy użyciu tego kodu możliwe jest sa-

modzielne zarejestrowanie się w systemie, tj. samodzielne założenie konta 

w Serwisie WSMiP. 

3. Do założenia konta Pracodawcy wystarczy podać prawdziwy NIP i REGON 

i wypełnić formularz rejestracyjny. 

4. Jedną z informacji wymaganych w formularzu rejestracyjnym jest adres e-mail, 

który musi być unikalny w ramach Serwisu WSMiP, czyli dwie osoby nie mogą 

wykorzystać tego samego adresu do rejestracji w systemie.  

5. Do aktywowania konta w Serwisie WSMiP należy potwierdzić poprawność da-

nych rejestracyjnych, w tym także adresu e-mail, klikając na link przesłany 

pod wskazany adres. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub zwłokę w do-

starczeniu wiadomości potwierdzającej rejestrację wynikające z przyczyn niezależ-

nych od Usługodawcy. 
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7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta w Serwisie WSMiP za pomocą unikalne-

go loginu (edres e-mail) i utworzonego przez Usługobiorcę hasła. Usługobiorca 

zobowiązany jest nie ujawniać komukolwiek swojego hasła i ponosi wyłączną od-

powiedzialność za ewentualne szkody Usługodawcy lub osób trzecich powstałe 

na skutek nieautoryzowanego wykorzystania hasła. 

III. Zawarcie i rozwiązanie umowy 
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta między Usłu-

gobiorcą a Usługodawcą z chwilą rejestracji konta Usługobiorcy w systemie. Usług 

dostępna jest pod adresem internetowym Serwisu WSMiP. 

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej 

rozwiązania przez którąkolwiek ze stron. 

3. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną 

przez wyrejestrowanie z Serwisu WSMiP. 

5. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną 

lub zawiesić jej świadczenie, gdy: 

― Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu, 

― adres e-mail Usługobiorcy zostanie usunięty lub jego skrzynka pocztowa nie 

pozwala na przesłanie komunikatów wysyłanych przez Serwis WSMiP. 

IV. Rejestracja w WSMiP 
1. Początek korzystania z usług Serwisu WSMiP następuje w chwili: 

a) poprawnie przeprowadzonego procesu rejestracji znajdującego się na stronie: 

http://www.praca.awt.put.poznan.pl/system pod linkiem Rejestracja, wybierając 

konto Uczeń lub Pracodawca, 

b) wybór konta Uczeń wymaga wypełnienia następujących pól: 

― Kod jednorazowy (obowiązkowo) – kod przekazywany jest uczniowi przez 

dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń lub osobę upoważnioną przez dy-

rektora szkoły. Kod powiązany jest ze szkołą natomiast nie umożliwia  identy-

fikacji osoby korzystającej z Serwisu zarówno na etapie rejestracji, jak i w póź-

niejszym czasie w trakcie korzystania z Serwisu, 

― E-mail (obowiązkowo) – adres e-mail umożliwia logowanie się do systemu oraz 

pozwala na korespondencje z Pracodawcą – kontakt z pracodawcą jest uzależ-

niony od świadomej i potwierdzonej woli ucznia,  

― Hasło (obowiązkowo) – hasło zgodne z zachowaniem polityki bezpieczeństwa, 

― Powtórz Hasło (obowiązkowo),  

c) wybór konta Pracodawca wymaga wypełnienia następujących pól: 

― NIP (obowiązkowo) – NIP Osoby prawnej reprezentowanej przez Pracodaw-

cę,  

― REGON (obowiązkowo) – REGON Osoby prawnej reprezentowanej przez 

Pracodawcę 
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― E-mail (obowiązkowo) – adres e-mail umożliwia logowanie się do systemu oraz 

pozwala na korespondencje z Uczniem – kontakt z Uczniem jest uzależniony 

od świadomej i potwierdzonej woli Pracodawcy,  

― Hasło (obowiązkowo) – hasło zgodne z zachowaniem polityki bezpieczeństwa, 

― Powtórz Hasło (obowiązkowo),  

d) zaakceptowania Regulaminu przez zgodę z poniższym sformułowaniem: „Ak-

ceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.” 

 2. Usługobiorca akceptując i wysyłając formularz rejestracyjny lub przystępując 

do korzystania z usług Serwisu po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświad-

cza, że: 

a) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 

b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, 

c) zapoznał się z Regulaminem i świadomie zobowiązuje się go przestrzegać, 

d) Pracodawca jest uprawniony do podawania informacji dotyczących propozycji 

pracy, 

e) Uczeń podaje zgodnie ze stanem faktycznym wszystkie dane związane 

z deklaracją podjęcia pracy propozycji, a w szczególności dane dotyczące posiada-

nych umiejętności i kompetencji, 

V. Zakres odpowiedzialności WSMiP 
Usługodawca ma prawo do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu usług Serwisu, 

jeżeli jest to spowodowane: 

1. Realizacją napraw, rozbudową, modyfikacją lub konserwacją sprzętu lub opro-

gramowania. 

2. Sytuacjami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa). 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wynikających z tytułu utraconych ko-

rzyści poniesionych przez Użytkowników  lub osoby trzecie w związku 

z funkcjonowaniem Serwisu WSMiP. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wynikających z wprowadzenia przez 

Użytkowników danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działa-

niami lub zaniechaniem Użytkowników, wynikających z podania niepełnych lub 

nieprawdziwych danych. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wyko-

nywanie świadczeń, wynikających z działania osób trzecich (m.in. dostawcy energii, 

administratorzy usług telekomunikacyjnych, administratorzy łączy telekomunika-

cyjnych). 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub prze-

jęcie  przez osoby trzecie jego Hasła i Loginu. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkowników w sy-

tuacji, jeżeli obowiązek udostępnienia danych uprawnionym osobom wynika z obo-

wiązujących przepisów prawa związanych ze świadczeniem przedmiotowej usługi. 



96 3.5. Zabezpieczenie danych w podsystemie informatycznym 

 
Usługodawca oświadcza, że jedynym i wyłącznym źródłem zobowiązań Usługo-

dawcy jest Regulamin oraz przepisy prawa dotyczące świadczenia przedmiotowej 

usługi.  

VI. Uwagi i wnioski  
1. Usługobiorcy mają prawo składać uwagi i wnioski w sprawach dotyczących 

świadczonych w ramach Serwisu usług. 

2. Uwagi i wnioski zgłaszane przez Usługobiorców będą rozpatrywane przez Usłu-

godawcę. 

3. Rozpatrywane będą uwagi i wnioski mające charakter merytoryczny i związane 

z funkcjonalnością Serwisu. 

4. Rozpatrywane będą uwagi i wnioski zawierające następujące dane: 

a) jednoznaczny i rzeczowy opis przedmiotu uwagi bądź wniosku, 

b) jednoznaczne i umożliwiające komunikowanie się z Usługobiorcą dane (nazwi-

sko, imię, e-mail) 

c) potwierdzenie umożliwiające weryfikację uwagi i wniosku (widok strony, regula-

cję prawne, rzeczowy opis sytuacji wpływającej na zasadność uwag bądź wnio-

sków). 

4. Uwagi i wnioski nieposiadające charakteru merytorycznego, niezawierające po-

wyższych danych oraz niedotyczące przedmiotowego Serwisu nie będą rozpatrywa-

ne. 

5. Uwagi i wnioski można zgłaszać na adres e-mail: praca@praca.awt.put.poznan.pl, 

tytułując wiadomość: „Uwagi i wnioski”. 

6. Uwzględniając społeczny charakter Serwisu oraz cel jego funkcjonowania Usłu-

godawca dołoży starań, aby Uwagi i wnioski były rozpatrzone w jak najkrótszym 

terminie. W ciągu 21 dni od zgłoszenia uwag i wniosków przez Usługobiorcę 

otrzyma on odpowiedź na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

VIII. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.03.2011. 

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regula-

minu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu 

w Serwisie WSMiP. 

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę drogą elektro-

niczną. 

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2,  Usługobiorca ma prawo rozwiązać 

umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w 7 dni po otrzymaniu informacji 

o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, to przyjmuje się, że Usługobiorca za-

akceptował zmieniony Regulamin. 

5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają pra-

wu polskiemu. 
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6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług 

drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy usta-

wy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, 

kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Ważna informacja dla użytkowników systemu WSMiP 

Polityka bezpieczeństwa danych WSMiP 

Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. art. 39a o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) – zwana dalej ustawą. 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwiet-

nia 2004 r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warun-

ków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 

i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 

nr 100 poz. 1024) – zwane dalej Rozporządzeniem. 

3. Regulamin Wielkopolskiego Systemu Monitorowania i Prognozowania – zwany 

dalej Reuglaminem. 

Definicje 
Na potrzeby niniejszej polityki bezpieczeństwa danych WSMiP na zasadzie Art. 7 
ustawy przyjęto poniższe definicje: 
― przetwarzanie danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywa-

ne na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które 

wykonuje się w systemach informatycznych, 

― systemi informatyczny – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą 

urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi progra-

mowych zastosowanych w celu przetwarzania danych, 

― zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – rozumie się przez 

to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyj-

nych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarza-

niem. 

Prywatność i poufność danych WSMiP 
1. Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania zapewnia zachowanie 

selektywności dostępu do danych stanowiących zbiór danych konkretnego podmio-

tu, tj. Ucznia, Pracodawcy, Szkoły oraz zabezpiecza te dane przed dostępem osób 

nieuprawnionych, zniszczeniem danych, ich uszkodzeniem lub utratą. System reje-

struje również historię zmian w danych oraz autorów tych zmian. Dostęp 

do danych osobowych zawartych w systemie WSMiP jest możliwy przez Internet 

wyłącznie poprzez połączenia szyfrowane. 
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2. Podane przez użytkowników dane osobowe WSMiP zbiera i przetwarza zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności  art. 31 ust. 1 ustawy oraz 

zgodnie z polityką prywatności zawartą w regulaminie korzystania z systemu. 

3. WSMiP przetwarza dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 

w Regulaminie oraz podejmuje środki zabezpieczające zbiór danych i spełnia wy-

magania określone w Rozporządzeniu, umożliwiając między innymi kontrolowanie 

przez program wymagań dotyczących haseł użytkowników poprzez możliwość 

zdefiniowania liczby i rodzaju znaków w haśle oraz automatycznego wymuszania 

terminu zmiany hasła. 

4. Użytkownikom nieujawniane są dane osobowe innych użytkowników. Chęć na-

wiązania kontaktu przez użytkowników  jedynie w przypadkach przewidzianych 

w Regulaminie powoduje, za uprzednią zgodą osoby której dane dotyczą, jedynie 

 ujawnienie e-maila kontaktowego. 

5. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczą-

cych innych użytkowników, które otrzymał w związku z korzystaniem z WSMiP, 

chyba że uzyskał uprzednią zgodę od użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzy-

mane z WSMiP informacje użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach 

związanych z nawiązaniem stosunku pracy. 

6. Przetwarzanie danych odbywa się tylko za pomocą metod statystycznych, a pu-

blikowane wyniki nie umożliwiają identyfikacji osób. 

7. W przypadku danych osobowych, Użytkownikowi i Usługobiorcy  przysługuje 

prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyj-

nym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany. 

8. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zaakceptowanie Regulaminu jest jed-

nocześnie wyrażeniem woli korzystania z systemu i zgody na przestrzeganie Regu-

laminu. 

9. Dostawca systemu WSMiP  nie przejmuje kompetencji żadnego z podmiotów 

i instytucji dotyczących definiowania, zarządzania i oceniania umiejętności oraz 

możliwości logowania się. 

10. Według Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych WSMiP stano-

wi zbiór danych, w tym danych osobowych o Uczniach, a Użytkownicy, którzy 

określają w takiej formie umiejętności posiadane i poszukiwane, są – zgodnie 

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r. nr 101, poz. 926 ze zm.) – administratorami tych zbiorów danych. 

Struktura zbiorów danych przedstawiona za pomocą schematu tabeli klas. 

Politykę bezpieczeństwa dotyczącą spełnienia wymagań technicznych zabezpieczeń 

oraz lokalizacji urządzeń wynikających z Rozporządzenia, w szczególności zapew-

nienia warunków technicznych przechowywania danych oraz zabezpieczeń tech-

nicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności 

i rozliczalności przetwarzanych danych, dokumentuje i zapewnia firma hostująca 

serwery i administrująca nimi.  

 



  

Rozdział 4 

Obsługa aplikacji 

4.1. Przeznaczenie modułów w aplikacji podsystemu 

informatycznego 

Współczesne systemy informatyczne stawiają przed twórcami coraz większe wyma-

gania. Standardem stało się, że są one przyjazne w użytkowaniu i pozwalają na dos-

tęp z poziomu przeglądarki internetowej. Moduły opracowane w WSMiP zostały 

stworzone właśnie w oparciu o takie założenia.  

W niniejszym rozdziale omówione są szczegółowo elementy składowe podsystemu 

informatycznego, tj. aplikacje internetowe systemu. Aplikacje internetowe stanowią 

oddzielne moduły grup docelowych systemu. W kolejnych podrozdziałach, wyko-

rzystując widoki ekranów, szczegółowo omówiono funkcjonalności poszczegól-

nych grup.  

Najliczniejszą grupą docelową korzystającą z WSMiP są uczniowie i pracodawcy. 

Opis modułów do nich adresowanych przedstawiono w podrozdziale 4.2 oraz 4.3. 

Dane wprowadzane przez uczniów i pracodawców stanowią podstawę badań 

i analiz w oparciu, u które opracowywane są raporty i prognozy. Moduł ucznia 

i pracodawcy stanowią innowacyjne rozwiązanie dające wymierne korzyści, nato-

miast w WSMiP stanowią element będący narzędziem podsystemu informatyczne-

go. 

Na podstawie danych uzyskanych od uczniów i pracodawców opracowywane są 

raporty oraz prognozy, wykonywane w module analitycznym. Moduł analityczny 

obsługuje następujące grupy użytkowników: Dyrektor szkoły, Instytucja, Badacz 

oraz Administrator. W podrozdziale 4.4 zostaną opisane poszczególne funkcjonal-

ności realizowane w ramach wymienionych aplikacji. 

Lepszemu zobrazowaniu miejsca poszczególnych grup docelowych w projekcie 

posłużyć może model przepływu informacji w podsystemie informatycznym (rys. 4. 

1) oraz schemat charakteryzujący poszczególne grupy docelowe WSMiP (rys. 4.2).  

Każda z tych grup odgrywa inną rolę w systemie. Ze względu na swe role, korzysta-

jący z systemu mogą tworzyć raporty i prognozy stosując przydzielony zakres 

uprawnień. Uczniowie i pracodawcy korzystają z funkcjonalności raportowania 

danych na bieżąco podczas oglądania widoków dopasowania profilu i oferty pracy 

oraz wywołując generowanie raportu z zestawu dostępnego w menu bocznym stro-

ny systemu. 
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Rys. 4.1. Przepływ informacji w Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania 

Każdy z aktorów42 uzyskuje zakres uprawnień zgodnych z jego potrzebami. Podej-

ście to, zapewnia uzyskanie zaplanowanej funkcjonalności systemu oraz zabezpie-

cza dane przed niepowołanym dostępem. 

Dostęp do analiz i prognoz „Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozo-

wania”, opiera się na systemie zarządzania treścią CMS43 (ang. Content Management 

System). Jest to zestaw aplikacji internetowych pozwalających na realizację podsta-

wowych funkcjonalności analiz i prognozowania przez operowanie na danych zapi-

sanych w bazie, bez konieczności zagłębiania się w ich strukturę. Moduł oparty jest 

o interfejs zawierający formularze pozwalające poprzez stronę WWW na tworzenie 

widoków, definiowanie i generowanie różnego rodzaju raportów44 i prognoz45. 

System zarządzania treścią umożliwia także administrowanie użytkownikami i pra-

wami dostępu do systemu. 

