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of central-east Poland. An announcement

Na pocz¹tku 1996 roku w ramach projektu Euroregion Bug przeprowadzono badania kwestionariuszowe Kapita³ ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu
Bug. Badaniami objêto populacjê doros³ych mieszkañców regionu rodkowo-wschodniej Polski (w wieku od 18 do 60 lat) z terenu 60 jednostek (gmin
wiejskich, miejsko-wiejskich, miast) badanych w województwach: bialskopodlaskim, che³mskim, lubelskim, tarnobrzeskim i zamojskim2. Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzono w dwóch grupach badawczych, w tzw. grupie podstawowej (803 respondentów  dobór losowy) i w grupie liderów (204 respondentów  dobór celowy)3.
1
Artyku³ jest fragmentem analizy wyników badañ kwestionariuszowych (grant KBN), które przygotowa³ i zrealizowa³, pod kierunkiem prof. dr. hab. Leona Dyczewskiego, zespó³ socjologów zwi¹zanych z Katedr¹ Socjologii Kultury KUL. Znacz¹c¹ czêæ tych badañ powiêcono problematyce
pracy zawodowej, funkcjonowaniu rynku pracy, wartociowaniu pracy, zagadnieniom kszta³cenia
itp. Opis przedmiotu i terenu badañ, zasad doboru prób badawczych oraz analizê uzyskanych wyników mo¿na znaleæ w: L. Dyczewski, D. Wadowski, R. Szwed, Kapita³ ludzki czynnikiem rozwoju
Euroregionu Bug (raport z badañ), Lublin 1997; a tak¿e: L. Dyczewski, Spo³eczno-kulturowe czynniki rozwoju regionu rodkowo-wschodniej Polski i Euroregionu Bug, Lublin 1997.
2
Z badañ wy³¹czono miasta wojewódzkie.
3
O zakwalifikowaniu respondentów do grupy liderów decydowali ankieterzy, kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi kryteriami: lider to osoba znacz¹ca w spo³ecznociach lokalnych z tytu³u pe³nionych wysokich funkcji zawodowych, spo³ecznych, politycznych, albo na podstawie spo³ecznego uznania.
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Zasadniczym celem tego przedsiêwziêcia by³o zbadanie w³aciwoci ludzi
zamieszkuj¹cych obszar polskiej czêci Euroregionu Bug, przede wszystkim pod
wzglêdem mo¿liwoci pe³nienia funkcji podmiotu rozwoju regionu. Chodzi³o
o ustalenie  w jakim stopniu kapita³ ludzki mo¿e stanowiæ czynnik stymuluj¹cy
ten rozwój, a w jakim jego cechy mog¹ oddzia³ywaæ negatywnie? Istotne by³o tu,
miêdzy innymi, poznanie: stanu wiedzy na temat funkcjonowania instytucji lokalnych i ogólnopañstwowych oraz oceny tych instytucji, stosunku do podejmowanych dzia³añ administracyjnych, sposobu postrzegania lokalnych problemów spo³ecznych, oczekiwañ zwi¹zanych z utworzeniem Euroregionu Bug itd.4 Wród
badanych zjawisk znacz¹ce miejsce przypad³o problematyce pracy i kszta³cenia.
W opracowaniu tym prezentujemy fragment uzyskanych na ten temat wyników.
PRZEDMIOT ANALIZY

Kwalifikacje stanowi¹ jeden z g³ównych czynników rozwoju spo³eczno-gospodarczego oraz kulturowego spo³eczeñstw. S¹ ich swoistym bogactwem. Okreliæ je mo¿na mianem potencja³u, w znaczeniu mo¿liwoci wytwórczych, zdolnoci (i sprawnoci) tkwi¹cych w jednostkach i grupach spo³ecznych. Wszelkie niedobory w tej dziedzinie maj¹ niekorzystne skutki nie tylko dla gospodarki, ale
tak¿e dla spo³eczeñstwa i jego kultury.
W literaturze przedmiotu kwalifikacje umieszczane s¹ w grupie najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na wysokoæ zapotrzebowania na pracê w gospodarce otwartej. Wród cech zwi¹zanych z uwarunkowaniami gospodarczo-ekonomicznymi, zale¿nociami miêdzynarodowymi czy polityk¹ pañstwa, znajduj¹ siê
takie aspekty, jak: wydajnoæ pracy, stopieñ i ró¿norodnoæ kwalifikacji na terenie
danego kraju, mobilnoæ si³y roboczej5. Do podstawowych sk³adników kwalifikacji
zalicza siê: cechy osobowociowe, posiadan¹ wiedzê i umiejêtnoci. Sporód cech
osobowociowych, maj¹cych znaczenie jako elementy unikatowych kwalifikacji,
szczególne znaczenie przypada pracowitoci, rzetelnoci, otwartoci na zmiany,
odpowiedzialnoci, odwadze, wytrwa³oci, niezawodnoci itd.6
Wspó³czenie wysok¹ rangê spo³eczn¹ posiadaj¹ rodzaje kwalifikacji rzadkich, okrelanych mianem deficytowych czy strategicznych. Wysokie kwalifikacje zawodowe, sta¿ pracy, odpowiednie cechy osobowociowe oraz inteligencja
stanowi¹ wewnêtrzne uwarunkowania umo¿liwiaj¹ce zachowanie pewnoci pracy7. Gwarantuj¹ one nie tylko sta³e zatrudnienie, ale równie¿ wysoki poziom dochodów.
L. Dyczewski, Spo³eczno-kulturowe , s.40.
P. Unger, Procesy alokacji w nowoczesnej gospodarce: pañstwo a rynek, Katowice 1996, s. 129.
6
A. Polañska, Wartoæ kwalifikacji cz³owieka, ¯ycie i Myl 1996, z. 5, s. 38.
7
H. Jastrzêbska-Smolaga, Praca  pewnoæ czy jej brak? Studium analizy faktów, Warszawa
1994, s. 9397.
4

