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1. Kluczowe wskaźniki 

 
Źródła: Eurostat (aby uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje, zob. sekcja 10); OECD (PISA). 

Uwagi: dane odnoszą się do średnich ważonych UE i obejmują różną liczbę państw członkowskich, w zależności od źródła 

informacji; d = definicja różni się; 12 = 2012; 13 = 2013; 15 = 2015; 16 = 2016. 
Jeżeli chodzi o mobilność absolwentów w celu uzyskania punktów zaliczeniowych, średnią dla UE oblicza DG ds. Edukacji, 

Młodzieży, Sportu i Kultury na podstawie dostępnych danych krajowych; natomiast w przypadku mobilności absolwentów w celu 

uzyskania dyplomu średnią dla UE oblicza Wspólne Centrum Badawcze UE na podstawie danych Eurostatu i OECD. 

Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej sekcji tomu 1 (ec.europa.eu/education/monitor). 

 

Wykres 1. Pozycja w stosunku do najlepszych (pierścień zewnętrzny ) i najgorszych 
wyników (środkowa część wykresu) 

                             
Źródło: obliczenia DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury na podstawie danych Eurostatu (BAEL 2017, UOE 2016) oraz 

OECD (PISA 2015). Uwaga: wszystkie wyniki przedstawione są między wartościami maksymalnymi (najlepsze wyniki są 

zaznaczone na zewnętrznym pierścieniu wykresu) a wartościami minimalnymi (najgorsze wyniki są zaznaczone w środkowej 

części wykresu). 
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2. Najważniejsze wnioski 

 
 

 W Polsce w edukację inwestuje się bardzo dużo, jednak poziom wydatków w przeliczeniu 
na ucznia utrzymuje się poniżej poziomu wiodących państw UE i OECD. 

 W polskim systemie edukacji wprowadza się obecnie istotne zmiany na każdym z jego 

poziomów: od wychowania przedszkolnego do szkolnictwa wyższego.  

 Niedawno przyjęto również zmiany w zawodzie nauczyciela. 

 Zmiany wprowadzone we wrześniu 2017 r. w szkolnictwie podstawowym i kształceniu 

gimnazjalnym są przyczyną poważnych wyzwań organizacyjnych i finansowych. 
 

 Polska osiągnęła dobre wyniki dla większości celów wyznaczonych na rok 2020 lub też 

odnotowuje szybkie postępy w tym zakresie. Osiągnięte zostały już cele dotyczące osób 
przedwcześnie kończących naukę, odsetka osób z  wykształceniem wyższym oraz 
poziomu zatrudnienia niedawnych absolwentów. Niewiele brakuje do osiągnięcia celów 
dotyczących edukacji wczesnoszkolnej i opieki nad dzieckiem oraz osób osiągających 
słabe wyniki w nauce, natomiast udział dorosłych w kształceniu ustawicznym pozostaje 
nadal dość niski. 
 

3. Inwestycje w kształcenie i szkolenie 

Polska nadal dużo inwestuje w sektor edukacji. Zgodnie z danymi Eurostatu w 2016 r. Polska 

przeznaczyła 5,0% swojego PKB na inwestycje w sektorze edukacji – wartość ta była wyższa od 
średniej dla UE-28 wynoszącej 4,7%. W Polsce na edukację przeznacza się 12,1% budżetu 
publicznego w porównaniu z 10,2% w przypadku UE. Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost 
gospodarczy, do jakiego doszło na przestrzeni ostatniej dekady, poziom wydatków na edukację 
wzrósł istotnie w ujęciu bezwzględnym, zwiększając się z poziomu niemal 20,3 mld EUR w 2012 r. 
do poziomu 21 mld EUR w 2016 r. w cenach stałych (Eurostat, 2018). Wydatki na szkolnictwo 
wyższe utrzymują się jednak poniżej średnich dla państw członkowskich UE i państw OECD. 

Istnieje możliwość dogonienia państw UE-15 i wiodących państw OECD. Zgodnie z danymi 
przedstawionymi w opracowaniu OECD pt. „Education at a Glance” [„Najważniejsze informacje na 
temat sektora edukacji”] (OECD 2017a) średnie wydatki na studenta w Polsce na wszystkich 
poziomach ISCED są znacznie niższe od średniej dla państw OECD: kształtują się one na poziome 6 
948 USD według standardu siły nabywczej (PPS) w porównaniu z 9 760 USD według standardu siły 
nabywczej; pozostają one również niższe od średniej dla UE (9 908 USD według PPS). Jeżeli chodzi 

o kształcenie na poziomie podstawowym, wyniki odnotowywane w Polsce są tylko nieznacznie 

niższe od średnich dla państw OECD i państw UE; jednak w przypadku kształcenia na poziomie 
średnim i wyższym można zaobserwować znacznie większą różnicę w poziomie wydatków. O ile we 
wszystkich państwach OECD wydatki na ucznia kształcącego się na poziomie średnim są zazwyczaj 
wyższe niż wydatki na ucznia kształcącego się na poziomie podstawowym, w Polsce występuje 
odwrotna tendencja, co odzwierciedla m.in. dużą liczbę małych szkół podstawowych 
zlokalizowanych głównie na obszarach wiejskich (Jakubowski i Wiśniewski, 2017).  