                                                      
42 W opracowaniu oprócz terminologii grup stosowanych w projekcie (użytkownicy, odbiorcy) stoso-
wane jest również nazewnictwo informatyczne, osoby korzystające z systemu nazywane są również  
„aktorami” - przyjmując terminologię zgodną ze zunifikowanym językiem modelowania UML (ang. 
Unified Modeling Language) stosowanym do modelowania systemów informatycznych.  
43 Szczegółowo zaprezentowano w Sosna Ł., Profesjonalny system CMS, Wydawnictwo Nakom, Poznań 
2007, oraz Howil W., CMS praktyczne projekty, poznaj systemy zarządzania treścią witryny WWW w praktyce, 

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007. 
44 Tabelaryczne zestawienie zawierające zdefiniowany szczegółowo przekrój danych pochodzących 

z WSMiP. Dane z raportu można przedstawić na wykresie. 
45 Przewidywanie wartości pewnych zjawisk w WSMiP (np. liczba ofert pracy) na podstawie zgroma-

dzonych danych historycznych. 



  

 
 

Rys. 4.2. Aktorzy występujący w „Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania” 
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Podsumowując charakterystykę korzystających z systemu, zaznaczyć należy, że pod-

miotową grupę w systemie stanowią uczniowie szkół zawodowych oraz pracodaw-

cy. Innowacyjnym rozwiązaniem przyjętym w systemie jest operowanie na umie-

jętnościach (lub szerzej na kompetencjach) posiadanych przez uczniów 

i poszukiwanych przez pracodawców. Dzięki takiemu ujęciu, każdy z tych użyt-

kowników zaspokaja własne potrzeby. W zakresie potrzeb uczniów  znalezienie 

praktyk, staży lub innej formy zatrudnienia, a w z zakresie potrzeb pracodawcy leży 

znalezienie stażysty, praktykanta lub innego pracownika. WSMiP zaspokaja także 

potrzeby informacyjne o aktualnym stanie rynku pracy i potencjale uczniów 

i absolwentów szkół zawodowych. Jednocześnie uzyskano efekt synergii polegający 

na pojawieniu się dodatkowych funkcjonalności, takich jak; samoocena, określenie 

własnych potrzeb i możliwości, zaplanowanie dalszego postępowania, analizowanie 

i prognozowanie. Tego typu rozwiązanie stanowić może wsparcie dla rozwoju 

przedsiębiorczości wśród absolwentów szkół zawodowych46.  

Uczniowie, jak i pracodawcy, w chwili określania własnego profilu dokonują analizy 

i przypisania umiejętności (kompetencji) do możliwości i potrzeb uczniów 

i pracodawców. Efektem jest natychmiastowy wgląd w aktualną relację tych kompe-

tencji z rynkiem pracy poprzez wygenerowanie przez system raportu (w widoku 

korzystającego z systemu) dopasowania oferty do potrzeb lub możliwości ich za-

spokojenia. Dopasowanie to ukazane jest w zestawieniu liczebności ofert oraz 

wskaźników ich dopasowania. 

4.2. Moduł ucznia 

Uczniowie wraz z pracodawcami stanowią w WSMiP grupę odbiorców systemu, 

a jednocześnie kluczowe źródło informacji o zawodach, kompetencjach i umiejęt-

nościach, które pojawią się na rynku pracy. Od ilości i jakości danych wprowadza-

nych przez uczniów w dużym stopniu zależy sprawność funkcjonowania podsyste-

mu monitorowania i prognozowania.  

Rejestracja ucznia 
Uczeń, podobnie jak w przypadku innych grup docelowych projektu, po wejściu 

na stronę https://praca.awt.put.poznan.pl (adres systemu na okres realizacji projek-

tu) ma możliwość rejestracji (rys. 4.3)47.  

                                                      
46 Pacholski L., Macroergonomic paradox of entrepreneurship and economic renewal. [in:] Ergonomics for the new 

millennium (vol. 2, s. 185-188). Santa Monica, CA: Human Factors and Ergonomics Society, 2000. 
47 Wszystkie treści na widokach przedstawiających ekrany zawierają dane testowe. Ilustrują one moż-

liwości funkcjonalne systemu i nie pochodzą od rzeczywistych użytkowników.  
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Rys. 4.3. Okno wyboru linka do rejestracji ucznia. 

Rejestracja ma na celu umożliwienie przystąpienia do systemu. Uczeń rejestruje się 

przy użyciu kodu jednokrotnego użycia otrzymanego od dyrektora swojej szkoły 

(np. za pośrednictwem nauczyciela – opiekuna WSMiP w danej szkole). 

Rejestracja jest możliwa z poziomu strony głównej systemu, na której oprócz for-

mularza logowania jest także link do zarejestrowania się w systemie w roli ucznia. 

 
Rys. 4.4. Okno rejestracji ucznia 

Po kliknięciu linka rejestracji ucznia (rys. 4.3) otwiera się formularz rejestracyjny 

zawierający (rys. 4.4): 

― Kod jednorazowy – pole tekstowe do wprowadzenia jednorazowego kodu 

dystrybuowanego przez dyrektora szkoły lub nauczyciela – opiekuna, 

― E-mail – pole tekstowe do wprowadzenia adresu e-mail ucznia rejestrującego 

się do systemu. E-mail musi być w systemie unikatowy, tzn. że nie jest możliwe 

zarejestrowanie w systemie adresu e-mail już wcześniej podanego (w przypadku 

zapomnienia hasła dostępna jest opcja przypomnienia hasła na podany przy re-

jestracji adres e-mail), 

― Hasło – pole tekstowe do wprowadzenia wymyślonego przez użytkownika 

hasła, 
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― Powtórz hasło – pole tekstowe do powtórzenia wymyślonego przez użytkow-

nika hasła muszą być identyczne, żeby można było pomyślnie przejść przez 

proces rejestracji, 

― Anuluj – przycisk ekranowy do anulowania wprowadzonych danych po kliknię-

ciu otwiera się ponownie strona główna systemu, a kod rejestracyjny pozostaje 

aktywny (możliwy do powtórnego wykorzystania), 

― Siła hasła – wskaźnik oceniający siłę wprowadzonego hasła. 

Na stronie rejestracyjnej należy zapoznać się z regulaminem serwisu, a jego akcep-

tacja warunkuje możliwość korzystania z systemu. Po wybraniu pola „Załóż konto” 

pojawi się informacja potwierdzająca rejestrację (rys 4.5), a jednocześnie na wska-

zany podczas rejestracji adres e-mail system automatycznie wyśle wiadomość po-

twierdzającą rejestrację z linkiem, umożliwiającym pierwsze logowanie na stronie 

WSMiP.  

 
Rys. 4.5. Potwierdzenie rejestracji ucznia 

Wprowadzając na stronie startowej systemu (rys. 4.3) zgłoszony przy rejestracji 

login/e-mail oraz hasło, po wybraniu pola „Zaloguj” następuje wejście do profilu 

ucznia.  

Edycja profilu ucznia 
Pierwszą czynnością, jaką musi wykonać uczeń po wejściu do systemu jest opisanie 

swojego profilu, który w pierwszym kroku zawiera (rys. 4.6):  

― Imię,  

― Nazwisko,  

― Kod pocztowy, 

― Miejscowość  

― Datę urodzenia,  

― Maksymalny dystans do pracy,  

― Płeć.  
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Wszystkie dane sensytywne nie są dostępne w podglądzie oferty, którą zgłasza 

uczeń. Dane osobowe, które wprowadzane są przez uczniów nie mają wpływu 

na ocenę aplikacji, np. nie jest widoczna płeć. Jedynym sposobem kontaktu jest 

adres e-mailowy podany przez ucznia, ale jego ujawnienie następuje dopiero po do-

browolnym i świadomym zaaprobowaniu oferty, na którą uczeń odpowiada albo, 

którą złożył pracodawca.  

 
Rys. 4.6. Edycja i wprowadzanie danych ucznia – dane podstawowe 

W ramach własnej charakterystyki, uczeń wprowadza również nazwy szkół oraz 

okresy, w których do nich uczęszczał (rys. 4.7).  

Najważniejszy zakres danych dotyczy umiejętności posiadanych przez ucznia, które 

mogą być związane z jednym bądź wieloma zawodami. W oknie „Potrafię” uczeń 

w pierwszej kolejności wybiera zawód, w ramach którego się kształci i spośród 

umiejętności przypisanych do tego zawodu wybiera umiejętności, które posiada. 

Uczeń ma również możliwość wyboru umiejętności przypisanych innym zawodom. 

Połączenie umiejętności pochodzących z różnych zawodów jest rozwiązaniem in-

nowacyjnym i bardzo praktycznym ze względu na potrzeby rynku pracy, co po-

twierdzają badania fokusowe realizowane w projekcie, opisane w rozdziale 2. 

W ramach opisu profilu ucznia aby tego dokonać, należy wpisać w okno „Wyszukaj 

zawód” pierwsze litery zawodu lub w polu „Wyszukaj umiejętności z innych zawo-

dów” pierwsze litery umiejętności (rys. 4.8). W bazie danych aplikacji internetowej 

WSMiP zestawione są zawody aktualnie nauczane na terenie Wielkopolski oraz 

powiązane z nimi umiejętności, wynikające z opracowanych przez MEN (Minister-
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stwo Edukacji Narodowej) podstaw programowych kształcenia w zawodach48. 

Uczeń oprócz wyboru, jaką umiejętność zdobył, musi również zadeklarować, 

na skali od 1 do 5, w jakim stopniu ma tę umiejętność. Jest również możliwość 

samodzielnego wprowadzenia dowolnej umiejętności, która zostanie wpisana 

do profilu ucznia, a po ocenie przez administratora treści systemu może zostać 

dodana do bazy umiejętności w systemie. 

 
Rys. 4.7. Edycja i wprowadzanie danych ucznia – wykształcenie 

 

 
Rys. 4.8. Edycja i wprowadzanie danych ucznia – zawód i umiejętności zawodowe 

Oprócz wprowadzenia umiejętności zawodowych, z jednego bądź kilku zawodów, 

uczeń wprowadza również umiejętności, jakie zdobył z obszaru pozazawodowego 

                                                      
48 Przykładowo: podstawy programowe kształcenia w zawodzie – technik elektronik zawiera: „Rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach”. Dziennik Ustaw nr 141 z 8 lipca 2011. 
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(umiejętności pozostałe), w tym przypadku ma możliwość dopisania umiejętności 

nieznajdujących się na liście (rys. 4.9). Możliwość wpisania przez ucznia 

do zgłaszanej aplikacji wielu umiejętności przypisanych do różnych zawodów po-

zwala na identyfikację nowych wiązek kompetencji poszukiwanych na rynku pracy, 

co może być sygnałem kształtowania się nowych zawodów. Opcję wyboru umiejęt-

ności spośród różnych zawodów mają również przedsiębiorcy w trakcie tworzenia 

ofert pracy. Takie rozwiązanie pozwala na znalezienie kandydata najbardziej dopa-

sowanego do poszukiwanego miejsca pracy (patrz podrozdz. 4.3).  

 

 
Rys. 4.9. Edycja i wprowadzanie danych ucznia – umiejętności pozostałe 

 

 
Rys. 4.10. Edycja i wprowadzanie danych ucznia – posiadane certyfikaty 
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Oprócz zapisania informacji o ukończonych szkołach i posiadanych umiejętno-

ściach (zawodowych i pozazawodowych) uczeń ma możliwość wprowadzenia in-

formacji o posiadanych certyfikatach (rys. 4.10), o ukończonych kursach (rys. 4.11) 

oraz wykorzystania zakładki na wpisanie informacji dodatkowych (rys. 4.12), 

w których jest możliwość „pochwalenia się” osiągnięciami, mogącymi przekonać 

przyszłego pracodawcę do wyboru ucznia na konkretne stanowisko pracy.  

 

 
Rys. 4.11. Edycja i wprowadzanie danych ucznia – ukończone kursy 

 

 
Rys. 4.12. Edycja i wprowadzanie danych ucznia – dodatkowe informacje 

Przegląd ofert pracy 
Po wprowadzeniu i zaakceptowaniu wszystkich informacji dotyczących wykształce-

nia zostaje wyedytowane okno zawierające oferty pracy (rys. 4.13). Zestawienie 

ofert pracy zawierają pola „Zgodność wymaganych umiejętności z posiadanymi” 

oraz „Obszar poszukiwań miejsca pracy” pozwalającye na filtrowanie edytowanych 

danych. 
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Rys. 4.13. Edycja ofert pracy 

Lista ofert posiada również następujące (możliwe do posortowania) parametry: 

― Stanowisko – nazwa funkcji realizowanych dla poszukiwanego miejsca pracy,  

― Miejsce pracy – nazwa miejscowości, gdzie będzie wykonywana praca,  

― Firma – nazwa przedsiębiorstwa poszukującego pracownika (nazwa nie jest 

ujawniana automatycznie, będzie ujawniona, jeżeli taką wolę wyrazi pracodaw-

ca),  

― Typ zatrudnienia – forma stosunku pracy związana z rodzajem podpisanej 

umowy, np.: praca, praktyka, staż, 

― Stopień zgodności umiejętności z oczekiwaniami pracodawców – wskaźnik, 

który pokazuje procentowy stopień dopasowania umiejętności posiadanych 

przez ucznia do umiejętności poszukiwanych przez pracodawcę, z uwzględ-

nieniem poziomu posiadanych umiejętności, 

― Liczba zgodności – liczba umiejętności ucznia spełniających oczekiwania pra-

codawcy do liczby wszystkich poszukiwanych umiejętności, wskazanych w o-

fercie pracy,  

― Liczba wiadomości od firmy – liczba wszystkich wiadomości e-mail dotychczas 

wysłanych przez przedsiębiorstwo do ucznia, związanych również z innymi 

wcześniejszymi ofertami,  

― Liczba wiadomości do firmy – liczba wszystkich wiadomości e-mail wysłanych 

przez ucznia do przedsiębiorstwa, związanych również z innymi wcześniejszymi 

ofertami. 
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Możliwe jest dokonanie podglądu poszczególnych ofert (rys. 4.14 – 4.16) 

z możliwością wydruku do pliku .pdf oraz wysłania listu e-mail z propozycją nawią-

zania kontaktu w sprawie pracy, praktyk lub staży.  

 
Rys. 4.14. Podgląd oferty – szczegóły ofert 

W ramach podglądu oferty uczeń uzyska następujące informacje: 

― Identyfikator – istnieje możliwość wprowadzenia przez pracodawcę unikatowe-

go numeru dla oferty pracy, 

― Ważna Od – data początku aktualności oferty pracy, 

― Ważna Do – data końca aktualności oferty pracy, 

― Stanowisko pracy – nazwa funkcji realizowanych dla poszukiwanego miejsca 

pracy, 

― Zakres obowiązków – syntetyczny opis zadań do realizacji dla poszukiwanego 

miejsca pracy,  

― Miejsce pracy – nazwa miejscowości, gdzie będzie wykonywana praca,  

― Data rozpoczęcia pracy – data dzienna rozpoczęcia pracy, 

― Typ zatrudnienia – forma stosunku pracy związana z rodzajem podpisanej 

umowy (uwzględniono również staże i praktyki), 

― Wymiar etatu – wymiar czasu pracy dla zawartej umowy,  

― Liczba ofert – liczba miejsc pracy (staży lub praktyk),  

― Wynagrodzenie brutto min. – minimalna wysokość płacy brutto,  
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― Wynagrodzenie brutto max. – maksymalna wysokość płacy brutto,  

― Dokumenty wymagane – lista dokumentów niezbędnych do nawiązania sto-

sunku pracy, 

― Zmianowość – określenie rozkładu godzinowego pracy. 

― Miejscowość – nazwa miejscowości, w której jest siedziba pracodawcy. 

