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Współczesne wyzwania dla systemu edukacji 

Zadania oświatowe wykonują w Polsce zobowiązane do tego, głównie na 
podstawie zasad pomocniczości i decentralizacji, organy władzy 
publicznej, tj. administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz 
podmioty niepubliczne, którym zostały one w różnych formach przekazane. 
 
 
 
 

Tabela 1. Podział kompetencji w polskim systemie oświaty. 
 Państwo Samorząd 
Zarządzanie placówkami oświatowymi  X 
Zatrudnianie nauczycieli  X 
Zmiany w sieci szkolnej  X 
Ustalanie wynagrodzeń nauczycieli X X 
Finansowanie szkół X X 
System egzaminacyjny X  
Podstawa programowa i ramowy plan nauczania X  
Nadzór pedagogiczny 
(ewolucja wewnętrzna i zewnętrzna) 

X  

Wymogi odnośnie kwalifikacji i czasu pracy 
nauczycieli 

X  

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, op. cit. 

Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań oświatowych 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji 

Poszukując odpowiedzi na pytanie o główne czynniki determinujące warunki  
funkcjonowania i finansowania oświaty należy wymienić przede wszystkim:  
•  regulacje prawne i ich zmiany, 
•  procesy demograficzne.  
 
Czynniki te są jednocześnie źródłem niestabilności warunków funkcjonowania  
systemu oświaty oraz stanowią podstawowe wyzwania dla systemu oświaty. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji 

1989 2015 2017 

Prawo 6-latków do przygotowania 
przedszkolnego 

Obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego dla dzieci 5-letnich 

Obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego dla dzieci 6-letnich 

Obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich Obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich Obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich 

8-letnia szkoła podstawowa, szkoły 
ponadpodstawowe 

6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie 
gimnazja, 3 (4)-letnie szkoły 

ponadgimnazjalne 
8-letnia szkoła podstawowa, szkoły 

ponadpodstawowe[1] 

Jednolite obowiązujące programy nauczania i 
podręczniki 

Obowiązująca podstawa programowa i 
wielość programów, w tym własnych, 

oraz wielość podręczników do wyboru; 
ramowe plany nauczania określają 
minimalną liczbę godzin na danym 

etapie edukacyjnym 

Obowiązujące różne podstawy programowe oraz 
ramowe plany nauczania w zależności od 

etapu edukacyjnego, 
ramowe plany nauczania określają 

tygodniowy wymiar godzin z danego 
przedmiotu 

Jeden organ prowadzący szkoły i sprawujący 
nadzór pedagogiczny 

Rozdział funkcji nadzoru pedagogicznego od 
funkcji organu prowadzącego, nowy 

nadzór pedagogiczny 

Rozdział funkcji nadzoru pedagogicznego od 
funkcji organu prowadzącego, ponowne 

wzmocnienie roli nadzoru 
pedagogicznego 

System egzaminów wewnętrznych w 
szkołach ponadpodstawowych System egzaminów zewnętrznych System egzaminów zewnętrznych 

Brak systemu finansowania zadań 
oświatowych 

System subwencji oświatowej dla 
samorządów i dotacji dla szkolnictwa 

niepublicznego 

System subwencji oświatowej dla samorządów i 
dotacji dla szkolnictwa niepublicznego 

Nieliczne szkoły niepubliczne Bogata oferta szkolnictwa niepublicznego Bogata oferta szkolnictwa niepublicznego 

Szkoła państwowa Szkoła samorządowa Szkoła samorządowa 

 

 

[1] Struktura szkolnictwa w zakresie szkół ponadpodstawowych będzie obejmowała: liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia, szkołę specjalną 
przysposabiającą do pracy, branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną. 

