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WYZWANIA DLA EDUKACJI EKONOMICZNEJ
MŁODYCH POLAKÓW W OPINII STUDENTÓW

Jednym ze zdiagnozowanych problemów w polskim społeczeństwie jest pogłębiająca się asymetria wiedzy ekonomicznej. Zjawisko to ma bezpośrednie przełożenie na ogólny poziom życia zarówno w mikro, jak i makro skali.
Konsekwencją tej sytuacji jest silna potrzeba wypracowania kompleksowego pakietu rozwiązań systemowych, które
będą przeciwdziałać dalszemu rozwarstwieniu podstawowej wiedzy ekonomicznej wśród Polaków.
Wiedza jest motorem napędowym gospodarki i dla naszego wspólnego dobra powinniśmy ją rozwijać. Bohdan
Wyżnikiewicz zauważył podczas tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego, że kluczem do bogacenia się społeczeństwa jest wykształcenie. Jak napisał niegdyś Jan Zamoyski: “Takie będą Rzeczypospolite, jakie
ich młodzieży chowanie”. Aby w kontekście edukacji ekonomicznej wspomóc chowanie naszej polskiej młodzieży
studenci Akademii EKF zarekomendowali podjęcie konkretnych działań w 3 obszarach.

1. ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI
Łączna wartość zadłużenia wszystkich konsumentów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) wynosi
blisko 50 mld złotych, a 12% tej kwoty obciąża osoby w wieku poniżej 36 lat, które zarazem stanowią najliczniejszą
grupę wśród zadłużonych przy czym zadłużenie osób w wieku od 18 do 25 roku życia wynosi 522 mln zł. Niepokojącym
jest gwałtowny wzrost liczby nowych dłużników z tej grupy wiekowej zarejestrowanych w KRD w 2020 roku, bowiem
odnotowano wzrost o 18% w porównaniu z rokiem poprzednim, a kwota zadłużenia wzrosła o jedną trzecią. Przyczyną
takiego stanu rzeczy jest m.in. nieodpowiednie zarządzanie finansami osobistymi. Obowiązkowe zajęcia szkolne nie
dostarczają podstaw wiedzy o funkcjonowaniu finansów w zadowalającym stopniu oraz nie uczą jak wykorzystywać
tę wiedzę w praktyce. Millenialsi oraz tzw. pokolenie Z, są szczególnie narażeni na uzyskanie niechlubnego statusu
dłużnika w KRD wraz z wkroczeniem w dorosłość. Osoby te spotykają się na co dzień z czynnikami zewnętrznymi realnie
wpływającymi na sposób i styl życia, wynosząc go na poziom wykraczający poza realne możliwości finansowe. Zjawisku
pokusy podążania za wieloma trendami ponad możliwości budżetowe sprzyja także relatywnie łatwy dostęp do uzyskania dodatkowego źródła środków pieniężnych w postaci zakupów na raty, kredytu konsumpcyjnego, czy szybkiej
pożyczki.
Oszczędzanie nie należy do wyróżników Polaków, gdyż według raportu KRD, aż co czwarty Polak nie posiada obecnie
żadnych oszczędności, a 11,5% posiada oszczędności nieprzekraczające 1 000 złotych. Co trzeci Polak w przypadku
nagłej utraty pracy nie byłby w stanie utrzymać się ze zgromadzonych oszczędności dłużej niż jeden miesiąc. Dane te
pokazują braki w świadomości o potrzebie posiadania poduszki finansowej, która powinna wystarczyć na zaspokojenie
podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji nagłej i niespodziewanej.
Wobec zaistniałych okoliczności, edukacja finansowa jest szczególnie ważna w procesie budowania świadomości i odpowiedzialnego podejścia do zarządzania finansami osobistymi.
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ZAGROŻENIA:

/

niska świadomość młodych ludzi dotycząca systemu monetarnego, fiskalnego oraz wskaźników ekonomicznych;

/

brak kontroli wydatków oraz nadmierna konsumpcja z tytułu dodatkowych dochodów, które w praktyce powinny
zabezpieczać cele długoterminowe;

/

powielanie błędnych przekonań dotyczących finansów oraz pogłębianie nieumiejętnego zarządzania finansami
przez młode osoby skutkujące błędnymi decyzjami finansowymi;

/

zanikanie dobrych wzorców postaw ekonomicznych;

/

utrata płynności finansowej i zwiększenie liczby upadłości konsumenckich;

/

utrudniony dostęp do wiedzy finansowo-ekonomicznej młodzieży z uboższych rodzin;

/

wzrost obciążenia systemu pomocy społecznej.

REKOMENDACJE:

/

Przyjęcie w Polsce narodowej strategii edukacji finansowej rekomendowanej przez Organizację Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) lub zdefiniowanie
własnego programu koordynującego działania wspierające rozwój edukacji finansowej na różnych szczeblach.