 
Rys. 4.15. Podgląd oferty – wymagane umiejętności zawodowe  

wskazane w ofercie pracodawcy 

Podgląd oferty zawiera również opis umiejętności zawodowych i umiejętności do-

datkowych (pozazawodowych) z oceną, w jakim stopniu dana umiejętność ma być 

opanowana przez kandydata do pracy. 

Kolejne wejścia do systemu przez ucznia nie będą wymagały rejestracji, jedynie 

zalogowania poprzez wprowadzenie loginu i hasła. System automatycznie na pod-

stawie loginu rozpoznaje profil logującej się osoby. W odróżnieniu od pierwszego 

logowania po rejestracji, każde następne będzie rozpoczynało się widokiem zawie-

rającym wylistowane „Wiadomości zainicjowane przez pracodawcę lub przez Cie-

bie, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi” (rys. 4.17). System daje możliwość 

edycji oferty i nawiązania kontaktu przez wysłanie e-maila potwierdzającego zainte-

resowanie ofertą. 
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Rys. 4.16. Podgląd oferty – wymagane umiejętności dodatkowe (pozazawodowe) 

 

 
Rys. 4.17. Wiadomości zainicjowane przez pracodawcę lub przez ucznia, na które nie udzielono 

jeszcze odpowiedzi 

W ramach edycji wiadomości, oprócz przeglądania wiadomości zainicjowanych 

przez pracodawców, możliwe są: edycja wiadomości nieprzeczytanych, przegląd 

listy własnych oraz przegląd wykazów „Poszukiwane umiejętności w twoim zawo-

dzie” (rys. 4.18) i „Poszukiwane umiejętności dodatkowe” (rys. 4.19).  
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Rys. 4.19. Poszukiwane umiejętności dodatkowe w zawodzie deklarowanym przez ucznia 

Uczeń ma również możliwość edycji „Mapy zawodów”. Jest to rozkład geograficz-

ny podaży zawodów i popytu na nie (rys. 4.20). Zestawienie danych może być zo-

brazowane tabelą krzyżową, wykresem słupkowym lub wykresem kołowym, jednak 

ze względu na dużą liczbę informacji najbardziej wskazana jest wizualizacja za po-

mocą tabeli krzyżowej.  

 
Rys. 4.20. Mapa zawodów 

4.3. Moduł pracodawcy 

Pracodawcy w WSMiP stanowią, obok uczniów, podstawową grupę odbiorców 

systemu, którzy jednocześnie dostarczają oni podstawowych informacji na temat 
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podaży pracy na wielkopolskim rynku. Publikując oferty pracy, a więc korzystając 

z podstawowej, z punktu widzenia pracodawcy, funkcjonalności WSMiP, dostarcza 

jednocześnie danych, które łącznie z ofertami pracy innych pracodawców, stają się 

podstawą do badania globalnej podaży nowych stanowisk pracy w regionie oraz 

analizy popytu pracodawców na kompetencje.  

Rejestracja pracodawcy 
Rejestracja ma na celu umożliwienie przystąpienia do systemu. Pracodawca rejestru-

je się przy użyciu swoich danych NIP i REGON potwierdzonych e-mailem. 

Rejestracja jest możliwa z poziomu strony głównej systemu, na której oprócz for-

mularza logowania jest także link do zarejestrowania się w systemie w roli praco-

dawcy (rys. 4.21)49. 

 
Rys. 4.21. Rejestracja Pracodawcy 

Po kliknięciu linka rejestracji pracodawcy otwiera się formularz rejestracyjny (rys. 

4.22) zawierający:  

― NIP – pole tekstowe do wprowadzenia numeru NIP przedsiębiorstwa, 

― REGON – pole tekstowe do wprowadzenia numeru REGON przedsiębior-

stwa, 

― e-mail – pole tekstowe do wprowadzenia adresu e-mail pracodawcy rejestrują-

cego się do systemu. E-mail musi być w systemie unikatowy, tzn., że nie jest 

możliwe zarejestrowanie w systemie e-maila już wcześniej podanego (w przy-

padku zapomnienia hasła dostępna jest opcja przypomnienia hasła), 

― Hasło – pole tekstowe do wprowadzenia wymyślonego przez pracodawcę ha-

sła, 

― Powtórz hasło - pole tekstowe do powtórzenia wymyślonego przez pracodawcę 

hasła hasła muszą być identyczne, żeby można było pomyślnie przejść przez 

proces rejestracji, 

― Zapisz – przycisk ekranowy do zatwierdzenia wprowadzonych danych, 

― Anuluj – przycisk ekranowy do anulowania wprowadzonych danych po kliknię-

ciu otwiera się ponownie strona główna systemu, 

― Siła hasła – wskaźnik oceniający siłę wprowadzonego hasła. 

                                                      
49 Wszystkie treści na widokach przedstawiających ekrany zawierają dane testowe. Ilustrują one możli-

wości funkcjonalne systemu i nie pochodzą od rzeczywistych użytkowników. 
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Rys. 4.22. Rejestracja Pracodawcy 

Wszystkie pola tekstowe wymagają wypełnienia. Do każdego z pól zastosowano 

dymek z jednoznaczną informacją o jego przeznaczeniu i formacie danych. Po za-

twierdzeniu przyciskiem Zapisz, system wyświetla komunikat informujący praco-

dawcę o wysłaniu na podany adres e-mail linku aktywacyjnego i o konieczności 

kliknięcia tego linka w celu dokończenia procesu rejestracji (rys. 4.23). 

 
Rys. 4.23. Rejestracja Pracodawcy 

Następnie system wysyła wiadomość e-mail i oczekuje na kliknięcie linka. 
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Po kliknięciu linka przez pracodawcę, system wyświetla komunikat o dokończonym 

procesie rejestracji, informując jednocześnie o możliwości zalogowania się do sys-

temu, oferując link do strony logowania. 

 
Rys. 4.24. Rejestracja Pracodawcy 

Logowanie pracodawcy 
Każdorazowo, w celu skorzystania z WSMiP, pracodawca musi się zalogować 

i w tym celu korzysta z formularza logowania. Formularz logowania jest dostępny 

z poziomu strony głównej systemu i zawiera: 

― Login (lub e-mail) – pole tekstowe do wprowadzenia loginu pracodawcy, czyli 

jego adresu e-mail, 

― Hasło – pole tekstowe do wprowadzenia hasła wymyślonego przez pracodaw-

cę, 

― Zaloguj – przycisk ekranowy służący do zatwierdzenia powyższych danych 

i zalogowania się do systemu (zamiennie można użyć klawisza enter po wpro-

wadzeniu hasła). 

 
Rys. 4.25. Logowanie Pracodawcy 

Po wpisaniu poprawnych danych pracodawca uzyskuje dostęp do swojego konta 

w systemie. 

Edycja profilu pracodawcy zawiera (rys. 4.26): 

― Nazwa – pole tekstowe do wprowadzenia nazwy przedsiębiorstwa, 

― Nazwa skrócona – pole tekstowe do skróconej nazwy przedsiębiorstwa, 
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― Imię i Nazwisko – pole tekstowe do wprowadzenia osoby kontaktowej 

z przedsiębiorstwa, 

― Adres główny – miejscowość – pole tekstowe do wprowadzenia miejscowości 

przedsiębiorstwa, 

― Adres główny – ulica – pole tekstowe do wprowadzenia adresu przedsiębior-

stwa, 

― Adres główny – kod pocztowy – pole tekstowe do wprowadzenia kodu pocz-

towego przedsiębiorstwa, 

― Branża – lista wyboru do wprowadzenia branży przedsiębiorstwa; wartość do-

myślna powinna być pusta, 

― Rok założenia – pole tekstowe do wprowadzenia roku założenia przedsiębior-

stwa, 

― Udział kapitału polskiego – pole tekstowe do wprowadzenia procentowego 

udziału kapitału polskiego w przedsiębiorstwie; po wpisaniu powinno nastąpić 

samoczynne uzupełnienie kapitału zagranicznego, jako różnica do 100%, 

― Udział kapitału zagranicznego – pole tekstowe do wprowadzenia procentowe-

go udziału kapitału zagranicznego w przedsiębiorstwie; po wpisaniu powinno 

nastąpić samoczynne uzupełnienie kapitału polskiego, jako różnica do 100%, 

― Wielkość przedsiębiorstwa – lista wyboru wielkości przedsiębiorstwa (mikro, 

małe, średnie, duże), 

― Telefon – pole tekstowe do wprowadzenia numeru telefonu przedsiębiorstwa. 

 
Rys. 4.26. Edycja profilu Pracodawcy 
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Pola wymagane są wyróżnione gwiazdką. 

Poniżej formularza znajdują się dwa przyciski ekranowe: 

― Zapisz – kliknięcie zamyka formularz i zapisuje dane, 

― Anuluj – kliknięcie kończy edycję profilu i anuluje wprowadzone dane. 

Dodawanie oferty 
W profilu Pracodawca po Rejestracji możliwe jest wprowadzenie przez pracodawcę 

oferty pracy, następuje to w czterech krokach, po wyborze formularza Dodawanie 

oferty pracy. Pierwszy krok realizowany jest na formularzu Dane podstawowe, 

który zawiera następujące pola (rys. 4.27): 

 

― Identyfikator – nadawany automatycznie, alfanumeryczny kod identyfikujący 

jednoznacznie ofertę, 

― Ważna Od – pole z wyborem daty z podpowiedzią w formie kalendarza – 

dzienna data początku aktualności oferty pracy, 

― Ważna Do – pole z wyborem daty z podpowiedzią w formie kalendarza – 

dzienna data końca aktualności oferty pracy, 

― Stanowisko pracy – nazwa stanowiska pracy, 

― Zakres obowiązków – konkretne zadania do realizacji przez pracownika łącznie 

z zakresem obowiązków, 

― Miejsce pracy – miejscowość, w której będzie wykonywana praca, 

― Data rozpoczęcia pracy – pole z wyborem daty rozpoczęcia pracy 

z podpowiedzią w formie kalendarza, 

― Typ zatrudnienia – forma stosunku pracy związana z rodzajem podpisanej 

umowy (uwzględniono również praktyki i staże), 

― Wymiar etatu – czas pracy w ramach umowy, 

― Nazwisko kontaktowe – osoba odpowiedzialna za opracowanie oferty i kontakt 

z pracobiorcą, 

― Telefon kontaktowy – telefon do osoby odpowiedzialnej za opracowanie oferty 

i prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, 

― E-mail kontaktowy – e-mail do osoby odpowiedzialnej za opracowanie oferty 

i prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, 

― Liczba stanowisk pracy – liczba poszukiwanych jednorodnych stanowisk pracy, 

― Zmianowość – określenie, czy praca będzie realizowana w zmianowo. 

Pod formularzem znajduje się przycisk przejścia do następnego kroku. 
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4.27. Dodanie oferty – krok 1, wprowadzenie podstawowych danych 

Kolejnym krokiem jest dodanie wymaganych umiejętności zawodowych. Wybiera 

się spośród umiejętności uporządkowanych w hierarchicznej strukturze: 

― zawód, 

― kompetencje, 

― umiejętności. 

Pokazano to na rysunku (rys. 4.28). 

 
4.28. Dodanie oferty – krok 2, określenie wymaganych umiejętności  

(fragment większego ekranu) 
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Można także użyć narzędzia do wyszukania pożądanej umiejętności, wpisując wła-

ściwą frazę w pole „Szukaj”. Można dokonać wyboru jednego zawodu lub więcej 

i w ramach każdego zawodu wybrać poszukiwane umiejętności. 

Następny, trzeci krok tworzenia oferty pozwala określić ważność i oczekiwany po-

ziom poszczególnych umiejętności (rys. 4.29). 

Względną ważność określa się w skali trzystopniowej, od 1 – najmniej ważna do 3 –

 najważniejsza. Domyślnie wyświetlany jest poziom 0, dopiero po zmianie poziomu 

ważności, zgodnie z podpowiedzią systemu, na wartość z zakresu 1-3, można okre-

ślić pożądany poziom umiejętności. Pole wyboru ważność uszczegóławia poziom 

znajomości danej umiejętności o stopień występowania, dla pracodawcy dana umie-

jętność może być bardzo ważna, ale uczeń ma ją mieć w minimalnym zakresie, po-

nieważ pracodawca może chcieć, aby pracownik nie posiadał np. złych nawyków. 

Pole ważności zostało wprowadzone na wyraźne zapotrzebowanie odbiorców sys-

temu. Poziom umiejętności określa się w skali 1-5: 

1 – słabo, 

2 – przeciętnie, 

3 – dostatecznie, 

4 – dobrze, 

5 – bardzo dobrze. 

 
4.29. Dodanie oferty – krok 3, ocena umiejętności zawodowych 
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Ponadto, w kroku 4 pracodawca może także wskazać pożądane umiejętności poza-

zawodowe. Lista umiejętności pozazawodowych nie jest związana z żadnym zawo-

dem i zawiera umiejętności ogólne, jak np. znajomość języków lub kategorie posia-

danego prawa jazdy. Również dla tych umiejętności określa ich względną ważność 

i oczekiwany poziom, analogicznie jak w przypadku umiejętności zawodowych (rys. 

4.30). 

 
4.30. Dodanie oferty – krok 4, ocena umiejętności pozazawodowych 

Dane dodatkowe oferty 
Kolejny, piąty krok tworzenia oferty (rys. 4.31), ma na celu sprecyzowanie dodat-

kowych wymagań, takich jak: 

― oferowany zakres wynagrodzenia od-do, 

― wymagane dokumenty, 

― certyfikaty. 

 
4.31. Dodanie oferty – krok, dane dodatkowe oferty 

Można wskazać kilka certyfikatów, wpisując je kolejno i zatwierdzając przyciskiem 

Dodaj certyfikat. Lista certyfikatów powinna być adekwatna do wybranego zawodu. 

Pole formularza pozwalające na wpisanie certyfikatu to pole autouzupełnianie. 

W przypadku niewystępowania certyfikatu wymaganego przez pracodawcę na liście 
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certyfikatów, po wpisaniu w pole certyfikat jego nazwy należy dodać go przyciskiem 

Dodaj Certyfikat. 

Przechodząc dalej, pracodawca widzi listę kandydatów dopasowanych przez WS-

MiP do utworzonej oferty. W nagłówku listy są pokazane najważniejsze informacje 

identyfikujące daną ofertę, jak np. numer oferty lub nazwa stanowiska pracy, a po-

niżej wykaz potencjalnych kandydatów. Lista składa się z następujących kolumn 

(rys 4.32): 

― ID Kandydata – systemowy numer użytkowników – kandydatów do pracy 

(uczniów), 

― Miejscowość – miejscowość zamieszkania ucznia, 

― Limit odległości – odległość deklarowana przez ucznia, jaką jest gotów poko-

nać, dojeżdżając do pracy, 

― Liczba zgodności – liczba umiejętności zgodnych, czyli ile spośród umiejętności 

określonych w ofercie posiada uczeń; do tego wskaźnika uwzględniana jest 

umiejętność, jeżeli w ogóle występuje u ucznia, niekoniecznie na poziomie 

oczekiwanym w ofercie pracy, 

― Wskaźnik dopasowania zawodowego – wyliczony wskaźnik procentowego 

podobieństwa oferta-kandydat, uwzględniający liczbę i poziom umiejętności 

zawodowych, 

― Wskaźnik dopasowania pozazawodowego zawodowego – wyliczony wskaźnik 

procentowego podobieństwa oferta-kandydat, uwzględniający liczbę i poziom 

umiejętności pozazawodowych, 

― Ogólny wskaźnik dopasowania zawodowego – wyliczony wskaźnik podobień-

stwa oferta-kandydat, uwzględniający liczbę i poziom wszystkich umiejętności 

(zawodowych i pozazawodowych), 

― Liczba wiadomości od kandydata – liczba wszystkich kontaktów z kandydatem 

(zainicjowanych przez kandydata lub odpowiedzi na propozycję, uwzględniają-

ca także kontakty związane z innymi ofertami tego pracodawcy), 

― Liczba wiadomości do kandydata – liczba wszystkich kontaktów z kandydatem 

(zainicjowanych przez kandydata lub odpowiedzi na propozycję, uwzględniają-

ca także kontakty związane z innymi ofertami tego pracodawcy, uwzględnione 

są tu również kontakty w ramach bieżącej oferty). 

