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W tomie 2 Monitora Kształcenia i Szkolenia 2019 zawarto dwadzieścia osiem sprawozdań 
dotyczących poszczególnych państw. Oparto się w nim na najnowszych dowodach ilościowych i 
jakościowych, aby przedstawić i ocenić najistotniejsze środki polityki wprowadzone niedawno, jak i 

te realizowane obecnie w poszczególnych państwach członkowskich UE. Stanowi on zatem 
uzupełnienie innych źródeł informacji, które oferują opisy krajowych systemów edukacji i szkoleń. 
 
W sekcji 1 przedstawiono zestawienie danych statystycznych dotyczących głównych wskaźników w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia. W sekcji 2 pokrótce opisano najistotniejsze mocne i słabe strony 
systemu kształcenia i szkolenia w danym państwie. W sekcji 3 skupiono się na nauczycielach oraz 
wyzwaniach związanych z zawodem nauczyciela. W sekcji 4 omówiono inwestycje w kształcenie i 

szkolenie. Sekcja 5 dotyczy strategii politycznych mających na celu modernizację wczesnej 

edukacji i edukacji szkolnej. W sekcji 6 omówiono środki na rzecz modernizacji szkolnictwa 
wyższego. Sekcja 7 jest poświęcona kształceniu i szkoleniu zawodowemu, natomiast w sekcji 8 
mowa jest o kształceniu ustawicznym. 
 
Prace nad tekstem zakończyły się w dniu 26 sierpnia 2019 r. 
Dodatkowe dane kontekstowe dostępne są online (ec.europa.eu/education/policy/strategic-

framework/et-monitor_pl) 
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1. Kluczowe wskaźniki 

 
Źródła: Eurostat; OECD (PISA); dane liczbowe dotyczące mobilności edukacyjnej obliczyło Wspólne Centrum Badawcze Komisji 

Europejskiej na podstawie danych UOE. Więcej informacji można znaleźć w załączniku I i w tomie 1 

(ec.europa.eu/education/monitor). Uwagi: średnie UE z badania PISA z 2009 r. nie obejmują Cypru; d = definicja różni się, u = 

dane o niskiej wiarygodności, : = brak danych, 15 = 2015, 17 = 2017. 

Wykres 1. Pozycja w stosunku do najlepszych i najsłabszych wyników 

  
 
Źródło: Komisja Europejska, obliczenia Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC) na podstawie 

danych Eurostatu (BAEL z 2018 r., UOE 2017) i OECD (PISA 2015).   

2009 2018 2009 2018

5,3% 4,8% 14,2% 10,6%

32,8% 45,7% 32,3% 40,7%

70,9% 91,9% 17 90,8% 95,4% 17,d

15,0% 14,4% 15 19,5% EU27 19,7% 15

20,5% 17,2% 15 22,3% EU27 22,2% 15

13,1% 16,3% 15 17,7% EU27 20,6% 15

ISCED 3-8 (ogółem) 78,4% 83,1% 78,3% 81,6%

4,7% 5,7% 9,5% 11,1%

: 1,0% 17 : 3,6% 17

: : 17 : 8,0% 17

5,4% 4,9% 17 5,2% 4,6% 17

ISCED 0 €4 098 12,d €5 080 16 : €6 111 15,d

ISCED 1 €4 974 12 €5 034 16 €5 812 12,d €6 248 15,d

ISCED 2 €4 885 12 €5 136 16 €6 937 12,d €7 243 15,d

ISCED 3-4 €4 519 12 €4 544 16 : €7 730 14,d

ISCED 5-8 €6 537 12 €7 000 16 €10 549 12,d €11 413 15,d

5,3% 4,8% 13,1% 9,5%

: : u 26,1% 20,2%

32,8% 45,5% 33,1% 41,3%

: u 67,2% 27,7% 37,8%

68,7% 77,1% 72,5% 76,8%

85,7% 88,9% 83,8% 85,5%
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2. Najważniejsze wnioski 
 

 Zjawisko przedwczesnego zakończenia nauki jest coraz rzadsze; uczestnictwo dzieci 
w wieku poniżej 3 lat w programach wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem utrzymuje 
się na niskim poziomie. 

 Rozpoczęto reformę szkolnictwa wyższego, która ma wprowadzić istotne zmiany 
w funkcjonowaniu instytucji szkolnictwa wyższego.  

 Wdrożenie zmian w systemie szkolnictwa przyjętych w 2017 roku wiąże się z  wyzwaniami 
organizacyjnymi, finansowymi oraz programowymi. Dalsze wyzwania dotyczą 
wynagrodzeń i pojawiających się niedoborów nauczycieli oraz ich kształcenia i 

doskonalenia zawodowego. 

 Odsetek osób uczestniczących w kształceniu dorosłych utrzymuje się nadal na niskim 
poziomie. 

3. Nauczyciele 

Niskie zarobki czynią zawód nauczyciela mniej atrakcyjnym. Większość nauczycieli posiada 
kwalifikacje przewyższające minimalne wymogi (Komisja Europejska / EACEA / Eurydice, 2018). 