Nowa ustawa o finansowaniu sektora edukacji została przyjęta pod koniec 2017 r. 
Przewidziano w niej środki na finansowanie edukacji szkolnej oraz wprowadzenie zmian w Karcie 
Nauczyciela, która określa ustawowe prawa i obowiązki nauczycieli. Zmiany dotyczą głównie dotacji 
dla przedszkoli i szkół, przy czym obejmują także: (i) dostosowanie metodyki obliczania wysokości 
dotacji państwowej; (ii) zarządzanie dotacją na zakup podręczników; (iii) zwiększenie poziomu 
autonomii dyrektorów szkół; oraz (iv) przyznanie wsparcia finansowego uczniom wywodzącym się 

ze środowisk defaworyzowanych pod względem społeczno-ekonomicznym (Eurydice, 2018). 

Oczekuje się, że wspomniany zestaw środków wywrze pozytywny wpływ w przyszłości. Na przykład 
od kwietnia 2018 r. wynagrodzenie nauczycieli wzrosło o 5%, co pozwoliło zmniejszyć różnicę 
między wynagrodzeniem nauczycieli w Polsce a średnim wynagrodzeniem pracowników 
z wykształceniem wyższym w państwach OECD (OECD, 2017a). 
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Istotne zmiany wprowadzone w Karcie Nauczyciela weszły w życie od września 2018 r. 
W nowej ustawie wprowadzono szereg środków dotyczących czasu pracy, awansu zawodowego, 
wynagrodzeń i urlopów. W ustawie wzrost wynagrodzeń powiązano z uzyskiwanymi wynikami 

w zakresie nauczania (mierzonymi na podstawie oceny okresowej) oraz stażem pracy wymaganym 
do awansu zawodowego. Poziom tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć został ujednolicony 
dla następujących kategorii nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów i doradców 
zawodowych, a także terapeutów pedagogicznych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Czas ich pracy dydaktycznej ustala lokalny organ 
odpowiedzialny za zarządzanie szkołą, przy czym nie może on przekraczać 22 godzin tygodniowo. 
W przypadku nauczycieli mających kwalifikacje w dziedzinie kształcenia specjalnego zatrudnionych 

w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego uczniów niepełnosprawnych lub uczniów 
narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego wspomniany limit wynosi 20 godzin (Karta 

nauczyciela). 
 
Polska uznaje inwestycje w rozwój infrastruktury informatycznej w klasach za jeden ze 
swoich priorytetów. Dzięki programowi „Aktywna tablica”, który wspiera rozwój szkolnej 
infrastruktury informatycznej oraz podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informatyczno-komunikacyjnych w latach 2017–2019, szkoły podstawowe zostaną 
wyposażone w tablice multimedialne, rzutniki, głośniki i interaktywne monitory dotykowe. Niemal 
15 580 szkół otrzyma pomoce dydaktyczne. Budżet programu kształtuje się na poziomie 279 mln 
PLN (ok. 66,5 mln EUR), z czego 224 mln PLN (ok. 53,3 mln EUR) będą pochodziły z budżetu 
państwa. Instytucje rządowe na szczeblu centralnym pokrywają do 80% kosztów związanych 
z projektem; pozostałe 20% zostanie pokryte z wkładu własnego szkół – zastosowanie takiego 

rozwiązania może potencjalnie okazać się problematyczne (rząd polski, 2018 r.). 

4. Edukacja obywatelska 

Choć edukacja obywatelska jest w Polsce obowiązkowa, realizuje się ją w ograniczonym 

zakresie. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem Eurydice edukacja obywatelska stanowi w Polsce 
odrębny przedmiot, którego naucza się w gimnazjach; czas trwania kursu wynosi co najmniej 16,5 
godziny lekcyjnej w skali roku. Nauczanie tego przedmiotu jest kontynuowane w liceach – czas 
trwania kursu na tym poziomie wynosi co najmniej 7,5 godziny lekcyjnej w skali roku. 
W przypadku niezorganizowania odrębnego kursu w tym zakresie, edukacja obywatelska jest 
łączona z działaniami interdyscyplinarnymi oraz włączana do programu nauczania innych 

przedmiotów (Eurydice, 2018). W celu upowszechniania edukacji globalnej w szkołach i wspierania 
nauczycieli zajmujących się edukacją globalną Ministerstwo Edukacji Narodowej współpracuje 
z innymi ministerstwami oraz z organizacjami pozarządowymi w ramach porozumienia w sprawie 
wspierania rozwoju edukacji globalnej w Polsce. Ministerstwo Edukacji Narodowej propaguje 
przyjmowanie aktywnej, obywatelskiej postawy przez osoby młode poprzez organizowanie 
inicjatyw ogólnokrajowych, prowadzenie współpracy z innymi podmiotami oraz wspieranie 

przedsięwzięć w dziedzinie edukacji obywatelskiej. Przeprowadza się również znormalizowany 

egzamin z zakresu edukacji obywatelskiej, do którego uczniowie mogą fakultatywnie przystąpić na 
maturze.  