Dane z każdej kolumny mogą służyć jako kryterium sortowania listy. 

 

Do wykazu z rysunku 4.33 pracodawca może wrócić w dowolnej chwili, wybierając 

z menu  Oferty pracy. Pojawi się wówczas okno z wykazem ofert pracy stworzo-

nych przez pracodawcę (rys. 4.33) z możliwością kliknięcia przy wybranej ofercie 

linku Kandydaci. 
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4.32. Przegląd kandydatów do oferty 

 

 
4.33. Lista ofert pracy 

Z poziomu listy kandydatów do pracy pracodawca może także zobaczyć szczegó-

łowo, które umiejętności i na jakim poziomie posiada kandydat, oraz informację 

o ukończonych przez niego kursach i posiadanych certyfikatach (rys. 4.34). 

W przypadku zainteresowania pracodawcy, możliwe jest z poziomu tego formula-

rza, wybranie za pomocą przycisku „kontakt z kandydatem”, wysłanie oferty pracy 

dla ucznia, którego umiejętności odpowiadają ofercie zgłoszonej przez pracodawcę. 

Do czasu pozytywnej odpowiedzi ze strony kandydata informacja o nim pozbawio-

na jest danych osobowych, pozwalających go zidentyfikować. Po obustronnej 

zgodnej woli (pracodawca i uczeń) nawiązania kontaktu strony poznają wzajemnie 

e-mail kontaktowy.  
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4.34. Szczegóły dopasowania kandydata do oferty pracy 

Fakt wysłania zaproszenia dla ucznia i jego ewentualna odpowiedź są zapisywane 

przez system i wyświetlane w tabelach widocznych dla pracodawcy, ucznia oraz 

w statystykach dla badaczy.  

4.4. Moduł analityczny 

Moduł analityczny skonstruowany został w taki sposób, aby korzystający z aplikacji 

mogli samodzielnie generować w czasie rzeczywistym raporty i prognozy, zapew-

niając sobie dostęp do zestawienia czy analizy wykonanej w oparciu o dane zgro-

madzone w systemie. Cecha ta wyróżnia system w sposób znaczący, ponieważ in-

formacje wytwarzane są w oparciu o dane dostępne w chwili generowania raportu, 

stąd raport jest aktualny na chwilę jego wykonania przez użytkownika. Oczywiście 

istnieje też możliwość tworzenia i generowania raportów z danych historycznych, 

które pozwalają na dokonywanie analiz z interwałem czasowym. 

Aby posłużyć się modułem analiz i raportów nie jest potrzebna instalacja odrębne-

go oprogramowania. Moduł dostępny jest przez dowolną przeglądarkę internetową 

pracującą pod kontrolą dowolnego współczesnego systemu operacyjnego. Zgodnie 
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z tym założeniem, system winien spełniać warunki standardu W3C. Zasadniczym 

zadaniem modułu jest dostarczenie danych do dalszej eksploracji przez analityków, 

badaczy oraz przez instytucje korzystające z WSMiP. 

Moduł analityczny zapewnia funkcjonalność zarządzania treścią systemu. Funkcjo-

nowanie tej części modułu informatycznego „Wielkopolskiego systemu monitoro-

wania i prognozowania” zorganizowane jest przez przypisanie ról poszczególnym 

użytkownikom, inaczej aktorom według nomenklatury przyjętej UML (ang. Unified 

Modeling Language) Zunifikowanego języka modelowania, który został przyjęty przez 

zespół projektowy do stworzenia modelu systemu. 

Budowa modułu analitycznego ma postać interfejsu CMS, czyli zestawu aplikacji 

pozwalających realizować założone funkcje systemu. Rolą interfejsu jest zapewnie-

nie funkcjonalności analitycznych, prognostycznych i administracyjnych oraz od-

dzielenie zawartości informacyjnej systemu od jego fizycznej, technicznej struktury 

bazy danych systemu. 

Zadaniem modułu analitycznego jest zapewnienie przepływu i przetwarzania in-

formacji uzyskiwanych na podstawie zgromadzonych danych oraz dystrybuowanie 

jej dla poszczególnych aktorów występujących w systemie. 

Aktorzy podmiotowi systemu – uczniowie i pracodawcy, opisani zostali 

w poprzednich podrozdziałach, zaś funkcjonalności i rolę dla aktorów, takich jak 

dyrektor: instytucja, badacz, administrator treści i administrator systemu opisano 

poniżej. 

Istotną funkcjonalnością modułu analiz i prognozowania podsystemu informatycz-

nego WSMiP jest uzupełnianie i edycja słowników systemowych działających jako 

listy wyboru lub listy autouzupełniania. Przykładem list wymagających częstego 

edytowania i uzupełniania są listy umiejętności. Główne listy umiejętności zawodo-

wych i interpersonalnych są uzupełniane przez kolejne umiejętności wymagane 

przez pracodawców lub przez migrację umiejętności dodanych przez uczniów, któ-

re są na tyle powszechne lub pożądane, że powinny znaleźć się na podstawowej 

liście wyboru.  

A. Dyrektor szkoły 

Logowanie użytkownika do systemu zarządzania treścią 
Dyrektor szkoły (lub osoba przez niego upoważniona) jest jednym z aktorów, któ-

rzy korzystają z modułu zarządzania treścią. Jego rolą jest udostępnianie kodów 

jednorazowych dla uczniów oraz weryfikowanie liczby uczniów danej szkoły korzy-

stających z systemu. Aby zalogować się do modułu należy wpisać login i hasło na-
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dane przez administratora „Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozo-

wania” (rys. 4.35)50. 

 
Rys. 4.35. Okno logowania się do zarządzania treścią WSMiP 

Okno powitalne użytkownika „dyrektor” 
Pierwsze okno, które wyświetla się po zalogowaniu, umożliwia szybkie przejście 

do modułu raportów, przez kliknięcie umieszczonej w centralnym miejscu ikony 

„Raporty”.  Okno umożliwia też przejście do innych funkcji systemu, dostępnych 

dla dyrektora szkoły. Umieszczone zostały one w menu górnym. Widok okna 

przedstawiony został na rysunku 4.36. 

 
Rys. 4.36. Okno powitalne użytkownika „dyrektor” 

                                                      
50 Wszystkie treści na widokach przedstawiających ekrany zawierają dane testowe. Ilustrują one moż-

liwości funkcjonalne systemu i nie pochodzą od rzeczywistych użytkowników. 
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Zarządzanie kodami jednorazowymi 
Kody jednorazowe są niezbędne do utworzenia przez ucznia konta 

w Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania”. Szczegóły dotyczące 

zakładania konta przez ucznia opisane zostały w podrozdziale „Moduł ucznia”. 

Kod potrzebny jest tylko w momencie zakładania przez ucznia konta i nie jest wy-

korzystywany ponownie. Kod jednorazowy zwiększa wiarygodność danych, służy 

do zweryfikowania wpisywanej osoby przez powiązanie jej ze szkołą. Pozwala to 

na zabezpieczenie systemu przed przypadkowym (lub celowym) wprowadzaniem 

błędnych informacji oraz upraszcza tworzenie profilu przez ucznia.  

W celu wygenerowania potrzebnej liczby kodów jednorazowych, dyrektor (upraw-

niony użytkownik) wybiera z górnego menu kolejno – „zarządzanie kontami” i dalej 

„kody jednorazowe”. Wybranie funkcji generowania kodów dostępu powoduje 

otwarcie okna, jak pokazano na rysunku 4.37. 

 
Rys. 4.37. Okno generowania kodów dostępu dla uczniów 

W celu wygenerowania kodów dostępu, musi zostać określona nazwa szkoły. 

Dla dyrektora dostępna jest tylko szkoła lub zespół szkół, którego jest dyrektorem. 

Należy podać także ilość kodów (liczbę kodów, które mają zostać wygenerowane) 

oraz datę ważności kodów, tj. datę, po której kody utracą swoją ważność i nie bę-

dzie można ich użyć. W oknie generowania kodów dostępne jest także pole opiso-

we „Uwagi”, pozwala ono na umieszczenie opisu pomocniczego dla poprawy czy-

telności na wydruku w formacie „pdf”. Po kliknięciu na przycisk „Generuj” utwo-

rzona zostaje lista kodów o zadanej liczbie. Kod stanowi 19 znakowy ciąg, powinien 

on być użyty w procesie tworzenia konta przez ucznia łącznie ze znakami łączni-
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ków (myślnikami). Wygenerowana lista kodów dostępu została przedstawiona 

na rysunku 4.38. 

Aby wykorzystać kody, należy zapisać je, klikając jeden z przycisków – „Pobierz 

listę w formacie CSV” lub „Pobierz, jako PDF”. Możliwe jest kolejne pobranie 

w obydwu formatach.  Format CSV (ang. Comma Separated Values, wartości rozdzie-

lone przecinkiem) – pozwala na łatwe zarządzanie kodami, np. przez umieszczenie 

ich w bazie danych lub w tabeli arkusza kalkulacyjnego, zaś format PDF (ang. Porta-

ble Document Format, przenośny format dokumentu) – umożliwia łatwe przenoszenie 

i drukowanie listy kodów niezależnie od ustawień komputera i drukarki. 

 
Rys. 4.38. Wygenerowana lista kodów dostępu WSMiP 
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Wybranie przycisku „Pobierz listę w formacie CSV” otwiera standardowe okno 

umożliwiające otwarcie pliku w arkuszu kalkulacyjnym lub zapisanie do pliku w celu 

jego późniejszego użycia (rys. 4.39). 

 
Rys.4.39. Okno otwierania/zapisu pliku z kodami dostępu WSMiP 

Analogiczne okno zostanie otwarte w przypadku wyboru „Pobierz jako PDF”, 

pozwoli ono na zapis do pliku lub otworzy w przeglądarce plików tego formatu. 

Fragment przykładowej listy w formacie PDF został przedstawiony na rysunku 

4.40. Warto zwrócić uwagę, że po wydrukowaniu i wycięciu, kody zapisane 

w formacie PDF łatwo udostępnić uczniom. 

 
Rys.4.40. Fragment przykładowej listy kodów dostępu w formacie PDF 

Zakładka „Lista wygenerowanych kodów” umożliwia śledzenie przez dyrektora 

historii utworzonych i udostępnionych kodów (rys. 4.41).  
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Rys. 4.41. Historia wygenerowanych kodów dostępu WSMiP 

Słowniki 
Z poziomu użytkownika – dyrektor, lista „Słowniki” umożliwia kontrolę popraw-

ności danych teleadresowych szkoły i przypisania geograficznego. Dyrektor może 

sprawdzić poprawność danych szkoły oraz dokonać ich edycji w celu poprawy lub 

uzupełnienia. 

Analizy i raporty dla użytkownika dyrektor. 
Aby skorzystać z przygotowanych analiz, należy wybrać z menu głównego (górne-

go) listę „Analizy i raporty”, a dalej „Raporty”. Spowoduje to otwarcie okna dostę-

pu do raportów, które przedstawiono na rysunku 4.42. 

 
Rys. 4.42. Zasadnicza część okna dostępu do raportów WSMiP 

Dyrektor szkoły ma możliwość przeglądania raportów dotyczących własnej szkoły 

oraz zestawień zbiorczych, dotyczących szkół według podziału administracyjnego. 

Najniższym poziomem tworzonych zestawień jest poziom szkoły (tylko własnej), 

dyrektor nie ma dostępu do danych pojedynczych uczniów. Istotną dla szkoły 

funkcjonalnością jest możliwość określenia poziomu posiadanych przez uczniów 

umiejętności na danym etapie kształcenia. Daje to możliwość tworzenia diagnozy 

wstępnej, szacowania luki i nadwyżki umiejętności, określania przyrostu tych umie-

jętności i poziomu przygotowania zawodowego uczniów. 

Aby uzyskać dostęp do listy raportów, należy rozwinąć w standardowy sposób wy-

braną gałąź drzewa raportów (tu „Uczniowie/szkoły” i „Szkoły”) przez kliknięcie 

na znak „+”. Następnie wybrać raport, który ma być wyświetlony, przez kliknięcie 

na jego nazwie. Spowoduje to uaktywnienie polecenia „Generuj” w podmenu ra-



4.4. Moduł analityczny 131 

 

portów. Należy przypomnieć, że takie postępowanie wynika z tworzenia raportów 

z aktualnych danych zapisanych do bazy, a to z kolei zapewnia informację aktualną 

w chwili tworzenia raportu. Widok listy raportów wraz z raportem zaznaczonym 

do generowania (kolorem szarym), przedstawiony został na rysunku 4.43. 

Uwaga – przedstawione raporty i wykresy są ilustracją możliwości systemu, nie 

odzwierciedlają one rzeczywistych wielkości w konkretnej szkole. 

 
Rys. 4.43. Widok listy raportów WSMiP 

Wybranie opcji „Generuj” spowoduje utworzenie i wyświetlenie informacji 

z wybranego raportu. Widok przykładowo wybranego raportu przedstawiony został 

na rysunku 4.44. Warto zwrócić uwagę na znak trójkąta sortowania, widoczny na ry-

sunku 4.44 przy polu „Ogólna liczebność”. Wskazuje ona na kolumnę, według 

której posortowany jest raport. Wybranie innego z pól powoduje posortowanie 

raportu według wybranej kolumny. W celu posortowania danych wystarczy kliknąć 

nazwę kolumny, według której mają zostać posortowane dane. Fakt sortowania 

zostanie zasygnalizowany pojawieniem się znaku  przy nazwie pola, ponowne 

kliknięcie nazwy pola zmienia porządek sortowania odpowiednio – oznaczenie  

to porządek sortowania malejący, zaś znak  to porządek sortowania rosnący. 
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Raporty zawierają także wbudowany mechanizm wyszukiwania pasujących wierszy. 

Wpisanie w pole tekstowe pod nazwą kolumny ciągu znaków spowoduje automa-

tyczne wyświetlenie wierszy zawierających zadany ciąg znaków. Zawężenie listy 

odpowiadających rekordów następuje w miarę dopisywania kolejnych znaków. Me-

chanizm ten znakomicie ułatwia przeglądanie, wyszukiwanie i wstępne analizowanie 

ofert. Każdy z raportów oznaczony jest numerem porządkowym Id. Numer ten 

służy używany jest przez system do wyboru raportów, może być także pomocny 

w szybkim jego odnalezieniu. 

Zakładka „Wykres” pozwala na przejście do menu tworzenia graficznej ilustracji 

raportu. Opcje zawarte w tym oknie pozwalają na wybranie typu wykresu słupko-

wego lub kołowego oraz na określenie wartości przyporządkowanych 

do argumentów, dla których tworzony jest wykres, czyli dla poniższego przykładu 

jest to określenie liczby lub wartości procentowej dla kompetencji.  Operację two-

rzenia wykresu finalizuje, się klikając przycisk „Generuj wykres”. Przykładowe wy-

kresy słupkowy i kołowy zostały przedstawione na rysunkach 4.45 i 4.46. 

 
Rys. 4.44. Widok wybranego raportu WSMiP 
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Rys. 4.45. Przykładowy wykres słupkowy wygenerowany w WSMiP 

Wykres słupkowy pozwala graficznie zilustrować wartości przedstawione w tabeli 

(rys. 4.44) – pozwala łatwo oszacować wielkości i proporcje wartości – tu przykła-

dowo posiadane kompetencje. Prezentowany na rysunku 4.45 wykres generuje 

w postaci graficznej zawarte w ramach kompetencji umiejętności. Z uwagi na testo-

wą wersję systemu, liczba danych jest bardzo mała i nie odzwierciedla faktycznego 

stanu badanego zjawiska. Tworzenie raportów, a na ich podstawie wykresów jest 

możliwe w odniesieniu do wszystkich danych, które gromadzone są w systemie.  