Roczne wynagrodzenie zasadnicze początkującego nauczyciela według standardu siły nabywczej 
(PPS) wynosi jednak mniej niż połowę średniej UE – 12 091 EUR w porównaniu z 25 246 EUR – 
a krzywa wzrostu wynagrodzenia w toku kariery zawodowej jest stosunkowo płaska (wykres 2). W 
2017 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych wynosiło 82% pensji 

innych pracowników z wykształceniem wyższym w Polsce (OECD, 2018b). Pensje wzrosły o 5,35% 
w 2018 r. i o 5% w styczniu 2019 r., a w okresie od września 2019 r. przewidziano kolejny wzrost 
wynagrodzenia o 9,6%. Odsetek młodych osób zainteresowanych zawodem nauczyciela spadł 

o 50% w okresie od 2012 r. do 2015 r.1. Zgodnie z danymi Najwyższej Izby Kontroli studia 
nauczycielskie wybiera wielu absolwentów szkół średnich, którzy osiągnęli słabe wyniki w nauce 
(NIK, 2017). Ostatnie badania również wykazały, że karierę nauczyciela planuje mniej niż 4% 
najlepszych studentów; a wśród studentów matematyki zawód ten cieszy się jeszcze mniejszą 
popularnością (Herbst, 2018). Kolejne dane wskazują, że nauczyciele mają średnio stosunkowo 
niskie umiejętności rozumowania matematycznego (w porównaniu z innymi absolwentami uczelni 
w Polsce lub z nauczycielami w innych państwach), jak wynika z badania PIAAC2 (E. Hanushek i in., 

2018) i badań krajowych (IBE, 2015). Wynagrodzenia członków kadry kierowniczej szkół jedynie 
nieznacznie przewyższają pensje zwykłych nauczycieli i są niskie w porównaniu z wynagrodzeniami 
ich odpowiedników w innych państwach UE. Jak wskazują badania, wynagrodzenia oferowane na 
innych stanowiskach pracy i dostępność takich stanowisk mają istotny wpływ na atrakcyjność 

zawodu nauczyciela (OECD, 2018a).  

Brakuje nauczycieli niektórych przedmiotów oraz nauczycieli wczesnej edukacji i opieki 

nad dzieckiem. W 2017 r.3 około jednej trzeciej polskich nauczycieli w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych było w wieku powyżej 50 lat. Odsetek nauczycieli w wieku poniżej 30 lat jest 
stosunkowo niski w szkołach podstawowych (8,2% w porównaniu z 11,9% w UE) i w szkołach 
ponadpodstawowych, gdzie spadł on z 9,1% w 2013 r. do 5,2% w 2017 r. (średnia UE: 8,2%). 
W ramach edukacji przedszkolnej 22,6% nauczycieli jest w wieku poniżej 30 lat, co odzwierciedla 
ostatnie zmiany rozszerzające zakres wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Kobiety stanowią 
trzy czwarte nauczycieli na wszystkich poziomach ISCED. W ujęciu ogólnym nauczycieli nie 

brakuje, natomiast zaczyna ich brakować, jeśli chodzi o matematykę i język angielski oraz 
wychowanie przedszkolne, zwłaszcza w dużych miastach4. Niedawne zmiany w systemie 
szkolnictwa, skutki strajku nauczycieli w 2019 r. i krytyka w mediach doprowadziły do tego, że 
nauczyciele rezygnują z pracy w  zawodzie5. Zastąpienie nauczycieli odchodzących na emeryturę 

lub rezygnujących z pracy może stanowić duże wyzwanie. 

                                                

1  Z badania PISA z 2015 r. wynika, że jedynie 2,4% piętnastolatków (w porównaniu z 6% trzy lata wcześniej) chciało 

zostać nauczycielami. 
2  Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych.  
3  Eurostat, UOE, 2017 r. Internetowy kod danych: educ_uoe_perp01.  
4  Zob. https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/21678-praca-szuka-nauczyciela  
5  Zob. https://glos.pl/ankieta-glosu-nauczycielu-czy-zegnasz-sie-ze-szkola  

https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/21678-praca-szuka-nauczyciela
https://glos.pl/ankieta-glosu-nauczycielu-czy-zegnasz-sie-ze-szkola
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Wykres 2. Roczne ustawowe wynagrodzenie zasadnicze brutto nauczycieli pracujących 
na pełen etat w publicznych gimnazjach według standardu siły nabywczej, 

rok 2016/2017 

Źródło: Eurydice, 2018 r. W celu zachowania przejrzystości nie uwzględniono Luksemburga.  