5. Unowocześnianie edukacji szkolnej 

Wskaźnik przedwczesnego kończenia nauki utrzymuje się w Polsce na niskim poziomie. 
Wskaźnik przedwczesnego kończenia nauki w Polsce, którego wysokość (5% w 2017 r.) odpowiada 
połowie średniej unijnej, jest jednym z najniższych w UE. Choć w 2017 r. wartość tego wskaźnika 
była najniższa na przestrzeni ostatnich kilku lat, nadal nieznacznie przewyższała wyznaczony 
w strategii „Europa 2020” cel krajowy wynoszący 4,5%. Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) ułatwiają 
utrzymanie wskaźnika przedwczesnego kończenia nauki na bardzo niskim poziomie. Niemniej 

jednak w dalszym ciągu można zaobserwować znaczny poziom zróżnicowania wartości tego 
wskaźnika pod względem geograficznym (zob. wykres 2) – na obszarach wiejskich odnotowuje się 

wyższe wartości wskaźnika przedwczesnego kończenia nauki. Podobnie jak w przypadku 
pozostałych państw UE, wskaźnik przedwczesnego kończenia nauki jest wyższy wśród mężczyzn niż 
wśród kobiet. Obecna reforma systemu kształcenia zawodowego może przyczynić się do 
dodatkowego zmniejszenia poziomu wskaźnika przedwczesnego kończenia nauki, zwłaszcza wśród 
mężczyzn, choć polskie władze przyznają, że stosowne środki w tym zakresie zostały przyjęte 

dopiero na przełomie 2017 i 2018 r., dlatego też na obecnym etapie jest jeszcze za wcześnie, by 
móc ocenić ich wpływ (rząd polski, 2018). W tym względzie wyniki odnotowane w Polsce były 
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lepsze od wyników odnotowanych w innych państwach w regionie (Jakubowski, Konarzewski, 
Muszyński, Smulczyk i Walicki, 2017). W marcu 2018 r. polski Rzecznik Praw Obywatelskich 
stwierdził, że wprowadzone niedawno zmiany strukturalne (w tym decyzja o wygaszeniu 

gimnazjów) mogą mieć negatywne konsekwencje w przyszłości – przejawiające się np. 
przeludnieniem szkół – w szczególności w okresie przejściowym przypadającym na lata 2019–2020 
(RPO, 2018). Po podpisaniu nowego aktu prawnego w dniu 30 stycznia 2018 r. w nowym 
podstawowym programie nauczania dla szkół ponadpodstawowych wprowadzono istotne zmiany, 
które wejdą w życie w roku szkolnym 2019/2020 i obejmą uczniów liceów (4 lata), techników (5 
lat) i branżowych szkół zawodowych II stopnia (2 lata), począwszy od klasy pierwszej (Eurydice, 
2018).  

 
Wykres 2. Osoby przedwcześnie kończące naukę w systemach kształcenia i szkolenia (% 

osób w wieku od 18 do 24 lat) według stopnia urbanizacji, Polska (lata 2007–2017) 
 

 
Źródło: Eurostat, 2018. Internetowy kod danych: edat_lfse_30. 

 
Poziom uczestnictwa w edukacji przedszkolnej odnotowuje stały wzrost od 2001 r. Na 
przestrzeni ostatnich kilku lat znacząco poprawiła się dostępność i przystępność cenowa usług 
opieki nad dziećmi w Polsce, dzięki czemu wartość wskaźnika uczestnictwa w edukacji 

przedszkolnej szybko zbliża się do poziomu odnotowywanego w pozostałych państwach UE. W 
2016 r. (zob. wykres 3 poniżej) niemal 95% dzieci w wieku 4+ w Polsce było objętych programami 
wczesnoszkolnej edukacji i opieki nad dzieckiem – w ten sposób po niemal dekadzie ustawicznych 

postępów w tym obszarze wartość tego wskaźnika niemal zrównała się ze średnią dla państw UE-
28. W przypadku najmłodszych dzieci wskaźnik dostępności  edukacji wczesnoszkolnej i opieki nad 
dzieckiem utrzymuje się jednak na bardzo niskim poziomie. Zgodnie z danymi Eurostatu w 2016 r. 
mniej niż 10% dwulatków w Polsce było objętych programami  edukacji wczesnoszkolnej i opieki 
nad dzieckiem. Ponadto niewiele więcej dzieci korzystało z usług wspierających rozwój we 
wczesnym dzieciństwie, których świadczenie było koordynowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej. Przyznanie trzylatkom prawa do edukacji przedszkolnej od września 2017 r. 
stanowi istotny krok w kierunku dalszej poprawy sytuacji w tym obszarze. Pozytywnie należy 
również ocenić zwiększenie kwoty finansów publicznych przeznaczanych na placówki wczesnej 
edukacji i opieki nad dzieckiem, niejednokrotnie przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE. 
Wdrożenie programu Maluch+, którego celem jest tworzenie placówek opieki nad dziećmi i klubów 

dziecięcych dla dzieci poniżej 3. roku życia, stanowi kolejną dobrą inicjatywę (rząd polski, 2018). 
 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_30&lang=en
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Wykres 3. Udział w programach  edukacji wczesnoszkolnej i opieki nad dzieckiem 
wyrażony jako odsetek grupy wiekowej dzieci w wieku od 4. roku życia do wieku 

rozpoczęcia obowiązku szkolnego w Polsce (lata 2001–2016) 

