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Streszczenie 

Ostatnie ćwierćwiecze to czas istotnych przemian nie tylko społeczno-ekonomicznych, ale rów-
nież dokonujących się zmian w szkolnictwie wyższym. Obserwowanym skutkiem tych prze-
mian jest regres w kształceniu nauczycieli. W najbliższych latach ze szkolnictwa może odejść 
znacząca liczba nauczycieli, która prawdopodobnie przy obecnym systemie kształcenia nie zo-
stanie zastąpiona przez nowe kadry. 

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, kształcenie nauczycieli. 
 

TEACHERS EDUCATION – A FEW REFLECTIONS 

 

Abstract 

The last quarter of a century is a time of significant transformations not only of socio-economic 
but also of changes in higher education. The observed effect of these changes is the recession in 
teacher education. In the coming years there may be a significant number of teachers leaving the 
education system and probably will not be replaced by new staff in the present system. 

Key words: higher education, teachers education.  
 

 

Uczelnie wyższe w czasach przemian 

Czas przemian, który nastał wraz z rokiem 1990 spowodował niemal całkowitą przebudowę 

społeczną, gospodarczą i ekonomiczną kraju. Zmianom nie oparło się również szkolnictwo 

wyższe. Za przełomowe należy uznać przede wszystkim stworzenie warunków prawnych 

(Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385)1 dla powoływania do życia uczelni niepublicznych. Pierw-

sze szkoły wyższe tego typu powstały już w roku 1991. Wraz z kolejnymi latami liczba 

uczelni niepublicznych przyrastała z roku na rok osiągając w roku akademickim 2015/2016 

                                                           

1 Szczegółowo o tym mówi Art. 15 Ustawy, w którym m.in. czytamy: „1. Uczelnię niepaństwową może 
założyć osoba fizyczna lub osoba prawna, zwana dalej „założycielem”, na podstawie pozwolenia udzielonego 
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Akredy-
tacyjnej”. Pozostałe kwestie związane z funkcjonowaniem uczelni niepublicznej ustawa omawia w kolejnych 
artykułach. 
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liczbę 2832. Dla porównania w tym samym okresie funkcjonowało w Polsce 132 uczelnie 

publiczne. Ogółem oferta edukacyjna na poziomie szkolnictwa wyższego pochodziła od 415 

uczelni wliczając w tę liczbę szkoły resortu obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych 

i administracji3. Dynamikę zmian od 1990 r. do 2016 r. w szkolnictwie publicznym i niepu-

blicznym pokazano na rys. 1. 

 

 

Rys. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne w latach 1990-20164 

 

Na pierwszy rzut oka rys. 1. może sugerować mocno zmienną liczbę uczelni wyższych 

publicznych. W liczbach rzeczywistych okazuje się, że ich liczba w rzeczywistości jest pra-

wie stała i waha się średnio w okolicach 110. Znacząco natomiast z roku na rok przyrastała 

liczba uczelni niepublicznych. 

Niepubliczne szkoły wyższe pokryły gęstą siecią obszar Polski. Dzisiaj spotykamy je 

w miejscowościach, o których jeszcze 25 lat temu nikt by nie przypuszczał, że mogą się stać 

siedzibami uczelni wyższych. W nowej rzeczywistości szkolnictwa wyższego, uczelnie pu-

bliczne utraciły swoją od dziesięcioleci ugruntowaną pozycję na kształcenie studentów. Natu-

ralną konsekwencją ograniczeniu uległo znaczenie ośrodków akademickich, takich jak: War-

szawa, w dalszej kolejności Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Lublin oraz Gdańsk i Katowi-

ce. W szczegółach struktura szkolnictwa wyższego według typów uczelni w roku akademic-

kim 2015/2016 kształtowała się tak, jak pokazano to w zestawieniu tabelarycznym 1. 

Powołanie do życia uczelni wyższych w tak dużej liczbie z pewnością rozwiązało sporo 

problemów ale raczej natury politycznej, a nie edukacyjnej. W latach 90 zaczyna w wiek stu-

dencki wchodzić pokolenie wyżu demograficznego z lat 70., a następnie wczesnych lat 80. 
 