Podjęto działania w celu poprawy kształcenia nauczycieli. Jakość programów kształcenia jest 
różna, a  doskonalenie zawodowe nie pozwala na dostateczne podnoszenie kwalifikacji przez 
nauczycieli (NIK, 2017). W związku z tym Polska wprowadzi nowe środki6: 

 od roku akademickiego 2019/2020 nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne (klasy I–III) 

oraz kształcenie specjalne będzie można studiować wyłącznie na jednolitych pięcioletnich 
studiach magisterskich; 

 od roku akademickiego 2022/2023 prawo do kształcenia nauczycieli będą miały jedynie te 
instytucje szkolnictwa wyższego, które prowadzą własne badania i wykorzystują najnowsze 
osiągnięcia naukowe w dziedzinie kształcenia nauczycieli. 

Zmienione zostaną normy w zakresie kształcenia nauczycieli i przepisy dotyczące kwalifikacji 
nauczycieli. Opracowane zostaną nowe modelowe programy kształcenia formalnego, w których 

zostanie położony większy nacisk na szkolenia praktyczne i wspieranie studentów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych (Eurydice, 2019). Nauczyciele wskazują, że głównymi przeszkodami, jeśli 
chodzi o uczestnictwo w  doskonaleniu zawodowym, są wysokie koszty i brak właściwych kursów 
(Hernik K. i in., 2015). Dyrektorzy szkół zgłaszają braki w przygotowaniu do pełnienia funkcji 
kierowniczych, które wynikają z braku właściwych szkoleń oraz z ich wysokich kosztów. Główne 
potrzeby szkoleniowe dyrektorów  dotyczą umiejętności kierowniczych i znajomości prawa oraz 
wiedzy na temat sposobów pozyskania dodatkowych środków finansowych dla szkoły. 

Stosunki rządu z nauczycielami w dalszym ciągu są napięte. Niezadowalające negocjacje 
między rządem a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wynagrodzeń7 oraz wprowadzone 
w 2018 r. zmiany w Karcie Nauczyciela8 doprowadziły do ogólnopolskiego strajku, który rozpoczął 
się w dniu 8 kwietnia 2019 r. Strajk zawieszono do września, aby umożliwić uczniom podejście do 

                                                

6  Zob. https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie#studia  
7  W dniu 7 kwietnia 2019 r. rząd i NSZZ „Solidarność” uzgodnili ogólną 15-procentową podwyżkę wynagrodzenia 

ustawowego w 2019 r. i inne ustalenia. Porozumienie to nie zostało podpisane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
8  Zob. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001574/O/D20181574.pdf  

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Dane wyjściowe Najwyższy wynik 10 lat 15 lat

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie#studia
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001574/O/D20181574.pdf


6  POLSKA 

 

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019 – Analiza na szczeblu krajowym Wrzesień 2019 

 

egzaminów na koniec szkoły średniej9. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące oceny pracowniczej 
oraz awansu zawodowego zostały częściowo zniesione przez nowe modyfikacje przyjęte w czerwcu 
201910. Najpilniejsze wyzwania dotyczą negocjacji w sprawie wynagrodzeń i  problemów 

związanych z wygaszaniem gimnazjów11. W perspektywie długoterminowej konieczne jest 
poprawienie prestiżu zawodu, kształcenia formalnego i  doskonalenia zawodowego.  

Ramka 1: Programy kształcenia i szkolenia nauczycieli wspierane przez Europejski 
Fundusz Społeczny (EFS)  

Aby poprawić umiejętności nauczycieli, Polska opracowała model szkół ćwiczeń w ramach 
Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” (PO WER). Ten projekt pilotażowy był 
prowadzony od lipca 2016 r. do października 2018 r., a jego budżet wynosił 4 258 339 PLN (1 

013 890 EUR).  

Celem projektu było stworzenie szkół ćwiczeń dla nauczycieli i studentów uczestniczących 
w programach szkolenia nauczycieli przy pomocy zaawansowanych i innowacyjnych metod 
nauczania. Szkoły ćwiczeń mają stanowić praktyczne środowisko pracy i umożliwić rozwój 
umiejętności, które pomogą skuteczniej pracować z uczniami. Ponadto opracowane zostaną 
materiały i narzędzia dla nauczycieli. W 2018 r. uruchomiono projekt pt. „Wspieranie tworzenia 
szkół ćwiczeń” z budżetem w wysokości 43 127 908,80 PLN (EUR 10 268 550), aby utworzyć 32 

szkoły ćwiczeń.  

W styczniu 2019 r. w ramach ogólnokrajowego konkursu pt. „Programy kształcenia nauczycieli” 
w ramach PO WER Polska przeznaczyła 47 mln PLN (11,2 mln EUR) na 23 projekty na rzecz 
opracowania programów kształcenia nauczycieli w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekty 
mają na celu podnoszenie kompetencji przyszłych nauczycieli i będą trwać od 24 do 36 miesięcy. 