/

Stworzenie jednej, ogólnopolskiej broszury z wymienionymi instytucjami ekonomicznymi opisem działalności każdej
z nich wraz z linkiem do strony internetowej celem popularyzacji wiedzy o działalności instytucjach finansowych

/

Wzbogacenie edukacyjnej podstawy programowej o tzw. “żelazne punkty” edukacji finansowej, które będą obligatoryjnym elementem przeprowadzanym przez pedagogów zajęć

/

Wprowadzenie do szkół doradztwa finansowego na kształt doradztwa zawodowego, które dokonywane nieodpłatnie będzie przekazywać wiedzę.

/

Aktywne promowanie edukacji finansowej przez pedagogów szkół podstawowych i średnich oraz wspieranie młodych ludzi w przygotowaniach do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

/

Wprowadzenie do szkół bezpłatnych kursów dotyczących zarządzania budżetem i finansami, przedsiębiorczości
oraz rozsądnego inwestowania.

/

Zaangażowanie nauczycieli akademickich w nauczanie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach
wypracowanego przez radę akademicką programu nauczania.

/

Rozpowszechnienie edukacji finansowej w szkołach średnich poprzez cykliczne spotkania z praktykami sektora
finansowa, którzy podzielą się własnym doświadczeniem na temat roli finansów w życiu z praktycznego ujęcia.

/

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii wyjaśniającej ryzyko stopy procentowej oraz wiedzy o produktach
finansowych.

/

Popularyzacja edukacji ekonomicznej w social media poprzez angażowanie odpowiednich autorytetów młodych
ludzi.

/

Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów z podstaw przedsiębiorczości przy współpracy z instytucjami finansowymi np. KNF, NBP.
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2. INWESTYCJE
Niemal połowa Polaków uważa, że ich wiedza finansowa jest ograniczona. Znaczna część społeczeństwa deklaruje
brak jakiejkolwiek wiedzy na temat giełdy i inwestowania. Z badania “Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021” zaprezentowanego podczas V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości wynika, że blisko co 4. z badanych (25%)
nie posiada żadnej wiedzy o zasadach funkcjonowania giełdy. Brak dostatecznej znajomości zagadnienia inwestycji
jest kluczową, powiększającą się barierą w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych (wzrost r/r z 57% do
62%). Aż 37% Polaków obawia się nieprzewidywalności rynku giełdowego (wzrost r/r z 15%), a 36% ocenia swój kapitał
wyjściowy za niedostateczny do aktywności na rynkach kapitałowych (wzrost r/r z 18%)1. Zdecydowanie najsłabiej w sferze wiedzy finansowej czują się osoby młode w wieku od 18 do 24 lat (90%) oraz mieszkańcy terenów pozamiejskich
i wsi (71%).
Ogólna samoocena poziomu wiedzy Polaków na temat giełdy nie rzutuje wprost na znajomość instrumentów inwestycyjnych. Wśród tych najczęściej rozpoznawanych ankietowani wskazali na akcje (78%) i obligacje (51%). Osoby z wykształceniem wyższym i mieszkańcy dużych miast cechuje lepsza ogólna znajomość instrumentów inwestycyjnych,
aczkolwiek aż 66% mieszkańców wsi zadeklarowało znajomość pojęć “akcja” i “obligacja”. Jednocześnie, żadnego
z wymienionych terminów nie zna aż 78% osób w wieku 18 do 24 lat. Zdecydowana większość badanych (83%) zna co
najmniej jeden ze sposobów oszczędzania długoterminowego, a najpopularniejszą ich formą są Pracownicze Plany
Kapitałowe (74%) oraz Indywidualne Konta Emerytalne (67%).
Warto również zaznaczyć, że w realiach rekordowo niskich wartości stóp procentowych, tak chętnie wybierane przez
Polaków lokaty bankowe nie są w stanie uchronić ich oszczędności przed niekorzystnymi skutkami inflacji. W takim
przypadku optymalnym miejscem alokacji kapitału mógłby się wydawać właśnie rynek kapitałowy. Rok 2020 okazał się
wyjątkowy pod względem udziału krajowych inwestorów indywidualnych na Rynku Głównym GPW i wyniósł aż 25%2.
Wiele osób poszukując okazji inwestycyjnych związanych z wybuchem pandemii i wspomnianym obniżeniem wartości
krajowych stóp procentowych zdecydowało się zostać uczestnikami rynku kapitałowego, bardzo często pomimo braku
doświadczenia i odpowiedniej wiedzy.
ZAGROŻENIA:

/

czerpanie wiedzy dotyczącej inwestowania z niezweryfikowanych źródeł internetowych;

/

bardzo niski poziom wiedzy młodych Polaków z zakresu finansów i ekonomii, a tym samym opieranie decyzji i opinii
ekonomicznych oraz inwestycyjnych o opinie znajomych, rodziny czy osób publicznych;

/

zbyt duża skala kampanii informacyjnych o możliwych zyskach, podczas gdy konsekwencje strat są traktowane marginalnie, jak gdyby nie występowały wcale;

/

duża różnorodność platform, które oferują zerowe opłaty, przy wysokich kosztach ukrytych;

/

nabywanie instrumentów finansowych, których funkcjonowania się nie rozumie lub nie zna ich pochodzenia, nieprzygotowanie psychiczne do inwestowania, nieumiejętność podejmowania decyzji „na chłodno”.;

/

brak znajomości podstawowych wskaźników ekonomicznych, mogących pomóc w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych;

/

problemy finansowe, utrata płynności finansowej wynikająca z nieodpowiedniej identyfikacji ryzyka oraz zrozumienia rynku;

/

brak przykładów rynkowych na stronach internetowych profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego obrazujących zachowanie kapitału w sytuacji, gdy inwestor osiąga straty na niezabezpieczonej otwartej pozycji
inwestycyjnej.