 
Rys. 4.46. Przykładowy wykres kołowy wygenerowany w WSMiP 

Kolejna funkcjonalność, realizowana przez moduł analityczny „Wielkopolskiego 

systemu monitorowania i prognozowania”, to zapis raportu w formacie PDF umoż-
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liwiającym łatwą prezentację i drukowanie raportów oraz w formacie arkusza kalku-

lacyjnego. 

 
Rys. 4.47. Zapisywanie raportu w formatach PDF i XLS 

Wybranie opcji eksportu do wybranego formatu spowoduje otwarcie standardowe-

go okna systemu operacyjnego, które umożliwi zapis wybranego typu pliku 

na nośniku lub otwarcie odpowiedniego dla typu pliku programu i wyświetlenie go. 

Przykład zamieszczono na rysunku 4.47.  

Zakończenie pracy odbywa się standardowo, tj. przez wybranie z menu polecenia 

„Wyloguj”. 

B. Instytucja 

Zasadniczym celem, któremu podporządkowane są funkcjonalności użytkownika 

„Instytucja” w WSMiP jest udostępnienie przekrojowych, zagregowanych informa-

cji dotyczących kształcenia zawodowego. Użytkownik „Instytucja” to na przykład 

jednostki samorządu terytorialnego, urzędy pracy, stowarzyszenia pracodawców, 

wydziały oświaty itp. Rozpoznanie użytkownika i przypisanie odpowiadających 

jemu funkcjonalności odbywa się przez proces logowania. Proces ten odbywa się 

przez wybranie adresu strony systemu zarządzania treścią w przeglądarce interne-

towej, a następnie podanie nazwy i hasła użytkownika, analogicznie jak w przypad-

ku użytkownika dyrektor (patrz rys. 4.35). 

 
Rys. 4.48. Okno rozpoczynające pracę użytkownika „Instytucja” 
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Po zalogowaniu użytkownik „Instytucja” ma do dyspozycji menu główne systemu 

(panel górny) dostosowane do jego potrzeb oraz w punkcie centralnym dużą ikonę 

szybkiego dostępu do menu raportów. 

Menu główne dla użytkownika „Instytucja” 
Menu główne przedstawione na rysunku 4.48 zawiera następujące opcje: 

― Start – pozwala na powrót do okna startowego podczas pracy z systemem, 

― Słowniki – menu umożliwiające wyświetlenie podmiotowych danych sytemu, 

takich jak listy: miejscowości, gmin, powiatów, rodzajów szkół, certyfikatów, 

klasyfikacji zawodów, umiejętności zawodowe i pozostałe (pozazawodowe), 

umiejętności dodanych przez uczniów, branże. Przykład listy słownika prze-

stawiony został na rysunku 4.49. 

― Analizy i raporty – umożliwia przejście do modułu raportów lub prognoz WS-

MiP, 

― Wyloguj – kończy pracę użytkownika w systemie, zamyka sesję. 

 
Rys. 4.49. Lista słownik umiejętności zawodowe i pozostałe (pozazawodowe) 

Moduł raporty i prognozowanie dla użytkownika „Instytucja” 
W celu uruchomienia modułu raporty, użytkownik instytucjonalny wybiera z menu 

głównego polecenie „analizy i raporty” oraz „raporty”. Funkcjonowanie modułu 

raporty dla użytkownika „Instytucja”, patrząc na interfejs, jest podobna jak dla 

użytkownika dyrektor, jednak zakres możliwości jest szerszy. Poszerzenie zakresu 

dotyczy większej liczby dostępnych raportów oraz możliwości ich samodzielnego 

tworzenia i zamawiania. Użytkownik „Instytucja” ma możliwość generowania, ana-

lizowania i drukowania szeregu raportów przygotowanych przez badaczy. Użyt-

kownik instytucjonalny ma możliwość zamawiania raportów w przekrojach, których 
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jeszcze nie umieszczono w systemie (w systemie na bieżąco umieszczane są przez 

administratora raporty, na które zgłaszają zapotrzebowanie korzystający z systemu). 

Sytuacja taka, będzie miała miejsce w przypadku zapotrzebowania na informacje 

wymagające zbudowania wskaźników, agregowania danych, zastosowania funkcji 

statystycznych, złożonych systemów decyzyjnych51 czy zaawansowanych metod 

pozyskiwania danych z bazy (ang. data mining) lub ich odkrywania (ang. Knowledge 

Discovery in Databases)52. Proceduralnie, instytucja zwraca się do organu zarządzają-

cego systemem i dalej do administratora treści, który przekazuje problem 

do rozwiązania zespołowi badaczy.  Raporty te zostają przygotowane przez badaczy 

i dalej udostępnione zainteresowanym przez administratora treści wraz 

z komentarzem. Na poziomie instytucji raporty dotyczą w szczególności danych 

zagregowanych według umiejętności posiadanych i poszukiwanych – układ po-

pyt/podaż, rozkładu geograficznego umiejętności, pracodawców, szkół itp. Stan-

dardowo najniższym poziomem agregowania danych jest poziom gminy. Istotnymi, 

z punktu widzenia instytucji są wskaźniki, na przykład nadwyżki i niedoboru kom-

petencji oraz ich rozkład.  

 
Rys. 4.50. Okno raportów dla użytkownika „Instytucja” 

                                                      
51 Pacholski L., Ergonomic issues of the neural integrated human- computer interaction. “Cybernetics and Sys-

tems”, 37, (2-3), 219-228, Taylor & Francis 2006. 
52 Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych, WN PWN, Warszawa 2006. 
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Szczególnie istotne jest to, że informacje uzyskane za pomocą tych raportów są 

generowane z danych aktualnych na chwilę tworzenia raportu, a te same dane anali-

zowane są przez pracodawców, szkoły i instytucje. Mogą one posłużyć np. 

do planowania kształcenia, zatrudnienia, czy też kreowania rynku pracy w regionie. 

Aby uzyskać dostęp do listy raportów na przykład należy rozwinąć w standardowy 

sposób wybraną gałąź drzewa raportów (jak opisano w części dotyczącej dyrektora 

szkoły). Następnie wybrać raport, który ma zostać wyświetlony i dalej wybrać „Ge-

neruj”. Okno raportów dla użytkownika „Instytucja” zostało pokazane na rysunku 

4.50. 

Funkcjonalności dotyczące wyglądu raportu, możliwości tworzenia wykresów czy 

eksportowania raportów do formatów XLS czy PDF opisano w rozdziale dotyczą-

cym roli „dyrektor” w WSMiP. Korzystanie z modułu prognozowania polega 

na wybraniu właściwej metody tworzenia prognozy lub skorzystania 

z przygotowanej przez użytkownika – „badacz” gotowej prognozy wraz z analizą. 

Zestaw raportów jest ciągle doskonalony i uzupełniany zgodnie z identyfikowanymi 

potrzebami użytkowników. Charakterystyka raportów zostanie umieszczona 

na stronie systemu WSMiP.  

Tworzenie prognozy 
W celu uruchomienia modułu prognozowania, użytkownik wybiera z menu głów-

nego polecenie „analizy i raporty” oraz dalej „prognozowanie”. Funkcjonalność 

prognozowania ma na celu określenie spodziewanych zmian w żądanym okresie 

dotyczących określonych cech. 

Aby uzyskać prognozę, użytkownik powinien podać na wstępie cechę, której 

ma dotyczyć prognoza. Cechy, które można określić to na przykład: 

― Zapotrzebowanie na wybrane zawody, 

― Zapotrzebowanie na wybrane kompetencje, 

― Zapotrzebowanie na wybrane umiejętności, 

― Oferowane wybrane umiejętności, 

― Oferowane wybrane kompetencje, 

― Oferowane wybrane zawody, 

― Różnica między popytem a podażą na daną umiejętność, 

― Różnica między popytem a podażą na daną kompetencję, 

― Różnica między popytem a podażą na dany zawód 

― Liczba logujących się uczniów ogółem, 

― Liczba logujących się uczniów – mężczyzn, 

― Liczba logujących się uczennic, 

― Liczba rejestrujących się uczniów ogółem, 

― Liczba rejestrujących się uczennic, 

― Liczba logujących się przedsiębiorców, 
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― Liczba rejestrujących się przedsiębiorców. 

W przykładzie jest to „zapotrzebowanie na wybrane kompetencje” – rysunek 4.51. 

 
Rys. 4.51. Pierwsze okno tworzenia prognozy 

W celu przejścia do kolejnego kroku tworzenia prognozy należy wybrać przycisk 

„dalej”. Spowoduje to otwarcie następnego okna systemu, które pozwala na wybra-

nie rodzaju kompetencji, dla której ma zostać utworzona prognoza. Fragment okna 

pokazuje rysunek 4.52. 

 
Rys. 4.52. Fragment okna wyboru kompetencji 

Po wybraniu przycisku „dalej”, otworzy się kolejna część okna na ekranie pozwala-

jąca na zdefiniowania przedziału czasowego prognozowania, horyzontu czasowego 

oraz obszaru geograficznego, dla którego zostanie utworzona prognoza (rys. 4.53). 
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Rys. 4.53. Sprecyzowanie parametrów dla tworzonej prognozy 

Następne okno pozwala na wybranie liczby prognozowanych horyzontów czaso-

wych oraz metody prognozowania (rysunek 4.54); są to: 

― Metoda najmniejszych kwadratów, 

― Metoda średniej ruchomej prostej, 

― Metoda prostego uśrednienia wykładniczego, 

― Metoda średniej ruchomej ważonej, 

― Metoda trendu liniowego, 

― Metoda wygładzania wykładniczego, 

― Metoda Wintersa (addytywna), 

― Metoda Wintersa (multiplikatywna). 

 
Rys. 4.54. Okno pozwalające na wybranie liczby prognozowanych horyzontów czasowych oraz 

metody prognozowania 

Zaznaczyć należy, że wybór metody prognozowania powinien być właściwie do-

brany do przebiegu prognozowanej wielkości i wymaga znajomości metod staty-

stycznych. 

Po kliknięciu przycisku „dalej” ukazują się opcje wyświetlania, na których można 

wybrać wyświetlanie wzoru, tytuł oraz opis generowanej prognozy. Stosowne okno 

ukazano na rysunku 4.55. 

 
Rys. 4.55. Okno opcji wyświetlania prognozy 
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Rys. 4.56. Wygenerowana prognoza dla założonych parametrów 

 

 
Rys. 4.57. Wygenerowana prognoza dla założonych parametrów wykres oraz tabela 

Po wybraniu przycisku „prognozuj” wygenerowana zostaje prognoza. Prognoza 

zostaje wyświetlona w oknie systemu w postaci tabeli oraz wykresu zgodnie z okre-

ślonymi wcześniej parametrami – rysunki 4.56 i 4.57. Na rysunkach tych przedsta-

wiono prognozę bazującą jedynie na trzech minionych kwartałach (wynika to z wer-

sji testowej systemu), prezentującą analizowane zjawisko dla dwóch kolejnych kwar-
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tałów. Wiarygodność, a zarazem przydatność w podejmowaniu decyzji prognoz 

wynikać będzie z liczby danych (wpływa na to czas funkcjonowania systemu), jak 

również z profesjonalizmu przygotowania prognozy – właściwy dobór metody 

i horyzontu prognozowania. Prognozę można także pobrać (przycisk „pobierz, jako 

pdf”) w postaci pliku pdf w celu zapisania i/lub wydrukowania. 

Użytkownik „Instytucja” standardowo kończy pracę z systemem przez wybranie 

opcji „Wyloguj” z menu głównego systemu zarządzania treścią „Wielkopolskiego 

systemu monitorowania i prognozowania”. 

C. Badacz 

Nawę „badacz” autorzy systemu przyjęli dla aktora53, którego zadaniem jest rozwi-

janie systemu, tworzenie wskaźników, definiowanie zapytań do bazy danych, budo-

wanie raportów, definiowanie prognoz, analizowanie danych, opracowywanie wyni-

ków zapytań i prognoz, przez stosowanie metodyki i narzędzi naukowych. Przykła-

dem takiej metodyki jest proces odkrywania wiedzy ze zgromadzonych danych (ang. 

Knowlede Discovery in Databases)54. Zadania realizowanie według metodyki KDD55 to: 

― Czyszczenie danych – usuwanie szumu i niespójnych danych, 

― Integracja danych – łączenie danych z różnych źródeł, 

― Selekcja danych – wybór ważnych (dla problemu) danych, 

― Transformacja danych – do postaci odpowiedniej do DM56 (ang. data mining), 

np. sumowanie, agregacja, 

― DM – zastosowanie inteligentnych metod do wydobycia zależności, wzor-

ców57, 

― Ocena zależności – identyfikacja interesujących zależności ze wszystkich wydo-

bytych, 

― Prezentacja wiedzy. 

Analizy i raporty dla użytkownika „badacz” 
Ponieważ jedną z głównych czynności wykonywanych przez „badacza” 

w podsystemie informatycznym „Wielkopolskiego Systemu Monitorowania i Pro-

gnozowania”, jest tworzenie raportów i prognoz, ta część menu głównego dla użyt-

kownika „badacz” jest zbudowana z modułów dotyczących budowania raportów, 

wskaźników oraz prognoz. Korzystanie z utworzonych raportów przedstawiono 

                                                      
53 Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, 
Wydawnictwo Helion,  2005 
54 Han J., Kamber M., Data Minig: Concepts &Techniques, Morgan Kaufmann, 2000 
55 http://www.pdf-txt.com/ppt/Jiawei-Han-Micheline-Kamber-Data-Mining-Concepts-and-
Techniques-chapter-2.html 
56 Trueblood R.P., Zastosowanie języka SQL do analizy statystycznej i eksploracji danych, Wydawnictwo Mi-
kom, Warszawa 2002. 
57 Hand D., Mannila H., Smyth P., Eksploracja danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 

2005. 
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w podrozdziałach dotyczących użytkowników dyrektor i instytucja, omówienie 

metod tworzenia raportów i prognoz zostanie zamieszczone w opisie końcowym 

systemu. Badacze mają możliwość tworzenia dużej liczby przekrojów danych (ra-

portów) w celu znalezienia optymalnego zestawu informacji. Raporty zweryfikowa-

ne pod kątem poprawności merytorycznej i zgodne z potrzebami zgłaszanymi przez 

użytkowników WSMiP zostają zaakceptowane przez wybranie opcji „publikuj”. 

Ważną rolę odgrywa użytkownik nazwany administratorem treści, jego zadaniem 

jest śledzić bieżące potrzeby użytkowników, publikować raporty i nadawać użyt-

kownikom prawa do ich przeglądania. 

Strukturę przykładowych zapytań i główne wskaźniki przedstawiono na rysunku 

4.58. 

 
Rys. 4.58. Przykłady głównych wskaźników WSMiP 

D. Użytkownik Administrator 

Tak jak w każdym systemie informatycznym szczególną funkcję do spełnienia ma 

administrator. W podsystemie informatycznym WSMiP z uwagi na znaczny zakres 

pracy i odpowiedzialność, rolę tę rozdzielono na dwie funkcje: administratora treści 

i administratora sytemu. Administrator treści odpowiada za udostępnianie danych 

i reagowanie na potrzeby użytkowników. Jego zadaniem jest publikacja raportów, 
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prognoz i analiz dla poszczególnych grup użytkowników oraz analizowanie praw 

dostępu przez nich posiadanych. Administrator treści uzupełnia słowniki, może 

pełnić także rolę moderatora. Usuwającego niepożądane treści (np. tak zwane 

„dowcipy”). Niebagatelną rolą jest także czuwanie nad ochroną danych sensytyw-

nych tj. danych osobowych, danych mogących posłużyć do identyfikacji, a szcze-

gólnie osób niepełnoletnich. Administrator treści (lub zespół) zajmujący się propa-

gowaniem informacji powinien posiadać właściwy zasób wiedzy merytorycznej 

z zakresu edukacji, rynku pracy, prawa i zarządzania informacją. 