Zob. https://www.ore.edu.pl/2017/10/o-projekcie/; 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-pkn18/ 

4. Inwestycje w kształcenie i szkolenie  

Polska w dalszym ciągu dużo inwestuje w sektor edukacji. W 2017 r. Polska przeznaczyła 

4,9% swojego PKB na edukację (średnia UE: 4,6%). Na edukację przeznaczono 11,9% łącznych 
wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych (średnia UE: 10,2%). W kontekście 
wzrostu gospodarczego, który utrzymywał się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, wydatki na edukację 
znacznie wzrosły – w latach 2010–2017 wydatki publiczne na edukację wzrosły realnie o 8%. Rząd 
planuje stopniowo zwiększać wydatki na szkolnictwo wyższe w ramach reformy rozpoczętej 
w 2018 r. Zgodnie z budżetem państwa w 2019 r. wydatki wyniosą prawie 18 mld PLN (4,1 mld 

EUR) w porównaniu z 15,8 mld PLN (3,6 mld EUR) w 2018 r. Na naukę przeznaczone zostanie 

kolejne 9,8 mld PLN (2,2 mld EUR)12.  

Pomimo wzrostów w ciągu ostatnich lat wydatki w przeliczeniu na ucznia są niskie. W 
2016 r. roczne wydatki publiczne w przeliczeniu na ucznia w Polsce na wszystkich poziomach 
ISCED były niższe od średniej UE (według standardu siły nabywczej) – wynosiły 4 777,7 EUR, 
podczas gdy średnia UE wynosiła 6 733 EUR13. Różnica w przypadku kształcenia na poziomie 
podstawowym jest niewielka, natomiast staje się duża w przypadku kształcenia na poziomie 

ponadpodstawowym i szkolnictwa wyższego pomimo 25-procentowego wzrostu wydatków na 
studenta w trybie stacjonarnym w latach 2010–2015 (OECD, 2018b). 

Polska inwestuje w infrastrukturę i kompetencje informatyczne. W ramach projektu 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE14) przewidziano stworzenie do 2020 r. sieci internetowej 
łączącej wszystkie polskie szkoły (około 30 500). Szkoły będą mogły korzystać z zapewnianego na 
poziomie centralnym dostępu do internetu i usług bezpieczeństwa oraz bezpłatnych materiałów 

                                                

9  Zob. https://znp.edu.pl/konczymy-pierwszy-etap-protestu-i-zaczynamy-drugi/  
10  Zob. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1287/1 
11  Zob. https://glos.pl/nauczyciele-nie-chca-pracowac-w-zawodzie-w-warszawie-zabraknie-35-tys-pedagogow, 

https://znp.edu.pl/stanowisko-zg-znp/ 
12  Zob. Dz.U. z dn. 1.02.2019 r., poz. 198, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000198/O/D20190198.pdf  
13  Eurostat, UOE, 2017 r. Internetowy kod danych: educ_uoe_fine09 (w przypadku średniej UE dane są tymczasowe). 
14  Zob. https://ose.gov.pl/ 

https://www.ore.edu.pl/2017/10/o-projekcie/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-pkn18/
https://znp.edu.pl/konczymy-pierwszy-etap-protestu-i-zaczynamy-drugi/
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1287/1
https://glos.pl/nauczyciele-nie-chca-pracowac-w-zawodzie-w-warszawie-zabraknie-35-tys-pedagogow
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000198/O/D20190198.pdf
https://ose.gov.pl/
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dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów. Koszty inwestycji szacuje się na 320 mln PLN (76,2 mld 
EUR) – środki te zostaną pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego15, zaś roczne 
koszty utrzymania sieci, które szacuje się na 164 mln PLN (40 mln EUR), będą pochodzić z budżetu 

państwa.  

5.  Unowocześnianie edukacji wczesnej i  szkolnej 

Poziom uczestnictwa dzieci powyżej 3. roku życia w edukacji przedszkolnej spadł 

nieznacznie w 2017 r., przełamując długofalowy trend. W 2017 r. wskaźnik uczestnictwa 
dzieci w wieku powyżej 4 lat w edukacji przedszkolnej w Polsce wynosił 91,9%, a więc o 1,2 p.p. 
mniej niż w 2016 r. Spadek ten ma prawdopodobnie związek z podniesieniem wieku dzieci objętych 

obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego z 5 do 6 lat w roku szkolnym 2016/2017. 
W roku szkolnym 2017/2018 zakończono proces wprowadzania prawnej możliwości uczestniczenia 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat w edukacji przedszkolnej. Uczestnictwo trzylatków wzrosło z 53% 

w 2013 r. do 70% w 2016 r., natomiast w 2017 r. spadło do 67%16. W 2019 r. łączne subwencje 
z budżetu państwa na rzecz edukacji przedszkolnej wzrosły do 3,1 mld PLN (756 mln EUR) z prawie 
3 mld PLN (707 mln EUR) w 2018 r.  