                                                           
2 Liczba uczelni niepublicznych zmalała w stosunku do lat 2010-2012, kiedy to w Polsce funkcjonowało 

328 tego typu uczelni, zob.: J. Górniak, Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., Część III, Diagnoza 

szkolnictwa wyższego, Warszawa 2015. 
3 GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 roku, Warszawa 2016. 
4 Ibidem. 
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Tab. 1. Uczelnie wyższe według typów w roku akademickim 2015/2016  

Lp. Rodzaj uczelni Ogółem 
Uczelnie 

Publiczne Niepubliczne 

1 Uniwersytety 19 18 15 
2 Techniczne 23 18 5 
3 Ekonomiczne 67 5 62 
4 Pedagogiczne 14 5 9 
5 Rolnicze/przyrodnicze 7 6 1 
6 Medyczne 9 9 0 
7 Morskie 2 2 0 
8 Artystyczne 22 22 0 
9 Teologiczne 15 1 14 

10 
Resortu Obrony Narodowej, Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 

7 7 0 

11 AWF 6 6 0 
12 pozostałe  224 33 191 

RAZEM: 415 132 283 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS i POLON. 
 

Od początku lat dziewięćdziesiątych zaczyna również gwałtownie wzrastać stopa bezro-

bocia w Polsce. W grudniu 1991 roku wynosiła ona 12,2%, by na koniec roku 2002 osiągnąć 

najwyższy wskaźnik 20,0%, który utrzymał się przez cały kolejny 2003 rok6. Przy braku per-

spektyw zatrudnienia dla młodzieży, przekierowanie jej na studia wyższe prawdopodobnie 

pozwoliło uniknąć niepokojów społecznych w na nowo budowanej tożsamości narodowej – 

rys. 2. „Lata 90 ubiegłego wieku przyniosły w Polsce największy w historii rozwój szkolnic-

twa wyższego. Z 400 tys. osób w 1990 roku liczba studentów sięgnęła w 2005 roku prawie 

dwóch milionów. (…) W roku akademickim 2010/2011 studia w Polsce były w czasie naj-

większego rozkwitu. Na uczelniach kształciło się 1,8 mln młodych ludzi, co oznaczało 40,8 

proc. wszystkich osób w wieku 19-24 lata (20 lat wcześniej było ich tylko 9,8 proc.). Pik był 

równocześnie początkiem spadku – rok później wskaźnik skolaryzacji netto wyniósł 40,6 

proc., a dwa lata później – 40,2 proc. W roku akademickim 2013/2014 – już 38,6 proc. 

W liczbach bezwzględnych oznaczało to 1,55 mln studentów. W roku akademickim 

2014/2015 kandydatów na studia było już tylko 1,47 mln. (…) Najpóźniej w 2017 roku liczba 

maturzystów zrówna się z liczbą miejsc na pierwszym roku kierunków dziennych”7. To samo 

źródło na podstawie szacunków Konfederacji Lewiatan podaje, że do 2025 r. przetrwa ok. 50 

najlepszych niepublicznych uczelni.  

 

                                                           
5 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce, zdobyła status 

uniwersytetu – od 1 czerwca 2015 r. O status uniwersytetu mogą ubiegać się szkoły wyższe, które mają sześć 
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w przynajmniej czterech dyscyplinach. W przypadku Uni-
wersytetu SWPS są to psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo i literaturoznawstwo, [źródło: Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. 

6 GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-
latach-1990-2017,4,1.html 

7http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/876045,ranking-perspektyw-2015-krajobraz-na-
polskich-uczelniach-po-nizu.html 
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Rys. 2. Urodzenia i stopa bezrobocia wg danych GUS w latach 2000-2014 

 

Przełom wieków to czas, w którym kończy się okres kształcenia elitarnego, a rozpoczyna 

się okres kształcenia masowego. Reforma szkolnictwa z przełomu 1999/2000 w praktyce zno-

si w znacznej większości uczelni konieczność przystępowania kandydatów na studia do eg-

zaminów wstępnych. Przepustką na studia jest teraz świadectwo dojrzałości oceniane ze-

wnętrznie na podstawie jednolitych kryteriów obowiązujących w skali całego kraju i w nie-

których uczelniach dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna. Nowa przestrzeń edukacyjna na po-

ziomie wyższym zrodziła tym samym nowe wyzwania i problemy w samym szkolnictwie 

wyższym. Odwróceniu uległy dotychczasowe trendy, teraz uczelnie zaczęły zabiegać o kan-

dydatów na studia, a nie odwrotnie. Powód jest banalny i powszechnie znany – to sposób fi-

nansowania uczelni, który dotyka uczelnie zarówno te publiczne jak i niepubliczne, chociaż te 

ostatnie w nieco większym stopniu.  

