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Stan, perspektywy i konieczności rozwoju systemu 
edukacji w Polsce

Streszczenie: W pracy przedstawiono krótką i krytyczną charakterystykę systemu edukacji w Polsce. Przestawio-
no wybrane parametry tego systemu wskazujące na jego głębokie wady. Szczególną uwagę poświęcono wnioskom 
płynącym ze stanu  Kapitału  Intelektualnego  Polski  (National Intellectual Capital – NIC). Konkluzją tej analizy 
jest twierdzenie, że społeczeństwo naszego kraju nie jest przygotowane do podjęcia wyzwań współczesnego świa-
ta, jego względna pozycja w stosunku do innych krajów będzie coraz gorsza, a zajmowane we wspólnocie naro-
dów miejsce coraz pośledniejsze. W pracy przedstawiono uzasadnienie tezy, że aby zmienić prognozy przyszłości, 
należy z największą uwagą i troską zająć się systemem edukacji.

Słowa kluczowe: edukacja, uniwersytet, globalizacja, kształcenie przez całe życie, e-edukacja, edukacja w Interne-
cie, wirtualizacja, uniwersytet otwarty, uniwersytet wirtualny

1. Wprowadzenie 
Pierwsza dekada XXI wieku zostanie z pewnością uznana przez historyków za bardzo po-

myślną dla Polski. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i NATO, przyłączyliśmy się do wielkiej 
rodziny narodów i społeczeństw, z którymi od zawsze byliśmy związani religią, kulturą i korze-
niami cywilizacji, będącej częścią naszej tożsamości. Była to druga dekada nowego ładu świato-
wego, który przeobraził – chyba bezpowrotnie – polityczny krajobraz Europy. 

Społeczeństwo naszego kraju witało nowy ład z nadzieją na istotną poprawę warunków ży-
cia i trwałą perspektywę pomyślnego rozwoju. Nadzieje te w istotnej części spełniły się. Przy-
jęliśmy nową konstytucję, która  utrwaliła  system demokratyczny w  Polsce, nastąpiła  prawie 
powszechna prywatyzacja gospodarki, napłynęły szerokim strumienie inwestycje zagraniczne, 
zbudowano  supermarkety oferujące nam wachlarz  produktów  taki  sam, jak w  całej Europie. 
Jedna ustawa spowodowała lawinowy i ilościowy wzrost liczby szkół wyższych i studentów (któ-
rych jest czterokrotnie więcej). 

Wszystkie te niewątpliwe pozytywy zostały szczegółowo opisane przez polityków i zawodo-
wych analityków ustroju kapitalistycznego. Z opisów tych można było czasami wysnuć wnio-
sek, że nowy ustrój gospodarczy ma wmontowane mechanizmy, które będą wiodły nas po dro-
dze nieustannego rozwoju, które będą usuwały pojawiające się problemy, a w najgorszym razie 
pozwo lą nam je ominąć. Wystarczy mierzyć co pewien czas dystans dzielący nas od czołów-
ki krajów rozwiniętych i z satysfakcją notować, że jest on coraz mniejszy. Opis ten jest szczegól-
nie popularny w sezonie wyborczym, a ten trwa u nas prawie nieustannie.

Jeśli  usuniemy jednak powierzchowną warstwę haseł i  wskaźników, odkryjemy długą listę 
problemów budzących najwyższe zaniepokojenie. Wymieńmy kilka z nich.
•	 Wyż demograficzny lat 80. liczący około  4 mln młodych ludzi  mógł być silnym bodźcem 

rozwojowym, silnikiem napędowym gospodarki. Silnik okazał się słabszy niż się spodziewa-
liśmy, ponieważ ponad półtora miliona młodych ludzi wyjechało z Polski za granicę w po-
szukiwaniu pracy umożliwiającej godziwe życie. Dalsze tysiące młodych, przedsiębiorczych 
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ludzi  przygotowuje wyjazd na  studia  do  krajów  UE, nie tyle w  poszukiwaniu  umiejętnoś-
ci  i wiedzy, ile traktując wyjazd jako pierwszy krok do znalezienia dobrego miejsca do ży-
cia. W  opinii  bardzo  wielu  wyjeżdżających w  poszukiwaniu  pracy obywateli, Polska  tym 
dobrym miejscem do życia nie jest. Wyjeżdżający to ludzie pracowici i sumienni, poprawiają 
nasz wizeru nek w oczach Anglików, Irlandczyków czy Norwegów. Jednak to nie naszą rolę 
uprawiają. Zostaje w nich sentyment do wigilii i pierogów. 

