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7. Cele edukacyjne Strategii Europa 2020 a Polska 
 

Streszczenie 

 W ramach nowej strategii rozwoju UE „Europa 2020” państwa członkowskie same 

określiły swoje krajowe pułapy realizacji wspólnych celów UE - w dostosowaniu do 

indywidualnych uwarunkowań i możliwości. Z porównania zarówno pozycji 

wyjściowych, jak i zamierzeń docelowych krajów członkowskich dotyczących celów 

Strategii Europa 2020 wynika, że w przypadku Polski obszarem, w którym nasza 

pozycja zdecydowanie plasuje nas na ponadprzeciętnej pozycji w stosunku do innych 

krajów UE 27 jest edukacja. Celem opracowania jest przedstawienie pozycji Polski 

w dziedzinie edukacji na tle innych krajów członkowskich UE, trendów w tym 

obszarze oraz ocena trafności przyjętych wskaźników edukacyjnych i realistyczności 

zadeklarowanych poziomów ich realizacji w perspektywie do roku  2020. 

Słowa kluczowe: Strategia Europa 2020, cele i wskaźniki edukacyjne Strategii Europa 

2020 

 

The educational goals of the Europe 2020 Strategy in the context of 
Poland 
Abstract 

 The new European Union development strategy „Europe 2020” allowed Member 

States to set their national target levels of the common European strategy objectives by 

themselves – in line with their individual circumstances and possibilities. The 

comparison of the member states' starting positions and planned achievements for the 

final year of the new European strategy shows that the area in which Poland stands out 

is education. The purpose of the article is to present the Polish situation in the field of 

education and compare it with that of other member states, set it against trends in this 

field and to evaluate the relevance of the European education indicators to the Polish 

situation as well as the probability of the declared levels being achieved. 
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Wstęp 

 Wraz z końcem okresu realizacji Strategii Lizbońskiej - mimo rozczarowania jej 

efektami - zdecydowano, że w zglobalizowanym i coraz bardziej konkurencyjnym 

świecie, dalsza polityka rozwoju UE wymaga kolejnej wieloletniej strategii.1 

Sukcesorką Strategii Lizbońskiej na drugą dekadę XXI w. stała się uchwalona 

w czerwcu 2010 r. „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego społecznemu włączeniu.”2 

 Wśród przyczyn niepowodzenia Strategii Lizbońskiej wymieniana była często jej 

przeładowana agenda - nadmiar celów i priorytetów oraz niejasne relacje 

i sprzeczności między nimi.3 W reakcji na powyższy mankament SL, w Strategii 

Europa 2020 przyjęto pakiet kilku jasno zdefiniowanych wzajemnie się wspierających 

celów ilościowych. Cele te odnoszą się do pięciu obszarów uznanych za kluczowe dla 

dalszego rozwoju UE, a mianowicie: zatrudnienia, badań i rozwoju, edukacji, zmian 

klimatu i energii oraz ubóstwa i spójności społecznej.  Zakłada się, że ich realizacja 

powinna wprowadzić Unię Europejską na pożądaną ścieżkę inteligentnego, 

zrównoważonego i sprzyjającego spójności społecznej rozwoju.  

 

1. Edukacja jako cel polityki rozwoju 

 Ze względu na liczbę monitorowanych obszarów, mówi się zwykle o pięciu 

głównych celach Strategii Europa 2020. Ponieważ jednak niektórym obszarom 

przypisano więcej niż jeden wiodący wskaźnik monitorowania (tzw. headline 

                                                      
1 Szerzej temat ten omawiam w: M. Sulmicka,,”Europa 2020” - postlizbońska polityka rozwoju 
Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, pr. zb. pod 
red. J. Stacewicza, SGH, „Prace i Materiały IRG”, 2011, nr  95. 
2 Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth”, European Commision, 
Brussels, 3.3.2010, Com (2010) 2020. 
3 Jako „sztandarowe” cele ilościowe SL uważane były wskaźniki dotyczące tempa wzrostu 
PKB, zatrudnienia i udziału wydatków na B+R w PKB. Były one włączone de facto na równi 
z innymi wskaźnikami do ewoluującej w trakcie realizacji SL listy tzw. wskaźników 
strukturalnych pełniących rolę headline indicators w ramach 6. głównych obszarów 
monitorowania SL. Było to często przyczyną niejasności, co jest celem a co wskaźnikiem 
monitorowania celu. W praktyce jako cele SL traktowane były te zadania, którym przypisane 
zostały konkretne wartości liczbowe do osiągnięcia, których było kilkadziesiąt. Temat ten 
omawiam w: M. Sulmicka, Wskaźniki strukturalne  jako instrument  monitorowania polityki 
rozwoju Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią 
Europejską, pr. zb. pod red. J. Stacewicza, SGH,  „Prace i Materiały IRG”, 2009, nr 82. 



Cele edukacyjne Strategii Europa 2020 a Polska   187 

indicator), w efekcie pięciu celom odpowiada osiem wskaźników wiodących.4 

Pożądane docelowe wartości poszczególnych wskaźników wyznaczone zostały 

zarówno na poziomie całej Unii Europejskiej, jak i dla poszczególnych krajów 

członkowskich. W ramach nowej strategii państwa członkowskie same określiły swoje 

krajowe pułapy realizacji wspólnych celów UE - w dostosowaniu do indywidualnych 

uwarunkowań i możliwości. Główne cele „Europy 2020” w wersji przyjętej ostatecznie 

przez Radę Europejską oraz poziom ich realizacji zadeklarowany przez Polskę są 

następujące:  

1.UE: wzrost stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata z 69% do 75%; 

⇒ Polska: 70% 

2. UE: wzrost udziału  inwestycji sektorze B+R do 3%  PKB;  

⇒ Polska: 1,7% 

3.UE: redukcja emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20%, wzrost udziału energii 

ze źródeł odnawialnych do 20% finalnej konsumpcji energii, 20% wzrost efektywności 

energetycznej;  

⇒ Polska, odpowiednio:  14%, 15,4%,14% 

4. UE: zmniejszenie udziału osób wcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 

10% oraz wzrost udziału osób w wieku 30-34 lata mających ukończone wykształcenie 

wyższe lub równoważne co najmniej do 40%;  

⇒ Polska:  4,5%, 45% 

5. UE: dążenie do wydobycia z ubóstwa co najmniej 20 mln osób;  

⇒ Polska : 1,5 mln osób. 5: 

 Z porównania zarówno pozycji wyjściowych jak i zobowiązań krajów 

członkowskich w perspektywie do roku 2020 dotyczących poszczególnych celów 

wynika, że obszarem, w którym Polska zdecydowanie plasuje się na ponadprzeciętnej 

pozycji w stosunku do innych krajów UE 27 jest edukacja. Celem niniejszego 

opracowania jest przedstawienie pozycji Polski w dziedzinie edukacji na tle innych 

krajów członkowskich UE, ocena zasadności przyjętych wskaźników edukacyjnych 

oraz realistyczności zadeklarowanych poziomów ich realizacji. 6  

                                                      
4 Ponieważ wskaźnik dotyczący ubóstwa i wykluczenia społecznego jest wskaźnikiem 
sumarycznym, w skład którego wchodzą 3 wskaźniki cząstkowe, właściwie liczba celów 
wskaźnikowych typu  headline indicators  w Strategii Europa 2020 wynosi 11. 
5 European Council Conclusions, Brussels, 17 June 2010, Annex I, New European Strategy for 
jobs and growth. EU headline targets s.11,12, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/115346.pdf 
6 Innym celom polityki rozwoju UE oraz monitorującym je wskaźnikom poświecone były moje 
wcześniejsze opracowania, m.in.: Wskaźniki strukturalne  jako instrument  monitorowania 
polityki rozwoju Unii Europejskiej. op.cit.; Mierzenie ubóstwa i wykluczenia społecznego, w: 
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 W dobie gospodarki opartej na wiedzy możliwości rozwojowe gospodarek zależą 

bardziej niż kiedykolwiek od jakości kapitału ludzkiego, jego kreatywności, zdolności 

innowacyjnych i adaptacji do nowości. Współcześnie jakość ta kształtowana jest 

w decydującym stopniu  w procesie kształcenia. Potencjał edukacyjny społeczeństwa 

stanowi w coraz większym stopniu czynnik decydujący o konkurencyjności kraju.  