5
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Celem tego opracowania jest odpowied na pytanie  jakie znaczenie mieszkañcy regionu rodkowo-wschodniej Polski przypisuj¹ kwalifikacjom? Zagadnienie znaczenia rozpatrujemy z perspektywy pe³nionych funkcji wobec innych sfer
¿ycia i rodzaju celów realizowanych dziêki kwalifikacjom. Nale¿y podkreliæ, ¿e
chodzi o odtworzenie sposobu, w jaki zjawiska te funkcjonuj¹ w wiadomoci
badanych. Interesowa³y nas zatem przekonania wyra¿one w toku wywiadu, z racji za³o¿enia, ¿e poznanie tych przekonañ stanowi sposób empirycznego badania
wiadomoci. Mieæ wiadomoæ jakiego przedmiotu czy zjawiska  to zdawaæ
sobie sprawê z tego, ¿e w jaki sposób istnieje, posiada jakie znaczenie, jest wa¿ny, a wiêc ¿e przedstawia okrelon¹ wartoæ8. Przy czym istotny jest tak¿e element konsekwencyjny  zachowania w dziedzinie kszta³cenia.
Koncentrujemy siê tu na wybranych sk³adnikach kwalifikacji. Zajmiemy siê
przede wszystkim takimi wartociami, jak: wiedza i m¹droæ, wykszta³cenie oraz
pracowitoæ. Analiza przebiegaæ bêdzie na dwóch wzajemnie powi¹zanych p³aszczyznach, zgodnie z którymi kwalifikacje traktujemy jako wartoæ i jako normê
spo³eczn¹9.
• Po pierwsze  zdobywanie wiedzy, wykszta³cenia, umiejêtnoci zawodowych (kwalifikacji) stanowi cel podejmowanych dzia³añ. Jest kryterium oceny
innych ludzi i podstaw¹ okrelenia wartoci w³asnej jako pracownika, a tak¿e definiowania miejsca w strukturze spo³ecznej. Wykszta³cenie, zdobywana wiedza
pozwalaj¹ cz³owiekowi lepiej poznaæ samego siebie oraz otaczaj¹cy wiat, dziêki
szerszej perspektywie poznawczej i analitycznej. Poziom i typ wykszta³cenia wp³ywaj¹ na uznawane wartoci, wzory zachowañ, formy komunikowania i metody
wychowawcze10. Czynniki te posiadaj¹ treæ i znaczenie dla jednostek i grup spo³ecznych, wywo³uj¹ okrelone postawy  stanowi¹ wartoæ.
• Po drugie  kwalifikacje oznaczaj¹ zasady realizacji po¿¹danych celów, przez
co mo¿na dokonaæ oceny stopnia ich skutecznoci, w zestawieniu z innymi czynnikami ¿ycia spo³ecznego. Generalnie wiêc kwalifikacje oraz wykonywana praca
(praktyczne ich wykorzystanie) s³u¿¹ jako rodek osi¹gania wartoci, np.: samorealizacji, nawi¹zywania wiêzi spo³ecznych, wartoci materialnych itd. Mamy wiêc
do czynienia z funkcjonowaniem norm spo³ecznych.
8
J. Bugiel, M. Burkiewicz, L. H. Haber, W. Pawnik, Praca jako wartoæ w wiadomoci za³ogi
przedsiêbiorstwa przemys³owego. Raport z badañ, Kraków 1990, s. 3539.
9
Wartoæ rozumiemy tak, jak przyjêto to w ca³ociowej koncepcji omawianych tu badañ. Zatem
wartoæ to przedmioty oraz stany rzeczy, na które ukierunkowane s¹ d¹¿enia jednostek badanych
b¹d które zaspokajaj¹ ich potrzeby. Albo te¿ [ ] ogólne kryterium, na podstawie którego jednostki
badane uznaj¹ ró¿ne obiekty jako godne pozytywnej oceny  L. Dyczewski, Spo³eczno-kulturowe s. 148. Normy spo³eczne funkcjonuj¹ na podstawie wartoci. Norma to rodek do celu, s³u¿y
realizacji wartoci.
10
L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993, s. 287289.
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CECHY SPO£ECZNO-ZAWODOWE BADANYCH11

Obie badane grupy  podstawowa i liderów, ró¿ni³y siê zdecydowanie pod
wzglêdem struktury demograficznej i spo³eczno-zawodowej. By³a to konsekwencja przyjêtych za³o¿eñ badawczych oraz odmiennego sposobu doboru tych prób.
Dlatego te¿ przeprowadzono roz³¹czn¹ analizê przekonañ respondentów w ramach
ka¿dej z wyodrêbnionych grup. Porównanie rozk³adów odpowiedzi pomiêdzy tymi
grupami ma jednak szczególne znaczenie, poniewa¿ pozwala zestawiæ pogl¹dy
osób zajmuj¹cych najwy¿sze pozycje spo³eczno-zawodowe z opini¹ losowo wybranych cz³onków zbiorowoci lokalnych.
W grupie podstawowej 56,2% badanych stanowi¹ kobiety, natomiast 43,8%
mê¿czyni. Grupê liderów tworz¹ g³ównie mê¿czyni  78,4%. Liderzy zdecydowanie czêciej reprezentowali starsze kategorie wiekowe  ponad po³owa z nich
(55,9%) to osoby powy¿ej 45 roku ¿ycia. Dla porównania dodajmy, ¿e analogiczna wielkoæ w grupie podstawowej wynios³a  32,8%. Ludzie m³odzi, licz¹cy mniej
ni¿ 35 lat to 9,8% grupy liderów, natomiast 32,6%  grupy podstawowej.
Jednym z podstawowych czynników decyduj¹cych o specyfice grupy liderów by³ poziom wykszta³cenia. Co drugi lider to absolwent uczelni wy¿szej (w grupie podstawowej  15,5%), a co pi¹ta osoba posiada³a wiadectwo dojrza³oci12.
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej wyniós³ w grupie podstawowej 77,5%,
w grupie za liderów  91,2%13. W pierwszej z badanych grup pracuj¹cy zawodowo stanowili 62,0%, bezrobotni  15,4%, rencici i emeryci  15,6%, a 7,0% 
osoby pozostaj¹ce w innej ni¿ wymienione sytuacjach (najczêciej nie zatrudnione gospodynie domowe, osoby przebywaj¹ce na urlopach, np. wychowawczym,
zdrowotnym)14. Zdecydowana wiêkszoæ liderów pe³ni³a funkcje kierownicze
(77,3%). Przy czym 53,5% osób pracuj¹cych zawodowo w tej grupie to wy¿sza
kadra kierownicza, a wiêc na przyk³ad kierownicy ca³ych jednostek organizacyjW opracowaniu tym omawiane s¹ tylko te przypadki, gdy miêdzy zmiennymi wyst¹pi³a istotna
statystycznie zale¿noæ. Z uwagi na wymogi wydawnicze ograniczaj¹ce wielkoæ artyku³u, wyj¹tkowo informujemy o wielkoci wspó³czynnika korelacji V Cramera (w tekcie oznaczenie  VC)
lub Phi (Fi). Dane podajemy bez kategorii brak odpowiedzi.
12
Wykszta³cenie podstawowe posiada³o 15,5% badanych w grupie podstawowej i 5,4% w grupie
liderów; zasadnicze zawodowe odpowiednio 35,0% i 16,2%; rednie, pomaturalne i niepe³ne wy¿sze 39,2% i 21,6%; wy¿sze  odpowiednio 10,3% i 56,8%. Istotna statystycznie ró¿nica miêdzy
grupami [VC = 0,47; p < 0,001].
13
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej to udzia³ osób aktywnych zawodowo (aktualnie pracuj¹cych lub poszukuj¹cych pracy i gotowych podj¹æ j¹ w najbli¿szym czasie) w ogólnej liczbie ludnoci powy¿ej 15 roku ¿ycia  Aktywnoæ zawodowa i bezrobocie w Polsce w maju 1995 r. Raport
przygotowany na podstawie Badania aktywnoci ekonomicznej ludnoci przeprowadzonego w maju
1995 r., GUS, Warszawa 1995, s. 12.
14
W grupie liderów jedna kobieta to osoba bezrobotna, wspó³czynnik zatrudnienia wyniós³ tu
wiêc 99,5%. Nie wyst¹pi³y inne, poza przebywaniem na rencie czy emeryturze, przypadki biernoci
zawodowej. Rencici i emeryci stanowili 8,3% tej grupy.
11
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nych w administracji terenowej, dyrektorzy zak³adów pracy, proboszczowie parafii itp. W grupie podstawowej natomiast stanowiska kierownicze zajmowa³o 14,1%
aktualnie zatrudnionych (wy¿sza kadra kierownicza  3,4%), samodzielne  29,2%,
a 56,7% osób pracowa³o na stanowiskach niesamodzielnych.
Ponad po³owa liderów zadeklarowa³a przynale¿noæ do stowarzyszeñ, organizacji spo³ecznych czy politycznych. Dodajmy, ¿e co trzeci z tych aktywistów
pe³ni³ znacz¹c¹ funkcjê, np. prezesa, przewodnicz¹cego, naczelnika, cz³onka rady
itp.15
KWALIFIKACJE JAKO WARTOÆ