 
Źródło: Eurostat, 2018. Internetowy kod danych: educ_uoe_enra10. 

 
Niektóre luki w obszarze dostępu do edukacji wczesnoszkolnej i opieki nad dzieckiem 
i świadczenia usług w zakresie takiej edukacji i opieki nie zostały jeszcze 
wyeliminowane. W swojej najnowszej prognozie gospodarczej dla Polski OECD stwierdziła, że 

choć dostęp do usług opieki nad dziećmi poprawia się i utrzymuje na stosunkowo dobrym poziomie, 
w przypadku dzieci w wieku od 3 do 5 lat pozostaje w dalszym ciągu niewystarczający, zwłaszcza 
w przypadku najmłodszych dzieci na obszarach wiejskich (OECD, 2018). Należy kontynuować 
wysiłki na rzecz zwiększenia zasięgu stosownych usług, ponieważ ułatwiłoby to rodzicom łączenie 
życia zawodowego z życiem rodzinnym i pozwoliłoby wyeliminować różnice w zakresie dostępności 
i jakości usług między obszarami wiejskimi a obszarami miejskimi. Od września 2017 r. organy 
samorządu terytorialnego odpowiedzialne za zarządzanie przedszkolami są zobowiązane do 

zagwarantowania miejsca w placówkach opieki na dziećmi dla wszystkich trzylatków i starszych 
dzieci w ramach szerszej reformy mającej na celu usprawnienie świadczenia usług w zakresie 
edukacji wczesnoszkolnej i opieki nad dzieckiem w całym kraju (Eurydice, 2018). 
 
Choć poczyniono pewne postępy w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych, nowe 
przepisy dotyczące zindywidualizowanego wsparcia mogą okazać się problematyczne. 
Ocena jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych przeprowadzona przez Najwyższą Izbę 

Kontroli wykazała, że na przestrzeni ostatnich lat dostępność edukacji włączającej skierowanej do 

takich uczniów wzrosła. W ocenie zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia uczniom wsparcia, 
do otrzymania którego są uprawnieni (NIK, 2017). W dniu 9 sierpnia 2017 r. Minister Edukacji 
podpisała nowe rozporządzenie ramowe dotyczące zindywidualizowanego programu nauczania dla 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Eurydice, 2018). Zainteresowane strony – 
w szczególności rodzice – obawiają się jednak, że wspomniane zmiany mogą doprowadzić do 

ograniczenia poziomu włączenia uczniów niepełnosprawnych w główny nurt kształcenia 
w przyszłości (RPO, 2018).  

6. Unowocześnianie szkolnictwa wyższego 

Odsetek osób z wykształceniem wyższym w Polsce wzrósł gwałtownie i obecnie znacznie 
przekracza średnią unijną. W 2017 r. odsetek osób z wykształceniem wyższym wyniósł 45,7% 
i przekroczył tym samym cel krajowy wynoszący 45% ustanowiony dla Polski w strategii „Europa 
2020”. Odsetek ten jest wyższy w przypadku kobiet niż w przypadku mężczyzn – między kobietami 

a mężczyznami występuje różnica wynosząca 10,6 p.p. (zbliżona do średniej różnicy w UE 
wynoszącej 10 p.p.). Zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu gospodarczym OECD 

z 2018 r. w Polsce nadal można by znacznie usprawnić jakość szkolnictwa wyższego i działalności 
badawczej (OECD, 2018). Liczba absolwentów studiów doktoranckich na 1 000 osób w wieku od 25 
do 34 lat nadal utrzymuje się na niskim poziomie: 0,55 w porównaniu z 1,07 w UE. W krajowym 
programie reform z 2018 r. przewidziano środki na rzecz poprawy wyników edukacyjnych 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_uoe_enra10&lang=en
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w obszarze szkolnictwa wyższego, np. na uniwersytetach medycznych (rząd polski, 2018). Polskim 
instytucjom szkolnictwa wyższego udostępniono również większą ilość środków finansowych do 
celów związanych z kształceniem, współpracą międzynarodową i zarządzaniem, np. za 

pośrednictwem zintegrowanego programu dla instytucji szkolnictwa wyższego zarządzanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), którego całkowity budżet wynosi niemal 1 mld PLN 
(około 240 mln EUR) (Eurydice, 2018). 
 