 Poziom, jakość oraz struktura wykształcenia społeczeństwa mają obecnie 

zasadnicze znaczenie zarówno w procesie wzrostu gospodarczego jak i z punktu 

widzenia realizacji celów społecznych. Edukacja stanowi czynnik zwiększający 

zatrudnienie oraz wydajność, ułatwia dostosowywanie do zmian zachodzących na 

rynku pracy. Wykształcenie przeciwdziała ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, 

poprawia jakość życia - badania pokazują, że ludzie lepiej wykształceni nie tylko lepiej 

zarabiają, ale też są zdrowsi i bardziej zadowoleni z życia. 

 Jednym z głównych atutów Unii Europejskiej w międzynarodowej 

konkurencyjności są jej wykształcone społeczeństwa oraz wysoko wykwalifikowane 

specjalistyczne kadry. Jednak w wyścigu o jak najwyższą jakość kapitału ludzkiego 

biorą obecnie udział także wszyscy główni konkurenci UE. Utrzymanie przez UE 

międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obszarze kapitału ludzkiego wymaga więc 

dostosowanej do współczesnych wyzwań strategii edukacyjnej. W założeniach 

unijnych strategii rozwoju wyższy potencjał edukacyjny społeczeństwa ma być też 

czynnikiem kompensującym prognozowany znaczący ilościowy ubytek zasobów pracy 

związany ze starzeniem się europejskich społeczeństw.7 
 

2. Edukacja w Strategii Lizbońskiej  

 W Strategii Lizbońskiej edukacja nie została wyodrębniona jako jeden z jej sześciu 

podstawowych obszarów jej monitorowania.8 Tym niemniej zarówno w pierwotnej jak 

                                                                                                                                             
Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu, pr. zb. pod red. J. Stacewicza, 
SGH, „Prace i Materiały IRG”, 2013, nr 92; Strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju 
Unii Europejskiej. Zawarte w niniejszym artykule dane liczbowe – o ile nie jest zaznaczone 
inaczej – pochodzą z bazy danych Eurostatu. 
7 Według prognoz demograficznych do 2040 r. liczba ludności w krajach UE spadnie z 344 mln 
do 304 mln, zaś liczba osób w wieku produkcyjnym, która w 1990 r. wynosiła 155 mln, w 2040 
r. może wynieść 118 mln. Iglicka K., Demograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityk 
społecznych i bezpieczeństwa Europy, Polityka Społeczna nr 1/ 2013, s.1 
8 W SL wyodrębnionych zostało 6 obszarów monitorowania, którym przypisano następujące 
główne wskaźniki:  
I. Ogólna sytuacja makroekonomiczna, Wskaźniki: PKB per capita w SSN; Wydajność pracy 
na zatrudnionego; II: Zatrudnienie, Wskaźniki: Stopa  zatrudnienia; Stopa zatrudnienia  
starszych pracowników; Stopa zatrudnienia kobiet; III. Innowacyjność i badania naukowe, 
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i tzw. odnowionej wersji tej strategii, edukacji przypisana została ważna rola 

w realizacji jej głównych priorytetów, tj. wzrostu i zatrudnienia. Edukacyjną orientację 

SL wskazują dobrane do jej monitorowania wskaźniki. Spośród wskaźników 

strukturalnych (tj. katalogu podstawowych wskaźników monitorowania SL) - sześć 

dotyczyło edukacji, z czego pięciu przypisano konkretne wartości liczbowe do 

osiągnięcia w 2010 roku.  Były to:  

• zmniejszenie liczby osób wcześnie kończących edukację do poziomu 10%,  

• podniesienie udziału osób w grupie wiekowej 20-24 lata z wykszta-

łceniem średnim wyższym do co najmniej 85% (tzw. wskaźnik osiągnięć 

edukacyjnych ludzi młodych),  

• podniesienie do 15% udziału absolwentów kierunków matematyczno-

przyrodnicznych i technicznych,  

• podniesienie udziału osób dorosłych w różnych formach kształcenia 

ustawicznego (uczenia się przez całe życie) do poziomu 12,5%,  

• objęcie wychowaniem przedszkolnym co najmniej 90% dzieci w wieku 

powyżej 3 lat. 
 Monitorowany był też poziom wydatków publicznych na edukację z zaleceniem 

jego wzrostu.9 Mimo zaleceń wzrósł on w bardzo niewielkim stopniu: w skali UE 27 

z 4,88% PKB w 2000 r. do 4,96% w roku 2009. W Polsce udział ten wzrósł z 4,89% 

w 2000 r. do 5,47% w 2005 r. a następnie obniżył się do 4,91% w roku 2009. 

 Z podsumowania efektów realizacji SL w dziedzinie edukacji wynika, że 

wprawdzie we wszystkich krajach członkowskich znacząco wzrósł poziom 

wykształcenia społeczeństwa, jednak w  skali całego ugrupowania nie udało się 

osiągnąć założonego docelowego poziomu w przypadku żadnego ze wskaźników. 

Spośród wymienionych wskaźników edukacyjnych szczególne znaczenie w SL 

przywiązywano do realizacji założeń w zakresie upowszechnienia szkolnictwa 

                                                                                                                                             
Wskaźniki: Osiągnięcia edukacyjne osób młodych; Wydatki krajowe na B+R; IV. Reformy 
ekonomiczne, Wskaźniki: Komparatywne poziomy cen; Inwestycje prywatne; V. Spójność 
społeczna, Wskaźniki: Stopa zagrożenia ubóstwem po transferach socjalnych; Stopa bezrobocia 
długookresowego; Dyspersja regionalnych stóp zatrudnienia;  VI. Środowisko naturalne, 
Wskaźniki: Emisja gazów cieplarnianych, Energochłonność gospodarki; Wielkość transportu 
towarów w stosunku do PKB.  
9Rozwinięciem zaleceń SL w obszarze edukacji był program  Education and Training 2010, 
w ramach którego przyjęto obszerny pakiet celów, benchmarków i wskaźników edukacyjnych. 
Cele główne SL w dziedzinie edukacji i szkoleń to poprawa jakości i efektywności systemów 
edukacji, ułatwienie powszechnego dostępu do edukacji, otwarcie systemów edukacji na 
środowisko i świat.

 
www.men.gov.pl 
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średniego wyższego (upper secondary education) według klasyfikacji ISCED.10 

Z badań wynika bowiem, że osoby, które posiadają wykształcenie na tym poziomie 

mają znacząco wyższy poziom stopy zatrudnienia a także dostęp do prac z wyższymi 

płacami i o lepszych warunkach pracy niż osoby z wykształceniem średnim niższym 

(lower secondary education). Ponieważ w celu nadrzędnym Strategii Lizbońskiej 

mowa była o tworzeniu „dobrych miejsc pracy” a zarazem jednym z dwóch głównych 

priorytetów SL było zatrudnienie – upowszechnianie wykształcenia na poziomie 

średnim wyższym służyć miało realizacji tych założeń Strategii. Poza tym pełne 

wykształcenie średnie będące warunkiem kontynuowania nauki na studiach wyższych 

stanowiło element Strategii w jej części nastawionej na tworzenie szerokich podstaw 

dla upowszechniania szkolnictwa trzeciego stopnia, uważanego za kluczowe dla  

przechodzeniu do gospodarki opartej na wiedzy.  
 Ocenę efektów SL utrudnia fakt dwukrotnego rozszerzenie UE w okresie jej 

realizacji, jednak z dokonanych przez Eurostat przeliczeń wynika, że wskaźnik 

upowszechnienia wykształcenia średniego wyższego wzrósł z 76,6% w 2000 r. do 

78,6% w 2009 roku. Jakkolwiek jest też grupa krajów, gdzie poziom ten został 

znacząco przekroczony. Najlepsze wyniki osiągnęły kraje skandynawskie oraz  

Słowacja - 91,8%, Czechy - 91,2% a także  Polska – 91,1%.11. 