W celu uzyskania informacji o znaczeniu kwalifikacji nale¿a³o przede wszystkim ustaliæ  jakie miejsce zajmuj¹ poszczególne sk³adniki kwalifikacji wród
innych wartoci? Do respondentów skierowano pytanie: Jak Pan(i) widzi swoje
dziecko, jakie ono powinno byæ? Proszê odpowiedzieæ, nawet je¿eli Pan(i) nie ma
dzieci i poproszono o wybór maksymalnie trzech, sporód siedemnastu, przedstawionych na standardowej licie kategorii.
Metoda badania systemu wartoci poprzez odtwarzanie zestawu cech, które
rodzice najbardziej chcieliby widzieæ jako charakteryzuj¹ce w³asne dzieci, jest
doæ czêsto stosowanym przez badaczy zabiegiem16. L. Dyczewski wysuwa tezê,
¿e wartoci preferowane przez doros³e osoby w odniesieniu do dzieci s¹ wartociami ju¿ sprawdzonymi, poddano je weryfikacji, oceniono ich znaczenie w ¿yciu, stanowi¹ zasadnicze wartoci ¿yciowe17. Zak³adamy, ¿e umownym co prawda, ale wspólnym mianownikiem porównywania wartoci miêdzy sob¹ jest przekonanie badanego o tym, ¿e s¹ to wartoci rzeczywicie wa¿ne. W zaproponowanym zestawieniu cech  wartoci znalaz³y siê dwa zasadnicze sk³adniki kwalifikacji: m¹droæ, wiedza oraz pracowitoæ i rzetelnoæ w pracy.
M¹droæ, zdobywanie wiedzy w ci¹gu ca³ego ¿ycia to najczêciej wskazywana odpowied. Kategoria ta znalaz³a uznanie w opinii 47,7% respondentów
w grupie podstawowej i 55,2% w grupie liderów. Natomiast pracowitoæ i rzetelnoæ w pracy, jako cechê upragnion¹ dla swojego dziecka, wybra³o zaledwie 12,6%
respondentów w pierwszej grupie (dziewi¹ta ranga) i 8,0% liderów (trzynasta ranW grupie podstawowej przynale¿noæ organizacyjn¹ zadeklarowa³o 14,8% respondentów (co
ósmy w tej podgrupie pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego).
16
Por.: L. Dyczewski, Polacy w Bawarii. To¿samoæ etniczno-kulturowa. Wchodzenie w spo³eczeñstwo niemieckie, Lublin 1993, s. 177 i n.; L. Dyczewski. Diaspora czy integracja Polaków
w Górnej Austrii, Studia Polonijne 1992, t. 14, s. 752; M. S³omczyñski, M. L. Kohn, Sytuacja
pracy i jej psychologiczne konsekwencje. Polsko-amerykañskie analizy porównawcze, Wroc³aw
1988, s. 26 i n.
17
L. Dyczewski, Polacy , s. 182.
15
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ga). Warto podkreliæ, ¿e nie stwierdzono wp³ywu zmiennych spo³eczno-demograficznych na czêstotliwoæ wyboru tych wartoci.
Fakt, i¿ wysokie kwalifikacje stanowi¹ cenione elementy rzeczywistoci spo³ecznej, potwierdzaj¹ równie¿ inne wskaniki. Dla przyk³adu, 19,8% respondentów w grupie podstawowej i 28,4% liderów  charakteryzowa³ co najmniej redni
stopieñ orientacji na wartoci wiedzy, wykszta³cenia18. Ponadto rozwój szkolnictwa i ogólne podniesienie wiadomoci spo³eczeñstwa wskazano jako najbardziej
istotny czynnik dla rozwoju regionu19. Wyboru tego faktora zmian dokona³a ponad po³owa badanych w obu grupach. Przy tym przekonanie o stymuluj¹cej roli
wykszta³cenia wyranie czêciej cechowa³o kobiety ni¿ mê¿czyzn, a tak¿e respondentów w m³odszych kategoriach wiekowych (wród dwudziestolatków odsetek
wskazañ wyniós³ 78,0%). Czêstotliwoæ podkrelania potrzeby edukacji w spo³eczeñstwie zwiêksza³a siê te¿ wraz ze wzrostem poziomu wykszta³cenia badanych20.
Jednoczenie jednak co drugi respondent by³ przekonany o tym, ¿e wysokie kwalifikacje wystêpuj¹ w tym regionie rzadziej ni¿ w innych czêciach Polski. Tylko
co dwudziesta osoba by³a zdania, ¿e zjawisko to jest czêstsze.
Zatem w wiadomoci respondentów wiedza i wykszta³cenie to cenne dobro
spo³eczne, ale stosunkowo rzadkie. Odwrotnie natomiast przedstawia siê kwestia
pracowitoci. Wydaje siê, ¿e tu z kolei dobro to uznano za powszechne, ale nie
doæ siê je ceni.
W wypowiedziach badanych na temat cech charakterystycznych Polaków
w ogóle oraz cech specyficznych mieszkañców regionu rodkowo-wschodniej
Polski  pracowitoæ pojawia siê stosunkowo czêsto21. Sporód respondentów, którzy wskazali najwa¿niejsze, ich zdaniem, cechy Polaków  28,8% wymieni³o pracowitoæ. Cecha ta zyska³a drug¹, po gocinnoci, rangê na licie frekwencji (ró¿Indeks orientacja na wartoci wiedzy i wykszta³cenia tworzy³y nastêpuj¹ce kategorie z wybranych pytañ kafeteryjnych: odpowiednio wysokie wykszta³cenie daje wiêksze szanse na zatrudnienie; dziêki pracy powinno siê osi¹gaæ wiedzê i nowe umiejêtnoci; dobra praca powinna dawaæ
mo¿liwoæ podnoszenia kwalifikacji; wygran¹ pieniê¿n¹ przeznaczono by na kszta³cenie w³asne lub
kogo z rodziny; chciano by, aby dziecko by³o m¹dre, zdobywa³o wiedzê przez ca³e ¿ycie; posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych decyduje o osi¹ganiu wysokiej pozycji materialnej. Za wybór ka¿dej z kategorii respondent otrzymywa³ 1 punkt. Nie wyst¹pi³a wartoæ 6, z powodu niskiej
liczebnoci wartoci 5 w³¹czono j¹ do wartoci 4. Indeks przyj¹³ wartoci: 0  orientacja nie wystêpuje, 1 i 2  s³aba orientacja; 3  rednia; 4  wysoka.
19
Postawiono pytanie zamkniête: Poni¿ej wymienione s¹ ró¿ne czynniki potrzebne dla rozwoju
regionu. Proszê wybraæ trzy, które zdaniem Pana(i) s¹ najwa¿niejsze. Na kolejnych miejscach, wród
jedenastu kategorii, znalaz³y siê czynniki: rozwój rolnictwa, przemys³u, turystyki, wiêksza samodzielnoæ i aktywnoæ samorz¹dów.
20
Dane dotycz¹ podstawowej grupy badanych.
21
Postawiono pytania: Czy mo¿e Pan(i) podaæ typowe, zdaniem Pana(i), cechy mieszkañców
Pana(i) regionu? oraz Jakie najwa¿niejsze cechy wed³ug Pana(i) posiadaj¹ Polacy?. W odpowiedzi na pierwsze pytanie 556 respondentów wymieni³o cechy typowe; na drugie  845. Liczebnoci te
stanowi³y podstawê procentowania.
18
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nica 3 procent). Pozosta³e kategorie nie osi¹gnê³y nawet 5-procentowej reprezentacji. Z kolei w opisie mieszkañców w³asnego regionu pracowitoæ za typow¹
cechê uzna³o a¿ 46,6% respondentów. Stanowi³o to jedyn¹ tak licznie pojawiaj¹c¹
siê odpowied. Inne posiada³y ni¿sz¹ ni¿ 2-procentow¹ frekwencjê.
Konkluduj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ w opinii badanych osób pracowitoæ stanowi w zasadzie podstawowy wymiar charakterystyki zarówno mieszkañców tej
czêci Polski, jak i Polaków w ogóle. Co wa¿ne, respondenci posiadaj¹cy odmienne
cechy spo³eczno-demograficzne, zamieszkuj¹cy ró¿ne rodowiska, w podobnym
stopniu dostrzegali jej obecnoæ. Powstaje zatem pytanie  dlaczego cecha ta nie
znalaz³a siê w grupie najbardziej upragnionych? Nale¿y bowiem podkreliæ, ¿e
wed³ug badañ ogólnopolskich, zrealizowanych i powtórzonych w latach dziewiêædziesi¹tych przez OBOP, pracowitoæ wci¹¿ stanowi g³ówn¹ cechê, któr¹ w opinii
respondentów, rodzice powinni wpoiæ swoim dzieciom22. Z badañ CBOS przeprowadzonych w 1997 roku wynika, ¿e w wiadomoci Polaków tkwi przekonanie, i¿ warto byæ pracowitym w ¿yciu i jest to ten rodzaj przes³ania, które chcieliby przekazaæ swojemu dziecku czy wnukowi. Tego zdania by³o 79,0% respondentów, podczas gdy 18,0% uwa¿a³o, ¿e pracowitoæ nie jest koniecznym warunkiem sukcesów23.
Mo¿na oczywicie przypuszczaæ, ¿e na stosunkowo nisk¹ lokatê uzyskan¹
w naszych badaniach przez kategoriê pracowitoæ i rzetelnoæ w pracy wp³yn¹³
w pewnym stopniu fakt, i¿ pojawi³a siê ona w bogatym treciowo i zakresowo
zbiorze wartoci. Mamy tu tak¿e do czynienia z poziomem wartoci deklarowanych, a w ich przypadku nie ma pewnoci, w jakim stopniu s¹ one zgodne z wartociami realizowanymi. Poniewa¿ jednak respondenci wyrazili przekonanie, ¿e
pracowitoæ jest typow¹ cech¹ mieszkañców regionu, przemawia to za wnioskiem,
¿e praca stanowi wartoæ realizowan¹. Byæ mo¿e, skoro pracowitoæ uznano za
oczywisty element ¿ycia spo³ecznego, jako dobro powszechnie obecne (i dostêpne?), nie zwraca siê na ni¹ uwagi, w sytuacji wskazywania dóbr po¿¹danych.
Analiza wypowiedzi respondentów wykaza³a ujemn¹ korelacjê miêdzy wyborem preferowanych dla potomstwa cech: dobre, dostatnie urz¹dzenie siê w ¿yciu a pracowitoæ i rzetelnoæ w pracy (2,9% respondentów w grupie podstawowej dokona³o ³¹cznego wyboru obu tych wartoci)24. Podobnie te¿ wybór m¹droci i wiedzy koreluje ujemnie ze wskazaniem pracowitoci jako upragnionej
wartoci (³¹czny wybór obu cech  4,8% badanych)25. Co wiêcej, nawet te sporód
badanych osób, które postrzega³y pracê w kategoriach ród³a satysfakcji, radoci,
B. Rogulska, Rodzina polska  wzory i wartoci [w:] Wartoci, praca, zakupy O stylach ¿ycia
Polaków, red. M. Falkowska, CBOS, Warszawa 1997, s. 6467.
23
K. Pankowski, O sensie ¿ycia, wartociach ¿yciowych, cnotach i wystêpkach [w:] Wartoci,
praca, zakupy , s. 40.
24
Grupa podstawowa [Fi = -0,11; p = 0,002].
25
Grupa podstawowa [Fi = -0,07; p = 0,04].
22
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wartoci nadaj¹cej ¿yciu sens, rzadko podkrela³y pracowitoæ jako cechê szczególnie preferowan¹ w odniesieniu do pokolenia dzieci (odpowiednio 16,8% oraz
12,6%). Nasuwa siê przypuszczenie, ¿e istnieje jaka zasadnicza przyczyna wy³¹czania pracowitoci z systemu najwa¿niejszych wartoci ¿yciowych, w których
tak mocno osadzone s¹ wartoæ m¹droci, wiedzy oraz wartoci materialne26. Po
pierwsze, proces zdobywania wiedzy wymaga zaanga¿owania i pracy; po drugie,
praca pozwala na wyra¿enie posiadanej wiedzy i kwalifikacji; po trzecie, dla wielu badanych praca stanowi ród³o satysfakcji, samorealizacji. W przekonaniach
respondentów tkwi zatem wiele kontrastów. Niespójnoci mog¹ byæ jednak pozorne, je¿eli przyjmiemy, ¿e wysoka ranga m¹droci i wiedzy stanowi wyraz uznania dla wartoci samej w sobie, a stosunkowo niska ranga pracowitoci  wyraz
uznania jej za nieskuteczn¹ normê spo³eczn¹. Ostatecznie pozwala to na sformu³owanie hipotezy, ¿e znaczenie przypisywane m¹droci, wiedzy, wykszta³ceniu
i pracowitoci koreluje z ocen¹ tych sk³adników kwalifikacji  jako rodków s³u¿¹cych osi¹ganiu po¿¹danych celów.
KWALIFIKACJE JAKO CZYNNIKI SUKCESU