Tabela 2. Bilans zmian w systemie oświaty w Polsce w latach 1989 –2017 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji 

•  zmiany systemu oświaty w Polsce dokonujące się na przestrzeni wielu lat wymuszały 
dokonywanie istotnych zmian w przepisach prawnych - dwa kluczowe dla 
funkcjonowania systemu oświaty akty prawne, tj. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty [Ustawa z dnia 7 września 1991] i ustawa – Karta Nauczyciela 
[Ustawa z dnia 26 stycznia 1982], były zmieniane kilkadziesiąt razy; 

 
•  w przypadku pierwszego z nich zmian tych było ponad 150 (w tym 4x tekst jednolity), 

a druga z ustaw zmieniana była 90 razy (w tym 5x tekst jednolity);  
 
•  tylko w latach 2000–2005, a zatem w latach wdrażania reformy systemowej, ustawę – 

Kartę Nauczyciela zmieniano ponad 20 razy. Wyjątkową sytuacją stał się przypadek, 
w którym ustawę tę zmieniano codziennie, jak np. w dniu 23 i 24 sierpnia 2001 r., przy 
czym kolejna ustawa zmieniała niektóre rozstrzygnięcia przyjęte dzień wcześniej; 

  
•  Zmiany wprowadzane w systemie edukacji wynikały zarówno z nowelizacji tych 

dwóch aktów prawnych, jak i licznych zmian w innych ustawach, które bezpośrednio 
skutkowały zmianami w omawianych aktach prawnych.  



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji 

Reforma systemu oświaty – 1 września 2017 r.  
 

•  Nowa ustawa – Prawo oświatowe [Ustawa z 14 grudnia 2016] obejmuje 
swoim zakresem przedmiotowym część materii regulowanej 
dotychczas przez ustawę o systemie oświaty i stanowi podstawę do 
wprowadzania dwóch odrębnych ustaw dotyczących finansowania 
oświaty oraz sposobu oceniania osiągnięć uczniów, w tym systemu 
ich egzaminowania.  

•  Ustawa ta wraz z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe [Ustawa z 14 grudnia 2016] (nowelizującą m.in. ustawę z 7 
września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawę z 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela) oznacza zasadnicze zmiany w organizacji oświaty 
w Polsce.  

•  Najważniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego stanu prawnego są 
rozwiązania dotyczące nowego ustroju szkolnego oraz związane z tym 
modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.  



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji 
- reforma systemu oświaty od 1 września 2017 r. 

Wprowadzono także zmiany systemowe w wybranych obszarach oświaty, wzmacniające i 
uzupełniające zmiany ustroju szkolnego. W ramach nowych rozwiązań przewidziano m.in.: 

•  wydłużenie nauki w szkole podstawowej do ośmiu lat i likwidację gimnazjów, 
 
•  zmiany w szkolnictwie zawodowym poprzez wprowadzenie nowych typów szkół 

ponadpodstawowych prowadzących kształcenie w zawodach oraz wprowadzenie nowych 
poziomów wykształcenia (zasadniczego branżowego oraz średniego branżowego), 

 
•  ograniczenie w przekazywaniu przez JST szkół do prowadzenia osobie prawnej niebędącej JST 

oraz osobie fizycznej (brak możliwości przekazania ostatniej szkoły prowadzonej przez daną JST), 
 
•  zmiany w organizacji nadzoru pedagogicznego i wzmocnienie jego pozycji w zakresie dotyczącym 

poleceń wydawanych dyrektorom szkół i placówek oraz organom prowadzącym w sprawie 
usunięcia uchybień polegających na prowadzeniu działalności niezgodnej z prawem, 

•  zmiany w zakresie rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 
oraz publicznych szkół i placówek, 

 
•  przeniesienie na poziom ustawy – Prawo oświatowe regulacji, które dotychczas znajdowały się w 

rozporządzeniu w sprawie Ramowych statutów przedszkoli i szkół publicznych m.in. dotyczących: 
treści, które szkoła musi uregulować w swoim statucie, organizacji pracy świetlicy, jak również 
tworzenia stanowisk kierowniczych w szkołach. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji 
- reforma systemu oświaty 2017 r. 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych wprowadza m.in.: 
 
•  Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych - w zakresie: dotacji 
przedszkolnej, dotacji podręcznikowej, dotowania z budżetów samorządów 
placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, 
finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 
 
•  Zmiany dotyczące nauczycieli – w zakresie: awansu zawodowego i 
oceny pracy nauczycieli, czasu pracy nauczycieli, urlopu wypoczynkowego 
i urlopu dla poratowania zdrowia, uprawnień związanych z rodzicielstwem, 
zatrudnienia, wynagrodzenia   



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji 

Zasadniczym problemem budowania systemu oświaty w Polsce jest 
brak kontynuacji, rozumianej jako całość będąca połączeniem 
różnorodnych idei, środków realizacji oraz narzędzi pomiaru, opartych na 
zobiektywizowanych przesłankach i umocowanych w stosownej 
perspektywie czasowej.  
 