Analizując wspomniane trendy z zewnątrz systemu edukacji, powszechny dostęp do 

kształcenia na poziomie wyższym jest godny pochwały. Należałoby się cieszyć z tego, że tak 

wielu młodych ludzi chce podejmować trud dalszego kształcenia, zdobywać wiedzę i posze-

rzać własne horyzonty te intelektualne i kulturowo-społeczne. Taki sposób podejścia do edu-

kacji na poziomie wyższym sprawia, że wszyscy otrzymują równe szanse na zdobycie okre-

ślonej przez kierunek studiów wiedzy i nabycie stosownych kompetencji, a być może również 

osiągnięcie sukcesu zawodowego. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że nie mają tu 

znaczenia osiągnięcia lub ich brak na poprzedzających studia etapach kształcenia. Znane są 

z kart historii wybitne postacie, którym uczenie się w zinstytucjonalizowanych formach „nie 

służyło”. Wymieńmy tu chociażby tylko T.A. Edisona i S. Banacha. „Dodatkowo zdobywane 

wykształcenie ma poza tym szersze, pozytywne oddziaływanie na poziom cywilizacyjny spo-

łeczeństwa i ogólne warunki gospodarcze. Dążenie do uzyskania wyższego wykształcenia 

wynika z chęci zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu na rynku pracy. Jak dotąd jest to 

strategia, która uzyskuje potwierdzenie empiryczne: osoby z wyższym wykształceniem były 

w minionych latach w najmniejszym stopniu dotknięte bezrobociem i ciągle tak jest, ale doty-
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czy to przede wszystkim osób dysponujących już sporym doświadczeniem zawodowym”8.  

Studiowanie daje możliwości „kształtowania i rozwijania takiej wiedzy i takich umiejętności, 

za pomocą których umysł może się kształtować w toku całożyciowego uczenia się; to kształ-

towanie takiej wiedzy i takich umiejętności, za pomocą których będzie mógł przyswajać, 

przetwarzać i wytwarzać nową wiedzę i nowe umiejętności9 - konstatuje W. Kojs. Natomiast 

zdaniem J. Szymańskiego wynikają z tego dla szkolnictwa wyższego zadania, które określa 

jako powinność kształcenia „ludzi twórczych, posiadających predyspozycje w zakresie pro-

wadzenia analizy zastanych sytuacji, potrafiących samodzielnie podejmować odpowiedzialne 

decyzje modyfikacyjne przewidujące wszelkie zależności oraz skutki ogólnospołeczne. Żaden 

najpełniejszy nawet zasób wiedzy zawodowej nie jest w stanie uwzględnić przyszłych zadań 

ani sprostać ich złożoności. Wobec tego należy wyposażyć absolwentów w taką strukturę 

wiedzy i umiejętności, aby na ich podstawie nauczyli się korzystać z ogólnodostępnych źró-

deł narastających informacji, potrafili je poprawnie przetwarzać i podejmować decyzje prze-

widujące działania z pozycji interdyscyplinarnych”10.  

Z drugiej strony podejmując analizę z wewnętrznej perspektywy systemu edukacji, mu-

simy dojść do nie tak już optymistycznych konkluzji. Współczesny student nie rozumie 

w ogóle idei studiowania. Wkraczając w mury uczelni dalej chce się uczyć a nie studiować. 

Istotę problemu doskonale opisuje wypowiedź R. Borowicza: „Sięganie do coraz to głębszych 

pokładów młodzieży, o niższych kompetencjach czy predyspozycjach do studiowania (jak-

kolwiek są one rozumiane: inteligencja, uzdolnienia, zainteresowania itd.) z powodu uczynie-

nia studiów tak masowymi prowadzić musi wprost do inflacji wykształcenia wyższego: im 

więcej osób posiada dane dobro, tym staje się ono mniej cenne”11.  Z perspektywy społecznej 

wartość dyplomu nie jest wysoka, szczególnie wśród najbardziej zainteresowanej grupy spo-

łecznej tj. osób w wieku „25-34 lata (51%), a więc osób znajdujących się często na początku 

kariery zawodowej. Pod tym względem wyróżniają się też badani posiadający wyższe wy-

kształcenie (51% spośród nich twierdzi, że dyplom wyżej uczelni ma dziś małą wartość na 

rynku pracy) oraz specjaliści i kadra kierownicza (59%)”12.  