W celu weryfikacji powy¿szej hipotezy dokonano pomiaru czynników decyduj¹cych o uzyskaniu dobrego miejsca pracy, wyznaczaj¹cych atrakcyjnoæ pracownika na rynku pracy oraz uwarunkowañ wysokiej pozycji materialnej ludzi
w Polsce. Wspó³czenie jest to doæ znacz¹cy obszar definiuj¹cy sukces i powodzenie w ¿yciu. Interesowa³a nas przede wszystkim ocena skutecznoci pracy i kwalifikacji zawodowych jako norm spo³ecznych, zw³aszcza w konfrontacji z zewnêtrznymi wzglêdem jednostki determinantami. Problem jest istotny z uwagi na zmiany spowodowane transformacj¹ gospodarki i wynikaj¹c¹ st¹d koniecznoci¹ przystosowania spo³eczeñstwa do nowych warunków ¿ycia i pracy. Powstaje pytanie
o kierunki tej adaptacji. Jako wskaniki mo¿na wykorzystaæ przypisywanie roli
sprawczej ró¿nym czynnikom: wewnêtrznym (np. indywidualne zaanga¿owanie
i rozwój, samorealizacja), sprzyjaj¹cym postawom innowacyjnym oraz czynnikom zewnêtrznym, z tradycyjnie akcentowanym podporz¹dkowaniem autorytetom, co wi¹¿e siê na ogó³ z postawami zachowawczymi.
ród³em informacji na temat zasad rekrutacji do pracy, tak jak funkcjonuje to
w wiadomoci mieszkañców regionu rodkowo-wschodniej Polski, by³y odpowiedzi na pytanie: Co wed³ug Pana(i) pomaga w otrzymaniu dobrego miejsca
pracy, daje wiêksze szanse na zatrudnienie?.