 Również udział osób wcześnie kończących edukację w skali UE pozostał na 

znacznie wyższym poziomie od zakładanego,12 niewielki postęp odnotowano 

                                                      
10 Ponieważ różne kraje mają różne systemy szkolne, do ich porównań służy klasyfikacja 
ISCED - International Standard Classification of Education  - Międzynarodowa Standardowa 
Klasyfikacja Kształcenia - opracowany przez UNESCO schemat stosowany do porównywania 
systemów szkolnych w różnych krajach. Podstawą do zakwalifikowania określonego programu 
kształcenia do jednego z poziomów kształcenia w klasyfikacji ISCED jest treść kształcenia. 
W ramach ISCED wyróżniono 7 głównych poziomów edukacyjnych:  
Poziom 0 - wychowanie przedszkolne 
Poziom 1 - kształcenie podstawowe lub pierwszy etap edukacji podstawowej 
Poziom 2 - kształcenie średnie (niższy poziom) lub drugi etap edukacji podstawowej 
Poziom 3 - kształcenie średnie (wyższy poziom) 
Poziom 4 - kształcenie powyżej średniego (nie wyższe) 
Poziom 5 - pierwszy etap kształcenia wyższego (nie prowadzący bezpośrednio do zaawanso-
wanych kwalifikacji badawczych) 
Poziom 6 - drugi etap kształcenia wyższego (prowadzący do zaawansowanych kwalifikacji 
badawczych) 
11Wskaźniki powyżej zakładanego w SL poziomu 85% osiągnęły też: Estonia - 85,8%, Litwa - 
87,8%,  Holandia  -85,9%, i Słowenia - 90,5%. Najniższe wskaźniki miały:  Portugalia - 49,0%, 
Malta - 53,75 i Hiszpania - 61,8%.  
12 Wskaźnik ESL obniżył się w UE 27 o ok. połowę zakładanej docelowej wielkości, tj. 
z 19,4% w r. 2000 r. do 14,1% w 2010 r. W 2010 r. w UE nadal były kraje, w których stopa 
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w zakresie upowszechniania kształcenia ustawicznego.13 Problemem pozostała też 

kwestia lepszego dopasowania oferty edukacyjnej i podaży absolwentów do popytu. 

W wielu krajach członkowskich wąskie gardło stanowi brak pracowników 

o potrzebnych kwalifikacjach w zakresie nowoczesnych technologii. Upowszechnieniu 

edukacji na wyższych poziomach towarzyszyło często obniżenie jej jakości. Pośrednio 

świadczy o tym niski wzrost nakładów na edukację - mimo dużego wzrostu liczby 

uczniów i studentów. Tak więc mimo pewnych postępów - generalnie  problemy do 

rozwiązania pozostały podobne. W związku z tym w dyskusji poprzedzającej 

uchwalenie Europy 2020 często zgłaszanym postulatem była potrzeba nadania 

większej rangi kwestii edukacji. 
 

3. Edukacja w Strategii Europa 2020 

 Wyrazem przyznania edukacji wysokiej rangi w nowej europejskiej strategii jest 

włączenie wskaźników edukacyjnych do pakietu jej głównych celów. W dyskusji 

poprzedzającej przyjęcie Europy 2020 – umieszczenie celów edukacyjnych w pakiecie 

celów tej strategii było krytykowane ze względu na fakt, iż formalnie edukacja jest 

obszarem leżącym poza możliwościami oddziaływania na ich kształtowanie na 

poziomie UE.14 Nie jest to do końca prawdą, bowiem wprawdzie pośrednio, ale jednak 

UE ma istotny wpływ na rozwój edukacji w krajach członkowskich przez swoje 

fundusze, programy, inicjatywy i zalecenia. 15 Choć polityka edukacyjna nie leży 

bezpośrednio w gestii UE, od czasu Strategii Lizbońskiej jest ona koordynowana 

i ukierunkowywana w ramach tzw. metody otwartej koordynacji. Tym niemniej 

w Konkluzjach z 17 czerwca 2010 r. Rada Europejska wyraźnie podkreśliła, że 

                                                                                                                                             
wcześnie kończących naukę przekraczała 30%. Najgorzej wypadały: Malta - 36,8%, Portugalia 
-31,2%, i Hiszpania - 31,2 %.  
13 Odsetek osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym wzrósł w UE 27 z 7,1% w 2000 r. 
do 9,7% w 2005 r. a następnie obniżył się do 9,3% w roku 2009. Podobnie jak przy pozostałych 
wskaźnikach, między krajami członkowskimi występują bardzo duże rozpiętości: od 1,3% 
w Bułgarii do 31,6% w Danii. 
14 Ten pozornie mało konfliktowy w ramach UE obszar okazał się w praktyce jednym 
z najdłużej negocjowanych. Wartości wskaźników edukacyjnych zostały przyjęte  jako ostatnie. 
Wielka Brytania na znak protestu nie wyznaczyła swoich celów krajowych w tym obszarze. 
15 Istotny wpływ na rozwój edukacji w krajach członkowskich mają zwłaszcza program 
Education and training określający strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia oraz wytyczający poziomy referencyjne (benchmarki) i szczegółowe 
cele edukacyjne w ramach metody otwartej koordynacji, także regulujący wspólną politykę 
w obszarze szkolnictwa zawodowego tzw. proces kopenhaski oraz w zakresie szkolnictwa 
wyższego - tzw. proces boloński. 
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edukacja leży w obszarze kompetencji krajów członkowskich, w związku z czym one 

same określają cele ilościowe na tym polu oraz są odpowiedzialne za ich wdrożenie. 

Natomiast realizacja podjętych zobowiązań podlega okresowym ocenom Komisji 

Europejskiej, będących podstawą formułowanych przez Komisję corocznych 

krajowych rekomendacji. Jeśli kraj członkowski nie podejmie zalecanych działań, 

Komisja może wystosować ostrzeżenie (policy warning). Wprawdzie ten typ sankcji 

ma głównie  psychologiczny charakter, jednak praktyka pokazuje, że często mobilizuje 

on rządy krajów członkowskich do działania.  

 Realizacji celów Strategii Europa 2020 na poziomie UE służą tzw. inicjatywy 

przewodnie (flagship iniciatives). W przypadku edukacji są to: „Młodzież w drodze” 

oraz „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”. Pierwsza koncentruje się 

na działaniach na rzecz poprawy jakości kształcenia i szkolnictwie wyższym, zaś druga 

- na kwestii kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego. Edukacji dotyczy 

także częściowo inicjatywa „Europejski program walki z ubóstwem”, w ramach 

którego kształcenie traktowane jest jako instrument w walce z wykluczeniem 

społecznym. Nowym elementem w propozycjach edukacyjnych KE jest nacisk na 

propagowanie większej elastyczności ścieżek kształcenia po to, aby większa liczba 

osób miała możliwość kontynuowania nauki na kolejnych jej szczeblach. Oznacza to 

m.in. usankcjonowanie kontrowersyjnej ścieżki zdobywania wykształcenia 

w szkolnictwie nieformalnym. 

 

4. Wskaźniki edukacyjne Strategii Europa 2020 

 Rozwój cywilizacyjny, szybki postęp naukowo techniczny i dążenie do 

przechodzenia do konkurencyjnego w warunkach globalizacji modelu gospodarki 

opartej na wiedzy powodują, że średnia liczba lat nauki systematycznie rośnie. 

Przyspiesza też proces upowszechnienia coraz wyższych poziomów systemu 

kształcenia. Obecnie już nie brak wykształcenia, ale jego relatywnie niski poziom staje 

się barierą na rynku pracy i jest częstą przyczyną marginalizacji społecznej. Tempo 

tych zmian pokazuje fakt, że o ile zaledwie dekadę temu w okresie realizacji Strategii 

Lizbońskiej główny nacisk kładziony był na upowszechnienie szkolnictwa średniego, 

o tyle dziesięć lat później uznano, że dla realizacji skutecznego przechodzenia do tzw. 

inteligentnej gospodarki - należy dążyć do znaczącego zwiększania udziału osób 

z wykształceniem wyższym. Równocześnie jednak, z różnych przyczyn, ciągle 

relatywnie duża populacja  uczniów – szacowana w Unii Europejskiej na ok. 6 mln - 

nie jest w stanie sprostać wymogom edukacyjnym na poziomie przyjętym jako 

minimalny. Właśnie te dwie krańcowe tendencje – dynamizująca i hamująca realizację 
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przewodnich idei Strategii - mają monitorować wskaźniki edukacyjne Strategii Europa 

2020. 