Niezależnie od dokonywanych zmian w systemie prawnym regulującym 
funkcjonowanie oświaty, jednocześnie obserwowano zmiany będące 
efektem procesów demograficznych. Przede wszystkim związane one 
były z systematycznie zmniejszającą się liczbą uczniów zasadniczo 
na wszystkich poziomach kształcenia, a co za tym idzie zmianami w 
strukturze szkół. W najmniejszym stopniu dotyczyły one poziomu 
zatrudnienia nauczycieli. Od 2025 roku zmniejszało się będzie 
zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo-edukacyjne oraz edukacyjne na 
wszystkich szczeblach kształcenia obowiązkowego. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji 

n  Analiza tendencji i trendów, jakie miały miejsce w latach 2006-2012 pozwala 
stwierdzić, że niezależnie od ewolucji podstaw prawnych tego systemu, 
istotnym zagadnieniem są zmiany będące rezultatem zachodzących 
procesów demograficznych. Chodzi tu przede wszystkim o skutki nie tylko w 
postaci spadku liczby dzieci, ale także starzenia się społeczeństwa.  

n  Na każdym etapie kształcenia widoczny był silny trend spadkowy – liczba 
uczniów w szkołach podstawowych od 2006 r. spadła o blisko 15%, a w 
stosunku do roku 2000 o ponad 33%, w gimnazjach na przestrzeni 7 lat 
odnotowano spadek sięgający 25%.  

n  Szkoły podstawowe i gimnazja w Polsce prowadzone są głównie przez gminy. 
Jednak obserwuje się powolny proces zwiększania się udziału szkół 
prowadzonych przez inne organy. W roku szkolnym 2007/08 gminy 
prowadziły 94,1% szkół podstawowych, a w roku 2012/13 – już tylko 89,8% 
szkół. Zmiany te wynikają z zamykania szkół podstawowych przez gminy oraz 
przekazywania ich innym organom prowadzącym (głównie stowarzyszeniom). W 
latach 2007-2012 zostało zamkniętych 954 szkół podstawowych. Były to 
przede wszystkim decyzje gmin (90% likwidacji).  

n  Podobne zmiany miały miejsce w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, gdzie 
spadek ten wyniósł ponad 20%.  



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Niestabilności warunków funkcjonowania oświaty 

Wykres 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2000-2012 (w tys.) 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS oraz roczniki statystyczne Oświata i wychowanie w roku szkolnym od 2006/2007 do 2012/2013. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Niestabilności warunków funkcjonowania oświaty 

Wykres 2. Liczba uczniów przypadająca na 1 szkołę w latach 2000-2012 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS oraz roczników statystycznych Oświata i wychowanie w roku szkolnym od 
2006/2007 do 2012/2013. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Niestabilności warunków funkcjonowania oświaty 

Wykres 3. Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych według ich typów w latach 
2006-2012 (w tys.) 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS oraz roczników statystycznych Oświata i 
wychowanie w roku szkolnym od 2006/2007 do 2012/2013. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Niestabilności warunków funkcjonowania oświaty 

Wykres 4. Liczba nauczycieli wykazanych we wszystkich szkołach i placówkach 
oświatowych w latach 2006-2012 według stopnia awansu zawodowego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, http://www.cie.men.gov.pl/
index.php/dane-statystyczne/142.html 



Współczesne wyzwania systemu oświaty 

n  Struktura ludności Polski w 2035 roku będzie istotnie różnić się od 
obecnej. Jak pokazuje prognoza, w perspektywie kolejnych lat spadać 
będzie liczba osób w najmłodszych grupach wieku, a rosnąć – wśród osób 
starszych.  