1

 oziom wiedzy finansowej Polaków 2021, raport badania zaprezentowany podczas V Kongresu Edukacji Finansowej
P
i Przedsiębiorczości za pośrednictwem Związku Banków Polskich [online] https://zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/
Poziom-wiedzy-finansowej-Polakow-2021.

2

 dział inwestorów w obrotach giełdowych – dane zagregowane 2020, Giełda Papierów Wartościowych, dane dostępne za poU
średnictwem strony: https://www.gpw.pl/analizy.
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REKOMENDACJE:

/

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej ryzyka inwestycyjnego zanim młode osoby przystąpią do poznania instrumentów finansowych rynku kapitałowego. Cykl zajęć i tematów dotyczących ryzyka finansowego, ekonomicznego
i inwestycyjnego na płaszczyźnie osobistej czy instytucjonalnej powinny znaleźć się w podstawie programowej
każdego szczebla nauczania.

/

Wprowadzenie obowiązkowych zajęć edukacji finansowej na poziomie szkoły średniej. Forma edukacyjna musi być
przystępna dla grupy wiekowej odbiorców. Przykładowo, w szkołach licealnych, technikach czy szkołach zawodowych powinna ona uwzględniać elementy teoretyczne i praktyczne (np. gry inwestycyjne, konkursy, spotkania
międzyszkolne). W celu zwiększenia efektywności inicjatywy, program naukowy powinien być możliwie ujednolicony w skali kraju. Poruszane zagadnienia to nie tylko informacje na temat funkcjonowania giełdy i zasady działania
poszczególnych instrumentów inwestycyjnych, ale także wiedza na temat ryzyka i sposoby jego odpowiedzialnego
zarządzania kapitałem i inwestycjami.

/

Realizacja kampanii edukacyjnych dotyczących popularnych form inwestowania tj. kryptowaluty i spółki gamingowe
włącznie z prezentacją podstawowych zasad inwestowania oraz następstw wynikających z decyzji inwestycyjnych.

/

Wspomaganie projektów oraz działań kół studenckich, które mogłyby w skali ogólnokrajowej prowadzić szkolenia
z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego, jednocześnie przedstawiając korzyści z aktywnego inwestowania na
nim.

/

Aktywne uczestnictwo banków i funduszy inwestycyjnych w edukacji społeczeństwa z zakresu inwestowania.
Bezpłatna pomoc w utworzeniu pierwszego portfela inwestycyjnego dopasowanego do tolerancji ryzyka i zainteresowań potencjalnego inwestora.

/

Stworzenie aplikacji mobilnej przez największe banki i fundusze operujące na polskim rynku, dzięki której użytkownicy bezpłatnie mogliby zarządzać wirtualnym portfelem inwestycyjnym w celach edukacyjnych.

/

Rozpowszechnienie systemu obowiązkowych mini-testów przed odblokowaniem możliwości inwestowania w bardziej skomplikowane instrumenty inwestycyjne (np. derywatywy, akcje spółek wschodzących po pierwszej ofercie
publicznej, surowce, kryptowaluty, instrumenty walutowe). Trudność testu powinna być dopasowana do poziomu
ryzyka danego instrumentu.
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3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KARIERA
Praca oraz przedsiębiorczość są ważnymi komponentami świadomego obywatela podejmującego osobiste decyzje
finansowe Do pewnego poziomu przedsiębiorczości można się nauczyć i to bez względu na wrodzone predyspozycje
uczącego się. Problemem jest jednak bagatelizacja problemu świadomego projektowania swojej przyszłości i uczenia
wzmacniania postaw przedsiębiorczych. W szkołach brak jest doradców zawodowych, poszukiwaczy talentów czy osób
mogących realnie wpłynąć na ukierunkowanie młodych ludzi w obszarach kompetencji miękkich i przygotowania do
życia w otoczeniu społeczno-ekonomicznym. Wiedza przekazywana na szkolnych zajęciach z przedsiębiorczości nie ma
charakteru praktycystycznego.
Należy zwrócić również uwagę na zmieniające się trendy na rynku pracy oraz wyzwania jakie w związku z tym czekają
młodych Polaków. Szacuje się, że 20% osób pracuje aktualnie w zawodzie, który do roku 2030 zastąpią roboty, zaś
zawód około 70% pracowników będzie istniałą jeszcze przez kolejne dekady, lecz istotnie zmieni się jego sposób wykonywania3. Katalizatorem zmian zachodzących na rynku pracy jest trwająca transformacja cyfrowa. By dostosować się
do dynamicznych zmian warto nieustannie poszerzać swoją wiedzę w nowych obszarach. Mając na uwadze to, że nauka
w dużej mierze kształtuje rzeczywistość jednostki na rynku pracy zaangażowanie szkoły w rozwijanie wiedzy na temat
nowych technologii jest nieocenione.
Raport „Future Work Skills 2020”4 określa, że najbardziej pożądani na rynku są pracownicy elastyczni zarówno pod
kątem specjalizacji jak i umiejętności adaptacyjnych do często zmieniających się wymagań klienta. Młodego pokolenie
powinno być całościowo zaznajomione z wybranym sektorem oraz z różnymi jego strukturami i zależnościami. Pomimo
obranego kierunku kształcenia warto stale chłonąć niezbędną wiedzę z dziedzin uzupełniających. Dobrym pomysłem
może okazać się kształcenie się w dziedzinie na styku dwóch branż np. technologii i finansów.
ZAGROŻENIA:

/

niewykorzystany potencjał przedsiębiorczy polskiej młodzieży;

/

wczesne wypalenie zawodowe wynikające z obrania niewłaściwej ścieżki kariery;

/

niewystarczające wsparcie ze strony mentorów biznesu i rozwoju kariery;

/

niewystarczająca ilość inicjatyw studenckich kół naukowych promujących rozwój kariery zawodowej;

/

niska świadomość młodych Polaków o ryzykach zawodowych i ich konsekwencjach;

/

brak otwartości społeczeństwa na rozmowach o finansach i młodej przedsiębiorczości;

/

brak perspektyw do rozwoju kariery w innowacyjnych branżach w kraju, polegającej na pracy twórczej, która w przyszłości może stać się wiodącą branżą w gospodarce;

/

wysoki odsetek „śmieciówek”, niestabilność zawodowa;

/

podejmowanie zatrudnienia w niskowykwalifikowanych zawodach na dłuższy czas, co demotywuje do podejmowania rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy;

/

brak odpowiedniego work-life balance, co może skutkować także brakiem czasu na wykształcenie.

3

Umiejętności 2030, rynek pracy, a umiejętności – wyniki badań: http://umiejetnosci2030.pl/ (dostęp 10.11.2021).

4 Future Work Skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, raport dostępny za pośrednictwem
strony https://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf.
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REKOMENDACJE:

/

Redefinicja celów podstawy programowej z przedmiotów Podstawy Przedsiębiorczości oraz Wiedza o społeczeństwie, z naciskiem na formułę warsztatową oraz ćwiczenia praktyczne.

/

Wprowadzenie obowiązkowej lekcji ekonomii już od pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej.

/

Opracowanie przez Ministerstwo Edukacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uniwersytetami
ekonomicznymi kampanii społecznej oraz cyklu lekcji przedsiębiorczości dotyczącej tworzenia budżetów osobistych
oraz dobrych praktyk świadomego oszczędzania oraz konsumowania, a także oceny zdolności finansowych, oceny
ryzyka wydatkowania, kontrolowania własnych finansów oraz rozmowy o finansach osobistych.

/

Popularyzacja oraz stworzenie nowych np. państwowych stron z kursami internetowymi dla konkretnych branż
i odpowiednich dla nich kompetencji dedykowanych dla młodzieży szkolnej i studentów – Krajowy Zbiór kursów
płatnych i bezpłatnych wspierających rozwój kariery zawodowej.

/

Wzmocnienie roli doradców zawodowych w szkołach oraz zwiększenie dostępności konsultacji uczniów z doradcami, trenerami przedsiębiorczości.

/

Upowszechnienie na zajęciach przedsiębiorczości narzędzi rozwojowych np. test Gallupa.

/

Upowszechnienie wiedzy w obszarze młodej przedsiębiorczości poprzez konkursy biznesowe, case study startupów, udział w wydarzeniach biznesowych i promujących przedsiębiorczośc np. w ramach Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości. Organizowanie przez samorządy oraz instytucje edukacyjne wydarzeń promujących przedsiębiorczość oraz kompetencje miękkie.

/

Zbudowanie ogólnokrajowej platformy promującej przedsiębiorczość dostępnej dla wszystkich edukatorów – darmowe szkolenie specjalistyczne z obszarów marketingu, cyfryzacji, zarządzania, ekonomii oraz prawa. Na platformie
dostępne powinny być również konspekty pełnych cykli szkoleniowych.

/

Wdrożenie przez Ministerstwo Edukacji programu finansowania wydarzeń, zajęć i inicjatyw promujących przedsiębiorczość dedykowanych dla szkół oraz lokalnych organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołami.

/

Realizowanie przez szkoły spotkań z rodzicami, które przekazywałyby podstawy programowe i narzędzia do konsultacji rozwoju przedsiębiorczości z młodzieżą.

/

Upowszechnienie wiedzy o formach prowadzenia działalności gospodarczej, systemach opodatkowania oraz startupach czy programach dotacyjnych wśród młodzieży klas maturalnych przy jednoczesnym wdrożeniu mechanizmów
stymulacyjnych aktywność zawodową młodych osób poprzez podejmowanie własnych inicjatyw.