Fakty te niestety wydają się potwierdzać również badania własne przeprowadzone na 

grupie 227 studentach UR. Zaledwie 15% badanych jest przekonanych o właściwym wyborze 

kierunku studiów13. Jakie zatem idee przyświecają pozostałym 85% badanych pozostanie już 

ich tajemnicą. Możemy wnioskować jedynie tylko tyle, że kierunek studiów nie ma większe-

go znaczenia. Ważne jest jedynie uzyskanie dyplomu uczelni wyższej. Dziś dyplom nie po-

                                                           
8 J. Górniak, Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., Część III, Diagnoza szkolnictwa wyższe-

go, Warszawa 2015. 
9 W. Kojs, Uczenie się i kształcenie ogólne w szkole wyższej – wybrane zagadnienia, [w:] A. Kamińska, 

W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra. Wyzwania współczesności i przyszłości, Oficyna Wydawni-
cza Humanitas, Sosnowiec 2012. 

10 J. Szymański, Cywilizacyjna następstwa postępu technicznego, Poznań 1989. 
11 R. Borowicz, Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce – trzy wymiary temporalne, [w:] W. Szu-

lakiewicz (red.), Świat idei edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008. 
12 por. CBOS, Czy warto się kształcić?, Komunikat z badań, Nr 62/2017. 
13 szerzej na ten temat [w:] A. Piecuch, Studiowanie jako wartość, [w:] W. Furmanek, A. Długosz (red.), 

Wartości w pedagogice. Młodzi Polacy wobec wartości, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 142-150. 
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twierdza już ani wyjątkowych zdolności ani wyjątkowych kwalifikacji. Opinię tę potwierdza-

ją również badania CBOS przeprowadzone w dniach 5-14 maja 2017 r. „Zdecydowana więk-

szość badanych (81%) uważa, że obecnie kształcenie na wyższych uczelniach jest w Polsce 

masowe, a studiować może każdy. Respondenci byli proszeni o wyrażenie swojej opinii za 

pomocą sześciostopniowej skali, na której 1 oznacza pełne przekonanie o elitarności kształce-

nia wyższego, a 6 zdecydowane określenie go jako masowe. Ponad połowa (53%) ankietowa-

nych wybrała skrajną odpowiedź – 6, co świadczy o zdecydowanym przekonaniu o masowo-

ści kształcenia na poziomie wyższym. Pogląd, że studia wyższe dostępne są jedynie dla naj-

zdolniejszych, wyraża jedynie co siódmy respondent (14%)”14.  

 Czy taka postawa może dziwić? Nie ma arbitralnej odpowiedzi na tak sformułowane py-

tanie. Fakty są takie. Pracodawcy chętniej spoglądają na kandydatów do pracy z wyższym 

wykształceniem. Skoro staje się on powszechny, to go po prostu oczekują – to po pierwsze, 

a po drugie większość absolwentów szkół wyższych znajduje zatrudnienie w branżach mają-

cych niewiele wspólnego z wykształceniem kierunkowym. Dodajmy do tego, że w minionych 

czasach kiedy dostęp do edukacji na poziomie wyższym był mocno ograniczony, zaledwie 

13% społeczeństwa zdobywało dyplom uczelni wyższej. Był to jednocześnie prestiż dla ab-

solwenta i jednocześnie potwierdzenie rzetelności jego kompetencji zawodowych. Dawał 

również perspektywę zatrudnienia zgodną z wykształceniem i szansę na szybki zwrot nakła-

dów poniesionych na wykształcenie.  
 