 Nadrzędny cel edukacyjny Europy 2020 to „poprawa poziomu wykształcenia, 

w szczególności poprzez dążenie do zmniejszenia udziału osób wcześnie kończących 

edukację do poziomu poniżej 10% udziału osób wcześnie kończących naukę oraz 

wzrost udziału osób w wieku 30-34 lata mających ukończone wykształcenie wyższe 

lub równoważne do poziomu co najmniej 40%”.16  

 W trakcie negocjacji dotyczących ustalenia wysokości celów krajowych w obszarze 

edukacji według dokonanej przez Komisję Europejską prostej ekstrapolacji liniowej na 

podstawie trendu w latach 2000-2008, oceniono, że Polska w 2020 r. powinna 

osiągnąć poziom 1,4% osób wcześnie kończących naukę. Strona polska jednak 

słusznie uznała, że wykorzystanie do prognozy tylko trendu liniowego w tym 

przypadku wydaje się nieadekwatne. Wyznaczanie wartości docelowej powinno 

uwzględniać nie tylko dotychczasowy trend, ale także osiągnięty poziom na tle innych 

państw oraz  analizę możliwości jego dalszego obniżenia. Ostatecznie Polska jako 

swoje cele krajowe do 2020 r. w obszarze edukacji przyjęła:  

• zmniejszenie odsetka osób wcześnie kończących naukę o 0,5 pkt. proc., tj. do 

poziomu 4,5%, co stanowiłoby wynik lepszy o 5,5 pkt. proc. aniżeli przyjęty 

średnio na poziomie całej UE, 
• zwiększenie odsetka osób z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 30-34 

lata do poziomu 45%, tj. o 5 pkt. proc. więcej aniżeli poziom przyjęty dla całej 

UE.  

4.1. Wskaźnik osób wcześnie kończących naukę i szkolenie  (Early leavers from 

education and training - ESL)  

 W Strategii Europa 2020 jako pożądany minimalny poziom wykształcenia we 

współczesnych  warunkach europejskich przyjęto tzw. wykształcenie średnie niższe 

(lower middle education). Jest to typ wykształcenia ponadpodstawowego, który nie 

upoważnia do studiów wyższych. Wskaźnik osób wcześnie kończących edukację 

liczony jest jako udział osób w wieku 18-24 lata, posiadających co najwyżej 

wykształcenie średnie niższe i nie kontynuujących nauki ani szkolenia zawodowego 

w całej populacji w tej grupie wiekowej.  

                                                      
16 Improving education levels, in particular by aiming to reduce school drop-out rates to less 
than 10% and by increasing the share of 30-34 years old having completed tertiary or 
equivalent eductaion to at least 40%. 
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 O istotności problemu świadczy fakt, że w Unii Europejskiej stopa bezrobocia tak 

definiowanej grupy osób wcześnie kończących naukę wynosi średnio 54,8%17 i jest 

ponad dwa razy wyższa aniżeli średnia stopa bezrobocia ogółu młodzieży w tej grupie 

wiekowej. W świetle pozostałych celów Strategii Europa 2020, zwłaszcza 

zatrudnieniowego i spójności społecznej - przyjęcie za cel zmniejszenie tej populacji 

jest więc w pełni uzasadnione. Zarazem jednak widać, że cel przyjęty w tym zakresie 

dla całej UE jest zdecydowanie mniej ambitny aniżeli w ubiegłej dekadzie. Ponieważ 

w okresie realizacji Strategii Lizbońskiej w latach 2000-2010 zamiast planowanego 

spadku ESL o 7,6 pkt. proc. nastąpił spadek tego wskaźnika tylko o 3,5 pkt. proc. - 

zakładana w Strategii Europa 2020 zmiana (uznana widocznie w świetle 

wcześniejszych doświadczeń za realistyczną) ma wynieść średnio dla całej UE  także 

3,5%. W związku z niezrealizowaniem tego celu w ramach Strategii Lizbońskiej 

w 2010 r., wartość wskaźnika została utrzymana na tym samym poziomie (tj.10%) 

także dla roku 2020.  
 

 
Rysunek 1. Osoby wcześnie kończące naukę i szkolenie w UE-27 (ESL)* (w %, 

poziom w 2011r. i zadeklarowane cele  na 2020 r.) 
*Osoby wcześnie kończące edukację (Early school leavers from education and training- ESL)  

to osoby w wieku 18-24 lata spełniające następujące warunki: najwyższy osiągnięty poziom 

edukacji według klasyfikacji ISCED to 0,1,2 lub 3c (3c to w Polsce gimnazjum lub zasadnicza 

szkoła zawodowa) i nie uzupełniające wykształcenia na przestrzeni 4 tygodni od dnia  

poprzedzającego badanie. 

Źródło: Eurostat 
 

 Jeśli chodzi o przyjęte w Strategii Europa 2020 cele edukacyjne, Polska na tle 

innych państw członkowskich statystycznie zajmuje bardzo dobrą pozycję. Dotyczy to 

                                                      
17 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/21_early_school_leaving 



Cele edukacyjne Strategii Europa 2020 a Polska   195 

zwłaszcza wskaźnika ESL. Osiągnięcia Polski należą do jednych z najlepszych spośród 

krajów członkowskich  UE, co ilustruje to wykres 1. 

 O bardzo dobrych wynikach Polski na tym polu świadczy fakt, że już w 2000 r. 

polski wskaźnik ESL wynosił 7,4%, podczas gdy średnia dla UE wynosiła wówczas 

17,6%. Tak więc „na starcie” wskaźnik ESL w Polsce był na poziomie znacząco 

poniżej progu, do którego UE 27 zamierzała dojść w roku 2010 - a także w dalszym 

ciągu zamierza dojść w roku 2020. W 2011 r. niższe od Polski wartości ESL miały 

tylko 3 nowe kraje członkowskie: Słowacja, Czechy i Słowenia.  

 Jednak ocena obecnej sytuacji Polski wygląda nieco gorzej jeśli bada się trend. 

Początkowo, tj. w latach 2000 – 2008 polski ESL systematycznie się obniżał i w roku 

2008 osiągnął swój najniższy jak dotąd poziom: 5,0%. Jednakże w kolejnych latach po 

2008 r. systematycznie się on pogarszał: w 2009 r. nastąpił wzrost do poziomu 5,3%, 

w 2010 r. - do 5,4 % oraz w 2011 r. - do 5,6%. Pogorszenie to może wydawać się mało 

znaczące, bowiem obecna wartość ESL nadal plasuje Polskę w czołówce krajów 

o najniższym poziomie ESL. Tym niemniej fakt, że mimo podjętej w ramach Strategii 

Europa 2020 deklaracji o dążeniu do obniżenia omawianego wskaźnika, 

w rzeczywistości ma miejsce tendencja do jego wzrostu  wskazuje na nieskuteczność 

polityki w tym obszarze. Poza tym trzeba pamiętać, że choć procentowo udział osób 

wcześnie kończących edukację w Polsce jest niski, to ze względu na znaczną 

liczebność populacji uczniów w Polsce, w liczbach bezwzględnych jest to jedna 

z większych populacji ESL w ramach UE.  Jednak główny problem w kwestii 

niedostatecznego poziomu wykształcenia, którego przyjęty wskaźnik nie pokazuje, 

leży w tym, że w Polsce w ramach populacji wcześnie kończących naukę najszybciej 

rośnie grupa uczniów, którzy nie kończą szkoły podstawowej. Trzeba przy tym 

pamiętać, że o ile początkowa wielkość wskaźnika dotyczyła edukacji podstawowej 

w wymiarze ośmiu lat, to po kolejnych reformach szkolnictwa, które miały miejsce po 