Liczba dzieci poniżej 3. roku życia objętych programami edukacji wczesnej i opieki rośnie 
powoli, w zależności od warunków społeczno-gospodarczych i poziomu wykształcenia 
rodziców. W latach 2010–2017 wskaźnik zapisów dzieci poniżej 3. roku życia do programów 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem wzrósł o 9,6 p.p. do 11,6% w 2017 r. (średnia UE: 

34,2%). Prawdopodobieństwo zapisania dziecka poniżej 3. roku życia jest większe, jeżeli jest ono 
wychowywane w stosunkowo korzystnych warunkach społeczno-ekonomicznych – wskaźnik 
zapisów wynosi 21% w przypadku dzieci, których matki mają wykształcenie wyższe, ale 

w przypadku matek z niższym wykształceniem wynosi on jedynie 3% (OECD, 2018b)17. 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera zwiększanie liczby miejsc dla dzieci 
poniżej 3. roku życia, przeznaczając na to środki w wysokości 450 mln PLN (110 mln EUR) 
w 2019 r. w ramach programu „Maluch+” uruchomionego w 2011 r. (Eurydice, 2019). 

Wskaźnik przedwczesnego zakończenia nauki jest niski, ale w dalszym ciągu istnieją 
różnice między poszczególnymi regionami. W 2018 r. wynosił on 4,8% i należał do 
najniższych w UE (10,6%). W latach 2010–2018 obniżył się łącznie o 0,6 p.p. – na obszarach 
wiejskich spadł o 1,8 p.p., ale w miastach i na przedmieściach dużych miast wzrósł o 1,4 p.p., 
do 5,4%. W dalszym ciągu obserwuje się różnice regionalne: najwyższe wskaźniki odnotowano 
w województwach warmińsko-mazurskim, lubuskim i zachodniopomorskim (9,1%–10,7%), 

a najniższe w makroregionie południowym (poniżej 3%)18. 

Wdrażanie reformy systemu szkolnictwa19 stanowi obecnie główne wyzwanie, które 

pochłania znaczne zasoby. Zmiana na dwustopniowy system szkolnictwa wymagała 
przekształcenia lub wygaszenia gimnazjów: w latach 2017–2018 z oficjalnego rejestru zniknęło 
11,4% z 665 szkół (NIK, 2019a). W roku szkolnym 2019/2020 do szkół średnich II stopnia dołączy 
dodatkowy rocznik uczniów. Szacuje się, że jego liczebność wyniesie 370 000. Chociaż Ministerstwo 
Edukacji Narodowej20 twierdzi, że w całym kraju dostępnych jest około 100 000 dodatkowych 

miejsc w szkołach średnich, odnotowuje się niedopasowanie preferencji uczniów do rodzaju szkoły 
lub jej położenia. W styczniu 2019 r. w ośmiu województwach zabrakło 14 873 miejsc dla uczniów 
(NIK, 2019a). W dużych miastach brakuje miejsc w liceach ogólnokształcących21. Reforma 
pochłania znaczne środki, które mogłyby zostać przeznaczone na rozwiązanie innych problemów 
dotyczących kształcenia  (Komisja Europejska, 2018). Według jednostek samorządu terytorialnego 
rzeczywiste koszty związane z wdrażaniem reformy wyniosą dwa razy więcej niż przyznane na ten 
cel subwencje ministerialne. Szkoły podstawowe i średnie przeprowadzają reorganizację kadry 

i pomieszczeń, często funkcjonując w systemie zmianowym. Odsetek nauczycieli pracujących 
w więcej niż jednej szkole wzrósł w latach 2016–2018 o prawie 55%, co ograniczyło ich dostępność 

                                                

15  Zob. „Polska Cyfrowa”:https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/programmes/2014-2020/poland/2014pl16rfop002  
16  Eurostat, UOE, 2017 r. Internetowy kod danych: educ_uoe_enra20. 
17 Nie uwzględniono skutków przedłużenia urlopu rodzicielskiego, które wprowadzono w 2016 r. 
18  Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności, 2018 r. Internetowy kod danych: edat_lfse_16. 
19  Reformę kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego wprowadzono w grudniu 2016 r. ustawą – Prawo oświatowe, 

która ma zostać wdrożona między dniem 1 września 2017 r. a rokiem szkolnym 2022/23. 
20  Zob. https://www.gov.pl/web/edukacja/ponad-100-tys-wiecej-miejsc-w-szkolach-srednich  
21  Zob. https://www.prawo.pl/samorzad/brak-miejsc-dla-chetnych-do-szkol-srednich-z-powodu-podwojnego,443961.html  

https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/programmes/2014-2020/poland/2014pl16rfop002
https://www.gov.pl/web/edukacja/ponad-100-tys-wiecej-miejsc-w-szkolach-srednich
https://www.prawo.pl/samorzad/brak-miejsc-dla-chetnych-do-szkol-srednich-z-powodu-podwojnego,443961.html
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dla uczniów i wpłynęło na planowanie zajęć (NIK, 2019a). Kluczowe znaczenie będzie miało 
osiągnięcie konsensusu w następstwie dwóch oddzielnych konsultacji w sprawie polskiego systemu 
edukacji, które przeprowadzane są przez społeczność nauczycielską22 i rząd23.  