 
n  W 2035 r. zgodnie z prognozą GUS, liczba dzieci w wieku 0–2 oraz 3–5 lat 

spadnie o ponad jedną trzecią, w wieku 6–8 lat o blisko jedną piątą, a w 
grupie 9–14 lat o około 10% (w stosunku do 2012 r.). W latach 2014-2016 
widoczny był czasowy wzrost liczby dzieci i młodzieży rozpoczynających 
edukację, wynikający z odnotowywanego w ostatnim okresie wzrostu liczby 
urodzeń. 

 
n  Od 2025 roku zmniejszało się będzie zapotrzebowanie na usługi 

opiekuńczo-edukacyjne oraz edukacyjne na wszystkich szczeblach 
kształcenia obowiązkowego. Spadek liczby urodzeń w konsekwencji 
przyniesie do 2035 roku spadki w populacjach dzieci w wieku przedszkolnym o 
około 34% w stosunku do stanu z 2012 r. oraz o 15–16% dzieci w wieku od 6 do 
12 lat, a więc tych uczęszczających do szkół podstawowych.  



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Dochody i wydatki oświatowe JST 

n  Finansowanie zadań oświatowych prowadzonych przez samorządy jako 
zadania własne odbywa się z dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego. Nie zmienia to faktu, że budżety samorządów lokalnych 
są w tym zakresie nadal uzależnione od zasilania ze źródeł 
zewnętrznych, głównie z budżetu państwa. 
 
n  Udział części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji w wydatkach JST 
waha się w przedziale 62–75%, z wyjątkiem powiatów, gdzie jest on  
znacznie wyższy i wynosił około 90%.  
 
n  W szczególności sposób kalkulowania wynagrodzeń całkowitych 
nauczycieli, a także ograniczenia nakładane na samorządy  
w dziedzinie ustalania wysokości wynagrodzeń, nie sprzyjają ani 
sprawiedliwości, ani efektywności wydatkowania środków.  



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego 

Tabela 1. Wydatki poszczególnych JST ogółem i na oświatę w latach 2006-2012 (w tys. zł) 

 
Rok Wyszczególnienie Gminy Powiaty Miasta na prawach 

powiatu Województwa 

2006 
Wydatki ogółem JST 53 179 646 15 593 030 38 751 693 10 028 071 
Wydatki ogółem poniesione w dziale 801 i 805 20 176 092 6 423 483 13 413 924 984 839 
Udział na oświatę w wydatkach ogółem (w %) 37,94 41,19 34,62 9,82 

2007 
Wydatki ogółem JST 56 074 124 16 069 643 45 877 113 11 092 206 
Wydatki ogółem poniesione w dziale 801 i 805 21 554 808 6 603 667 14 337 123 914 140 
Udział na oświatę w wydatkach ogółem (w %) 38,44 41,09 31,25 8,24 

2008 
Wydatki ogółem JST 62 892 650 18 114 865 51 172 389 13 002 732 
Wydatki ogółem poniesione w dziale 801 i 805 23 500 635 7 014 583 15 906 502 884 380 
Udział na oświatę w wydatkach ogółem (w %) 37,37 38,72 31,08 6,80 

2009 
Wydatki ogółem JST 70 002 631 21 155 788 56 201 086 20 468 690 
Wydatki ogółem poniesione w dziale 801 i 805 25 334 934 7 699 188 17 056 107 1 295 602 
Udział na oświatę w wydatkach ogółem (w %) 36,19 36,39 30,35 6,33 

2010 
Wydatki ogółem JST 79 740 609 23 826 369 58 954 148 15 245 027 
Wydatki ogółem poniesione w dziale 801 i 805 27 468 504 8 199 859 17 966 740 974 897 
Udział na oświatę w wydatkach ogółem (w %) 34,45 34,42 30,48 6,39 

2011 
Wydatki ogółem JST 79 686 866 24 058 772 61 510 475 16 338 629 
Wydatki ogółem poniesione w dziale 801 i 805 28 742 171 8 634 409 18 916 766 1 035 596 
Udział na oświatę w wydatkach ogółem (w %) 36,07 35,89 30,75 6,34 

2012 
Wydatki ogółem JST 78 491 420 22 476 524 63 730 815 15 760 513 
Wydatki ogółem poniesione w dziale 801 i 805 30 128 960 8 779 994 20 099 470 1 112 531 
Udział na oświatę w wydatkach ogółem (w %) 38,39 39,06 31,54 7,06 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006-2012, Ministerstwo 
Finansów. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego 