1989 roku, obecnie jest to zaledwie sześć lat. Z punktu widzenia dalszych perspektyw 

młodego człowieka istnieje zasadnicza różnica, czy legitymuje się on 

ukończonym/nieukończonym sześcioletnim wykształceniem podstawowym (czyli jest 

lub nie wyposażony w cywilizacyjne minimum), czy monitorowanym w UE – 

wykształceniem średnim niższym. Rosnąca w Polsce liczba młodzieży 

z nieukończonym wykształceniem podstawowym jest alarmująca. Sytuacja ta jest 

pochodną pojawienia się w potransformacyjnej Polsce skrajnego ubóstwa 

i bezdomności – kwestii społecznych nieobecnych w poprzednim systemie. Mimo 

uczynienia z przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zarówno w teorii jak 

i werbalnie w polityce społeczno-ekonomicznej niezwykle silnie eksponowanego 
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priorytetu, w praktyce w Polsce zaniedbywane są działania w najbardziej 

newralgicznych punktach tego obszaru. Brak odpowiedniej reakcji państwa na 

narastające zjawisko niekończenia sześcioletniej obecnie szkoły podstawowej 

prowadzi do powstawania rzeszy młodych ludzi trwale wykluczonych, podatnych na 

wszelkiego rodzaju patologie, a nawet grozi powrotem analfabetyzmu.  

 Rodzi się pytanie, dlaczego znacznie bogatsze kraje, przeznaczające na edukację 

wielokrotnie większe środki – mają często gorsze wskaźniki ESL niż biedniejsze nowe 

kraje UE. Zjawisko to tłumaczą w znacznej mierze wyniki badania ESL w przekroju: 

ludność krajowa – imigranci (natives/persons born abroad). Wynika z nich, że udział 

imigrantów w grupie ESL w UE 27 jest średnio dwa razy wyższy niż ludności 

krajowej. W 2011 r. ESL dla imigrantów w UE 27 wynosił 24,9%, zaś dla ludności 

krajowej – 12,4%. Są w UE kraje, takie jak Grecja, Hiszpania i Włochy, w których 

ESL imigrantów przekracza 40%. Europejska praktyka pokazuje, że im wyższa liczba 

imigrantów, tym więcej jest w danym kraju związanych z tym problemów 

asymilacyjnych, w tym - edukacyjnych. I choć bogate kraje UE przeznaczają ogromne 

środki na ułatwienie procesów asymilacyjnych ludności napływowej, efekty tych 

działań oceniane są na ogół jako dalekie od satysfakcjonujących, o czym  m.in. 

świadczą wybuchające okresowo zamieszki. W Polsce, która z racji niskiego poziomu 

zamożności w ramach UE jak dotąd nie była dla imigrantów krajem priorytetowym, 

jak na razie kwestia imigrantów w systemie szkolnym statystycznie nie istnieje. 

W świetle przytoczonych powyższych wyników badań - jest to z pewnością jeden 

z istotnych czynników naszego dotychczasowego niskiego poziomu wskaźnika ESL.  

 Z porównania ESL w przekroju płci wynika, że w UE 27 w grupie wcześnie 

kończących naukę dominują mężczyźni. W 2011 r. ich udział był wyższy o ok. 4 pp. 

Ponieważ  ESL w grupie kobiet wynosił w 2011 r. 11,6% - oznacza to, że niemal na 

początku realizacji Strategii jest on bliski docelowego. Bułgaria jest jedynym krajem 

UE, gdzie mężczyźni mają niższy wskaźnik ESL niż kobiety. Polska (obok krajów 

bałtyckich, Cypru i Danii) należy do grupy krajów, gdzie różnice na korzyść kobiet są 

największe. Wskaźnik ESL dla mężczyzn w Polsce wynosił w 2011 r. 7,4%, zaś dla 

kobiet 3,8%. Jest to 48,9% różnicy na korzyść kobiet, najwięcej w UE 27. Choć dobrze 

świadczy to o ambicjach współczesnych Polek, jednak nie ma niestety przełożenia na 

rynek pracy. W Polsce stopa zatrudnienia kobiet należy do najniższych w UE. 

Pokazuje to często lekceważoną prawdę, że sama edukacja, choć niezbędna, bez 

równoczesnego wzmocnienia gospodarki nie rozwiąże problemów rozwojowych. 
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4.2. Udział osób z wykształceniem wyższym lub ekwiwalentnym (Tertiary or 

equivalent education attainment)  

 Cel Strategii Europa 2020 dotyczący podniesienia poziomu wykształcenia ludności 

w wieku 30-34 lata posiadających ukończone wykształcenie wyższe mierzony jest 

wskaźnikiem udziału w tej grupie wiekowej osób, które ukończyły wykształcenie 

trzeciego stopnia (w ramach klasyfikacji ISCED - poziomy 5-6). 18 W Polsce są to 

studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Tempo upowszechniania szkolnictwa 

wyższego w Unii Europejskiej jest wysokie. O ile w roku 2000 wykształceniem 

wyższym legitymowało się 22,4% osób w wieku 30-34 lata, to w 2010 r. – 33,5%, zaś 

w 2011 r. – 34,6%. Za tą średnią kryje się duże zróżnicowanie wskaźników 

w poszczególnych krajach członkowskich. Dotyczy to zarówno osiągniętych dotąd 

rezultatów, jak i wyznaczonych celów krajowych w perspektywie do roku 2020. W UE  

27 już w 2010 r. była duża, licząca 14 państw grupa krajów, które osiągnęły lub 

przekroczyły czterdziestoprocentowy wskaźnik upowszechnienia szkolnictwa 

wyższego.19 Część z tej grupy państw postawiła jako swoje cele krajowe do roku 2020 

wysokie poziomy docelowe, znacznie przewyższające przyjęty jako cel średni poziom 

w UE. Dotyczy to zwłaszcza Luksemburga, Irlandii i Francji, które zakładają 

upowszechnienie szkolnictwa wyższego w ciągu najbliższych 10 lat na poziomie 

odpowiednio: 66%, 60% oraz 50%. Z drugiej strony są też w UE kraje o niskim 

poziomie omawianego wskaźnika, które nie przewidują w perspektywie do roku 2020 

osiągnięcia unijnego celu 40%. Należą do nich Włochy – 26%, Rumunia – 26%, 

Węgry – 30,3%, Czechy – 32%, Grecja – 32%, Litwa – 34%, Malta – 33%, Bułgaria – 

36%, Austria – 38%.  

 W tej sytuacji nawet pełna realizacja zadeklarowanych celów krajowych nie 

gwarantuje osiągnięcia celu założonego na poziomie UE. Z obliczeń wynika bowiem, 

że byłoby to ok. 38% w 2020 roku. Jednak ponieważ część krajów podała swoje cele 

w wersji minimalnej i maksymalnej, to realizacja bliższa górnej wersji a także 

obserwowane obecne trendy w edukacji trzeciego stopnia wskazują, że osiągnięcie 

celu UE uznawane jest za  prawdopodobne.  

                                                      
18  Tertiary educational attainment by gender, age group 30-34 - the share of the population 
aged 30-34 years who have successfully completed university or university-like (tertiary-level) 
education with an education level ISCED 1997 (International Standard Classification of  
Education) of  5-6.  
19 Były to: Irlandia 49,4%, Luksemburg 48,2%, Szwecja 47,5%, Finlandia 46,0%, Wlk. 
Brytania - 45,8%,  Cypr 45,8%, Litwa 45,4%, Włochy 43,4%, Belgia 42,6%, Dania 41,2%, 
Estonia 40,3%, Hiszpania 40,6%, Holandia  40,1%. 
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Rysunek 2. Upowszechnienia szkolnictwa wyższego w UE w 2011 r. oraz cele do 
roku 2020 (w %, w grupie osób w wieku 30-34 lata) 

Źródło: Eurostat (Labour Force Survey) 

 

 Tak jak w przypadku ESL, również w przypadku stopnia upowszechnienia 

wykształcenia wyższego kobiety zajmują lepszą pozycję niż mężczyźni. W 2009 roku 

w UE 27 wykształcenie wyższe posiadało 35,7% kobiet (najwięcej w Irlandii – 54,8% 

oraz w Danii – 54,4%). oraz  28,9% mężczyzn. Przewaga ta stale rośnie: w 2010 roku 

różnica wynosiła 7,2 pkt proc., a w 2011 – 7,7pkt. proc. na korzyść kobiet. Wartość 

wskaźnika osiągnięta w 2011 r. przez kobiety wyniosła średnio w UE 27 - 38,5%, była 

więc bliska wartości docelowej dla roku 2020. Przewaga kobiet widoczna jest we 

wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Luksemburga.20.  