Wyodrębnioną grupę stanowi administrator systemu. Zapewnia on bezpieczeństwo 

i bezawaryjną pracę systemu. 

Administrator systemu pełni następujące zadania: 

― zabezpiecza dane przed niepowołanym dostępem (np. włamaniem), 

― chroni przed utratą danych w przypadku awarii sprzętu, 

― czuwa nad stanem bazy danych i sprzętu, 

― monitoruje i zapewnia skuteczne działanie systemu, np. poprawność lub szyb-

kość jego działania, 

― współdziała z pozostałymi użytkownikami systemu, np. administratorem treści, 

badaczem, instytucjami w sferze organizacyjnej i zapewnienia im możliwości 

pracy. 

Okno ukazujące się po standardowym zalogowaniu się do systemu przez admini-

stratora jest podobne do pokazanych dla innych użytkowników systemu, 

w szczególności zawiera opcje dotyczące zarządzania systemem. Z oczywistych 

względów ograniczono się tylko do pokazania grup użytkowników. Administrator, 

realizując to zadanie, ma możliwość tworzenia, kasowania i nadawania uprawnień 

dla użytkowników oraz ich grup. 

Moduły administratora treści i administratora systemu są szczegółowo opisane 

w wewnętrznej dokumentacji systemu.  

 



   

Rozdział 5 

Działania upowszechniania i mainstreamingu 

W rozdziale tym opisano działania upowszechniające realizowane w projekcie 

„Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, będących elementem pod-

systemu zarządzania. W pierwszym podrozdziale 5.1 „Upowszechnianie i main-

streaming” opisano rolę i podkreślono wagę działań upowszechniających będących 

podstawą do wdrażania produktu projektu do regionalnej polityki i praktyki. 

W podrozdziale przedstawiono również definicje takich pojęć, jak: upowszechnia-

nie, mainstreaming horyzontalny i wertykalny. Kolejne podrozdziały 5.2. „Rola 

użytkowników systemu WSMiP” oraz 5.3 „Rola odbiorców systemu WSMiP” 

to opis działań upowszechniających dla użytkowników i w kolejnym podrozdziale 

odbiorców systemu w celu realizowania działań wdrażania produktu projektu 

do regionalnej polityki i praktyki. W ostatniej części tego rozdziału 5.4 „Upo-

wszechnianie i mainstreaming w ujęciu systemowym” to ujęcie holistyczne upo-

wszechniania i mainstreamingu w podejściu systemowym w projekcie WSMiP. 

W podrozdziale podkreślono również wagę partnerskiej współpracy z uży-

tkownikami, odbiorcami i wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi kontynuacją 

w regionie realizacji rozwiązań systemowych. 

5.1. Upowszechnianie i mainstreaming 

Bardzo trudno jest mówić o właściwym zarządzaniu projektem, gdy działania pro-

mocyjne i informacyjne nie są prawidłowo zaplanowane i nieprawidłowo realizo-

wane58. Bez działań informacyjno-promocyjnych nie ma szans na to, by upo-

wszechnić rezultaty projektu, dlatego promocja projektów współfinansowanych 

ze środków unijnych, która jest wpisana w procesy związane z działaniami upo-

wszechniania i mainstreamingu, jest jednym z kluczowych działań zarządzania pro-

jektem współfinansowanym ze środków unijnych. Pojęcie „promocji” w odniesie-

niu do literatury naukowej związane jest przede wszystkim z komunikacją59, która 

jest nieodzownym elementem działań marketingowych.  

                                                      
58 Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnik dla benefi-
cjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, CMC Group Sp z o.o., Warszawa, s. 10. 
59 D. M. Scott, Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 31. 
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Komunikacja marketingowa jest procesem przetwarzania informacji innym 

podmiotom i wymaga występowania sześciu elementów: źródła, komunikatu, kana-

łu komunikacji, odbiorcy oraz procesu kodowania i dekodowania60. 

Przed rozpoczęciem działań promocyjnych projektów należy opracować 

i dostosować komunikat do wybranej grupy odbiorców, w przypadku „Wielkopol-

skiego systemu monitorowania i prognozowania” do użytkowników, odbiorców61 

i innych zainteresowanych. Komunikacja marketingowa w relacji z użytkownikiem 

i odbiorcą nie polega na przekazie jednokierunkowym (np. rozdawaniu ulotek, re-

klamy w czasopismach, telewizji), ale na prowadzeniu dialogu, który pozwala 

na szybkie reagowanie na zmiany oczekiwań. Komunikacja dwustronna 

z partnerami, użytkownikami i odbiorcami utrzymywana jest przez spotkania, deba-

ty, warsztaty, konferencję międzynarodową, spotkania Grupy Sterującej, spotkania 

Sieci Tematycznej, jak również za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, przesy-

łek pocztowych faksów lub innych narzędzi umożliwiających bezpośredni kon-

takt62.  Warto przy tej okazji wyjaśnić, czym są Grupa Sterująca (GS) i Regionalna 

Sieć Tematyczna (RST). Rolą Grupy Sterującej  projektu WSMiP  jest wspieranie 

lidera projektu. Dotyczy to głównie podejmowania decyzji strategicznych. Grupę 

Sterującą w projekcie WSMiP tworzą: Kierownik Projektu – Przewodniczący, Kie-

rownik zespołu ds. opracowania i testowania systemu – Zastępca Przewodniczące-

go, Pracownik ds. obsługi finansowej – Sekretarz, Koordynator ds. współpracy 

ponadnarodowej, Członek podzespołu ds. integracji podsystemów oraz Przedsta-

wiciele Partnerów w projekcie. W spotkaniach GS mogą uczestniczyć na zapro-

szenie Przewodniczącego inni pracownicy Projektu ze strony Lidera i Partnerów, 

jeśli ich obecność jest zasadna, biorąc pod uwagę typ dyskutowanej problematyki.63 

Regionalna Sieć Tematyczna  Województwa Wielkopolskiego zajmuje się: podej-

mowaniem uchwał w sprawie strategii wdrażania projektów innowacyjnych reali-

zowanych w województwie, wsparciem merytorycznym dla beneficjentów realizują-

cych projekty w województwie wielkopolskim, wsparciem merytorycznym dla bene-

ficjentów wdrażających projekty innowacyjne ze strony ekspertów oraz beneficjen-

tów realizujących już projekty innowacyjne pozwalające na wymianę doświadczeń, 

niwelowaniem pojawiających się problemów oraz uwzględnianiem w testowanych 

                                                      
60 K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, War-
szawa 1998, s. 464. 
61 Pojęcia zdefiniowane w rozdziale 1, wyjaśnione również na początku podrozdziału 5.2 i 5.3. 
62 M. Graczyk, Uszczegółowienie strategii upowszechniania projektu „Wielkopolski system monito-
rowania i prognozowania” w latach 2011-2012, Załącznik B7 do Wstępnej wersji produktu finalnego, 
stanowiącej załącznik A do Strategii wdrażania projektu „Wielkopolski system monitorowania i pro-
gnozowania”, 2010, s. 12-14. 
63 Załącznik 5. Zasady działania Grupy Sterującej w projekcie „Wielkopolski system monitorowania 
i prognozowania” do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Wielkopolski system monito-
rowania i prognozowania” z dn. 17.03.2010 r. 
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rozwiązaniach rzeczywistych potrzeb głównego nurtu, zapewnieniem komplemen-

tarności działań realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym oraz w po-

szczególnych regionach, a także przepływu wiedzy o realizacji projektów 

na poziomie centralnym i regionalnym, wymienianiem informacji między Sieciami 

Tematycznymi działającymi w tych samych lub w różnych obszarach 

i opracowaniem dobrych praktyk w zakresie innowacji, m.in. przez bieżące kontak-

ty, e-mail, udział w forach dyskusyjnych64. 

W odniesieniu do dużej wagi prowadzenia działań upowszechniających, Komisja 

Europejska zdecydowała o konieczności prowadzenia działań informacyjno-

promocyjnych i pokazywania efektów unijnej pomocy przez wszystkich beneficjen-

tów funduszy, wprowadzając odpowiednie rozporządzenia i akty prawne m.in.65: 

― Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiają-

ce przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie  (WE) nr 1260/1999, 

― Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r., ustana-

wiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

― Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, 

― Strategię Komunikacji Funduszy Europejskich, 

― Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów,  

― Umowę o dofinansowanie, interpretacje i oficjalne stanowiska instytucji Zarzą-

dzającej i Instytucji Pośredniczących, poradniki i FAQ. 

Procesy związane z działaniami upowszechniania i mainstreamingu mają istotne 

znaczenie we wszystkich projektach innowacyjnych PO KL66, w tym również 

w projekcie „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”. Krajowa In-

stytucja Wspomagająca, wspierająca realizację projektów innowacyjnych oraz pro-

jektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki, definiuje pojęcia „upowszechniania i mainstreamingu”, jak 

niżej. 

                                                      
64 zał. 1 do Uchwały nr 3/2010 Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego z dnia 
21 grudnia 2010 r. 
65 Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnik dla 
beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, CMC Group Sp z o.o., Warszawa, s. 13. 
66 M. Dygoń , I. Wolińska, Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Fundacja „Fundusz Współpracy“, Warszawa 2009, s. 16. 
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Upowszechnianie jest to przekazywanie do określonych adresatów informacji 

merytorycznych na temat produktu, wypracowanych w projekcie dobrych praktyk 

oraz rezultatów innych niż produkt67.  

 

Mainstreaming definiuje się najkrócej jako włączanie produktów projektów inno-

wacyjnych do głównego nurtu polityki lub praktyki68. 

Mainstreaming jest zatem działaniem pozwalającym na transfer innowacji, 

w przypadku projektu „Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowa-

nia”, do gospodarki. Mainstreaming może być realizowany w dwóch obszarach: 

1. mainstreaming horyzontalny, który skoncentrowany jest na działaniach 

praktycznych, czyli na przekazywaniu wiedzy wypracowanej w ramach pro-

jektu osobom i instytucjom zajmującym się  zbliżoną problematyką do tej 

w realizowanym projekcie69;  

2. mainstreaming wertykalny, którego celem jest zainicjowanie zmian 

o charakterze administracyjnym i/lub legislacyjnym, które pozwolą na upo-

wszechnienie systemu w środowiskach grup docelowych oraz na po-

wszechne korzystanie z systemu70. 

W projekcie sformułowano następujące nadrzędne cele działań upowszechniają-

cych: 

― zapewnienie rozpoznawalności produktu projektu, 

― zwiększanie wiedzy na temat produktu wśród grup docelowych, w całym pro-

cesie przygotowania produktu, począwszy od budowania założeń (empowerment), 

dotyczących jego funkcji i jakości, przez testowanie produktu, a na produkcie 

ostatecznym skończywszy, 

― zachęcanie do szerszego stosowania zwalidowanego produktu finalnego. 

― Celami podrzędnymi są: 

― budowanie podstaw do wykorzystywania innowacji na szerszą skalę, 

― wspieranie doskonalenia polityki i praktyki w zakresie kształcenia zawodowego 

przez wprowadzanie do nich nowego produktu wypracowanego w realizowa-

nym projekcie, 

― gromadzenie wiedzy na podstawie doświadczeń kraju i regionu Partnera zagra-

nicznego (Central Ostrobothnia University of Applied Sciences w Kokkola 

                                                      
67 M. Rudnik, J. Kornacki, R. Czynsz, J. Janczewski, Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowa-
cyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik. Krajowa Instytucja Wspomagająca, Centrum 
Projektów Europejskich, Warszawa 2010, s. 6. 
68 Ibidem; 
69 Ibidem; 
70 Ibidem; 
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w Finlandii) dla potrzeb doskonalenia systemu kształcenia zawodowego w re-

gionie, 

― wzrost konkurencyjności regionu w zakresie innowacyjnych rozwiązań, doty-

czących kształtowania systemu kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb 

regionalnego rynku pracy71. 

Celem uzupełniającym, do którego osiągnięcia należy dążyć w tym projekcie jest 

uzyskanie akceptacji społecznej dla działań związanych z dopasowaniem szkolnic-

twa zawodowego do potrzeb rynku pracy, a tym samym popularyzowanie oferty 

kształcenia w zakresie szkolnictwa zawodowego.  

Współpraca z różnymi podmiotami zaangażowanymi w problematykę niedopaso-

wania kompetencji na rynku pracy prowadzi do opracowania ostatecznej wersji 

produktu, jakim jest „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, który 

będzie mógł zostać przekazany odbiorcom systemu, w tym przede wszystkim niżej 

wymienionym podmiotom z Wielkopolski:  

― instytucjom rynku pracy, w tym powiatowym urzędom pracy,  

― starostwom powiatowym, w tym w szczególności wydziałom oświaty,  

― szkołom zawodowym oraz innym placówkom oświaty prowadzącym kształce-

nie zawodowe dla osób niedorosłych.  

W przypadku wprowadzenia przez decydentów systemu do stosowania, nie wyklu-

cza się możliwości poszerzenia w ramach realizowanych prac grupy odbiorców 

działań upowszechniających o następujące podmioty:  

― jednostki samorządowe (w tym: Urząd Marszałkowski Województwa Wielko-

polskiego, urzędy gmin, miast i powiatów) 

― Wielkopolskie Kuratorium Oświaty,  

― ośrodki doradztwa zawodowego,  

― społeczności lokalne, zainteresowane rozwojem społeczno-gospodarczym 

w regionie, 

― rodziny osób objętych projektem.  

Priorytetem w projekcie jest to, by wszystkie podmioty zainteresowane72 mogły 

korzystać z rozwiązania nieodpłatnie. Po zakończeniu finansowania z Unii Euro-

pejskiej konieczne będzie poszukiwanie dalszego utrzymania i rozwijania produktu. 

Jest to wskazane z punktu widzenia minimalizowania niedoboru i nadmiaru kompe-

                                                      
71 M. Szafrański, Strategia upowszechniania, w: Strategia wdrażania projektu Wielkopolski system monitorowania 
i prognozowania Nr. POKL.09.02.00-30-155/09, Poznań, 2010, s. 12. 
72 W obecnym finansowaniu projektu, tj. do 30.06.2012 r. z rezultatów projektu korzystać będą mogli 
jedynie użytkownicy i odbiorcy systemu. Przy rozwijaniu systemu i wprowadzaniu kolejnych jego 
modyfikacji na względzie trzeba mieć potrzeby informacyjne użytkowników i odbiorców, w tym po-

trzeby informacyjne odbiorców  pracodawców i dążenie do rozszerzania grupy wiekowej użytkowni-

ków  uczniów o absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym o osoby dorosłe. 
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tencji w Wielkopolsce, jak również monitorowania i prognozowania kształcenia 

zawodowego.  

Celem nadrzędnym i długofalowym mainstreamingu jest wdrożenie produktu ni-

niejszego projektu, jakim jest „Wielkopolski system monitorowania i prognozowa-

nia”, w szeroki nurt praktyki i polityki regionalnej. Włączenie systemu do głównego 

nurtu regionalnych polityk i praktyk (mainstreaming) rynku pracy oraz kształcenia 

zawodowego, zapewni transfer produktu projektu do praktyki i gwarantować będzie 

utrzymanie i rozwój systemu po zakończeniu projektu, a tym samym trwałość roz-

wiązania opracowanego w projekcie. Realizacja celu nadrzędnego sprowadzi się 

do włączenia produktu do codziennej pracy instytucji, będących jego użytkownika-

mi, czyli podmiotów działających w obszarze związanym z analizą regionalnego 

rynku pracy, w tym instytucje rynku pracy, szkoły i placówki oświatowe prowadzące 

kształcenie zawodowe z wyłączeniem kształcenia zawodowego dla niedorosłych. 