Konieczne będzie monitorowanie wpływu nowej podstawy programowej na kompetencje 
i dobrostan uczniów. Od roku szkolnego 2016/2017 podwyższono wiek rozpoczęcia 
obowiązkowej nauki w szkole podstawowej oraz edukacji przedszkolnej do odpowiednio 7 i 6 lat. 
W związku z tym okres objęty obowiązkiem szkolnym zmniejszono z 9 do 8 lat, co może mieć 
negatywny wpływ na dzieci ze środowisk defaworyzowanych i obszarów wiejskich. Rzecznik Praw 
Dziecka stwierdził, że nowa podstawa programowa jest zbyt wymagająca i może przekraczać 
umiejętności uczniów. Dotyczy to w szczególności uczniów klas siódmych (RPD, 2018). W styczniu 

2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że uczniowie są zbyt obciążeni pracą domową 
(RPO, 2019). W sprawozdaniu z dnia 22 maja 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła 
niedociągnięcia w zakresie opracowania i wdrażania reformy, w tym niespójności między 
poszczególnymi podstawami programowymi (NIK, 2019a). Ostatnio przeprowadzone kontrole 
wykazały, że warunki nauki nie poprawiły się w 56% szkół, a w 34% szkół uległy pogorszeniu (np. 
brakowało sal lekcyjnych i sprzętu, infrastruktura w szkole była niewystarczająca, plan lekcji był 
przeładowany)24.  

W dalszym ciągu prowadzone są prace przygotowawcze w celu usprawnienia edukacji 
włączającej. Z pomocą Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej 
Ministerstwo Edukacji Narodowej dąży do poprawienia jakości edukacji włączającej. Europejska 
Agencja ds. Rozwoju Szkolnictwa Specjalnego pomoże ministerstwu, przekazując zalecenia w celu 
wsparcia procesu ustawodawczego w 2020 r. W latach 2019–2021 ministerstwo wdroży projekty na 
rzecz ulepszania edukacji włączającej ze wsparciem EFS. Wdrożenie ram nauczania indywidualnego 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z 2017 r. nadal budzi wątpliwości 
zainteresowanych stron. Twierdzą one, że w praktyce ramy te ograniczają poziom integracji tych 
dzieci – muszą one albo uczestniczyć we wszystkich zajęciach, albo być nauczane w domu25. 

6. Unowocześnianie szkolnictwa wyższego 

W Polsce w dalszym ciągu odnotowuje się wysoki odsetek osób z wykształceniem 
wyższym, ale odsetek absolwentów studiów w dziedzinie nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki (STEM) jest niski. W 2018 r. odsetek osób 
z wykształceniem wyższym wyniósł 45,7%, a więc tyle samo co w 2017 r., przekraczając 
ustanowiony dla Polski w strategii „Europa 2020” cel krajowy wynoszący 45%. Różnica między 

kobietami a mężczyznami z przewagą 19,2 p.p. na rzecz kobiet jest jedną z najwyższych w UE 
(średnia UE: 10,1 p.p.). Liczba studentów sukcesywnie spada, , w ciągu ostatnich 10 lat – o 36%, 
co odzwierciedla trend demograficzny. Między rokiem akademickim 2017/2018 a rokiem 

2018/2019 liczba studentów spadła o 4,8% (Główny Urząd Statystyczny, 2019). Odsetek 
absolwentów studiów w dziedzinach STEM wynosi 22,9%. Jest szczególnie niski w przypadku nauk 
przyrodniczych, matematyki i statystyki – wynosi 3,6% i jest to jeden z najniższych wyników w UE 
(wykres 3). Polski system monitorowania losów absolwentów (ELA26) wskazuje, że osoby, które 

niedawno ukończyły studia, mają stosunkowo dobre warunki wyjściowe w poszukiwaniu 
zatrudnienia. W 2017 r. absolwenci studiów zarabiali średnio 77% średniego wynagrodzenia (w 
zależności od miejsca zamieszkania). Ponadto osoby te prowadziły aktywność zawodową przez 
około trzy kwartały w ciągu pierwszych 12 miesięcy po zakończeniu studiów; przez 64% tego czasu 
pracowały na podstawie umów o pracę przewidzianych ustawowo.  

                                                

22  Zob. https://www.naradaobywatelska.pl/ 
23  Zob. https://www.gov.pl/web/edukacja/okragly-stol-edukacyjny  
24  W 2018 r. zmieniono rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., aby poprawić 

warunki bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 
25  Krytyka Polityczna, 4 marca 2019 r.: https://krytykapolityczna.pl/kraj/w-szkole-nie-ma-dla-ciebie-miejsca/ 
26  Zob. http://ela.nauka.gov.pl 

https://www.naradaobywatelska.pl/?fbclid=IwAR08F-Ebp3nCzOomwEFo2QRLLc7odfZMVjxAQoHlOHxH6NXLouNFXE0eH3M
https://www.gov.pl/web/edukacja/okragly-stol-edukacyjny
http://ela.nauka.gov.pl/
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Wykres 3. Liczba absolwentów studiów w zależności od dziedziny STEM w 2017 r. 
wyrażona jako odsetek wszystkich absolwentów 

 

Źródło: Eurostat, UOE, 2017. Internetowy kod danych: educ_uoe_grad02. 