 W Polsce, podobnie jak w innych krajach socjalistycznych, do czasu transformacji 

systemowej udział absolwentów wyższych uczelni był relatywnie niski. Było to 

związane m.in. z realizowaną wówczas polityką dostosowywania rozmiarów 

i struktury podaży absolwentów do popytu. W 2000 r. wskaźnik udziału osób 

z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lata wynosił w Polsce 12,5%, podczas gdy 

średnia dla UE była prawie dwa razy wyższa (22,4%). Jednak w kolejnych latach 

Polska bardzo poprawiła swoją pozycję. Było to efektem kombinacji wzrostu popytu 

i podaży usług edukacyjnych. Popyt kreowany był przez rosnącą społeczną 

świadomość pozytywnej roli wykształcenia w życiu a zwłaszcza w pracy. Natomiast 

                                                      
20 Ta nietypowa sytuacja tłumaczona  jest specyfiką struktury gospodarki Luksemburga, gdzie 
znaczące miejsce zajmuje wysokopłatny sektor finansowy zatrudniający wysokiej klasy 
specjalistów z innych krajów, którymi  – jak z tego wynika  – są nadal głównie mężczyźni. 
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przejście do gospodarki rynkowej i nowe ustawodawstwo umożliwiające tworzenie 

prywatnych wyższych uczelni oraz przerzucenie kosztów kształcenia na osoby 

studiujace, zaowocowały dynamicznym rozwojem wykorzystującego ten nowy popyt 

niepublicznego komercyjnego szkolnictwa wyższego. W efekcie w 2010 r. wskaźnik 

upowszechnienia wykształcenia wyższego  w Polsce wyniósł 35,3%, tj. o 22,8 pkt. 

proc. więcej niż w roku 2000 i o 1,8 pkt. proc. więcej aniżeli średnio w UE 27. Polska 

ze swoim celem krajowym upowszechnienia szkolnictwa wyższego na poziomie 45% 

w 2020 r. należy do pierwszej szóstki krajów o najwyższych celach krajowych. Także 

zakładana skala poprawy krajowego wskaźnika w latach 2010-2020 o 9,7 pkt. proc. 

jest najwyższa w tej grupie krajów.  

 Skutkiem ubocznym masowości kształcenia na poziomie wyższym jest jednak na 

ogół niska jakość kształcenia na tym poziomie. Jest to zarówno efekt braku kryteriów 

selekcji w dostępie na prywatne uczelnie (obejmują one w Polsce ponad 50% liczby 

studentów) oraz na ogół głównie biznesowy charakter tych placówek. Fakt, że im 

więcej jest płacących czesne studentów, tym bardziej są one opłacalne – nieuchronnie 

działa antyjakościowo. Choć dynamiczny rozwój szkolnictwa niepublicznego 

niewątpliwie przyczynił się do obniżenia jakości kształcenia na poziomie wyższym, to 

zarazem ten typ szkół wyższych wykazuje się wyższą elastycznością 

w dostosowywaniu do rynkowych wymogów w zakresie kierunków kształcenia. 

Z badań ubóstwa w Polsce wynika też, że wśród osób z wykształceniem wyższym 

ubóstwo skrajne w zasadzie nie występuje. Poza tym szkolnictwo prywatne pełniło 

i pełni nadal rolę okresowego amortyzatora na rynku pracy w okresie wchodzenia 

w wiek zdolności produkcyjnej dużych liczebnie roczników młodzieży i deficytu 

miejsc pracy.  

 Jak piszą Autorzy Długookresowej strategii rozwoju kraju Polska 2030, “z badań 

prowadzonych na potrzeby raportu  “Młodzi 2011” wynika m.in., że dominująca część 

obecnego młodego pokolenia Polaków przejawia wysokie aspiracje edukacyjne 

i życiowe, co zasadniczo zmienia i będzie zmieniało stosunek do państwa, jakości 

życia, zdrowia, jak również będzie przekształcało dalej strukturę społeczną i wzorce 

aktywności ekonomicznej”.21 Trzeba też jednak brać pod uwagę, że presja na wzrost 

liczebności absolwentów studiów wyższych bez uwzględniania chłonności gospodarki 

na kadry o tym poziomie wykształcenia może prowadzić do frustracji i rozczarowań 

wśród młodzieży oraz do nasilenia emigracji. 

 
                                                      
21 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności., dok. 
przyj. przez  RM 5.02.2013 r., s.41. 
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4.3. Kształcenie przez całe życie, edukacja przedszkolna 

 Choć w odniesieniu do dwóch uznanych za kluczowe ilościowych celów 

edukacyjnych Strategii Europa 2020 Polska znajduje się obecnie w europejskiej 

czołówce, to jeśli chodzi o inne europejskie poziomy referencyjne w obszarze 

edukacji22 ustanowione przez Komisję Europejską, wypadamy zwykle poniżej średniej 

UE. Dotyczy to zwłaszcza kształcenia ustawicznego  i edukacji przedszkolnej.  

 W związku z szybkim tempem postępu technicznego i związanym z tym coraz 

szybszym starzeniem się wiedzy i kwalifikacji, w UE programy i inicjatywy 

w dziedzinie kształcenia dorosłych są przedmiotem szczególnego zainteresowania. Są 

one integralną częścią programów przeciwdziałania bezrobociu, kształcenie dorosłych 

jest elementem polityki flexicurity w jej części dotyczącej zwiększania zatrudnialności. 

Uczestnictwo w dokształcaniu traktowane jest jako ważne nie tylko jako czynnik 

utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku pracy, ale także pomyślnego życia - 

wyborów obywatelskich, roli konsumenta, programów zdrowotnych, ekologii itd. 

Komisja Europejska w swoim kluczowym programie edukacyjnym Education & 

Training 2020 określiła poziom 15% osób w wieku 25 - 64 lata uzupełniających 

wykształcenie jako cel do 2020 roku. Jest to cel ambitny biorąc pod uwagę poziom 

tego wskaźnika w 2011 r., kiedy średnio w UE wynosił on 8,9%. Są jednak w Unii 

Europejskiej kraje, którym się to udaje – należą do nich przodujące w kształceniu 

ustawicznym kraje skandynawskie.  

 W Polsce wskaźnik ten wynosił w 2009 r. 4,7%, tj. prawie dwukrotnie mniej niż 

w UE-27. W dodatku obniżył się on w stosunku do 2005 r. kiedy wynosił 5,5%. 

Pokazuje to, że, poprawa sytuacji na tym polu stanowi dla Polski trudne wyzwanie. 

Przyczyn obecnej sytuacji należy szukać m.in. w tym, że godzenie pracy z nauką 

stanowi dodatkowe obciążenie i tak na ogół przepracowanych Polaków (z badań 

Eurostatu wynika, że w Polsce średnia liczba przepracowanych godzin należy do 

najwyższych w UE). Nie bez znaczenia jest też okoliczność, że społeczeństwo polskie 

jest relatywnie biedne, a dokształcanie na ogół kosztuje. Istotną rolę odgrywają w tej 

sytuacji różnego rodzaju kursy finansowane ze środków Unii Europejskiej. Ponieważ 

jednak brak jest rzetelnych kompleksowych danych dotyczących jakości i skuteczności 

tych szkoleń – trudno powiedzieć, czy głównymi beneficjentami są ich uczestnicy czy 

organizatorzy. 