Wykres 6. Udział wydatków oświatowych w wydatkach JST ogółem na tle wydatków oświatowych w latach 
2006-2012 (w tys. zł) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006-2012, Ministerstwo Finansów. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego 

Wykres 7. Wydatki poszczególnych rodzajów gmin na oświatę w latach 2006-2012 (w tys. zł) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb28s z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006-2012, Ministerstwo 
Finansów. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego 

Wykres 5. Struktura wydatków oświatowych JST ogółem w latach 2006-2012 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu za lata 2006-2012, Ministerstwo Finansów. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Wydatki oświatowe na wynagrodzenia 

Tabela 2. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli z różnym stopniem awansu 
zawodowego jakie muszą osiągnąć nauczyciele na dzień 31 grudnia w latach 2009-2012 

 
Poziom awansu 

zawodowego 
nauczyciela 

Wysokość 
wynagrodzenia (jako 
% kwoty bazowej*) 

Wysokość wynagrodzenia (w PLN) 

2009* 2010** 2011*** 2012**** 

Stażysta 100 2 287,00 2 447,00 2 618,10 2 717,59 

Kontraktowy 111 2 538,00 2 716,00 2 906,09 3 016,52 

Mianowany 144 3 293,00 3 523,00 3 770,06 3 913,33 

Dyplomowany 184 4 208,00 4 502,00 4 817,30 5 000,37 
* od 1 stycznia 2009 r. – 2 177,86 zł, od 1 września 2009 r. – 2 286,75 zł 
** od 1 stycznia 2010 r. - 2 286,75 zł, od 1 września 2010 r. - 2 446,82 zł  
*** od dnia 1 stycznia 2011 r. – 2 446,82 zł, od dnia 1 września 2011 r. – 2 618,10 zł 
**** od dnia 1 stycznia 2012 r. – 2 618,10 zł, od dnia 1 września 2012 r. – 2 717,59 zł. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. 1982, Nr 3, poz. 19 z późn. zm. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Wydatki oświatowe na wynagrodzenia 

Tabela 3. Wysokość dodatku uzupełniającego wypłaconego przez JST w latach 
2009-2012 

 
Rok 

Wysokość wypłat Udział w całości wydatków na wynagrodzenia 

2009 250 mln zł 1,1% 

2010 249 mln zł 1,0% 

2011 244 mln zł 0,9% 

2012 225 mln zł 0,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej pochodzących z systemu informacji oświatowej. 

Tabela 4. Średnia wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego w zależności od stopnia awansu 
zawodowego w 2012 r. 

 
Rok Stopień awansu zawodowego Średnia wysokość jednorazowego dodatku 

uzupełniającego 

2009 Stażysta 467 zł 

2010 Kontraktowy 71 zł 

2011 Mianowany 401 zł 

2012 Dyplomowany 507 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej pochodzących z systemu informacji oświatowej. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Wydatki oświatowe na wynagrodzenia 

Tabela 5. Minimalne wynagrodzenia zasadnicze brutto nauczycieli z tytułem zawodowym 
magistra i przygotowaniem pedagogicznym* w latach 2006-2012 (w zł) 

 
Rok 

Stopień awansu zawodowego 
Stażysta kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

2006 1 160 1 375 1 742 2 090 
2007 1 218 1 444 1 829 2 195 
2008 1 418 1 644 2 014 2 380 
2009 1 906 1 962 2 227 2 616 
2010 2 039 2 099 2 383 2 799 
2011 2 182 2 246 2 550 2 995 
2012 2 265 2 331 2 647 3 109 

*poziom wynagrodzenia minimalnego w tej grupie nauczycieli jest najwyższy, niższe wynagrodzenie minimalne przysługuje na przykład nauczycielom z 
tytułem licencjata lub inżyniera lub z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. 2005, Nr 22, poz. 181 z późn. zm. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Wydatki oświatowe na wynagrodzenia 

Wykres 6. Dynamika zmian minimalnych wynagrodzeń miesięcznych nauczycieli na różnych 
stopniach awansu zawodowego w latach 2006-2012 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. 1982, Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.  