/

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych powinni kłaść nacisk na tworzenie i rozwijanie kół zainteresowań poszczególnymi tematami (np. KZ artyści, KZ finansiści, KZ programiści terenie swoich placówek). Koła powinny mieć
możliwość samodzielnej realizacji projektów szkolnych, lokalnych, regionalnych w których uczniowie zarządzaliby
projektem, finansami oraz zasobami.

/

Uświadamianie młodzieży na temat tego jak ważne jest rozwijanie umiejętności w różnych dziedzinach jednocześnie,
ponieważ obecny rynek pracy potrzebuje osób elastycznych, które łatwo dostosowują się do nowych warunków.
Sposób realizacji: spotkania z praktykami.

/

Organizacja w szkołach spotkań uczniów z osobami aktywnymi na rynku pracy np. lokalni przedsiębiorcy, absolwenci szkół z bogatym doświadczeniem zawodowym (apele szkolne, zajęcia, warsztaty, konkursy wiedzy, wizje lokalne)

/

Produkcja bajek oraz seriali popularno-naukowych dedykowanych dla dzieci i młodzieży, które wyjaśniają podstawowe pojęcia ekonomiczno-finansowe.

/

Zbudowanie ogólnopolskiego serwisu agregującego wiedzę oraz platformy wymiany doświadczeń i programów
szkoleniowych dla instytucji oraz osób zaangażowanych w rozwój młodej przedsiębiorczości i ekonomii społecznej

/

Wdrożenie szkoleń dla nauczycieli edukacji ekonomicznej dotyczących wdrażanych programów nauczania.

/

Zdefiniować cele oraz możliwości programów współpracy między jednostkami edukacyjnymi, szkołami, samorządami oraz lokalnymi przedsiębiorcami, którzy wspólnie dążyć będą do realizacji projektów ekonomicznych, promocji
przedsiębiorczości czy realizacji stażów.
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W działaniach służących rozwojowi edukacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa rekomendujemy wspólne
zaangażowanie:

/

banków

/

Giełdy Papierów Wartościowych

/

Uniwersytetów Ekonomicznych

/

Narodowego Banku Polskiego

/

Ministerstwa Finansów

/

samorządów lokalnych oraz dyrektorów szkół

/

Komisji Nadzoru Finansowego

/

Biura Informacji Kredytowej

/

Głównego Urzędu Statystycznego

/

funduszy inwestycyjnych i brokerskich

/

vlogerów, blogerów, influencerów

/

kół naukowych uczelni ekonomicznych i innych organizacji studenckich

/

Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych

/

portali finansowych (money.pl, bankier.pl)

/

gazet ekonomicznych

/

prywatnych przedsiębiorstw

/

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

/

Spółek Skarbu Państwa

/

Rzecznika Finansowego

Opracowali:
Członkowie Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego
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2

TWORZENIE ŚRODOWISKA WSPIERAJĄCEGO
BUDOWĘ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W POLSCE

WYZWANIE
Wielu dyskutantów uczestniczących w latach ubiegłych w przedsięwzięciach składających się na Projekt Europejskiego
Kongresu Finansowego wskazywało, iż niedostatek kapitału intelektualnego w Polsce stanowi istotną barierę rozwojową. Podobne konkluzje można było napotkać w wypowiedziach uczestników Akademii EKF. Głosów tych nie należy,
a nawet nie wolno lekceważyć.
Polscy pracodawcy od lat krytycznie oceniają przygotowanie pracowników do zadań, jakie chcieliby przed nimi stawiać.
Po latach nauki w szkole i na studiach mają oni obszerną wiedzę faktograficzną, ale z reguły brakuje im kluczowych
kompetencji. W sytuacji w której głównym czynnikiem sukcesu w rywalizacji firm staje się innowacyjność i zarządzanie
kreatywnymi zespołami, pracodawcy oczekują od przyszłych pracowników:

/

umiejętności identyfikacji istotnych problemów pojawiających się w skomplikowanej sieci współzależności;

/

gromadzenia przydatnych danych i ich analizy/syntezy:

/

myślenia przyczynowo skutkowego;

/

poprawnego wnioskowania;

/

identyfikowania etapów projektów i czynników złożonych, długotrwałych procesów;

/

poszukiwania rozwiązań w oparciu o poprawnie zebrane dane

/

krytycznego myślenia;

/

budowania przemyślanych planów i strategii działania;

/

przewidywania prawdopodobnych konsekwencji postulowanych działań;

/

umiejętności pracy zespołowej;

/

konstruktywnego wykorzystywania różnic zdań miedzy członkami zespołów.