26
Wartoci materialne, jako najbardziej upragnione, wskaza³o 36,9% respondentów w grupie
podstawowej (N=800) i 17,9% liderów (N=201).
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Tabela 1. Warunki sprzyjaj¹ce otrzymaniu dobrego miejsca pracy27

Grupa podstawowa
N=801
% respondentów ranga
posiadanie potrzebnego zawodu
51,7
1
wykorzystywanie uk³adów, znajomoci
49,3
2
odpowiednio wysokie wykszta³cenie
43,3
3
du¿e dowiadczenie zawodowe
30,1
4
odpowiednio m³ody wiek
18,2
5
odpowiednie pozytywne cechy
10,2
6
charakteru
dyspozycyjnoæ
9,5
7
atrakcyjny wygl¹d fizyczny
7,0
8
przynale¿noæ do odpowiedniej partii
5,7
9
przypadek
5,6
10
inne sprawy
4,9
11
brak dzieci lub odchowane dzieci
4,6
12
to, ¿e jest siê mê¿czyzn¹
3,5
13
to, ¿e jest siê kobiet¹
1,0
14
Kategorie odpowiedzi

Liderzy
N=204
% respondentów
49,5
40,7
54,4
32,3
15,7
18,1

ranga
2
3
1
4
6
5

14,7
6,4
8,2
6,4
10,8
1,5
2,9
0

7
10,5
9
10,5
8
13
12
-

Elementy zwi¹zane z wewnêtrznymi uwarunkowaniami sukcesu na rynku
pracy, a wiêc kwalifikacjami zawodowymi potencjalnych kandydatów do zatrudnienia, uzyska³y najwy¿sze rangi na licie frekwencji (w obu badanych grupach).
Liderzy najczêciej wskazywali wykszta³cenie i posiadanie potrzebnego zawodu.
W nastêpnej kolejnoci pojawi³y siê: protekcja, praktyczne dowiadczenie w zawodzie oraz pozytywne cechy charakteru. Wród tych ostatnich dominowa³y pracowitoæ i rzetelnoæ, otwartoæ na innych, obowi¹zkowoæ, odpowiedzialnoæ,
uczciwoæ. Jest to równoznaczne ze wskazaniem strategicznych kwalifikacji, które s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia wysokiej pozycji zawodowej. Wy¿sza pozycja liderów na rynku pracy wymaga zaanga¿owania wiedzy i umiejêtnoci, ale te¿ i powiêcenia, czego dowodem jest czêste wskazywanie w tej kategorii respondentów
na dyspozycyjnoæ.
W grupie podstawowej priorytet przypad³ czynnikowi odpowiedni zawód
oraz wykorzystywanie uk³adów i znajomoci jako rodków do otrzymania dobrego miejsca pracy. Dalej za wymieniano wykszta³cenie i du¿e dowiadczenie
zawodowe.
Dysponowanie zawodem, na który istnieje zapotrzebowanie, stanowi niekwestionowany warunek powodzenia na rynku pracy. Respondenci z ró¿nych kategorii spo³eczno-demograficznych w podobnym stopniu dostrzegali jego znaczenie.
Natomiast ranga odpowiednio wysokiego wykszta³cenia wzrasta³a wraz z po27
Wród innych spraw znalaz³y siê m.in. negatywne cechy: chamstwo, brak skrupu³ów. Procenty nie sumuj¹ siê do 100, poniewa¿ respondenci mogli wybieraæ do trzech kategorii.
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ziomem wykszta³cenia samych badanych28. Wród osób posiadaj¹cych wy¿sze
wykszta³cenie  65,5% dokona³o wyboru tej wartoci, podczas gdy tylko 27,3%
w grupie respondentów z wykszta³ceniem podstawowym. Wagê tego elementu
podkrela³y wyranie czêciej kobiety (w grupie podstawowej  1/2 mê¿czyzn
i 1/3 mê¿czyzn, w grupie liderów  2/3 kobiet i 1/2 mê¿czyzn) oraz respondenci
ze starszych kategorii wiekowych.
Z punktu widzenia interesu spo³ecznego godny podkrelenia jest fakt, ¿e najwiêksze znaczenie przypisano sk³adnikom kwalifikacji  przygotowaniu zawodowemu uzyskanemu formalnie i odpowiednio wysokiemu poziomowi wykszta³cenia. Jakoæ tych cech w znacznym stopniu zale¿y od samych zainteresowanych 
ich osobistych predyspozycji, wysi³ku w³o¿onego w kszta³cenie siê czy od mobilnoci zawodowej. wiadczy to o dostrzeganiu funkcji sprawczej elementów samosterownoci w rekonstruowanym obrazie mechanizmów kszta³tuj¹cych rynek
pracy. Jednak¿e wysokiej ocenie tych czynników towarzyszy warunek wykorzystywania protekcji. Niemal co drugi respondent uwa¿a funkcjonowanie uk³adów
i znajomoci za decyduj¹ce w systemie zatrudnienia (w obu badanych grupach).
W tym kontekcie w³asne dzia³ania mog¹ byæ postrzegane jako nieskuteczne, co
z kolei mo¿e wp³ywaæ negatywnie na aspiracje zawodowe wielu ludzi i hamowaæ
ich inicjatywê. Je¿eli za ta subiektywna ocena odzwierciedla rzeczywist¹ skalê
zjawiska, dowodzi to istnienia g³êbokich zaburzeñ w funkcjonowaniu rynku pracy w Polsce. W ten sposób bowiem statystycznie dominuj¹cy typ kandydata do
pracy to osoba dysponuj¹ca zawodem, na który istnieje du¿e zapotrzebowanie,
wykszta³ceniem wy¿szym ni¿ przeciêtne i atutem m³odoci, popartym du¿ym dowiadczeniem zawodowym. Co niezbêdne jednak, powinna te¿ posiadaæ rozleg³e
wp³ywy i znajomoci, na wypadek gdyby wymienione cechy okaza³y siê, mimo
wszystko, niewystarczaj¹ce.
Innym wymiarem sukcesu, poza omówionymi uwarunkowaniami otrzymania dobrego miejsca pracy, jest osi¹gniêcie powodzenia materialnego w ¿yciu.
W zwi¹zku z tym postawiono pytanie: Co najczêciej, Pana(i) zdaniem, decyduje o tym, ¿e w Polsce osi¹ga siê wysok¹ pozycjê materialn¹?.
Spo³eczna ranga kryteriów powodzenia materialnego w ¿yciu zosta³a odmiennie oceniona w ka¿dej z badanych grup, jakkolwiek w obu przypadkach najwy¿sz¹
lokatê uzyska³a kwestia istniej¹cych luk prawnych, które pozwalaj¹ osobom posiadaj¹cym odpowiednie informacje na szybkie bogacenie siê.
W grupie podstawowej druga lokata przypad³a zjawisku wykorzystywania
uk³adów i znajomoci, w nastêpnej kolejnoci sklasyfikowane zosta³o cwaniactwo ¿yciowe oraz wysokie kwalifikacje zawodowe. Dopiero na czwartym miejscu
znalaz³a siê rzetelna, uczciwa praca, dalej za posiadanie talentu w jakiej dziedzinie, w po³¹czeniu z umiejêtnoci¹ wykorzystania go. Co pi¹ty respondent uzna³,
28