Instytucje szkolnictwa wyższego przygotowują się do wdrożenia reformy27. Głównym 
celem reformy jest poprawa w zakresie (i) jakości kształcenia, (ii) osiągnięć naukowych, (iii) 

umiędzynarodowienia. Obejmuje ona zmianę modeli oceny, zarządzania i finansowania. Instytucje 
szkolnictwa wyższego przygotowują obecnie nowe statuty, które wejdą w życie z dniem 1 

października 2019 r. Aby przygotować wdrażanie reformy, prowadzone są regularne konsultacje ze 
środowiskiem akademickim, w tym w formie serii debat („NKN Forum”). W lutym 2019 r. powołano 
grupę roboczą w celu monitorowania jej wdrażania. Główne zmiany to m.in.:  

 Zarządzanie instytucjami szkolnictwa wyższego będzie w większym stopniu scentralizowane 
na szczeblu instytucjonalnym, a w statucie instytucji szkolnictwa wyższego uregulowanych 
będzie więcej kwestii. Rektor będzie mógł kształtować politykę uczelni i będzie ponosić 

odpowiedzialność za zarządzanie finansami i politykę kadrową.  

 Środki finansowe na działalność dydaktyczną i naukową będą przyznawane instytucjom 
szkolnictwa wyższego na szczeblu instytucjonalnym, a nie – jak dotychczas – bezpośrednio 
wydziałom.  

 Zasady ewaluacji uczelni będą koncentrować się na dyscyplinach, a nie na wydziałach. 
Jedynie wysoko oceniane instytucje szkolnictwa wyższego, jednostki Polskiej Akademii 
Nauk lub instytuty badawcze mogą nadawać stopnie doktorskie lub podoktorskie.  

 Instytucje szkolnictwa wyższego zostaną wyraźnie zaklasyfikowane jako akademickie 
i zawodowe instytucje szkolnictwa wyższego. Różne rodzaje instytucji mogą tworzyć 
federacje.  

7. Unowocześnianie kształcenia i szkolenia 
zawodowego 

Zatrudnialność absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego rośnie, jednak nauka 
oparta na pracy jest wciąż ograniczona. W 2017 r. programy kształcenia i szkolenia 
zawodowego w Polsce rozpoczęło niemal 178 000 nowych uczniów, co oznacza spadek o 0,7% 

od 2016 r., zgodnie z tendencją spadkową odnotowywaną od 2013 r, spowodowaną głównie 
spadkiem demograficznym. Odsetek uczniów biorących udział w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
II stopnia w dalszym ciągu wzrastał i w 2017 r. wyniósł 51,7% (średnia w UE: 47,8%). Uczniowie 

początkowego kształcenia i szkolenia zawodowego mieli ograniczoną styczność z nauką opartą na 
pracy – w roku szkolnym 2017/2018, jedynie 15% studentów kształcenia i szkolenia zawodowego 

                                                

27  Ustawa 2.0 z dnia 20 lipca 2018 r. weszła w życie w dniu 1 października 2018 r., zastępując wszystkie dotychczasowe 

przepisy w tym zakresie. 
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było zapisanych do programów obejmujących kształcenie w szkole i oparte na pracy. Elementy 
praktyczne zostały wzmocnione w nowej podstawie programowej. W związku z korzystną sytuacją 
na rynku pracy wskaźnik zatrudnienia wśród niedawnych absolwentów początkowego kształcenia 

i szkolenia zawodowego w 2018 r. wzrósł do 78,4% (średnia w UE: 79,5%) z 75,2% w 2017 r. 

Prace nad reformą kształcenia i szkolenia zawodowego przebiegają sprawnie, a nacisk 
jest położony głównie na początkowe kształcenie i szkolenie zawodowe. Zmiany Prawa 
oświatowego z listopada 2018 r. gwarantują, że samorządy terytorialne otrzymują zwiększoną 
subwencję oświatową na uczniów pracujących w pożądanych zawodach. Ministrowie odpowiedzialni 
za konkretne zawody będą mogli ustanawiać i prowadzić szkoły i instytucje zawodowe. Od 1 
września 2019 r. system edukacji będzie obejmował nowe pozaszkolne centra kształcenia 

zawodowego, bazujące na istniejących „centrach kształcenia praktycznego” (CKP) lub „ośrodkach 
dokształcania zawodowego” (ODZ). Wszystkie szkoły kształcenia i szkolenia zawodowego będą 
zobowiązane do współpracy z pracodawcami w odpowiednich sektorach. 

Obecnie wdrażane są rozwiązania mające na celu wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w szkołach zawodowych. Projekty w zakresie mobilności dla nauczycieli, wdrażane 
przy wsparciu ze strony EFS oraz Erasmus+, obejmują praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, 
obserwację pracy oraz praktyczne szkolenie w innych państwach. Od lutego 2019 r. w nowym 

rozporządzeniu określono bardziej elastyczne wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego 
i przygotowania pedagogicznego dla instruktorów szkolenia zawodowego. 