Tymczasem w zespołach pracowniczych trudności sprawia nawet dobre zrozumienie materiałów pisanych. Ogromna
większość pracowników nie jest w stanie planować swoich zadań, w konfrontacji z nowymi sytuacjami racjonalna argumentacja przegrywa wobec wysoce emocjonalnych ocen, pracownicy nie potrafią definiować problemów czy porównywać alternatywnych scenariuszy działań a ucieczka od odpowiedzialności jest powszechną bolączką. Wielką trudność
sprawia tworzenie planów strategicznych w dłuższym wymiarze czasowym.
Takie same spostrzeżenia zgłasza wielu zagranicznych menadżerów pracujących w firmach polskich, a także Polacy,
którzy ukończyli studia zagraniczne i podjęli prace w Polsce. Potwierdza je obserwacja życia publicznego. Debata publiczna odbywa się bez porządku myślowego, klarowności i logiki, innowacyjność gospodarki jest słaba, zarówno w sensie dostarczania nowych rozwiązań jak i zapotrzebowania na nie, a dorobek naukowy polskich uczelni daleko odbiega
od naszych ambicji. Wszystko to są symptomy niewystarczającego kapitału intelektualnego, który może zaprzepaścić
postęp jaki dokonał się od roku 1989.
Polska opinia publiczna w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego zagrożenia, zapewne dlatego, że odbiera informacje
o wysokich wynikach uczniów w badaniach PISA czy sukcesach studentów informatyki w międzynarodowych konkursach. Jednakże sukcesy te świadczą co najwyżej o tym, że można w Polsce znaleźć inteligentnych i twórczych ludzi,
a szkoła przygotowuje młodzież do wykonywania testów. Nie jest to tożsame z upowszechnianiem się kluczowych
kompetencji. Po roku 1989 nie pojawił się żaden edukacyjny odpowiednik planu Balcerowicza, gdyż nie było uprzedniej
pracy nad takim projektem. Edukacja nie ma więc za sobą niezależnego, zorganizowanego środowiska, zgłaszającego
postulaty i opinie władzom oświatowym, jakie maja np. ekonomiści. Ta słabość otoczenia sprawia, że z pola widzenia
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umyka główny problem: deficyt kompetencji przy nadmiarze szczegółowych wiadomości Próby poprawy tej sytuacji
poprzez zmiany ustroju szkolnego lub treści programów i wprowadzanie kolejnych przedmiotów mających np. podnieść
wiedzę ekonomiczną czy finansową niczego w tej sytuacji nie dają. Tymczasem od poprawy na tym polu zależy przyszła
konkurencyjność gospodarcza i intelektualna Polski, jej pozycja wśród rozwiniętych krajów świata.
Również polski biznes – jak się wydaje – nie dostrzega źródeł problemu. Doskwiera mu brak niezbędnych kompetencji
u pracowników, ale jednocześnie nie wykazuje zainteresowania realnymi rozwiązaniami tej sytuacji. Tymczasem wiele
możliwości poprawy znajduje się po stronie pracodawców.
Zwykle pierwszym adresatem postulatów dotyczących kapitału intelektualnego jest system szkolny. W Polsce efektem
takiej krytyki, zresztą nie tyle eksperckiej co publicystycznej, są wciąż podejmowane wysiłki, by zreformować państwowe szkolnictwo. Jednak wszystkie dotychczasowe diagnozy i rozwiązania problemów w tej dziedzinie poczynając od lat
70 koncentrują się na technikaliach, jak ustrój szkolny, budżet, szczegółowe treści programowe, sposób przeprowadzania egzaminów, ścieżka zawodowa nauczycieli, itd. Są to jednak kwestie wtórne, lub niezbyt istotne wobec stworzenia
systemu edukacji który powiększa kapitał intelektualny. Trudno zakładać, że w tej sytuacji kolejne reformy w końcu
popchną szkoły i uczelnie ku koniecznej zmianie. Nie widać mechanizmu, który miałby to sprawić.