I matura i chęć szczera zrobią z ciebie inżyniera 

Zachwianie rozsądnych proporcji pomiędzy liczbą uczelni publicznych i niepublicznych przy 

wkraczającym na uczelnie niżu demograficznym, musiało doprowadzić do konfliktu intere-

sów pomiędzy tymi podmiotami. Czymś co mogło skłonić potencjalnych kandydatów do 

wstąpienia w mury tej, a nie innej uczelni jest atrakcyjność oferty edukacyjnej. Niemal 

wszystkie uczelnie znalazły na to sposób. Rozpoczęło się przekształcanie kierunków studiów 

licencjackich na studia inżynierskie i nie mam tu na myśli politechnik i uniwersytetów specja-

listycznych, w których od zawsze ukończenie studiów wiązało się z uzyskaniem także tytułu 

inżyniera. W takiej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej wspomniane przekształcenia po-

zwoliły wielu uczelniom utrzymać prowadzone kierunki studiów. Przekształcenia, o których 

mowa odbywały się zgodnie z literą prawa, a dodatkowo zbiegały się z prowadzoną przez 

media promocją kierunków ścisłych. Sposób rozwiązania problemów związanych z niżem 

demograficznym można by uznać za rozwiązany, gdyby nie fakt, że w ten właśnie sposób 

dokonano przeregulowania polegającego na zwróceniu się szkolnictwa wyższego w kierunku 

nauk ścisłych z jednoczesnym ograniczeniem kształcenia humanistycznego, tak jakbyśmy 

mieli żyć: „wyłącznie po to, żeby zarabiać, produkować i konsumować” – mówi prof. 

M. Nowak-Dziemianowicz15. Bez większego ryzyka można stwierdzić, że humanista także 
                                                           

14 CBOS, Czy warto się kształcić?, Komunikat z badań, Nr 62/2017. 
15 M. Nowak-Dziemianowicz, Stawiamy na inżynierów i będziemy żałować. Kształcimy wykonawców pole-

ceń, http://wyborcza.pl/1,76842,14429520,Stawiamy_na_inzynierow_i_bedziemy_zalowac__ 
Ksztalcimy.html?disableRedirects=true 
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humanizm rozumiany jest współcześnie w typowo leksykalny sposób, jako ktoś kto posiada 

wykształcenie humanistyczne16, gdy tymczasem „humanizm należy dziś ujmować w szero-

kich globalnych wymiarach i traktować je jako kategorię uniwersalną i ogólnoludzką, jako 

swoisty program działań każdego człowieka. W tak pojętej treści pojęcia humanizm mieszczą 

się różne wartości i idee, różne formy profesjonalnych sprawności i sposobów myślenia, ale 

wszystkie zawsze podporządkowane dobru człowieka, działaniom na rzecz rozwoju jego 

człowieczeństwa, gwarancjom jego istnienia i systematycznego całożyciowego rozwoju, dzia-

łaniom w zakresie poszukiwania podmiotowej przestrzeni aksometrycznej, w której wyrazi-

ście zaznaczone są godność, wolność, odpowiedzialność, a także prawda, dobro i umiłowanie 

piękna. Humanizm to program zorientowany na wartości, na życie godne człowieka jego 

człowieczeństwa; na takie działania, które będą prowadzić do tworzenia wspólnoty egzysten-

cjalnej, ale nie konsumpcyjnej”17. Zachowanie zrównoważonego wykształcenia w społeczeń-

stwie jest podstawą jego normalnego funkcjonowania. Przy tej okazji trzeba dostrzec również 

i inne aspekty owej ewolucji. Studenci chętnie wybierają te kierunki studiów, na których 

można uzyskać tytuł inżyniera. Nie są to jednak politechniki (bo odnotowywałyby one totalne 

oblężenie) ale pozostałe typy szkół. O powodach takich właśnie decyzji nie ma sensu dysku-

tować – znają je wszyscy. Bardzo mocno podnoszony w ostatnich kilku latach aspekt jakości 

kształcenia wydaje się być sprzeczny z usankcjonowanymi rozwiązaniami systemowymi. 

Masowość kształcenia to jedno, ale kluczową rolę odgrywa zaplecze naukowo-dydaktyczne 

uczelni i kadra dydaktyczna. Śmiem twierdzić, że większość uczelni kształcąca przyszłych 

inżynierów nie dysponuje odpowiednim zapleczem laboratoryjnym, które odpowiadałoby 

współczesnym potrzebom kształcenia uwzględniającym stan wyposażenia nowoczesnych 

zakładów przemysłowych. Czy można zatem postawić znak równości pomiędzy inżynierem 

opuszczającym politechnikę i uniwersytet – wydaje się być stwierdzeniem retorycznym. 