Zale¿noæ istotna statystycznie w grupie liderów [VC = 0,27; p < 0,05].
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Tabela 2. Czynniki decyduj¹ce o osi¹ganiu wysokiej pozycji materialnej w Polsce29

Czynniki
dziurawe prawo pozwalaj¹ce na szybkie bogacenie siê
uk³ady, pomoc wp³ywowych osób
cwaniactwo
wysokie kwalifikacje zawodowe
rzetelna, uczciwa praca
zdolnoci, talent w jakiej dziedzinie i umiejêtnoæ wykorzystania ich
prowadzenie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej
przebojowe dochodzenie do celu
uzyskanie, z³apanie wysokiego stanowiska pañstwowo-rz¹dowego
posiadanie nowoczesnego gospodarstwa rolnego
poparcie organizacji spo³ecznych i politycznych
praca jak najwiêkszej liczby domowników
inne sprawy
inne sprawy: np. kradzie¿, nieuczciwoæ
inne sprawy: umiejêtnoæ zaryzykowania

Grupa
Liderzy
podstawowa
N=803
N=204
% respondentów
39,7
44,6
32,5
25,5
28,9
25,0
27,4
36,3
23,8
23,5
22,3
34,3
19,9
16,2
19,6
22,6
14,3
10,3
6,0
4,9
5,1
7,4
5,0
2,9
3,6
5,9
3,0
2,0
0,4
2,0

¿e gwarancjê mo¿e dawaæ prowadzenie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej albo
te¿ przebojowoæ w dochodzeniu do wyznaczonych celów.
Wród liderów za najwa¿niejsze warunki sukcesu materialnego (po nieprawid³owociach w funkcjonowaniu systemu prawnego) uznano cechy zwi¹zane
z indywidualnymi umiejêtnociami, wiedz¹ i predyspozycjami jednostki: wysokie kwalifikacje zawodowe oraz talent i szczególne zdolnoci. Jednak¿e dla niemal po³owy liderów czynnikiem równie skutecznym, jak osobiste cechy, s¹ uk³ady i cwaniactwo30.
Szczególnie zastanawia fakt, ¿e w tym typowo rolniczym regionie tak ma³e
szanse na osi¹gniêcie dobrej pozycji materialnej ³¹czono z prowadzeniem nowoczesnego gospodarstwa rolnego.
Generalnie rzecz bior¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ ocena mechanizmów zewnêtrznych decyduj¹cych o sytuacji materialnej nie podlega³a miêdzypokoleniowemu zró¿nicowaniu. Odmiennie natomiast postrzegano rangê czynników wewnêtrznych.
W grupie podstawowej najwy¿sze odsetki osób przyznaj¹cych znaczenie zarówno
kwalifikacjom zawodowym, jak i pracy, wyst¹pi³y w najm³odszej kategorii respondentów. Najni¿sze za dotycz¹ najstarszej grupy badanych. Przy czym, o ile przewiadczenie o roli wysokich kwalifikacji zawodowych by³o typowe generalnie dla
ludzi m³odych, o tyle przekonanie o sile sprawczej rzetelnej pracy osi¹gnê³o minimaln¹ wartoæ wród respondentów w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. PierwProcenty nie sumuj¹ siê do 100,0, poniewa¿ respondenci mogli wybraæ do trzech kategorii.
Kolejnoæ kategorii w tabeli wed³ug czêstotliwoci wyborów w grupie podstawowej.
30
Przynajmniej jedn¹ z tych dwóch kategorii wskaza³o 49,9% liderów (42,6% osób w grupie
podstawowej).
29
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sza prawid³owoæ oznacza³aby odejcie w m³odym pokoleniu od mentalnoci cz³owieka socjalizmu, a wiêc wzrost poczucia podmiotowoci i mo¿liwoci wp³ywu na
wydarzenia. Stanowi to optymistyczn¹ prognozê na przysz³oæ i z pewnoci¹ zaowocuje wiêkszym inwestowaniem w siebie. Wykszta³cenie staje siê wymogiem
wspó³czesnych czasów. Zarazem jednak ten optymistyczny wariant mo¿e ulec weryfikacji poprzez zderzenie z rzeczywistoci¹ spo³eczn¹. Wskanikiem tego rozczarowania by³yby wypowiedzi trzydziestolatków. S¹ to bowiem osoby wchodz¹ce
w okres najwiêkszej aktywnoci zawodowej, lokuj¹ce siê na rynku pracy, okrelaj¹ce docelowo swoje w nim miejsce, jednoczenie kontroluj¹ce skutecznoæ zaanga¿owania w pracy. Sprawa pozostaje tu otwarta, poniewa¿ mamy dopiero do czynienia z kszta³towaniem siê nowych wzorów karier ¿yciowych w Polsce.
Znaczenie kwalifikacji zawodowych oraz przebojowoci jako czynników
sprzyjaj¹cych powodzeniu materialnemu podkrela³y przede wszystkim kobiety.
Bezrobotni respondenci znacznie czêciej ni¿ osoby aktualnie pracuj¹ce zawodowo byli przekonani o mo¿liwoci dorobienia siê, je¿eli dysponuje siê wysokimi
kwalifikacjami zawodowymi.
Ró¿nice w postawach wobec uwarunkowañ sukcesu i obierane strategie przystosowawcze  s¹ w du¿ej mierze funkcj¹ wykszta³cenia.
uk³ady
dziurawe prawo
przebojowoæ
zdolnoci, talent
rzetelna, uczciwa praca
0

20

podstawowe

40
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140

160

wy¿sze

Rysunek 1. Wykszta³cenie a warunki sukcesu materialnego  grupa podstawowa (dane w %)31

Przedstawiony rysunek wykazuje interesuj¹ce prawid³owoci. Po pierwsze,
w wypowiedziach respondentów wyranie dominuj¹ negatywne uwarunkowania
powodzenia materialnego (uk³ady, luki prawne). Po drugie, osoby z wy¿szym i rednim wykszta³ceniem, czêciej ni¿ pozosta³e, podkrela³y si³ê sprawcz¹ tych w³aRysunek zawiera tylko czynniki, na których wybór mia³o wp³yw wykszta³cenie. Wielkoci
liczbowe oznaczaj¹ odsetek osób w danej kategorii wykszta³cenia. Procenty nie sumuj¹ siê do 100,0,
poniewa¿ respondenci mogli wybieraæ do trzech kategorii.
31
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nie elementów w funkcjonowaniu systemu spo³ecznego. Równoczenie jednak
to one tak¿e wskazywa³y na szczególne cechy osobiste (uzdolnienia, dynamiczna
osobowoæ). Natomiast uznanie roli pracy pojawia³o siê dwukrotnie czêciej wród
badanych posiadaj¹cych podstawowe i zasadnicze wykszta³cenie ni¿ u absolwentów szkó³ rednich i wy¿szych. Je¿eli przyjmiemy za³o¿enie, ¿e osoby wy¿ej wykszta³cone s¹ wnikliwszymi obserwatorami i z szerszej perspektywy analizuj¹
mechanizmy rz¹dz¹ce ¿yciem spo³ecznym, ich wypowiedzi dowodz¹ istnienia
niepokoj¹cych kontrastów w polskiej rzeczywistoci.
Wydaje siê zatem, ¿e respondenci ostatecznie uznali rzeteln¹, uczciw¹ pracê za
ma³o skuteczny sposób radzenia sobie z realiami ¿ycia spo³ecznego. Brakuje byæ
mo¿e satysfakcjonuj¹cego zwi¹zku pomiêdzy wnoszonym wysi³kiem i zaanga¿owaniem a efektami pracy. Szczególnie destrukcyjnie wp³ywa wiadomoæ, ¿e czynniki zewnêtrzne, a zw³aszcza te, które posiadaj¹ wybitnie pejoratywny spo³ecznie
wydwiêk, s¹ postrzegane jako bardziej skuteczne czynniki powodzenia w ¿yciu.
DOKSZTA£CANIE ZAWODOWE