GDZIE SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ?
Obserwacja najbardziej rozwiniętych krajów pokazuje, że nie tylko szkoła jest źródłem wartości skutkujących wzrostem
kluczowych kompetencji. Przyglądając się rozwiązaniom niemieckim czy japońskim widać, że tamtejsi pracodawcy lepiej
zdają sobie sprawę z tego, że pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy kształtującym potencjał konkurencyjny.
Rolą menadżerów, zwłaszcza wyższego szczebla jest być nauczycielem młodszych stażem współpracowników, przy
czym proces ten schodzi na sam dół, do team leaderów i majstrów. Jest to po prostu inna kultura organizacyjna, w której
bardzo istotnym zadaniem kierownictwa jest stworzenie środowiska pracy, w którym każdy pracownik ma w naturalny
sposób stać się lepszy niż był poprzedniego dnia. Wieloletnie stosowanie tej zasady tworzy ten efekt kumulacji, który
nasi przedsiębiorcy chcieliby otrzymać w postaci gotowego produktu pochodzącego ze szkoły/uczelni. To się jednak nie
może udać bez ich własnego zaangażowania. Tymczasem, tak jak szkolnictwo koncentruje się na technikaliach procesu dydaktycznego, tak przedsiębiorcy koncentrują całą uwagę na technikaliach produktu i sprzedaży, na których to
zagadnieniach koncentruje się większość szkoleń pracowniczych. Szkolenia dotyczące tzw. kompetencji miękkich (sama
nazwa wskazuje na przekonanie o ich niewielkim znaczeniu) są uważane za kwiatek do kożucha. Tymczasem te kompetencje miękkie są pochodną kluczowych kompetencji wymienionych powyżej. Muszą zostać zauważone jako część
niezbędnej zmiany.
Jest jeszcze inna droga, która może ułatwić wejście w ten proces. Taką drogą jest otoczenie pozaszkolne, wszechobecne na Zachodzie, a w Polsce słabe. Są to różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne pod egidą organizacji pozarządowych
i charytatywnych, instytucji kulturalnych, a niekiedy osób prywatnych i firm. To na tę sferę należy zwrócić baczniejszą
uwagę, bo jest daleko bardziej innowacyjna i elastyczna niż sztywny z natury system szkolny. Pogląd ten bywa kwestionowany, gdyż twierdzi się, że państwowa edukacja dociera do całych roczników młodzieży, a działania pozaszkolne
z reguły trafiają do znacznie mniejszych grup, zatem należy je traktować jako domenę hobbystycznego spędzania czasu
wolnego. Jest to pogląd całkowicie nieprawdziwy. Przykładem mogą być olimpiady przedmiotowe i inne konkursy adresowane do uczącej się młodzieży, prowadzone niezależnie od systemu stricte oświatowego. Bezsprzecznie, usytuowanie ich poza obszarem tego systemu nie umniejsza ich wartości.
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W Polsce problemem jest to, że zdecydowana większość nowatorskich inicjatyw edukacyjnych działa w bardzo małej
skali, wyłącznie lokalnie, jest słaba organizacyjnie i finansowo i w efekcie pozostaje całkowicie nieznana. A tymczasem
przedsięwzięcia te często zajmują się właśnie działaniami podnoszącymi kompetencje kluczowe. Rozmaite kluby nauki
wystąpień publicznych, dyskusyjne, debatanckie, akcje nakierowane na naukę czytania ze zrozumieniem przez pierwszoklasistów, stowarzyszenia organizujące wyjazdy stypendialne do prestiżowych szkół zagranicznych, młodzieżowe
redakcje międzynarodowych publikacji internetowych stwarzają zupełnie unikalne szanse rozwoju uczestnikom, ale ich
zakres oddziaływania jest bardzo mały. Wiąże się to ściśle z faktem, iż operują minimalnym budżetem i w praktyce nie
mają dostępu do jakichkolwiek grantów krajowych, czy unijnych. Ta sytuacja budzi zrozumiałą nieufność ewentualnych
sponsorów, którzy często oceniają wartość tych projektów wg znanych sobie kryteriów biznesowych. W ten sposób
zamyka się błędne koło.
Tylko nieliczne przedsięwzięcia edukacyjne odbiegają od powyższego opisu, jak np. istniejący od 1981r. Krajowy
Fundusz na Rzecz Dzieci lub Leadership Academy for Poland w Krakowie. Ta pierwsza, będąca obecnie stowarzyszeniem, działa w dużej skali. Organizuje kilku tysiącom stypendystów wieloletni program ukierunkowanego rozwoju koncentrującego się na konkretnych dyscyplinach nauki lub sztuki we współpracy z wieloma wyższymi uczelniami w Polsce.
Druga oferuje wybranym osobom dorosłym program przypominający kurs Harvard Business School w pigułce. Jest
w stanie zaoferować 20-30 miejsc rocznie.
Nie ma jednak ośrodka integrującego duże i mniejsze projekty i powiązaną z nimi działalność badawczą, zatem nie pojawia się efekt synergii. Gdyby walczące o przetrwanie zespoły znalazły ośrodek koordynujący i reprezentację zainteresowanie opinii publicznej i wsparcie, także finansowe, mogłyby adresować swoją działalność do większej liczby uczestników, a ich metody i sukcesy zaczęłyby oddziaływać na coraz liczniejsze środowiska. Edukacja zaczęłaby mieć swoje
środowisko interesariuszy, którego dzisiaj nie ma.
Trzeba jednak pamiętać, że nie da się uzyskać koniecznego postępu przez same tylko działania społeczne. Wiele szczególnie wartościowych pomysłów nie może zostać podjętych przez społeczników-amatorów, ale mogłyby je realizować
np. organizacje pracodawców, firmy konsultingowe itd. Przekładem może być program stypendialny Lotosu. W 2019r.
firma ufundowała całej grupie stypendystów wyłonionych w konkursie, studia w The Bush School of Government &
Public Service na Texas A&M University w Stanach Zjednoczonych, podpisując uprzednio umowy o podjęciu pracy po
uzyskaniu dyplomu. Jest to na razie krok zupełnie odosobniony, ale być może znajdzie naśladowców. Przykłady dwóch
innych, międzynarodowych projektów jakie korzystnie wpłynęłyby na podniesienie kapitału intelektualnego w Polsce
znajdują się w Aneksie.

KONKLUZJE
/

Powiększanie kapitału intelektualnego to zadanie skomplikowane, wieloaspektowe i mało rozpoznane. Dlatego należy zacząć od utworzenia dedykowanego interdyscyplinarnego zespołu na wzór grupy utworzonej w latach siedemdziesiątych przez profesora Balcerowicza, zajmującej się założeniami ewentualnej przyszłej reformy gospodarki.

/

Celem zespołu powinno być zdefiniowanie najważniejszych wyzwań i przełożenie diagnozy na plan konkretnych
działań.