•	 Wielu z nas uważa, że Polska jest krajem źle urządzonym i zorganizowanym. Posiadamy da-
leki od doskonałości system prawa i nieprecyzyjnych przepisów, nasza infrastruktura trans-
portu (drogi i koleje) jest bardzo kiepska, a nasze miasta są stale zakorkowane. Mamy dra-
matycznie źle zorganizowany system ochrony zdrowia, niekompetentną i  coraz  liczniejszą 
administrację wszystkich szczebli, źle zorganizowaną pocztę. Wykazujemy przy tym ciągle 
bezradność i bezsilność w rozwiązywaniu zarówno niespodziewanych problemów (powodzie 
i powodzianie), jak i problemów dręczących nas od dziesięcioleci (zły transport, zakorkowane 
miasta, porzucenie projektu Kaskada dolnej Wisły…). 

•	 Stan świadomości społeczeństwa jest dalece niezadowalający. Najpopularniejsze media w po-
goni za oglądalnością (wysokie stawki za reklamy) karmią nas papką informacyjną utworzoną 
z wypowiedzi miejscowych polityków, pozbawioną informacji o otaczającym nas świecie. Pol-
ska – państwo bez społeczeństwa – oto tytuł publikacji Janusza Czapińskiego, w której trafnie 
charakteryzuje i podsumowuje stan świadomości naszego społeczeństwa wykorzystując po-
jęcie „kapitału społecznego”(Czapiński, 2006). Dodajmy do tego, że w opinii wielu ludzi kla-
sa polityczna jest powierzchownie wykształcona, licznie obsadzona bufonami i ignorantami, 
zajęta przepychankami, uwodzeniem mediów i elektoratu. Klasa ta generuje często nieistotne 
problemy, wokół których skupia uwagę omal połowy społeczeństwa, nie dostrzegając rzeczy-
wistych problemów wielkiej wagi. 

•	 Czwarta  część obywateli naszego państwa żyje w obszarze niedostatku, co dziesiąta  rodzi-
na cierpi biedę i żyje w upokarzającym ubóstwie, a kilkaset tysięcy nie ma dachu nad głową. 
Dzieci w tych rodzinach chodzą często głodne do szkoły, a państwo nasze zostawia ich nakar-
mienie charytatywnym fundacjom.
Niczym nowym jest stwierdzenie, że przed nami ogrom pracy na kilka dekad. Przez dwie 

ostatnie dekady otaczający nas świat zmienił się, dokonał niespotykanego  w  dziejach sko-
ku nauko wego i technologicznego. Przekonani, że zbliżamy się szybko do czołówki krajów roz-
winiętych konstatujemy nagle, że jesteśmy dalej od niej niż oczekiwaliśmy, a kto wie, czy nie 
dalej niż 20 lat temu (Boni, 2008).

Celem tej publikacji nie jest analiza stanu naszego państwa, wskazanie winnych zaniedbań, 
ani też wskazanie szerokiego arsenału działań, które powinny zostać podjęte, aby go naprawić 
i poprawić. Teza tej publikacji jest dwuczłonowa:
•	 Jedyna droga do poprawy warunków życia społeczeństwa, stanu organizacji i funkcjonalno-

ści państwa, droga do osiągnięcia  i utrwalenia wysokiej pozycji w rodzinie innych państw, 
prowadzi  przez  rozwój i  doskonalenie systemu  kształcenia  wszystkich jego  członków  od 
wczesnego dzieciństwa do późnej starości. 