Polska przyjęła kompleksową reformę systemu szkolnictwa wyższego. Ustawa – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) została przyjęta przez Sejm w dniu 3 lipca 2018 r. i 
ma wejść w życie w dniu 1 października 2018 r. (rząd polski, 2018). Uczelnie (publiczne 

i niepubliczne) zostaną podzielone na uczelnie akademickie i zawodowe; ustawa przewiduje 
również powołanie nowego organu odpowiedzialnego za zarządzanie uczelniami – „rady uczelni”, 

która będzie miała nowe kompetencje, w tym prawo wyboru rektora. Zmiany wywrą również wpływ 
na doktorantów, ponieważ (i) uczelnie będą zobowiązane do ustanowienia kolegiów doktoranckich; 
(ii) wszyscy doktoranci będą uprawnieni do pobierania stypendiów naukowych; (iii) wprowadzone 
zostaną krótkie cykle kształcenia; oraz (iv) powołana zostanie nowa Rada Doskonałości Naukowej. 
Zmieniony zostanie również model finansowania szkolnictwa wyższego i nauki: Komitet Ewaluacji 

Jednostek Naukowych będzie co 4 lata przeprowadzał ocenę jakości działalności naukowej na 
szczeblu instytucjonalnym (Eurydice, 2018). Maksymalna liczba godzin zajęć dydaktycznych 
w przypadku pracowników dydaktycznych, w tym wykładowców, instruktorów i lektorów języków 
obcych, będzie wynosiła 360 godzin rocznie, a nie 540 godzin jak dotychczas. Zniesiona zostanie 
również minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych – odpowiedzialność za uregulowanie tej 
kwestii zostanie przeniesiona na samą instytucję szkolnictwa wyższego, co zwiększy poziom jej 

autonomii (Eurydice, 2018). Przyjęcie wspomnianej ustawy wiąże się z przeprowadzeniem 
poważnej reformy modernizacyjnej, która może doprowadzić do skoku jakościowego w sektorze 
szkolnictwa wyższego. 

 
Sieci naukowe i badawcze są udoskonalane, a perspektywy studentów podyplomowych 
poprawiają się. Trwają prace nad przygotowaniem ustaw służących stworzeniu zintegrowanej 
sieci instytutów badawczych zorientowanej na realizację określonych celów, której działalność 

będzie koordynowana przez jednostkę centralną – „Centrum Łukasiewicz”. Głównym zadaniem tego 
organu będzie realizacja naukowych projektów badawczo-rozwojowych o szczególnie istotnym 
znaczeniu dla: (i) wdrażania krajowej polityki innowacyjności; (ii) przekazywania wiedzy; (iii) 
wykorzystywania wyników badań; oraz (iv) wspierania inicjatyw w obszarze rozwoju 
gospodarczego (MNiSW, 2018). Program „Doktorat wdrożeniowy”, którego celem jest rozwój 
współpracy między przedstawicielami środowisk naukowych a przedstawicielami sektora 
gospodarki, ma zostać włączony do programu studiów doktoranckich – w ten sposób jego 

uczestnicy będą mogli uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych w przedsiębiorstwach. Począwszy 
od roku akademickiego 2017/2018 w ramach systemu dualnego wdrożono doktorat przemysłowy. 
Dla zatrudnionego w przedsiębiorstwie doktoranta wyznacza się dwóch opiekunów dydaktycznych: 

jednego z nich powołuje przedsiębiorstwo (lub pracodawca działający w sektorze publicznym), 
natomiast drugi jest publiczną jednostką badawczą (wydziałem lub instytutem badawczym 
należącymi do kategorii A lub A+), która odpowiada za zapewnienie odpowiedniej jakości 

prowadzonych badań (rząd polski, 2018). 
 
Coraz większą wagę przywiązuje się do programów studiów uniwersyteckich 
zorientowanych na kwestie praktyczne. W KPR na 2018 r. zwrócono uwagę na fakt, że nowa 
ustawa o szkolnictwie wyższym przewiduje nowy model kształcenia na poziomie wyższym, który 
lepiej dopasowuje umiejętności absolwentów i doktorantów do potrzeb rynku pracy. Aby zacieśnić 
współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego a sektorem gospodarki w zakresie 

programów studiów, w ustawie przewidziano dwie ścieżki kształcenia o profilu zorientowanym 
praktycznie, w którym kładzie się nacisk na zdobywanie wiedzy praktycznej: obowiązkowe 
sześciomiesięczne praktyki zawodowe oraz studia prowadzące od uzyskania dwóch dyplomów 
(studia dualne). Instytucje szkolnictwa wyższego oferujące programy kształcenia zawodowego 

będą koncentrowały się na kształceniu najbardziej poszukiwanych specjalistów na potrzeby 
lokalnych i regionalnych rynków pracy (rząd polski, 2018). Jeżeli chodzi o system monitorowania 
Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), w czerwcu 2018 r. opublikowano rezultaty trzeciej tury 

monitorowania rozwoju kariery absolwentów z lat 2014, 2015 i 2016. W nadchodzących latach 
system ten będzie obejmował również wpływ studiów I stopnia, monitorowanie losów absolwentów 
studiów doktoranckich, a także monitorowanie ścieżki kariery wybieranej przez studentów 
i doktorantów (Eurydice, 2018). W kwietniu 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły zaproszenie do składania wniosków w ramach 
unijnej inicjatywy „Trzecia Misja Uczelni” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. 