/

Zespół powinien upowszechniać pozytywne doświadczenia związane z tworzeniem innowacyjnych zespołów pracowniczych i zarządzania nimi, ogłaszając konkursy i przyznając nagrody.

/

Zespół powinien stworzyć mapę przedsięwzięć edukacyjnych w kraju, uwzgledniającą prace instytutów badawczych, fundacji i stowarzyszeń, a także firm szkoleniowych, inwentaryzując doświadczenia organizatorów przedsięwzięć edukacyjnych w Polsce inicjując w ten sposób budowanie bazy wiedzy o dobrych praktykach w kraju
i zagranicą.
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Zespół powinien zaproponować zupełnie nowy system finansowego wsparcia dla małych projektów edukacyjnych,
które na ogół nie są w stanie skorzystać z dostępnych form finasowania przewidzianych dla większych podmiotów.

/

Zespół powinien zebrać i uporządkować istniejące badania nad kompetencjami uczniów i studentów, wyznaczając
obszary nierozpoznane i inspirując odpowiednie ośrodki do ich podjęcia.

/

Zespół powinien stać się ośrodkiem wymiany doświadczeń różnorodnych środowisk zaangażowanych w projekty
związane z edukacją, w tym budowaniem kompetencji w miejscu pracy.

/

Zespół powinien poszukiwać atrakcyjnych sposobów popularyzowania zagadnień edukacyjnych, które obecnie
uchodzą za temat nieinteresujący, mimo oczywistego znaczenia dla przyszłości.

/

Zespół powinien regularnie publikować wyniki swoich prac, docierając do mediów i środowisk biznesowych, oraz
popularyzować najciekawsze zrealizowane projekty, które mogłyby inspirować inne środowiska do podejmowania
podobnych działań.

/

Zespół powinien apelować do biznesu o wspieranie społecznych inicjatyw edukacyjnych, które wykorzystują dostępne środki bardzo efektywnie i sugerować możliwe partnerstwa.

/

Działalność zespołu powinna doprowadzić do zbudowania społecznego zaplecza szeroko rozumianej edukacji,
które wspierałoby i katalizowało proces budowy i akumulacji kapitału intelektualnego.

/

Skutecznie realizowany program mógłby się stać cennym partnerem i wsparciem dla polskiego systemu oświatowego, ale i dla polskiego biznesu.

ANEKS
Poniżej prezentujemy dwa przykłady dużych, zagranicznych projektów pozaszkolnych. Tego rodzaju projekty mogłyby
z powodzeniem być prowadzone w Polsce przez stowarzyszenia, fundacje, wspierane finansowo przez biznes, tak jak
się to dzieje w innych krajach, bogatych w kapitał intelektualny.
Young Enterprise to organizacja pozarządowa założona Wielkiej Brytanii w latach sześćdziesiątych. W 2018r w Young
Enterprise zaangażowanych była ponad trzysta tysięcy uczestników w wieku 10-19 lat. Projektem flagowym jest działalność biznesowa uczniów ze wsparciem i mentoringiem przedsiębiorców. Uczniowie poznają w praktyce takie zagadnienia jak tworzenie biznesplanów, zgromadzenie kapitału, prowadzenie uproszczonej księgowości, marketing i sprzedaż.
Zespoły biorą udział we współzawodnictwie, w którym pomysły biznesowe ich realizacja są oceniane przez doświadczonych przedsiębiorców i otrzymują atrakcyjne nagrody. Uczestnicy Young Enterprise, jako dorośli, aż dwa razy częściej zakładają własne firmy niż ich rówieśnicy, którzy nie brali udziału w programie i w dalszym życiu uzyskują wyraźnie
wyższe dochody niż cała grupa rówieśnicza.
Duke of Edinburgh Award (Nagroda Księcia Edynburga) to projekt uruchomiony w 1956 roku przez Księcia Filipa.
Uczestniczy w nim młodzież w wieku 14-18 lat samodzielnie rozwijając kompetencje w rozmaitych dziedzinach: intelektualnej, społecznej, fizycznej, technicznej, przystępując do kolejnych, sprawdzających testów. Zadania DofE wymagają
zbierania i przyswajania nowych informacji, planowania, rozwiązywania problemów z realizacją, tworzenia zespołów.
W ciągu kilku lat uczestnicy uzyskują brązową, srebrną i złotą odznakę. Sukcesy w DofE są cenione przez uniwersytety
i przez przyszłych pracodawców, co dodatkowo zachęca uczestników do udziału w programie. Popularności i międzynarodowego charakteru projektu obecnego już w 144 krajach świata dowodzi fakt, iż w roku 2017 w samej tylko Wielkiej
Brytanii brało w nim udział 460 tys. uczestników. Prowadzenie go wymaga jednak nakładów finansowych i instytucjonalnych rozwiązań organizacyjnych. Dlatego też w Polsce DofE jest obecny tylko w kilku szkołach brytyjskich i amerykańskich. Gdyby jednak pojawiła się w Polsce odpowiednia fundacja, program mógłby stać się powszechnie dostępny
ułatwiając młodzieży nabywanie kluczowych kompetencji.
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