•	 Wzorami, sprawdzonymi modelami systemów kształcenia powinny na drodze tej być systemy 
edukacyjne rozwinięte przez  społeczeństwa krajów skandynawskich, naszych odwiecznych 
sąsiadów i przyjaciół. 
Aby wykazać, że najważniejszym kierunkiem działań i pracy naszego społeczeństwa powi-

nien stać się rozwój i  doskonalenie systemu  edukacyjnego, należy obnażyć jego  niedostatki, 
braki i skutki jego działania albo braku działania. Praca taka nie sprawi mi przyjemności, gdyż 
jako  nauczyciel akademicki  jestem współodpowiedzialny za  jego  stan. W  każdym przypad-
ku będę szukał odniesienia do wskaźników w państwach skandynawskich, gdyż jak nadmieni-
łem, teza tej pracy jest dwuczłonowa.
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Osobny punkt będzie poświęcony ocenie potencjału  intelektualnego  Polski  wśród 40 kra-
jów świata, wykorzystujący dane i analizy zawarte w pracy (Lin, Edvinsson, 2001). Ta wnikliwie 
dokonana ocena stawia nasz kraj w jego rzeczywistym położeniu i daje nam możliwość oceny 
dystansu do nadrobienia.

2. Zadania systemu edukacji
Od zawsze było wiadomo, że przysposobienie młodego człowieka do dorosłego życia wyma-

gało  wielu  starań i  pracy. Zajmowała  się tym zwykle rodzina. Przed wiekami  jedni  rodzice, 
starając się przygotować do życia młodego chłopca, uczyli go jazdy konnej, strzelania z łuku, 
posługiwania się mieczem, zwinnego wspinania się na drzewo i wieu innych potrzebnych umie-
jętności, pozwalających przeżyć, w razie potrzeby polować oraz obronić siebie i najbliższych. 
Inni starali się nauczyć dziecko użytecznego zawodu.

W XIX wieku czytanie, pisanie i liczenie stały się niezbędnymi umiejętnościami, co w połą-
czeniu z wyuczonym zawodem było dobrym wyposażeniem na życie.  Skala zapotrzebowania 
na te umiejętności stała się na tyle duża, że do kształcenia młodych ludzi włączyło się państwo, 
budując w miarę jednolity system szkół. Wysyłanie dzieci do szkoły stało się obowiązkiem ro-
dziców. Najpierw obowiązek szkolny ograniczał się do 4 lat, potem, gdy weszliśmy w XX wiek, 
objął 7 lat i więcej. System szkolnictwa rozwija się nieustannie. Uczestniczą w nim państwa, gdyż 
zadania stają się coraz trudniejsze i coraz bardziej kosztowne. Miejmy na uwadze też fakt, że 
obowiązek szkolny, choćby w najmniejszym rozmiarze, nie jest w wielu krajach do końca wdro-
żony. 

Druga połowa XX wieku i pierwsza dekada XXI wieku zmieniła radykalnie sposób myśle-
nia  o  przygotowaniu  młodego  człowieka  do  dorosłego  życia. Powszechnie uznaje się, tak-
że  w  Brazylii  i  Chinach, że dyplom wyższej uczelni  jest niezbędnym wyposażeniem młode-
go człowieka (bez względu na płeć), pozwalającym mu na samodzielne i godne życie. Dobre 
wykształcenie jest oczywiście indywidualnym problemem każdego  człowieka  i  jego  rodziny. 
Jeśli postanawia uzyskać go ¾ każdego kolejnego rocznika, to stworzenie odpowiedniego syste-
mu szkolnictwa wyższego staje się wielkim problemem społeczeństwa i państwa, które za to spo-
łeczeństwo ponosi odpowiedzialność.

Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy „dobre wykształcenie” u progu drugiej 
dekady XXI wieku. Jak należy przygotować młodego człowieka do życia w szybko zmieniają-
cych się warunkach, jakie cele możemy wskazać jako najważniejsze?
•	 Musimy wyposażyć młodego człowieka w takie umiejętności i wiedzę, które pozwolą mu pra-

cować, odsunąć widma głodu i niedostatku oraz które umożliwią mu założenie i utrzymanie 
rodziny i zapewnie jej godziwego, możliwie dostatniego życia. Umiejętności i praca powinny 
być dopasowane do jego zdolności i możliwie najlepiej je wykorzystywać.