 
 
Ramka 1: Inicjatywa skierowana do polskich badaczy żyjących za granicą  
 
Polskie Powroty to pierwszy projekt pilotażowy realizowany przez nowo powstałą Narodową 

Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), która rozpoczęła działalność w październiku 2017 r., 
a w lutym 2018 r. stała się również odpowiedzialna za sprawy  związane z uznawanalnością 
dyplomów wydanych przez zagraniczne uczelnie. 
 

Nowy projekt pilotażowy zainicjowany przez Agencję w marcu 2018 r. zapewnia polskim 
badaczom możliwość tworzenia swoich własnych zespołów badawczych w Polsce. W ramach tego 

projektu badaczom oferuje się możliwość korzystania z długoterminowego wsparcia finansowego 
(od 36 do 48 miesięcy, maksymalna kwota finansowania: 2 175 000 PLN (ok. 520 000 EUR)). 
Przedmiotowe wsparcie finansowe służy do wypłacania wynagrodzeń powracającym badaczom do 
maksymalnej kwoty 350 000 PLN (ok. 85 000 EUR) rocznie przez okres 4 lat, a także do 
wypłacania wynagrodzeń członkom ich zespołów badawczych. Zapewnia to polskim instytucjom 
szkolnictwa wyższego możliwość zwiększenia ich potencjału w zakresie badań naukowych 
i innowacji bez konieczności poniesienia pokaźnych dodatkowych kosztów (Eurydice, 2018).  

 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-
powroty 
 

7. Unowocześnianie  kształcenia i szkolenia zawodowego 

Od grudnia 2016 r. Polska realizuje kompleksową reformę systemu kształcenia 
i szkolenia zawodowego (VET), co przekłada się na poprawę zdolności do zatrudnienia 

wśród absolwentów szkół zawodowych. W reformie przewidziano wprowadzenie zmian 
w ścieżkach kształcenia zawodowego, programach nauczania i systemie finansowania oraz 
zwiększenie zaangażowania pracodawców. We wrześniu 2017 r. działalność rozpoczęły szkoły 
sektorowe I stopnia lub szkoły branżowe. Szkoły te oferują trzyletnie programy kształcenia 
prowadzące do uzyskania świadectwa potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych w jednym 
określonym zawodzie. Absolwenci takich szkół mogą następnie rozpocząć pracę albo kształcenie 

w szkołach II stopnia, które oferują dwuletnie programy dalszego kształcenia. Absolwenci tych 
szkół mogą przystąpić do egzaminu organizowanego przez szkołę II stopnia i rozpocząć kształcenie 
na poziomie wyższym. Ponadto, od dnia 1 stycznia 2019 r. fundusze na kształcenie zawodowe 
podstawowe będą przydzielane m.in. w oparciu o następujące czynniki: (i) zapotrzebowanie na 

osoby wykonujące określone zawody w regionie; (ii) skuteczność procesu kształcenia; oraz (iii) 
koszty szkolenia osób wykonujących określone zawody. W ramach reformy wprowadzono również 
obowiązek współpracy między szkołami a pracodawcami przy oferowaniu nowych kursów oraz 

zapewniono szkołom możliwość oferowania krótkich kursów szkoleniowych dla osób dorosłych 
(„kursy umiejętności zawodowych”) (MEN, 2018). W styczniu 2018 r. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej powołało organ doradczy – Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych – aby wesprzeć proces 
wdrażania reformy (MEN, 2018a). 

Choć liczba pracodawców oferujących programy ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego w 2015 r. była większa niż w 2010 r., nadal utrzymuje się znacznie poniżej 
średniej unijnej. Zgodnie z wynikami badania dotyczącego ustawicznego szkolenia zawodowego 

z 2015 r. 44,7% polskich przedsiębiorstw organizowało szkolenia zawodowe dla swoich 
pracowników (średnia dla państw UE-28: 72,6%), a w szkoleniach tych brało udział 37,1% 
pracowników (średnia dla państw UE-28: 40,8%). Większość polskich przedsiębiorstw uznaje 

umiejętności techniczne i praktyczne oraz umiejętności specyficzne dla danego zawodu za 
najważniejsze kompetencje niezbędne do zagwarantowania rozwoju przedsiębiorstwa (Eurostat, 
2018a). Równolegle do reformy systemu kształcenia i szkolenia zawodowego Polska w dalszym 

ciągu rozwijała 15 Sektorowych Rad ds. Kompetencji, przy czym Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP) również kontynuowała realizację poświęconego temu zagadnieniu 
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (Cedefop, 
2018). 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty
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Ramka 2: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Rozwoju (LOWE) finansowane ze środków 
krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

Celem projektu jest dotarcie za pośrednictwem dzieci tych osób do rodziców i opiekunów 
o niskich umiejętnościach zawodowych żyjących na obszarach defaworyzowanych, aby ułatwić 
tym osobom  nabycie kompetencji kluczowych, które poprawią ich perspektywy na rynku pracy. 