Analiza wypowiedzi respondentów na temat roli wiedzy, m¹droci, wykszta³cenia i odpowiednich kwalifikacji zawodowych jako czynników ¿ycia spo³ecznego dowodzi, ¿e panuje doæ powszechne przekonanie o ich kluczowym znaczeniu
i skutecznoci w zdobywaniu wysokiej pozycji zawodowej. Jest to na tyle widoczne, ¿e logicznie rzecz bior¹c, powinno pe³niæ funkcje mechanizmów motywacyjnych. Okazuje siê jednak, ¿e nie znajduje to adekwatnego prze³o¿enia na podejmowane dzia³ania.
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dokszta³ca siê i zamierza
dokszta³caæ siê
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Rysunek 2. Dokszta³canie zawodowe (aktualne i planowane w przysz³oci)32
Wykres zawiera wyniki po³¹czenia odpowiedzi na pytania: Czy obecnie dokszta³ca siê Pan(i)
zawodowo? oraz Czy zamierza siê Pan(i) w najbli¿szym czasie dokszta³caæ zawodowo, podnieæ
kwalifikacje?. Wspó³czynniki korelacji miêdzy cechami obecnie dokszta³ca siê i zamierza dokszta³caæ siê w grupie podstawowej VC = 0,30, w grupie liderów VC = 0,43.
32
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Grupê liderów charakteryzowa³o zdecydowanie wiêksze zaanga¿owanie
w dziedzinie dokszta³cania zawodowego ni¿ respondentów z grupy podstawowej.
Aktualne uczestniczenie w ró¿nych typach kszta³cenia i doskonalenia umiejêtnoci zadeklarowa³o 57,6% badanych w grupie liderów i 18,2% w grupie podstawowej. Z kolei zamiar podjêcia takich dzia³añ wskaza³o odpowiednio 44,2% liderów
i 26,3% osób w drugiej grupie.
Najwy¿szy stopieñ aktywnoci w zakresie kierowania w³asnym rozwojem
zawodowym przejawia³o zaledwie 9,7% respondentów w grupie podstawowej oraz
36,6% liderów (obecnie dokszta³caj¹ siê i maj¹ to zamiar robiæ w najbli¿szej przysz³oci). Natomiast absolutny brak dzia³añ w tym zakresie stwierdzono w przypadku niemal 2/3 osób w grupie podstawowej i nieco ponad 1/3 liderów. Ma to
szczególn¹ wymowê wobec faktu, ¿e wród form dalszego kszta³cenia zawodowego respondenci mogli uwzglêdniaæ równie¿ samokszta³cenie.
Poziom aktywnoci w sferze dokszta³cania zawodowego w kategorii kobiet
i mê¿czyzn by³ zbli¿ony. Podnoszenie kwalifikacji korelowa³o natomiast dodatnio z poziomem wykszta³cenia. Im wy¿sze wykszta³cenie posiadali badani, tym
wiêcej sporód nich deklarowa³o udzia³ w kursach, szkoleniach czy samokszta³cenie b¹d te¿ zamiar podjêcia takich dzia³añ. Prawid³owoæ tê wzmacnia³o pe³nienie funkcji lidera.
Wród wy¿szej kadry kierowniczej umiejêtnoci zawodowe doskonali³o 52,9%
badanych w grupie podstawowej i 69,5% w grupie liderów. Zw³aszcza w grupie
podstawowej oznacza³o to ponad dwukrotnie wiêksze zaanga¿owanie w proces
dokszta³cania siê, w porównaniu do pozosta³ych kategorii33.
W grupie podstawowej istotne znaczenie mia³a tu generalnie sytuacja zawodowa respondentów. Osoby aktualnie zatrudnione dwukrotnie czêciej ni¿ bezrobotni doskonali³y umiejêtnoci zawodowe. Fakt aktualnego dokszta³cania deklarowa³ zaledwie co dziewi¹ty bezrobotny. Znacznie wy¿szy by³ ju¿ odsetek bezrobotnych, którzy zamierzali podj¹æ takie dzia³ania (46,0%). Co szósty bezrobotny
gotów by³ podj¹æ ewentualn¹ naukê lub dokszta³canie zawodowe, w sytuacji gdyby ³¹czy³o siê to z podjêciem (i prawdopodobnie zapewnieniem) miejsca pracy.
Analiza dokszta³cania zawodowego wród osób zatrudnionych wykaza³a istnienie pewnych prawid³owoci. Stwierdzono istotn¹ statystycznie zale¿noæ miêdzy warunkami pracy a podejmowanym doskonaleniem umiejêtnoci zawodowych34. Najwiêksza aktywnoæ w tym zakresie dotyczy³a respondentów, którzy
ocenili aktualne miejsce pracy jako sprzyjaj¹ce pod wzglêdem mo¿liwoci awansu, szans osobistego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. W ten sposób dystans
zatrudnieni  bezrobotni ulega wyostrzeniu.
Grupa podstawowa  [VC = 0,17; p < 0,01]; grupa liderów  [VC = 0,23; p = 0,01].
Analiza dotyczy tylko tych cech pracy zawodowej, w przypadku których wyst¹pi³a zale¿noæ
miêdzy stopniem ich zaspokojenia w miejscu pracy respondenta a faktem podejmowania przez niego dokszta³cania zawodowego.
33
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Kolejne spostrze¿enie to fakt, i¿ bardzo wczenie dochodzi do zamykania tej
fazy rozwoju zawodowego, która prowadzi poprzez d³u¿sze kszta³cenie, doskonalenie i nabywanie dowiadczenia  do mistrzostwa w zawodzie. Z naszych badañ
wynika, ¿e dokszta³caj¹ siê g³ównie osoby m³odsze, które nie ukoñczy³y 35 roku
¿ycia. Najwiêkszy odsetek absolwentów uczelni wy¿szych przypada na kategoriê
wiekow¹ 2534 lat. Podgrupa ta, nazywana niekiedy m³odym rednim wiekiem,
wspó³czenie oznacza fazê ¿ycia, w której nastêpuje kumulacja zdarzeñ zawodowych, niejednokrotnie ukierunkowanych na intensywne osi¹ganie maksymalnie
wysokiego pu³apu kariery zawodowej35. Ta kategoria charakteryzuje siê najwy¿szym wskanikiem procentowym osób dokszta³caj¹cych siê zawodowo (24,4%)
i doæ wysokim  zamierzaj¹cych siê dalej kszta³ciæ (39,6%). Natomiast wród
respondentów z grupy wiekowej 3544 lat  65,1% stanowili ci, którzy ani w czasie realizacji wywiadów, ani nawet w sferze planów na najbli¿sz¹ przysz³oæ nie
przejawiali jakiejkolwiek aktywnoci prowadz¹cej do podnoszenia kwalifikacji.
Po 45 roku ¿ycia wspó³czynnik biernoci wzrós³ do 81,6%.
Trzeci wniosek dotyczy respondentów, którzy nie maj¹ zamiaru dokszta³caæ
siê zawodowo. Jako g³ówne przyczyny podali: zbyt póny wiek na naukê i zmiany (grupa podstawowa  32,3%; liderzy  44,4%), brak motywacji zawodowej 
uznanie, ¿e posiada siê ju¿ wystarczaj¹ce kwalifikacje i zawód (27,4% i 32,4%),
brak czasu (14,7% i 13,9%), ze wzglêdu na przebywanie na rencie, z uwagi na
problemy zdrowotne (9,1% i 4,6%), koniecznoæ opiekowania siê dzieæmi (6,8%
i 1,0%)36. Nale¿y podkreliæ, ¿e 23,9% respondentów, którzy pónym wiekiem
usprawiedliwiaj¹ fakt biernoci, to osoby, które nie ukoñczy³y jeszcze 45 roku
¿ycia37.
Nie ma w zasadzie, w opinii respondentów, obiektywnych, zewnêtrznych
barier utrudniaj¹cych dokszta³canie siê. Zaledwie jeden na piêtnastu stwierdza, ¿e
w jego miejscu zamieszkania nie organizuje siê ¿adnych kursów, szkoleñ. Tylko
co szesnasty badany stwierdzi³, ¿e przeszkod¹ nie pozwalaj¹c¹ mu na udzia³ w takich formach kszta³cenia jest w³asna trudna sytuacja materialna.
Z powy¿szej analizy wynika szczególny paradoks. Otó¿ po pierwsze, pewne
formy po¿¹danej mobilnoci zawodowej typowe s¹ dla kategorii osób, których
status spo³eczno-zawodowy jest i tak stosunkowo wysoki, uzyskane za kwalifikacje doæ dobrze lokuj¹ je na rynku pracy. Po drugie, posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych, wykszta³cenia, stanowi w opinii mieszkañców regionu rodkowo-wschodniej Polski doæ skuteczn¹ normê spo³eczn¹. Powinno to zatem
motywowaæ do bardziej otwartego i wiadomego kierowania w³asnym rozwojem
zawodowym. Jakkolwiek naukê zawodu, zdobywanie nowych umiejêtnoci mo¿e
Por. H. Worach-Kordas, Fazy ¿ycia zawodowego i rodzinnego, Warszawa 1988, s. 104.
Podstawy procentowania: grupa podstawowa n = 570; grupa liderów n = 108.
37
Dane dla obu grup ³¹cznie; N = 678.
35
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utrudniaæ wiele przyczyn niezale¿nych bezporednio od respondenta, dane te jednak dowodz¹ braku konsekwencji miêdzy sk³adanymi w toku wywiadu deklaracjami a faktycznymi zachowaniami.
***
Podsumowuj¹c powy¿sze zagadnienia, mo¿na stwierdziæ, i¿ mamy do czynienia z rozwarstwieniem przekonañ i zachowañ ludzi. Istotne elementy kwalifikacji wchodz¹ do zbioru cenionych wartoci, zyskuj¹c doæ wysok¹ ocenê jako
czynniki sukcesu na rynku pracy, nie wp³ywa to jednak w widoczny sposób na
dzia³ania. Istnieje byæ mo¿e pewien opór przed przebudow¹ w³asnej mentalnoci,
zw³aszcza wród osób redniego i starszego pokolenia. W sytuacji zmian spo³ecznych czêæ osób reaguje swoist¹ obron¹, której efektem jest usztywnienie dotychczasowych zasad percepcji wiata i zarazem form podejmowanych dzia³añ.
W konsekwencji mo¿e to oznaczaæ brak umiejêtnoci przystosowania siê38. Zarazem jednak postawy te maj¹ zapewne zwi¹zek z dysfunkcjonalnoci¹ samego systemu spo³eczno-gospodarczego. Na poziomie jednostkowym najbardziej odczuwane s¹ negatywne skutki globalnych przemian i procesów, a wiêc brak pracy,
nieudolnoæ reform (np. w s³u¿bie zdrowia, owiacie), bariery prawne i instytucjonalne, pauperyzacja spo³eczeñstwa, wzrastaj¹ca niepewnoæ jutra. Ostatecznie
budzi to lêki i poczucie zagubienia. Brak aktywnoci mo¿e wynikaæ z za³o¿enia,
¿e dzia³ania nie maj¹ szans na powodzenie.
Sprzecznoci pojawiaj¹ce siê w wypowiedziach respondentów nasuwaj¹
wniosek, ¿e nast¹pi³a swoista dezorientacja wobec zjawisk spo³ecznych. Obowi¹zuj¹ce dotychczas regu³y, nawet jeli oceniano je negatywnie, stanowi³y system
rozpoznawanych znaczeñ. W nowych warunkach brak jest regulatorów, a uzyskanie nowych dowiadczeñ wymaga czasu. Zdobywaj¹c kwalifikacje, pracuj¹c 
jednostka wyra¿a swój stosunek wobec powinnoci doskonalenia siê, samorozwoju. Jednoczenie spo³eczeñstwo, oczekuj¹c realizacji tych powinnoci, winno
motywowaæ swoich cz³onków do podejmowania tego wysi³ku. Co oznacza, ¿e
wymienione tu elementy nie tylko musz¹ byæ postrzegane jako cenne, ale te¿ powinny stanowiæ skuteczne zasady ¿ycia spo³ecznego. Na podstawie uzyskanych
wyników wydaje siê, ¿e czynnikiem zmian jest zdecydowanie edukacja, której
pozytywne rezultaty najbardziej bêd¹ odczuwane w dzia³aniu obecnego m³odego
pokolenia.