W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na oczekiwania pracodawców. W pewnym sensie 

stali się wymagającymi klientami uczelni wyższych i oczekują pracowników bardzo dobrze 

wykształconych, w pełni przygotowanych do świadczenia pracy na najwyższym poziomie, 

a dodatkowo posiadających jeszcze doświadczenie zawodowe. W jakim stopniu takim ocze-

kiwaniom można sprostać? Nie wydaje się to możliwe przy obecnej organizacji procesu stu-

diowania. Po pierwsze uczelnie wyższe, a w tym przede wszystkim uniwersytety, nie są szko-

łami zawodowymi ani przyzakładowymi – znanymi z poprzedniej epoki, aczkolwiek wów-

czas dobrze spełniającymi swoją rolę. Misją i zadaniem uniwersytetu jest przygotowanie stu-

dentów do szeroko rozumianej samodzielności. Dotyczy to wszystkich sfer życia, w tym 

umiejętności całożyciowego uczenia się, podnoszenia własnych kwalifikacji i kompetencji, 

zdobywania nowych doświadczeń nie wyłączając z tego oczekiwań rynku pracy. Z przekona-

niem twierdzę, że zmianie powinno ulec nastawienie pracodawcy z oczekującego i wymaga-

jącego klienta uczelni, na jej współpracownika partycypującego w przygotowaniu przyszłego 

                                                           
16 zob. M. Szymczak (red), Słownik języka polskiego, T. 1, PWN, Warszawa 1978. 
17 W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej, Wyd. UR, Rze-

szów 2013. 
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pracownika. Jeśli nie docenimy wkładu uniwersytetów w rozwój cywilizacyjny to faktycznie 

w niedalekiej przyszłości poszerzą one grono wyższych szkół zawodowych. 
 

Zamiast zakończenia 

Problemy, z którymi mamy do czynienia tu i teraz nie powinny być rozwiązywane w sposób 

doraźny. Edukacja ma to do siebie, że skutki dziś podejmowanych decyzji są odroczone 

w czasie i jest to perspektywa kilkuletnia a nawet kilkunastoletnia. Jak mówi Stanisław Brzo-

zowski „Przyszłości się nie poznaje, lecz ją tworzy”. Jaka więc ona będzie dla edukacji za lat 

kilka czy kilkanaście?  To pytanie pojawia się w kontekście kształcenia nauczycieli. Opisane 

w tym tekście tendencje muszą zmuszać do takich refleksji, bowiem większość szkół wyż-

szych odchodzi od programowego kształcenia młodych kadr nauczycielskich, zastępując je 

formą studiów podyplomowych lub kursów pedagogicznych. Jak w przypadku inżynierów 

i tu można zadać analogiczne pytanie. Czy pomiędzy nauczycielem przygotowywanym sys-

tematycznie przez pięć lat studiów do wykonywania tego zawodu można postawić znak rów-

ności a osobom przysposobionym w ramach kursu pedagogicznego? Odpowiedź jest oczywi-

sta, że tak nie jest. Chociaż uogólnianie w tym przypadku nie jest wskazane. Nie wątpię w to, 

że wśród takich osób znajdą się jednostki pedagogicznie utalentowane, które z pasją podejdą 

do zawodu. Niemniej jednak nie na takich filarach powinno budować się przyszłość eduka-

cyjną. Odwołując się do ostatnich opublikowanych statystyk związanych z zawodem nauczy-

ciela dostrzeżemy nie tak optymistyczną przyszłość. W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach 

pracowało 670 461 nauczycieli, którzy pracowali w różnych szkołach i odpowiadającym im 

poziomom edukacyjnym. Nie ten wskaźnik jest jednak najważniejszy w rozważanym kontek-

ście, ale daleko większe znaczenie ma struktura wiekowa nauczycieli. Aktualnie średnia wie-

ku nauczycielek wynosił 43,1 lat, a nauczycieli – 44,5 roku. Szczegółowo prezentuje to ze-

stawienie tabelaryczne 1, a graficznie rys. 3. 
 