Ramka 2. Zintegrowana Strategia Umiejętności na 2030 r. 

W styczniu 2019 r. rząd przyjął „Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030 – część ogólna”. 

Następnie rozpoczęto projekt współpracy z OECD, przy wsparciu ze strony Erasmus+. W ramach 

projektu skoncentrowano się na:  

 wspieraniu zwiększonego uczestnictwa dorosłych w procesie uczenia się; 

 ograniczeniu obecnego na rynku pracy niedopasowania umiejętności; 

 wzmocnieniu wykorzystania umiejętności na rynku pracy oraz w miejscu pracy; 

 wzmocnieniu struktur koordynacji oraz zarządzania kwalifikacjami. 

Wyzwania, możliwości i zalecenia zostaną zdefiniowane według obszarów oraz uwzględnione w 

OECD Report on Skills Strategy: Poland, zaplanowanym na grudzień 2019 r. Na tej podstawie 
Polska ma opracować  szczegółowy plan realizacji oparty na Zintegrowanej Strategii Umiejętności 
obejmujący kształcenie ogólne, zawodowe i wyższe oraz kształcenie dorosłych. 

Zob.: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-

rady/wykaz-prac-legislacyjny/r876903221,Zintegrowana-Strategia-Umiejetnosci.html 

8. Rozwijanie kształcenia dorosłych 

Odnotowuje się nieznaczny wzrost odsetka osób uczestniczących w kształceniu 
dorosłych. Jedynie 7,6% dorosłych w Polsce nie uzyskało kwalifikacji na poziomie 
ponadgimnazjalnym (średnia w UE: 21,9%). Odsetek zatrudnionych dorosłych o niskich 

kwalifikacjach to 43,1% (średnia w UE: 56,8%). W 2018 r. jednak jedynie 5,7% dorosłych w wieku 
od 25–64 lat miało w ciągu ostatnich 4 tygodni jakiekolwiek doświadczenie edukacyjne (średnia w 
UE: 11,1%), co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu z 4% w 2017 r. W 2017 r. około 16 000 
dorosłych w wieku powyżej 25 lat uzyskało kwalifikacje ponadgimnazjalne. W kształceniu dorosłych 
uczestniczy zaledwie mały odsetek z niemal 1,5 miliona osób w wieku od 25–64 lat mających niski 
poziom wykształcenia (w tym blisko milion osób w wieku od 45-64 lat). W styczniu 2019 r. rząd 

przyjął część ogólną Zintegrowanej Strategii Umiejętności, zaś plan wdrożenia zostanie opracowany 

w oparciu o współpracę z OECD (zob. ramka 2). Prace nad wdrożeniem krajowych ram kwalifikacji 
postępują: do rejestru włączono dodatkowe kwalifikacje oraz wybrano instytucje odpowiedzialne za 
walidację i certyfikację, jednak proces ten jest zagrożony opóźnieniami. Odnotowuje się poprawę 
koordynacji polityki na szczeblu krajowym (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest 
wdrażana we współpracy z różnymi ministerstwami i sektorowymi radami ds. umiejętności), ale nie 
na szczeblu regionalnym. W 2019 r. Polska otrzymała od Rady UE zalecenie dla poszczególnych 
krajów, w którym zaleca się „wspieranie wysokiej jakości kształcenia i umiejętności 

odpowiadających potrzebom rynku pracy, zwłaszcza poprzez kształcenie dorosłych” (Rada UE, 
2019). 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r876903221,Zintegrowana-Strategia-Umiejetnosci.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r876903221,Zintegrowana-Strategia-Umiejetnosci.html
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Formalne kształcenie dorosłych ma ograniczoną skuteczność, ale za jego mocną stronę 
uważa się edukatorów. W 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli ostro skrytykowała formalne 
kształcenie dorosłych za jego ograniczoną skuteczność. W przypadku skontrolowanych szkół 

pojawiły się jednak jedynie pomniejsze obawy o kwalifikacje edukatorów, a zarówno uczniowie, jak 
i autorzy sprawozdania pozytywnie ocenili ich poziom kompetencji.  

Jakość szkoleń oferowanych dorosłym wymaga starannego monitorowania. Przeważającą 
część kształcenia pozaformalnego w Polsce oferują prywatni usługodawcy działający jako 
przedsiębiorstwa bez szczególnej regulacji lub koordynacji w ramach danego sektora. Ponadto 
edukatorów dorosłych w systemie pozaformalnym nie uważa się za nauczycieli, a co za tym idzie, 
nie podlegają oni żadnym wymogom w zakresie kwalifikacji. Niektóre inicjatywy mają na celu 

zapewnienie akredytacji instytucjom szkoleniowym oraz weryfikację kompetencji edukatorów (np. 
Baza Usług Rozwojowych28 wspierana przez EFS). 
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