Celami wspomagającymi w ramach strategii włączania do głównego nurtu polityki 

i/lub praktyki są: 

― wprowadzenie do polityki i/lub praktyki nowego systemu monitorowania i pro-

gnozowania kształcenia zawodowego na terenie Wielkopolski, w celu elimino-

wania luk kompetencji w regionie, 

― stworzenie podstaw do wykorzystywania na szeroką skalę innowacyjnego pro-

duktu projektu, czyli „Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowa-

nia”, 

― wzmocnienie wpływu odbiorców i użytkowników systemu na pozytywne zmia-

ny systemu kształcenia zawodowego, które mogą się wiązać ze zmianami admi-

nistracyjnymi i/lub legislacyjnymi. 

W pierwszym rozdziale pt. „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania 

w zakresie kształcenia zawodowego – innowacja w regionie” omówiono znaczenie 

pojęcia „system” w odniesieniu do „Wielkopolskiego systemu monitorowania i pro-

gnozowania”, rozumianego również jako zbiór elementów i podmiotów ściśle 

ze sobą powiązanych. W odniesieniu do działań upowszechniania i mainstreamingu, 

które to są funkcjami podsystemu zarządzania w projekcie, ważna i odmienna jest 

rola użytkowników i odbiorców. Problematyka ta została omówiona w ujęciu sys-

temowym w kolejnych podrozdziałach. 

5.2. Rola użytkowników systemu w WSMiP 

Użytkownicy „Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania” to pod-

mioty działające w obszarze związanym z analizą regionalnego rynku pracy, w tym 

instytucje rynku pracy (w szczególności powiatowe urzędy pracy), szkoły i placówki 

oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia zawodo-
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wego dla dorosłych). Przystępując do planowania i realizacji działań upowszechnia-

jących i mainstreamingu, nie można zapominać o celach upowszechniania i main-

streamingu omówionych w poprzednim podrozdziale, jak również i przede wszyst-

kim o potrzebach grup docelowych. W odniesieniu do grupy użytkowników projek-

tu, już na początku realizacji projektu WSMiP konieczne było precyzyjne identyfi-

kowanie potrzeb informacyjnych i problemów, z jakimi borykają się instytucje ryn-

ku pracy, powiatowe urzędy pracy, szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształ-

cenie zawodowe. Z badań i analiz przeprowadzonych w maju i kwietniu 2011 r. 

w ramach zadania 3 „Pogłębiona diagnoza i analiza problemów”, jak również pod-

czas: 

― spotkania z dyrektorami współpracujących w projekcie szkół zawodowych 

w styczniu 2011 r., 

― Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w marcu 2011 r., 

― badań fokusowych przeprowadzonych w ramach fali 1 w 2010 roku oraz w ra-

mach fali 2 w kwietniu i maju 2011 r., 

― kwietniowych trzech debat w Poznaniu, Kaliszu i Pile w 2011 r. z przedstawi-

cielami powiatowych urzędów pracy, instytucji rynku pracy oraz ze starost-

wami, 

― czerwcowego spotkania w 2011 r. na Konwencie Dyrektorów Powiatowych 

Urzędów Pracy w Wielkopolsce,  

zidentyfikowano problemy podmiotów związanych z niedopasowaniem systemu 

kształcenia do potrzeb rynku pracy. Spośród zgłaszanych i najistotniejszych pro-

blemów i barier pojawiają się następujące: 

― brak informacji o miejscach, gdzie można znaleźć jednoznaczne, rzetelne 

i odnoszące się również do przyszłości odpowiedzi na pytania związane 

z kształceniem zawodowym i rynkiem pracy, 

― brak jednego miejsca pozyskiwania wyżej wskazanych informacji, 

― niemożność porównania różnych informacji związanych z kształceniem zawo-

dowym i rynkiem pracy, czego powodem jest dyspersja standardów pozyskiwa-

nia informacji i ich prezentowania, 

― brak informacji o informacjach, 

― niezrozumienie treści informacji powodowane przez niedopasowanie przekazu 

do wymagań odbiorcy73. 

Potrzeby informacyjne wszystkich podmiotów zostały zebrane wstępnie już 

w ramach zadania 3 w maju i czerwcu 2010 r. i te priorytetowo są zaspokajane 

w obecnym finansowaniu projektu, który jest opisywany w niniejszej książce. 

Z uwagi na coraz większa liczbę spotkań upowszechniających oraz bezpośredni 

kontakt z nowymi podmiotami grup użytkowników i odbiorców na bieżąco zbiera-

                                                      
73 Więcej patrz rozdział 3 „Metodyka prowadzenia badań”. 
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ne są kolejne potrzeby informacyjne oraz uwagi pozwalające na doskonalenie sys-

temu. Potrzeby informacyjne zgłaszane w późniejszym czasie realizacji projektu, 

jeśli jest to możliwe, są realizowane. Jeśli ograniczenia czasowe i finansowe unie-

możliwiają ich realizację, zostają uwzględniane przy strategii budowania rozszerzo-

nego produktu, który będzie rozbudowany o nowe komponenty i funkcjonalności 

w dalszym finansowaniu projektu. W odniesieniu do upowszechniania 

i mainstreamingu WSMiP, wsparcie w działaniach informacyjno-promocyjnych 

przez przyszłych użytkowników systemu ma ogromne znaczenie dla prawi-

dłowego i skutecznego wdrożenia produktu projektu do polityki i praktyki. 

Pierwszym krokiem do wspierania idei projektu i do podjęcia działań upowszech-

niających projekt jest poparcie idei projektu „Wielkopolski system monitorowania 

i prognozowania” kształcenia zawodowego i podpisanie dokumentu „Porozumienie 

o współpracy na rzecz upowszechniania Wielkopolskiego systemu monitorowania 

i prognozowania”. Dokument ten stanowi spis wybranych przez Instytucje Współ-

pracujące, działań upowszechniających, m.in.: zorganizowanie spotkania 

z pracodawcami i/lub dyrektorami szkół i/lub innymi użytkownikami lub odbior-

cami z regionu w celu prezentacji WSMiP, udostępnienie informacji o projekcie 

na stronie internetowej Instytucji Współpracującej, czy pomoc w dystrybucji plaka-

tów i ulotek. Wszystkie z tych działań są ustalane indywidualnie z kolejnymi insty-

tucjami i mogą być rozszerzane o kolejne inicjatywy. Obok działań podejmowanych 

na rzecz upowszechniania WSMiP porozumienie stanowi również dokument 

do kontynuowania współpracy w celu dalszego wykorzystania systemu. W ramach 

porozumienia Politechnika Poznańska m.in.: 

― koordynuje prawidłowość działań, 

― zapewnia sprawny system komunikacji z Instytucja Współpracującą, 

― pozyskuje, gromadzi i archiwizuje dokumentację związaną z współpracą, 

― informuje w procesie upowszechniania produktów projektu o współpracy wy-

nikającej z niniejszego porozumienia. 

Na dzień 31 sierpnia 2011 r. Politechnika Poznańska podpisała porozumienie 

o współpracy z piętnastoma podmiotami z Wielkopolski, w tym z Instytucjami 

o nazwie: 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie,  

2. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie, 

4. Powiatowy Urząd Pracy w Pile, 

5. Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, 

6. Powiatowy Urząd Pracy w Turku, 

7. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, 

8. Starostwo Powiatowe w Chodzieży, 
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9. Starostwo Powiatowe w Gostyniu, 

10. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, 

11. Starostwo Powiatowe w Jarocinie, 

12. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, 

13. Starostwo Powiatowe w Śremie, 

14. Starostwo Powiatowe w Rawiczu, 

15. REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przed-

siębiorstw. 

Nadal z dnia na dzień napływają informacje od kolejnych instytucjach chętnych 

do zacieśniania współpracy w projekcie WSMiP74. Warto również podkreślić, 

że wyżej wymienione instytucje podpisały porozumienie w trakcie realizacji projek-

tu. Instytucją Współpracującą uczestniczącą w WSMiP od czasu podpisania umowy 

o dofinansowanie, a zatem od początku realizacji projektu jest Powiatowy Urząd 

Pracy w Poznaniu. 

Działania upowszechniające mają stanowić grunt do mainstreamingu, którego ce-

lem jest włączenie produktu finalnego do głównego nurtu polityki. Priorytetowe 

znaczenie wśród działań upowszechniających wśród użytkowników mają:  

― debaty na temat włączania produktów projektu do głównego nurtu polityki,  

― wydanie publikacji upowszechniającej,  

― ekspozycja roll-upów w siedzibach: Województwa Wielkopolskiego, Miasta 

Poznań, Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 

― prowadzenie dyskusji i wymiana poglądów na temat produktu projektu oraz 

sposobu jego funkcjonowania w ramach spotkań Regionalnej Sieci Tematycz-

nej, spotkań Grupy Sterującej i spotkań z konsultantami, a także przedstawicie-

lami interesariuszy projektu, 

― zamieszczanie publikacji w czasopismach, poświęconych prowadzonej inicjaty-

wie, jak również wszelkie działania w mediach, podczas lokalnych spotkań oraz 

w innych formach aktywności komunikacji masowej,  

― organizacja konferencji międzynarodowej z udziałem ekspertów partnera za-

granicznego w projekcie. 

Priorytetowe znaczenie w działaniach włączania produktu projektu do głównego 

nurtu polityki mają:  

― bieżące spotkania, debaty, wymiana poglądów (w tym również listy tradycyjne 

i e-maile), lobbing z decydentami na temat produktu projektu oraz sposobu je-

go włączania do głównego nurtu polityki, 

― spotkania z RST, wspierające działania mainstreamingu,  

                                                      
74 Najbardziej aktualna lista Instytucji Współpracującej dostępna jest na stronie internetowej projektu. 
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― spotkania Grupy Sterującej i konsultacje z decydentami (UMWW, UMP, PUP 

Poznań), 

― angażowanie przedstawicieli instytucji rynku pracy w proces testowania produk-

tu, 

― organizacja debat dotyczących zasad utrzymania produktu po zakończeniu 

realizacji projektu, 

― konsultacja zasad finansowania utrzymania i rozwoju produktu po zakończeniu 

projektu.  

Bardzo ważnym jest we włączaniu systemu do głównego nurtu regionalnych polityk 

i praktyk rynku pracy oraz kształcenia zawodowego wsparcie nie tylko ze strony 

Instytucji Współpracujących, rozumianych jako podmioty podpisujące porozumie-

nie o współpracy na rzecz upowszechniania projektu, lecz także przez podejmowa-

nie również w przyszłości stosownych uchwał legislacyjnych czy stanowisk wspiera-

jących włączanie systemu w Wielkopolsce przez Konwent Starostów Województwa 

Wielkopolskiego, Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy w Wielko-

polsce, organizacje przedsiębiorców, klastry czy przez działania innych decydentów 

i interesariuszy projektu pozwalające na efektywne wdrożenie systemu do praktyki. 

W odniesieniu do użytkowników wsparcie przez kolejne instytucje w mainstrea-

mingu zarówno horyzontalnym, jak i wertykalnym nabiera szczególnego znaczenia.  

5.3. Rola odbiorców systemu w WSMiP 

Odbiorcy projektu „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” to pra-

codawcy i niebędący dorosłymi uczniowie, kształcący się w szkołach i innych pla-

cówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe.  

Uczniowie to grupa osób, która będzie korzystać głównie z modułu ucznia 

w podsystemie informatycznym. Będą za jego pośrednictwem poszukiwać pracy, 

praktyk lub staży. Jego wykorzystanie ułatwi wybór właściwej ścieżki kariery oraz 

ukierunkuje sposób podnoszenia swoich umiejętności w odniesieniu do wybranej 

oferty pracy, dostępnej na rynku.  

Każdy uczeń będzie posiadał własny kod, który zapewni mu bezpieczeństwo 

i anonimowość. Zebranie w systemie informatycznym danych o uczniach, ich kom-

petencjach i umiejętnościach, zapewni możliwość wieloaspektowych analiz75. Moż-

liwe będzie m.in. prowadzenie analizy niedoboru i nadmiaru kompetencji na rynku 

pracy (patrz rys. 5.1). Raporty informacyjne wygenerowane w module analitycznym 

ułatwią podejmowanie decyzji dążących do minimalizowania luk i w efekcie do mi-

nimalizowania bezrobocia na rynku pracy. 

                                                      
75 Patrz rozdziały 2 i 4. 
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Rys. 5.1. Luka niedoboru i nadmiaru  

w Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania 

Podmiotami, bez których system nie może funkcjonować, są pracodawcy. To oni 

jako druga obok uczniów podgrupa odbiorców projektu ma możliwość korzystania 

z produktu, jakim jest „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”. 

Podsystem informatyczny dla pracodawcy będący jedynie elementem całego syste-

mu to przede wszystkim moduł pracodawcy. To w nim opracowano możliwość 

poszukiwania pracownika/praktykanta/stażysty o odpowiednich kompetencjach 

w tym umiejętnościach. Izby rzemieślnicze i gospodarcze, klastry i inne organizacje 

pracodawców, jako podmioty wspierające pojedynczych pracodawców, mogą 

uczestniczyć w systemie również w roli użytkowników, realizując wszystkie ich 

funkcje. Istotną rolę wśród użytkowników przywiązuje się bowiem nie tylko 

do analizy sytuacji na rynku przez analizy luk kompetencji wygenerowane z modułu 

analitycznego, lecz także i przede wszystkim do wspierania działań upowszechnia-

nia i mainstreamingu wśród pracodawców. Izby rzemieślnicze i gospodarcze, klastry 

i inne organizacje pracodawców mają bardzo często możliwość pomagania zrze-

szonym podmiotom w różnych działaniach w tym m.in. w analizowaniu rozwoju 

danych branż i zawodów, prowadzeniu spotkań, szkoleń, konferencji czy oferując 

pomoc w poszukiwaniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami 

i umiejętnościami. Władze poszczególnych izb gospodarczych, rzemieślniczych, 

organizacji pracodawców czy klastrów na terenie Wielkopolski przez aktywne 

wspieranie działań projektu i poparcie idei projektu oraz podpisanie porozumienia 
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o współpracy na rzecz upowszechniania projektu mogą być ogniwem wspierającym 

utrzymanie i rozwój systemu. Przez władze stowarzyszeń i organizacji przedsiębior-

ców przy wsparciu zespołu projektowego przekazywana może być zarówno infor-

macja o „Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania”, a i wiedza 

na temat doświadczeń fińskich w zakresie współpracy pomiędzy pracodawcami 

i uczniami, również na temat pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników 

w danym zawodzie. Taki sposób pozwoli na skrócenie czasu rozwiązywania do-

tychczasowych problemów pracodawców w odniesieniu do poszukiwania pracow-

ników z oczekiwanymi kompetencjami. Czerpanie wiedzy i doświadczenia 

z Finlandii, z kraju, gdzie rozwiązania systemowe pomiędzy grupami: pracodawca – 

uczeń – szkoła zawodowa pozwoliły w znacznej mierze na rozwiązanie wielu pro-

blemów związanych z: 

― nadmiarem i niedomiarowością kompetencji zawodowych,  

― negatywnym wizerunkiem osób i branż związanych z niektórymi zawodami nie 

wymagającymi wyższego wykształcenia,  

― sposobem komunikowania pracowników z uczniami, 

― współpracy pracodawców z regionu ze szkołami zawodowymi we współtwo-

rzeniu programu kształcenia zawodowego, 

pozwoli na przeniesienie wybranych sprawdzonych fińskich rozwiązań na grunt 

Wielkopolski. 

W podrozdziale 5.1 uzasadniono, że działania upowszechniające mają stanowić 

grunt do mainstreamingu, którego celem jest włączenie produktu finalnego 

do głównego nurtu polityki. Priorytetowe znaczenie wśród działań upowszechniają-

cych wśród wszystkich odbiorców mają kolejne działania:  

― realizacja warsztatów upowszechniających, 

― dystrybucja plakatów i ulotek informujących o projekcie, 

― ekspozycja roll-upów w siedzibach partnerów i instytucji współpracującej, 

― przeprowadzenie kampanii upowszechniającej w Internecie, 

― organizacja spotkań informacyjnych dla użytkowników, 

― zamieszczanie publikacji w czasopismach, poświęconych prowadzonej inicjaty-

wie, jak również wszelkie działania w mediach, podczas lokalnych spotkań oraz 

w innych formach aktywności komunikacji masowej. 