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Dochody i wydatki oświatowe JST 

n  Wynagrodzenia z pochodnymi to wydatki absorbujące największą pulę środków 
przeznaczanych w JST na oświatę (około 70% całości wydatków), i stale rosną (w 
okresie 7 lat o ponad 50%). 
 
n  Wzrost wydatków samorządowych na wynagrodzenia nauczycieli jest 
spowodowany przede wszystkim podwyżkami kwoty bazowej i minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego.  
 
n  Głównymi narzędziami, za pomocą których samorządy mogą wpływać na 
wynagrodzenia nauczycielskie są miesięczne dodatki do wynagrodzeń (przede 
wszystkim dodatek funkcyjny i motywacyjny), a także godziny ponadwymiarowe. 
 
n  Wykorzystanie godzin ponadwymiarowych w zarządzaniu oświatą przez 
samorządy terytorialne ma istotne znaczenie z punktu widzenia zarządzania 
poziomem średnich wynagrodzeń.  
 
n  Samorządy w określonych sytuacjach zobligowane są do wypłacania 
dodatków uzupełniających. Jest to rozwiązanie nieefektywne, i oznacza płacenie 
nauczycielom bez wymagania od nich dodatkowych godzin lekcyjnych, czy też 
dostarczania im motywacji do lepszej pracy. 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Subwencja oświatowa 

n  Najważniejszym instrumentem finansowania polskiej oświaty jest 
algorytm podziału części subwencji oświatowej między jednostki 
samorządu terytorialnego (JST).  

n  W wyniku złożonej ewolucji od 2000 roku algorytm stał się dość 
skomplikowanym systemem wag, stosowanych w różny sposób do 
różnych grup uczniów i wzajemnie na siebie wpływających.  

n  Nieczytelność algorytmu i złożony wpływ poszczególnych wag na 
podział subwencji oświatowej utrudnia merytoryczne dyskusje nad jego 
obecnym kształtem i możliwymi drogami jego poprawienia i 
upraszczania. Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego jest ustalany corocznie w 
postaci określonego wzoru matematycznego.  



Tabela 6. Tempo wzrostu subwencji oświatowej i finansowego standardu A w latach 2000-2017 

* z uwzględnieniem zwiększenia liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o 
4,7 % (faktyczna liczba uczniów na 30.09.2011 r. wynosiła 5.392 tys.) - spadek o 89 tys., tj. o 1,6% 
** z uwzględnieniem zwiększenia liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o 
2,9 % (faktyczna liczba uczniów na 30.09.2012 r. wynosiła 5.253 tys.) - spadek o 139 tys., tj. o 2,5% 
*** z uwzględnieniem zwiększenia liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o 
3,1 % (faktyczna liczba uczniów na 10.09.2013 r. wynosiła 5.046 tys.) - spadek o 207 tys., tj. o 3,9% 
**** z uwzględnieniem zwiększenia liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o 
3,1 % (faktyczna liczba uczniów na 30.09.2014 r. wynosiła 5.059 tys.) - spadek o 194 tys., tj. o 3,7% 
***** z uwzględnieniem zwiększenia liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia 
o 3,4% (faktyczna liczba uczniów na 30.09.2015 r. wynosiła 5.104 tys.) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z systemu informacji oświatowej.  



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji -  
Subwencja oświatowa 

n  Dla ustalenia kwoty subwencji oświatowej należnej danej JST istotna jest 
wysokość standardu finansowego A stanowiącego kalkulacyjną kwotę 
jednostkową na ucznia przeliczeniowego.  

n  Od momentu utworzenia algorytmu podziału części oświatowej subwencji (od 
2000 r.) do 2017 r. nastąpił spadek przeliczeniowej liczby uczniów o ponad 
35%. W tym samym okresie kwota części oświatowej subwencji wzrosła 
ponad dwukrotnie, a wysokość finansowego standardu A ponad dwu i 
półkrotnie.  

n  W latach 2006-2017, kiedy możemy mówić o względnej stabilności konstrukcji 
algorytmu, nastąpił wzrost kwoty subwencji o ponad 55% i wzrost kwoty 
standardu A o ponad 78%, którym towarzyszył spadek liczby uczniów o 
blisko 25%.  
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POLITYKA EDUKACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ A 
KIERUNKI ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI  

 
Zróżnicowanie wskaźnika uczestnictwa w procesie kształcenia przez całe życie ze 
względu na grupy wiekowe (w %). 