Tab. 1. Nauczyciele według płci i wieku w roku szkolnym 2014/201518   

 

Lp. 
Wiek nauczy-

ciela 
Kobiety [%] Mężczyźni [%] Razem 

1 20-25 15 511 89,91 1 739 10,08 17 250 
2 26-30 55 371 83,62 10 844 16,38 66 215 
3 31-35 76 431 82,13 16 625 17,87 93 056 
4 36-40 84 431 81,37 19 337 18,63 103 768 
5 41-45 84 591 83,45 16 774 16,55 101 365 
6 46-50 95 749 84,30 17 826 15,70 113 575 
7 51-55 87 323 84,04 16 583 15,96 103 906 
8 56-60 40 188 78,85 10 779 21,15 50 967 
9 61-65 9 627 63,99 5 418 36,01 15 045 

10 66-70 2 286 55,42 1 839 55,58 4 125 
11 71-75 420 45,26 508 54,74 928 
12 76-80 93 41,89 129 58,11 222 
13 81-90 13 33,34 26 66,66 39 

RAZEM: 552 034 82,34 118 427 17,66 670 461 

                                                           
18 M. Rachubka, Raport. Nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015, ORE, Warszawa 2015. 
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Rys. 3. Nauczyciele według płci i wieku w roku szkolnym 2014/201519 

 

Bezpośrednio z prezentowanego wykresu (rys. 3) wynika, że najliczniejszą grupę nauczycieli 

stanowią ci w przedziale wieku 46-55 lat. W świetle obowiązujących na dzień dzisiejszy 

przepisów prawnych (Karta nauczyciela, Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r., o zmianie ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw), 

nauczyciel po 30 latach pracy z czego (używając nauczycielskiego żargonu) 20 lat przepra-

cowane „pod tablicą” i osiągnięcie wieku 55 lat uprawnia do przejścia na wcześniejszą eme-

ryturę. Zakładając wariant pesymistyczny (wszyscy skorzystają z przysługującego im prawa) 

w ciągu najbliższych pięciu lat z systemu edukacji w liczbach bezwzględnych ubędzie 

217 481 nauczycieli – z omawianej grupy wiekowej. Do tej liczby należy dodać jeszcze oso-

by z przedziału wiekowego 56-90 lat. Wówczas może się okazać, że ponad 40% nauczycieli 

odejdzie z zawodu. To oczywiste, że te grupy wiekowe zostaną zastąpione kolejnymi (rys. 3). 

Warto jednak zwrócić uwagę, że są one mniej liczne, a im bardziej na wykresie przesuwamy 

się w kierunku młodszych grup nauczycieli tym bardziej te dysproporcje są widoczne. Naj-

większy niepokój powinna budzić grupa wiekowa najmłodszych nauczycieli (20-25) lat – jest 

ich ponad 6 razy mniej niż w grupie najbardziej licznej w wieku 46-50 lat. Skutkiem tych 

dysproporcji będzie luka pokoleniowa. Nie będzie więc prostego zastępowania pokoleń nau-

czycieli. Wszyscy chyba mamy nadzieję, że powoli zaczynamy odbijać się od dna niżu demo-

graficznego. Jak wobec tego będzie wyglądało nauczanie w szkołach? Czy powrócimy do 

znanych z przeszłości form organizacyjnych, jeden nauczyciel i czterdziestu uczniów w kla-

sie?  

                                                           
19 Ibidem. 
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Analizując specjalności nauczycielskie dostępne na uczelniach wyższych, możemy być 

spokojni o najniższy szczebel edukacji, bowiem wychowanie przedszkolne z nauczaniem po-

czątkowym jest jedną z najstabilniejszych specjalności oferowanych przez niemal wszystkie 

uczelnie posiadające kierunki pedagogiczne. Również dobrze mają się specjalności nauczy-

cielskie na filologiach. Tego niestety nie można powiedzieć o specjalnościach dotyczących 

przedmiotów ogólnokształcących – i tu w stosunkowo niedalekiej przyszłości mogą wystąpić 

problemy. Prawdą jest, że w minionych latach spora część absolwentów ze specjalnościami 

nauczycielskimi opuszczająca uczelnie wyższe nie znajdowała zatrudnienia w sektorze edu-

kacyjnym. Z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, że do tej pory znalazła już swoje 

miejsce na rynku pracy. Istnieje oczywiście jakaś szansa na to, że w przyszłości niewielka ich 

część zechce wrócić do wyuczonego zawodu, ale czy będzie to wystarczające?      
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