Dodatkowo dla pracodawców, dodać można kolejne istotne działania upowszech-

niające w projekcie: 

― debaty na temat włączania produktów projektu do głównego nurtu polityki,  

― wydanie publikacji upowszechniającej,  

― organizacja konferencji międzynarodowej z udziałem ekspertów partnera za-

granicznego w projekcie. 
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 „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” to produkt, który angażuje 

wszystkie podmioty związane z monitorowaniem i prognozowaniem kształcenia 

zawodowego. Tylko współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi problema-

tyką projektu, jak również opracowanie systemowe jednego i wspólnego ro-

związania przy współuczestnictwie wszystkich zainteresowanych może przy-

nieść wymierne rezultaty w postaci zmniejszenia luk kompetencji w Wielko-

polsce. Współpraca wszystkich podmiotów systemu oraz tworzenie relacji pomię-

dzy nimi dla lepszych rezultatów produktu projektu odnosi się również w literaturze 

naukowej do pojęcia „marketing relacji”76. 

Marketing relacji (nazywany również marketingiem relacyjnym lub marketingiem 

partnerskim) to działania mające za istotę tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie 

relacji z klientem77. 

W systemie analogicznym pojęciem do pojęcia „klient” są użytkownicy i odbiorcy 

WSMiP. Wśród cech charakteryzujących marketing relacyjny, który odnosi się rów-

nież do produktu projektu, wyróżnić można 78: 

― interakcję zachodzącą pomiędzy użytkownikami i odbiorcami a instytucją ofe-

rującą usługi WSMiP, 

― działania i ich rezultaty mają charakter długoterminowy, wręcz mają odnosić się 

do przyszłości i prognoz co do projektowania kolejnych funkcjonalności sys-

temu, 

― cele działań odnoszą się do emocji, zachowań i postaw, zachowując jednocze-

śnie charakter ekonomiczny, 

― ciągłość działań i ich efektów – to co było realizowane w przeszłości, ma 

wpływ na teraźniejszość, która z kolei oddziałuje na przyszłość, 

― wzajemna interakcja oceniana jest na podstawie obiektywnych zdarzeń, jak 

również wrażeniami subiektywnymi odczuwanymi przez każdą ze stron, 

― relacje mają charakter formalny i nieformalny, co przynosi wymierne korzyści 

przy projektowaniu i udoskonalaniu systemu. 

Obok tworzenia relacji pamiętać należy o integrowaniu wszystkich działań 

i angażowaniu podmiotów systemu w jego współtworzenie. W działaniach związa-

nych z upowszechnianiem WSMiP należy szukać również odniesień do marketingu 

zintegrowanego, który można zdefiniować jak poniżej. 

                                                      
76 J. Otto , Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wyd. 2 rozszerzone, Wydawnictwo C.H. Beck 2004 
oraz J. Dyché , CRM Relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002, s. 22. 
77 Kompendium wiedzy marketingu, B. Pilarczyk, H. Mruk (red.), WN PWN, Warszawa 2006, s. 311. 
78 A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J. Wiktor, Marketing usług, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006 s. 
60. 
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Zintegrowana komunikacja marketingowa jest strategicznym procesem bizne-
sowym używanym do planowania, rozwoju, wykonywania i oceny skoordynowane-
go, mierzalnego, przekonującego programu komunikacji marki z konsumentami, 
potencjalnymi klientami oraz innymi docelowymi odbiorcami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi. Potraktowanie zintegrowanej komunikacji marketingowej jako 
procesu nasuwa możliwość wykorzystania zasad  zarządzania procesowego, które 
skupia się na ciągłym poszukiwaniu udoskonaleń i możliwości poprawy wskaźni-
ków. W przypadku komunikacji marketingowej wskaźnikami tymi są w ogólnym 

rozumieniu jej skuteczność i efektywność.79 

W zintegrowanej komunikacji marketingowej80, będącej elementem rozwiązań sys-

temowych, angażujących wszystkie podmioty danego systemu, obok tradycyjnych 

elementów, takich jak: rynek, firma, cena, odbiorcy, popyt i podaż, konkurencja, 

transakcje oraz wymiana i zbyt, istnieją również inne elementy, które tworzą marke-

ting zintegrowany. Należą do nich elementy „subiektywne ekonomicznie”, takie jak: 

innowacje w sferze produktów i usług81, kreowanie nowych potrzeb na bazie lokal-

nych wzorów kultury, powiązane ze stanem nauki w danym regionie, preferencjami 

konsumenckimi związanymi zwykle z tradycją regionalną, rodzajem preferowanych 

produktów i usług, własnym stylem życia, wynikającym z przesłanek kulturowych, 

sztuką regionalną, czy poczuciem satysfakcji z konsumowanych dóbr i usług82. 

By WSMiP spełniał oczekiwania podmiotów systemu, w projekcie w różnym stop-

niu angażuje się wszystkie podmioty w działania związane z upowszechnianiem 

i manstreamingiem (funkcje podsystemu zarządzania). One same korzystają rów-

nież w różnym stopniu z systemu WSMiP, w tym również z podsystemu informa-

tycznego (moduł ucznia, pracodawcy i analityczny). Charakterystyka wsparcia pod-

miotów systemu w działania upowszechniania i mainstreamingu, jak również sto-

pień korzystania z podsystemu informatycznego przedstawiona jest na rysunku 5.2. 

Projekt realizowany jest regionalnie na terenie województwa wielkopolskiego. Jed-

nym z najważniejszych działań pozwalających na efektywne wdrożenie systemu 

do praktyki jest informowanie wszystkich użytkowników i odbiorców systemu 

o projekcie, jego celach oraz postępie prac na każdym z jego etapów. Przekazując 

informacje o projekcie wszystkim zainteresowanym, w tym w szczególności użyt-

kownikom i odbiorcom, istotnye jest angażowanie wszystkich podmiotów tworzą-

                                                      
79 G. Hajduk, Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej, w: B. Pilarczyk, Z. Waś-
kowski, Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania szanse. Zeszyty Naukowe nr 135, Wyd. Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 20-21. 
80 J. W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, WN PWN, Warszawa 2001, s. 
58-62. 
81 P.F. Drucker, Dyscyplina w podejściu do innowacji, „Harward Busines Review Polska” Nr 1/2004 oraz 
Innowacje i przedsiębiorczość, Wyd. PEW, Warszawa 1992. 
82 W. Smid, Marketing pod presją globalizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002, s. 93. 
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cych system83 we współtworzenie go po to, by zaspokajał możliwie największą 

liczbę potrzeb informacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego i rynku pracy 

wszystkich użytkowników i odbiorców. Sytuację tę można opisać poniższym wzo-

rem 5.1, gdzie system składa się ze zbioru podsystemów, które to podsystemy two-

rzone są przez użytkowników i odbiorców w oparciu o ich potrzeby informacyjne 

w zakresie kształcenia zawodowego i rynku pracy. Na system składają się również 

relacje między elementami zbioru. Podsystemy WSMiP tworzone są przy wsparciu 

zespołu projektowego przy ograniczoności środków finansowych i ograniczoności 

czasu. 

 

 
Rys. 5.2. Stopień korzystania z podsystemu informatycznego wśród użytkowników, odbiorców 

i pozostałych zainteresowanych WSMiP, oraz ich wsparcie w działania upowszechniania 

i mainstreamingu  

WSMiP= R1 {R2 { R3 (P ,  I,  Z)} R4 O} (5.1) 

gdzie: 

WSMiP – Wielkopolski system monitorowania i prognozowania, 

R1  relacje między zbiorami w WSMiP, 

                                                      
83 System rozumiany jest jak w rozdziale 1 „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania 
w zakresie kształcenia zawodowego – innowacja w regionie”. 
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R2 – relacje między zbiorami P, I, Z oraz zbiorem O, 

R3 – relacje między zbiorami P, I oraz Z 

P – zbiór podsystemów WSMiP, 

I – zbiór potrzeb informacyjnych grup tworzących podsystemy WSMiP, 

R4 – relacje między zbiorem O, 

Z – zasoby ludzkie w WSMiP, 

O – ograniczenia przy realizacji projektu, a dalej w funkcjonowaniu systemu. 

Zespół projektowy WSMiP podczas badań fokusowych oraz spotkań czy debat 

identyfikuje wszystkie problemy związane z niedopasowaniem kształcenia zawodo-

wego do potrzeb rynku pracy. Większość z tych działań zrealizowana została 

na etapie zadania 3. projektu WSMiP: Pogłębiona diagnoza i analiza problemów 

oraz zadania 4.: Opracowanie wstępnej wersji Wielkopolskiego systemu monitoro-

wania i prognozowania kształcenia zawodowego. Część potrzeb informacyjnych 

została zdiagnozowania w późniejszym etapie realizacji projektu, m.in. w czasie 

testowania systemu. Potrzeby te zostają zbierane i archiwizowane. Kluczowe po-

trzeby uwzględnione zostają w projekcie, a podjęcie działań związanych 

z zaspokajaniem niektórych potrzeb informacyjnych możliwe będzie  w kolejnych 

etapach rozwoju projektu. Taki bieg zdarzeń związany jest z dwoma kluczowymi 

ograniczeniami finansowym i czasowym. 

Ogranie finansowe to konieczność realizowania zadań wnioskowanych w projekcie, 

na podstawie której beneficjent84 otrzymał dofinansowanie. Przez pojęcie „ograni-

czenie czasu” rozumieć należy konieczność realizowania zadań wnioskowanych 

w projekcie w określonym i nieprzekraczalnym terminie.  

Wzór 5.1. można uszczegółowić następująco: 

WSMiP=R1{R2{(R3p{PMiP,PI,PZ})(R3i{IU,IO,IZ})(R3z{ZP,ZU,ZF})}(R4o{OC,OF})} (5.2) 

gdzie: 

R3p– zbiór relacji w zbiorze P, 

PMiP – Podsystem Monitorowania i Prognozowania, 

PI – Podsystem Informatyczny, 

PZ – Podsystem Zarządzania, 

R3i– zbiór relacji w zbiorze I, 

IU – potrzeby informacyjne użytkowników85 oraz działania wspierające 

użytkowników WSMiP przy  budowie PMiP, PI oraz PZ,  

IO – potrzeby informacyjne odbiorców86 oraz działania wspierające odbior-

ców WSMiP przy budowie PMiP, PI oraz PZ, 

                                                      
84 Politechnika Poznańska. 
85 Kategorie użytkowników wymienione zostały na początku podrozdziału 5.2. 
86 Kategorie odbiorców wymienione zostały na początku podrozdziału 5.3. 
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R3z– zbiór relacji w zbiorze Z, 

IZ – potrzeby informacyjne pozostałych zainteresowanych WSMiP oraz ich 

wsparcie w budowę PMiP, PI oraz PZ, czyli wszystkich pozostałych grup 

osób i instytucji, które w przyszłości będą mogły korzystać z systemu, 

ZP – zespół projektowy wraz z grupą konsultantów Partnerów projektu oraz   

ZU – zespół upowszechniania, 

ZF – zespół ds. finansowej obsługi projektu, 

R4o– zbiór relacji w zbiorze O, 

OC – ograniczenia czasowe pozwalające na wdrożenie działań możliwych 

do zrealizowania w trakcie realizacji najpierw projektu, a dalej zadań związa-

nych z utrzymaniem i rozwojem systemu. 

OF – ograniczenia finansowe pozwalające na wdrożenie oczekiwanych dzia-

łań i elementów systemu (np. w projekcie, w ramach którego system jest 

tworzony ograniczenie finansowe wynika z budżetu projektu).   

 

Powyższy wzór przedstawiony jest graficznie na rysunku 5.3. 

 
Rys. 5.3. Relacje w projekcie WSMiP 

W ujęciu systemowym WSMiP złożony jest z poszczególnych grup podmiotów 

zaangażowanych w różnorodne procesy, dążących do osiągania celu projektu, czyli 

ograniczenia niedostosowania informacji o zapotrzebowaniu wielkopolskiego rynku 
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pracy na kompetencje, a zwłaszcza w umiejętności zawodowe, w zestawieniu 

z podażą na nie, wynikającą z programów kształcenia zawodowego w Wielkopolsce. 

Zadania upowszechniania służą dotarciu do możliwie szerokiego grona użytkowni-

ków i odbiorców systemu. W projektach innowacyjnych zakres działań upowszech-

niających uzależniony jest od fazy realizacji projektu, a poszczególne etapy i fazy 

wymagają zróżnicowanych narzędzi87. W projekcie „Wielkopolski system monito-

rowania i prognozowania” działania upowszechniające zostały zaplanowane już 

na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu, a ich zakres jest na bie-

żąco aktualizowany. Pełna paleta działań i mechanizmów upowszechniających 

przedstawiona jest na rysunku 5.4. 

Warto również podkreślić, że kontynuowanie prac nad rozwojem systemu będzie 

polegało przede wszystkim na zaprojektowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu sieci po-

wiązań instytucjonalnych (relacji), które prowadzone powinny być równolegle 

z działaniami informacyjno-promocyjnymi. 

 
Rys. 5.4. Działania upowszechniania, które stanowią grunt do mainstreamingu w projekcie WSMiP  

                                                      
87 M. Rudnik, J. Kornacki, R. Czynsz, J. Janczewski, Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowa-
cyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik, KIW, Warszawa 2010, s. 24. 
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Z uwagi na innowacyjny88 charakter projektu oraz jego niepowtarzalność w regionie 

w kontekście upowszechniania największą wagę przywiązuje się do spotkań, debat, 

konsultacji czy paneli. Możliwość zaprezentowania całej idei związanej z systemem 

monitorowania i prognozowania kształcenia zawodowego, będącej elementem Pro-

gramu akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej89, możliwość 

podjęcia dyskusji i identyfikacji potrzeb informacyjnych zainteresowanych 

w odniesieniu do problematyki projektu w kontekście spotkań nabierają szczegól-

nego znaczenia. Niezbędna jest współpraca z wszystkimi podmiotami zaintereso-

wanymi minimalizowaniem niedoboru i nadmiaru kompetencji na rynku pracy 

po to, by efektywnie zaspokajać potrzeby informacyjne w szczególności użytkowni-

ków i odbiorców. Należy również podkreślić, że w innowacyjnym projekcie, 

jakim jest WSMiP, nie ma szablonowych rozwiązań, dlatego tak ważna jest 

partnerska współpraca z wszystkimi zainteresowanymi. W ramach tworzenia 

wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami systemu (użytkownicy, od-

biorcy i pozostali zainteresowani) możliwe będzie rozwijanie nowych form współ-

pracy w celu maksymalizacji zaspokajania potrzeb podmiotów systemu, a przez 

to doskonalenie całego systemu. Przy takim podejściu wypracowane dotychczasowe 

działania w zakresie upowszechniania i włączania produktu do regionalnej polityki 

i praktyki, stanowią element zarządzania całym systemem i jedną z kluczowych grup 

funkcji systemu  kontynuowanie prac nad rozwojem systemu, powiązań instytucjo-

nalnych (relacji) prowadzonych równolegle z działaniami informacyjno-

promocyjnymi, które stanowić będą solidny grunt do angażowania się i korzystania 

z systemu przez grupę docelową projektu.   

 

                                                      
88 Definicję innowacyjności szukaj m.in. w literaturze: J. Schumpeter , Teoria wzrostu gospodarczego, 
PWN, Warszawa 1960, s. 64; E.M. Rogers, Diffusion of innovation, Free Press, New York 2003, s.12; Ph.  
Kotler Marketing: Analiza, uwarunkowania, wdrażanie, kontrola, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 
322. 
89 M. Szafrański, K. Grupka, M. Goliński, Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej, 
Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań 2008. 
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