 Ważnym etapem w systemie współczesnej edukacji staje się też edukacja 

przedszkolna. Opieka przedszkolna jest przedmiotem zainteresowania KE zarówno ze 

                                                      
22 Czyli tzw. benchmarki, tj. poziomy referencyjne wyznaczające średni wynik europejski. 
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względu na podaż siły roboczej (umożliwienie kobietom podjęcia pracy), jak i dlatego, 

że edukacja przedszkolna traktowana jest obecnie jako warunek wstępny zdobywania 

wykształcenia kolejnych szczebli poprzez jej funkcję wyrównywania szans 

rozwojowych oraz miejsce rozwoju umiejętności społecznych. W szczególności jest to 

szansa dla dzieci ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.  

 W Polsce udział dzieci w wieku od 4 lat do czasu podjęcia obowiązku szkolnego po 

okresie spadku, pod wpływem wymogów unijnych znacząco wzrósł i wynosi obecnie 

77,1%. Jednak problemem pozostają duże dysproporcje regionalne i terytorialne, które 

dotyczą  zwłaszcza dzieci wiejskich, gdzie  potrzeba działań wyrównawczych jest 

największa.  

 

5. Zalecenia UE dla Polski w obszarze edukacji i szkoleń 

 W ramach przyjętych w Strategii Europa 2020 procedur koordynacyjnych w trakcie 

jej realizacji formułowane są zalecania dla krajów członkowskich. Podstawą ocen 

Komisji Europejskiej są przedkładane corocznie przez poszczególne kraje Krajowe 

Programy Reform, których zadaniem jest realizacja Strategii Europa 2020 na poziomie 

narodowym. 23 Systemy edukacyjne w krajach członkowskich poddawane są ocenie 

w całym ich obszarze, tj. od przedszkoli do studiów doktoranckich. Jak pokazuje 

dotychczasowa praktyka w Polsce, zalecenia UE mają znaczenie, bowiem zwykle 

w większym stopniu są one przekładane na konkretne działania aniżeli postulaty 

formułowane tylko w ramach krajowej polityki rozwoju. Tych ostatnich bowiem nikt 

nie rozlicza, czemu sprzyjają relatywnie krótkie z punktu widzenia potrzeb polityki 

rozwoju cykle wyborcze.  

 Ocena Komisji Europejskiej24 dotycząca wywiązywania się przez Polskę z realizacji 

zadeklarowanego poziomu ESL dokonana w 2011 r., że „w Polsce nie poczyniono 

żadnych postępów w kierunku osiągnięcia krajowego celu” choć nie brzmi dobrze, jest 

w gruncie rzeczy łagodna. W praktyce bowiem od czterech lat w Polsce jako 

w jedynym kraju UE w tym okresie 25  miał miejsce systematyczny regres na tym polu. 

W odniesieniu do postępów w realizacji celu dotyczącego upowszechnienia 

wykształcenia wyższego Komisja stwierdza , że „odnotowano pewne postępy na 

                                                      
23 KPR-y przedkładane są corocznie przez kraje członkowskie  razem z programami 
konwergencji  w ramach obowiązującego cyklu koordynacji polityki gospodarczej. 
24 Ocena Krajowego Programu Reform i programu konwergencji Polski z 2012 r. Zalecenia 
w sprawie Krajowego Programu Reform z 2012 r.,  Komisja Europejska {COM(2012) final} 
Bruksela, dn. 30.05.2012, SDW 323 final. 
25 Poza Wielka Brytanią, gdzie  w 2011 r. nastąpiło  pogorszenie wskaźnika ESL o 0,1pp.  
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drodze do osiągnięcia krajowego celu, który jest wyższy niż cel przewodni Europy 

2020.” Pozytywnie oceniona została rozpoczęta w 2011 r. reforma szkolnictwa 

wyższego mająca na celu wzmocnienie więzi między uczelniami a przedsiębiorstwami 

oraz lepsze dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Komisja 

stwierdza, że .„poprawy wymaga jakość szkolnictwa wyższego, zwłaszcza jeśli chodzi 

o prywatne instytucje szkolnictwa wyższego” i zaleca „wprowadzenie mechanizmu 

finansowania szkolnictwa wyższego w oparciu o wyniki jakościowe”. 

 Konkretne zalecenia pod adresem systemu polskiej edukacji dotyczą głównie 

edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ustawicznego. Komisja zaleciła „znaczny 

wzrost miejsc w placówkach przedszkolnych” oraz „zapewnienie stabilnego 

finansowania, stworzenia odpowiedniej publicznej infrastruktury, zapewnienia 

wykwalifikowanego personelu i dostępności ekonomicznej do usług opiekuńczych.” 

Choć realizacja tego zalecenia w warunkach równoczesnego dążenia do równoważenia 

budżetu jest trudna, to jednak dało się zauważyć, że wprawdzie nie na miarę potrzeb, 

ale jakieś działania w tym kierunku są podejmowane.  

  Komisja krytykuje też  sytuację w dziedzinie realizacji programu uczenia się przez 

całe życie, zwłaszcza kształcenia zawodowego. Zauważa, że w Polsce „ograniczony 

jest dostęp do programów wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb, w tym 

dostępu do specjalnych szkoleń i praktyk przyuczających do zawodu umożliwiających 

zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych (np. poprzez zwrot kosztów szkoleń 

ponoszonych przez pracodawców a także zacieśnienie współpracy między szkołami 

zawodowymi).” Stwierdza „braki w dostępności i jakości poradnictwa zawodowego” 

i zaleca „podnoszenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego a także 

zmniejszenie stopnia niedopasowania kwalifikacji poprzez poprawę jakości 

nauczania.” 

 Tak więc zalecenia UE pod adresem polskiego systemu edukacji formułowane są 

głównie pod kątem efektów zatrudnieniowych, co jest zgodne z przewodnią logiką 

Strategii Europa 2020. Chodzi zwłaszcza o uwolnienia potencjału pracy rodziców 

dzieci wymagających opieki oraz zwiększenia zatrudnialności absolwentów poprzez 

lepsze powiązanie kształcenia z rynkiem pracy oraz wyższą jakość nauczania. O ile 

drugi kierunek jest bezdyskusyjnie słuszny to w przypadku pierwszego sytuacja nie 

jest już tak jednoznaczna. Po pierwsze dodatkowa podaż pracy w warunkach głęboko 

deficytowego rynku pracy niekoniecznie przekształci się w zatrudnienie. Poza tym 

wzrost aktywności zawodowej kobiet (bo tej grupy głównie w praktyce dotyczy ten 

kierunek działania) nieuchronnie odbije się na dzietności, która i tak w Polsce należy 
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do najniższych na świecie. W konsekwencji w dalszej perspektywie nasili to główny 

demograficzny problem rozwojowy – starzenie się społeczeństwa. 

 Strategia Europa 2020 ma w dużej mierze charakter kontynuacyjny w stosunku do 

Strategii Lizbońskiej, co jest szczególnie wyraźnie widoczne w przypadku celów 

edukacyjnych. Przyjęte w Strategii Europa 2020 cele i wskaźniki w obszarze edukacji, 

choć nieco zmodyfikowane, są w dużej mierze powtórzeniem celów i wskaźników 

Strategii Lizbońskiej. Utrzymanie w wielu wypadkach nawet tego samego poziomu 

realizacji przyjętych wskaźników edukacyjnych - a więc w praktyce przesunięcie 

realizacji danego celu o kolejne 10 lat - wskazuje na nierealistyczność poprzedniej 

strategii a zarazem niekiedy na asekuracyjność obecnej. Edukacja okazała się bowiem 

dziedziną mniej wrażliwą na kryzys niż inne obszary objęte strategią - generalnie ma 

miejsce stały trend wzrostu poziomu wykształcenia europejskich społeczeństw. 

Problemem, który kryzys znacząco zaostrzył jest natomiast kwestia zatrudnienia 

absolwentów. 