 
LOWE bazują na istniejącej infrastrukturze szkolnej i istniejących zasobach ludzkich w szkołach. 
Rola szkoły w modelu LOWE polega na identyfikowaniu potrzeb edukacyjnych społeczności 
lokalnej, wypracowywaniu metod i narzędzi pracy z osobami dorosłymi oraz opracowywaniu 
różnych metod uczenia się (np. projekty edukacyjne i społeczne itp.). 
 

W ramach projektu pilotażowego model LOWE zostanie przetestowany w 15 miejscach, przy 
czym każda ze szkół otrzyma dotację w wysokości do 250 000 PLN (ok. 60 000 EUR). 
Wspomniany projekt jest realizowany przez cztery instytucje – dwa uniwersytety i dwie 
organizacje samorządu terytorialnego, które opracowały jego podstawową koncepcję. Realizacja 
projektu jest wspierana ze środków EFS1. 
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://lowe.fundacjamis.org.pl/ 

 

8. Wspieranie kształcenia dorosłych 

Choć zintensyfikowano działania dotyczące podnoszenia kwalifikacji, należy podjąć 
dalsze wysiłki w celu  zwiększenia udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym, 
który pozostaje na niskim poziomie. W 2017 r. wartość wspomnianego wskaźnika wynosiła 4% 

w porównaniu z unijną średnią wynoszącą 10,9%. Choć sytuacja w tym zakresie poprawiła się nieco 
wraz z upływem czasu, zaledwie 41,8% Polaków o niskich umiejętnościach zawodowych (poziom 

0–2 w klasyfikacji ISCED) było zatrudnionych w 2017 r., w porównaniu z unijną średnią wynoszącą 
55,6% (Eurostat, 2018c). Odsetek osób dorosłych, które nie posiadają wykształcenia średniego II 
stopnia, jest jednak na jednym z najniższych poziomów spośród państw UE. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej przystąpiło do realizacji projektu pn. „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” 
współfinansowanego ze środków EFS, którego celem jest zidentyfikowanie innowacyjnych 
sposobów wspierania osób dorosłych o niskich umiejętnościach zawodowych. Projekt będzie 

realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań 
Edukacyjnych; jego budżet wyniesie ok. 30 mln PLN (ok. 7,2 mln EUR) (MEN, 2018). W 2018 r. 
Rada wystosowała następujące zalecenie dla Polski: „wspieranie umiejętności mających istotne 
znaczenie dla sytuacji na rynku pracy, w szczególności za pośrednictwem programów kształcenia 
osób dorosłych” (Rada Unii Europejskiej, 2018).  

Od 2016 r. w Polsce tworzono Sektorowe Rady ds. Kompetencji w dziedzinie zdrowia, 
budownictwa, finansów, turystyki, mody i innowacyjnych wyrobów włókienniczych, 

informatyki oraz motoryzacji, w tym elektromobilności. Polska powołała również Radę 
Programową ds. Kompetencji. Rady są finansowane ze środków budżetu państwa, a ich celem jest 
zacieśnienie współpracy między instytucjami oświatowymi a rynkiem pracy, aby zapewnić 
dostosowanie umiejętności pracowników do potrzeb pracodawców. W skład rad sektorowych 
wchodzą przedstawiciele różnych zainteresowanych stron: pracodawców, pracowników, instytucji 
publicznych wywierających istotny wpływ na kształt regulacji sektorowych (np. przedstawiciel 
Ministerstwa Finansów) oraz przedstawiciele innych podmiotów. Rady mają wpływ na decydowanie 

o sposobie wydatkowania środków publicznych na kształcenie dorosłych. W Radzie Programowej 
ds. Kompetencji zasiadają eksperci reprezentujący różne ministerstwa odpowiedzialne za rynek 
pracy, kształcenie na poziomie podstawowym i kształcenie zawodowe, kształcenie na poziomie 
wyższym, gospodarkę oraz sprawy dotyczące pracodawców i pracowników. Rada pełni funkcję 
platformy dialogu, współpracy i wymiany wiedzy, a jej celem jest zaangażowanie większej liczby 