 
Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Wiek od 25 do 34 lat 
Unia Europejska (28 krajów) 15,8 15,5 15,7 17,5 17,5 17,4 17,3 17,4 
Polska 11,2 9,8 9,9 9,6 8,4 7,4 7,6 7,6 

Wiek od 35 do 44 lat 
Unia Europejska (28 krajów) 9,3 9,1 9,1 10,7 11,0 10,8 10,8 11,0 
Polska 5,2 4,2 4,3 4,2 4,2 3,8 3,6 3,8 

Wiek od 45 do 54 lat 
Unia Europejska (28 krajów) 7,5 7,2 7,5 8,9 9,1 9,0 9,1 9,1 
Polska 2,7 2,2 2,3 2,1 2,0 1,9 2,2 2,4 

Wiek od 55 do 64 lat 
Unia Europejska (28 krajów) 4,6 4,3 4,5 5,7 6,0 6,0 6,1 6,3 
Polska 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 1,2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 2018a 



POLITYKA EDUKACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ A 
KIERUNKI ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 

Zróżnicowanie wskaźnika uczestnictwa w procesie kształcenia przez całe życie ze 
względu na formę udziału (w %). 

 
Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Formalne i pozaformalne kształcenie i szkolenia 
Unia Europejska (28 krajów) 9,3 9,1 9,2 10,7 10,8 10,7 10,8 
Polska 5,2 4,4 4,5 4,3 4,0 3,5 3,7 

Kształcenie formalne i szkolenia 
Unia Europejska (28 krajów) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,1 
Polska 3,1 2,8 2,7 2,6 2,0 1,7 1,6 

Kształcenie pozaformalne i szkolenia 
Unia Europejska (28 krajów) 6,7 6,4 6,6 8,0 8,1 8,1 8,2 
Polska 2,4 1,8 1,8 1,9 2,1 2,0 2,2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 2018b 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji –  
POLITYKA EDUKACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ A KIERUNKI ZMIAN 

W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI  
 

 
Działania systemowe i reformujące polską oświatę na najbliższe lata  
zostały ujęte w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO  
WER), natomiast bezpośrednie wsparcie szkół, uczniów i nauczycieli  
realizowane będzie z programów regionalnych.  
 
Celem PO WER jest wzmocnienie wybranych polityk publicznych  
realizujących cele strategii Europa 2020. W obszarze edukacji jego  
realizacja ma umożliwić osiągnięcie dwóch celów:  
•  ograniczenia liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do 
poziomu poniżej 10%,  
•  drugi to zwiększenie odsetka osób z wyższym wykształceniem w wieku 
30-34 do poziomu co najmniej 40%.  
 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji –  
POLITYKA EDUKACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ A KIERUNKI ZMIAN 

W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 

Mając na uwadze znaczenie obszaru edukacji dla rozwoju życia 
społeczno-gospodarczego i obecne poziomy tych wskaźników, 
Polska wyznaczyła sobie cele ambitniejsze niż w UE – 
ustalając ich wartości na 2020 r. odpowiednio na poziomie 
4,5% i 45%.  
 
W przypadku PO WER szczególnie istotny jest cel tematyczny 10 - 
inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 
życie, w ramach którego określono dwa priorytety inwestycyjne 
odnoszące się odpowiednio do kształcenia ogólnego i kształcenia 
zawodowego. 
 



Współczesne wyzwania dla systemu edukacji – 
podsumowanie 

Największymi wyzwaniami dla systemu edukacji w Polsce jest:  
•  zwiększenie stabilności podstaw prawnych funkcjonowania 

systemu edukacji – ograniczenie zmian przepisów; 
•  przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian demograficznych 

poprzez dostosowanie instytucji edukacyjnych do realizacji 
procesu kształcenia przez całe życie;  

•  w kontekście celów polityki edukacyjnej Unii Europejskiej - 
przeciwdziałanie niskiemu poziomowi wskaźników dotyczących 
upowszechnienia edukacji przez całe życie oraz wczesnej 
edukacji.  

 



 
 

Dziękuję Państwu za uwagę 