38
Por. M. Miszalska, Reakcje spo³eczne na przemiany ustrojowe. Postawy, zachowania i samopoczucie Polaków w pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych, £ód 1996, s. 17.
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SUMMARY
The paper presents a fragment of the analysis of empirical studies called Human
Resources as a Development Factor of the Bug Euroregion, conducted in 1996. The research material was obtained on the basis of a questionnaire survey carried out among 1007
adult residents of five provinces: Lublin, Bia³a Podlaska, Che³m, Tarnobrzeg and Zamoæ.
The purpose of the study was to present the opinions of the respondents on the importance
of job qualifications. Selected elements of qualifications were studied: knowledge and education, and work (hard work/diligence). The analysis was made on two levels: qualifications were treated as a value and as a social norm. It was found that knowledge and education are the most highly regarded values that are perceived as effective factors conditioning
success on the job market. At the same time respondents maintained that it was a rare social
commodity. Work, however, ranked comparatively low on the scale of values. This was
essentially due to the fact that work is regarded as an ineffective means for reaching the
desired ends. The factors that divided opinions most clearly were education and age. The
younger the age and the higher the education of respondents, the more often they emphasized the importance of knowledge and education, and less often of diligence or hard work.
Persons covered by these categories were also characterized by greater activity in upgrading their occupational education or retraining.