                                                
1  Model LOWE jest testowany w 50 miejscach w ramach 3 projektów pilotażowych realizowanych przez 9 instytucji 

(uniwersytety i NGO) w kontekście Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łączna wartość tych projektów 

to 14,4 mln PLN. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 

- http://snhis.pwr.edu.pl/projekty/projekt-awk-nowe-oblicze-szkoly-jako-lowe  

- http://lowe.oic.lublin.pl/  

- http://lowe.fundacjamis.org.pl/  

http://lowe.fundacjamis.org.pl/
http://snhis.pwr.edu.pl/projekty/projekt-awk-nowe-oblicze-szkoly-jako-lowe
http://lowe.oic.lublin.pl/
http://lowe.fundacjamis.org.pl/
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pracodawców w funkcjonowanie systemu identyfikowania i przewidywania zapotrzebowania na 
kompetencje oraz zachęcenie ich do wspierania procesu wprowadzania zmian w obszarze nauki, 
kształcenia formalnego i pozaformalnego i wnoszenia wkładu w niwelowanie niedoboru 

wykwalifikowanej siły roboczej2. W tym kontekście istotną rolę odgrywa również Krajowy Fundusz 
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10. Załącznik I: Źródła kluczowych wskaźników 

 

Wskaźnik Internetowy kod danych Eurostatu 

Osoby przedwcześnie kończące naukę w systemach 
kształcenia i szkolenia 

edat_lfse_14 + edat_lfse_02 

Odsetek osób z wykształceniem wyższym edat_lfse_03 + edat_lfs_9912 

Edukacja wczesnoszkolna i opieka nad dzieckiem educ_uoe_enra10 

Słabe wyniki w nauce czytania, matematyce i naukach 
przyrodniczych 

OECD (PISA) 

Wskaźnik zatrudnienia niedawnych absolwentów edat_lfse_24 

Udział dorosłych w kształceniu ustawicznym  trng_lfse_03 

Wydatki publiczne na edukację jako procent PKB gov_10a_exp 

Wydatki na instytucje publiczne i prywatne na jednego 
studenta 

educ_uoe_fini04 

Mobilność edukacyjna:   

absolwenci wykazujący mobilność w celu uzyskania dyplomu 

absolwenci wykazujący mobilność w celu uzyskania punktów 
zaliczeniowych 

 

Obliczenia JRC w oparciu o dane Eurostatu/UIS/OECD 

educ_uoe_mobc02 

 

11. Załącznik II: Struktura systemu edukacji 

 
Źródła: Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2017. The Structure of the European Education Systems 2017/2018: Schematic 

Diagrams [Struktura europejskich systemów edukacji 2017/2018: schematy]. Fakty i liczby Eurydice. Luksemburg: Urząd 

Publikacji Unii Europejskiej. 

 

 
 

 
Pytania i uwagi dotyczące niniejszego sprawozdania są mile widziane i można je 
przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 
 
EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu 
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Przedszkole / Szkoła podstawowa

Oddział przedszkolny /

Punkt przedszkolny /

UczelniaZespół wychowania przedszkolnego

*

STARA 
struktura  2019/20

Kolegium Pracowników
Służb Społecznych (KPSS)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
**

Najistotniejsze zmiany

I. Od dnia 1 września 2017 r. wyłącznie uczniowie, którzy

uczęszczali już do dwóch ostatnich klas gimnazjum, będą

kontynuowali kształcenie na tym poziomie do momentu

pomyślnego ukończenia nauki.

II. Od dnia 1 września 2017 r. uczniowie, którzy ukończyli 6 

klasę szkoły podstawowej, rozpoczną naukę w 7 klasie szkoły

podstawowej, zamiast przejść do gimnazjum.

III. Od września 2017 r. działalność rozpoczęły trzyletnie szkoły

branżowe I stopnia, które zastąpiły zasadnicze szkoły

zawodowe. 

IV. Począwszy od roku szkolnego 2019/2020, uczniowie będą

rozpoczynali kształcenie średnie II stopnia w wieku 15 lat. 

V. Począwszy od roku szkolnego 2019/2010, działalność

rozpoczną nowe rodzaje szkół średnich II stopnia

(czteroletnie liceum ogólnokształcące i pięcioletnie

technikum). 

VI. Począwszy od września 2020 r., działalność rozpoczną

dwuletnie szkoły branżowe II stopnia (szkoły średnie II 

stopnia).

Liceum ogólnokształcąceGimnazjum

Technikum

Szkoła branżowa I stopnia

Szkoły policealne

Szkolnictwo średnie zawodoweWczesna edukacja i opieka (nie podlega ministerstwu edukacji)

Wczesna edukacja i opieka (podlega ministerstwu edukacji) Szkolnictwo policealne

Szkolnictwo wyższe (w pełnym wymiarze)
Szkolnictwo średnie 

ogólnokształcące

Szkolnictwo 

podstawowe
Jednolita struktura

Przyporządkowanie do 

poziomów klasyfikacji ISCED z 

2011 r.:

ISCED 2 ISCED 3ISCED 0 ISCED 1

ISCED 4 ISCED 7ISCED 5 ISCED 6

Program

wygaszany w 

(rok))

Obowiązek nauki w pełnym wymiarze Dodatkowy rok Połączenie nauki i praktyk zawodowych

* Rok

nObowiązek  nauki w niepełnym wymiarze Studia za

granicą

Obowiązkowy staż zawodowy oraz czas jego trwania>>
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