 Polska pod względem głównych wskaźników monitorowania edukacji w ramach 

Strategii Europa 2020 wypada dobrze. Postawiła też sobie bardzo ambitne cele 

w perspektywie do roku 2020. W przypadku wskaźnika osób wcześnie kończących 

edukację zajmujemy 4. miejsce w UE z wartością o 7 pkt. proc. lepszą aniżeli średnia 

unijna i o 4,6 pkt. proc. lepszą aniżeli cel UE przyjęty na 2020 rok. Jednakże na 

przestrzeni ostatnich czterech lat byliśmy też jedynym krajem w Unii Europejskiej, 

gdzie wskaźnik ten systematycznie się pogarszał. Poza tym w przypadku Polski 

wskaźnik uczniów wcześnie kończących naukę obejmujący populację osób mających 

nieukończone wykształcenie średnie niższe, nie jest najbardziej adekwatnym 

wskaźnikiem monitorującym kwestię niskiego poziomu wykształcenia. Bardzo 

poważnym problem staje się bowiem szybko rosnąca grupa uczniów, którzy nie 

kończą szkoły podstawowej, bowiem grozi to trwałym wykluczeniem społecznym tej 

grupy. Działanie zgodne „z duchem” Strategii Europa 2020 wymaga ustanowienia 

dodatkowego celu krajowego wskaźnika typu ESL nastawionego na monitoring tego 

problemu i przeciwdziałanie niekończeniu edukacji podstawowej.  

 W przypadku wskaźnika upowszechnienia wykształcenia wyższego, gdzie 

w przeciwieństwie do wskaźnika ESL nasz punkt startu był wyraźnie niższy aniżeli 

średnio w UE, obecnie osiągnęliśmy poziom przewyższający unijną średnią. 

Równocześnie w perspektywie do 2020 r. Polska postawiła sobie za cel osiągniecie 

upowszechnienia szkolnictwa wyższego na poziomie, który plasowałby ją w ścisłej 

czołówce państw członkowskich o najwyższych wartościach tego wskaźnika. Sukcesy 

ilościowe polskiej edukacji umniejszają jednak jej często niedostateczna jakość, 
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niedostosowania podaży absolwentów do popytu na rynku pracy oraz niski udział osób 

uczestniczących w kształceniu ustawicznym.  

 Ocena realistyczności przyjętych przez Polskę celów edukacyjnych Strategii 

Europa 2020 jest różna w przypadku każdego z nich. W przypadku wskaźnika osób 

wcześnie kończących edukację jak dotąd nie podjęto żadnych skutecznych działań na 

rzecz zadeklarowanej w ramach Strategii Europa 2020 poprawy jego poziomu. Można 

się więc raczej obawiać o utrzymanie ESL na dotychczasowym poziomie. Zwłaszcza 

w warunkach narastających ograniczeń budżetowych i rosnącej populacji osób ubogich 

i społecznie wykluczonych, z której to grupy w większości rekrutują się osoby 

wcześnie kończące naukę.  

 Natomiast osiągnięcie celu 45% w zakresie wykształcenia wyższego, ze względu na 

wysoki poziom skolaryzacji na poziomie szkolnictwa wyższego obecnych roczników 

studiującej w Polsce młodzieży (pomiędzy 45% a 50%) - jest realistyczne.26 Głównym 

problemem będzie jednak znalezienie pracy dla kolejnych roczników absolwentów 

studiów wyższych, gdzie już obecnie bezrobocie sięga 25%. Grozi to kolejną falą 

emigracji młodzieży. Na daleką od automatyzmu relację między populacją osób 

z wyższym wykształceniem a wskaźnikami rozwoju ekonomicznego i społecznego 

bardzo dobrze wskazuje przykład Czech. Kraj ten posiada jeden z najniższych w UE 

wskaźników upowszechnienia szkolnictwa wyższego  (na poziomie 20% co daje 

czechom 23. miejsce w UE 27) a równocześnie posiada m.in. najwyższy poziom PKB 

pc spośród nowych państw członkowskich, jedną najniższych  stóp bezrobocia 

i najniższy w UE 27 poziom ubóstwa. 
 

* * * 
 
 Sformułowane przez Komisję Europejską rekomendacje pod adresem Polski są 

generalnie słuszne. Jednak istnieje realna perspektywa, że w warunkach głębokiego 

deficytu miejsc pracy w Polsce, potencjalnym beneficjentem korzyści z postępów 

w upowszechnieniu coraz wyższych szczebli edukacji i realizacji unijnych zaleceń 

będą głównie wyżej rozwinięte kraje UE oraz ewentualnie inne szybko rozwijające się 

kraje, do których zmuszona jest emigrować wykształcona młodzież w poszukiwaniu 
                                                      
26 W odniesieniu do upowszechnienia wykształcenia wyższego pole manewru jego 
kształtowania w okresie realizacji strategii  Europa 2020 nie jest duże. Biorąc pod uwagę 
dziesięcioletni horyzont strategii oraz długość okresu kształcenia na tym poziomie - populacja 
studentów, która osiągnie wiek 30-34 lata w roku kończenia  realizacji strategii, jest już 
w dużym stopniu przesądzona. Są to bowiem osoby obecnie w wieku 20-24 lata, a więc 
w przeważającej większości już studiujące. Dlatego efekty działań w tym zakresie mogą być 
widoczne raczej już po zakończeniu realizacji strategii. 
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pracy. Wspierana przez UE polityka stymulowania mobilności uczniów i studentów 

pomiędzy krajami członkowskimi współfinansowana ze środków wspólnotowych 

nastawiona jest na stwarzanie ku temu specjalnych bodźców.27 Wprowadzenie 

przepisów ułatwiających specjalistom podejmowanie pracy w innych krajach 

członkowskich poprzez uznawanie ich kwalifikacji i zabezpieczenie świadczeń 

socjalnych, przyczyna się m.in. do masowej emigracji z Polski absolwentów studiów 

medycznych.  W efekcie poprzez odpływ kadr, de facto subsydiujemy bogatsze kraje 

UE z i tak bardzo skromnej krajowej puli środków na edukację i rozwój.  

 Mimo to wydaje się, że nawet w warunkach trudnego rynku pracy, podnoszenie 

(nawet częściowo - tylko formalnego) poziomu wykształcenia społeczeństwa, w tym 

upowszechnianie studiów wyższych, pełni per saldo pozytywną rolę. Studia 

przedłużają bowiem okres przed wejściem na rynek pracy znacznej grupy młodzieży, 

zapobiegając w jakiejś mierze potencjalnej marginalizacji nie mogących znaleźć pracy 

młodych ludzi. W dużej mierze dzięki upowszechnieniu kształcenia na poziomie 

wyższym, obecne pokolenie młodych ludzi - jak stwierdzają Autorzy Długookresowej 

strategii rozwoju kraju. Polska 2030. - „nie ma kompleksów wobec rówieśników ze 

świata – jest to pierwsze od stuleci polskie pokolenie bez doświadczenia luki 

kulturowej czy technologicznej w porównaniu z młodymi z innych, rozwiniętych 

krajów”.28 Jest to w dużej mierze zasługą samych obywateli ponoszących coraz 

większą część kosztów swojej edukacji. Natomiast w przypadku grup 

zmarginalizowanych i nieradzących sobie w systemie edukacyjnym nawet na 

minimalnym poziomie, gdzie aktywna polityka państwa jest niezbędna, widać, że jest 

ono za słabe, aby przeciwdziałać narastającym niekorzystnym trendom. 

 Edukacja stanowi dla sukcesu rozwojowego kraju warunek konieczny, ale 

niewystarczający. Upowszechnianie coraz wyższych szczebli szkolnictwa i dobra 

polityka edukacyjna są bardzo ważne, jednak nie powinno się też ich przeceniać. 

Warunkiem sukcesu rozwojowego jest bowiem absorpcja wykształconej młodzieży 

przez krajową gospodarkę. To zaś wymaga prowadzenia równoległych intensywnych 

działań we wszystkich podstawowych obszarach wyodrębnionych w Strategii Europa 

2020, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań krajowych.  

 

  

                                                      
27 Por. M. Sulmicka, Trendy we współczesnych migracjach międzynarodowych, Studia i Prace, 
zesz. nauk. Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, SGH, 2004, nr 6. 
28 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Dz. U. 
Z 1.03. 2013 r., s.121. 
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