•	 Musimy wyposażyć młodego  człowieka  w  wiedzę i  zrozumienie otaczającego  go  świata, 
w  którym żyje. W  świecie tym obowiązuje system prawa, określone, akceptowalne reguły 
postępowa nia, system ekonomiczny i finansowy, którego reguły nie łatwo zrozumieć, a które-
go cząstką staje się człowiek od chwili urodzenia. Systemy te tworzą rodzaj atmosfery, w której 
wszyscy żyjemy. Ponadto świat ten zmienia się nieustannie w sposób trudny do przewidzenia, 
co wymaga od nas ciągłego przystosowywania się i często podejmowania trudnych i odpo-
wiedzialnych decyzji. A więc musimy wyposażyć go w umiejętność uczenia się i dokształca-
nia; ciekawość świata, która będzie zaspokajana wiedzą.

•	 Musimy wyposażyć młodego człowieka w umiejętności życia w społeczeństwie, w zróżnico-
wanej zbiorowości jednostek, tak jak on gotowych do współdziałania. Społeczeństwo to więcej 
niż suma jednostek połączonych wspólnym interesem. Społeczeństwo łączy więź społeczna, 
wzajemna współodpowiedzialność za swoje losy i gotowość niesienia – jeśli trzeba – pomocy.
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•	 Musimy też wyposażyć młodego  człowieka  w  umiejętność myślenia  o  Ziemi  jako  wspól-
nym domu  wszystkich ludzi, wzbudzić w  nim poczucie solidarności  z  wszystkimi  człon-
kami  wspólnoty ludzkiej i  odpowiedzialności  za  los ludzkości. Zachowując przywiązanie 
do swojego kraju, kultury ojców, języka rodzimego, tradycji plemiennej, człowiek XXI wie-
ku powinien umieć ogarnąć cały świat, zrozumieć troski wszystkich członków ludzkiej wspól-
noty, umieć pomóc im w biedzie i nieszczęściu (Varis, 2001; Wilkinson, Pickett, 2009).
Wymienione wyżej składniki nie wyczerpują nawet w części szerokich ram wykształcenia i nie 

jest to miejsce na ich prezentację i analizę. Jednak na dwie cechy, które powinien posiadać sys-
tem edukacji, należy dodatkowo zwrócić uwagę.

Potencjał intelektualny każdego kolejnego rocznika powinien być w całości z największą sta-
rannością i  pieczołowitością rozpoznany i  wykorzystany. Talent każdego  ucznia  jest dobrem 
całego społeczeństwa i po odpowiednim przygotowaniu powinien być dla dobra tegoż społe-
czeństwa  użyty. Dlatego  mądre społeczeństwa  zapewniają wszystkim bardzo  zdolnym mło-
dym ludziom najlepsze wykształcenie niezależnie od stanu portfeli ich rodziców. W pracy nad 
szczęś liwym jutrem liczy się każda  głowa. Jak na  razie nie udało  nam się stworzyć w  Polsce 
warunków pełnego wykorzystania talentów.

System edukacji obejmuje wszystkich od dzieciństwa do późnej starości. Bierze się z przeko-
nania, że nikogo nie można zostawić bezradnym, opuszczonym i bezsilnym wobec przeciwnoś-
ci losu. Poza środkami, która mają mu pomóc w przeżyciu, człowiekowi należy się wiedza, jak 
uporać się z trudnościami i odzyskać panowanie nad swoim losem. 

Kiedy zauważono, że droga  do  dobrobytu  wiedzie przez  wykształcenie społeczeństwa,  za-
początkowano  wielkie programy rozwoju  potencjału  uniwersytetów  i  szkół wyższych 
(Galwas, 2010). Ilustruje to przebieg krzywych na rys. 1.

Jak widać z  rys. 1, region euroatlantycki  zwiększał potencjał uniwersytetów  szybko, z  pla-
nowaną prędkością. Polska ma w tym wzroście istotny udział, szczególnie wydatny w ostatniej 
deka dzie XX wieku. Kraje Azji wniosły do całego wzrostu największy wkład, przy czym naj-
większe przyrosty odnotowały Chiny i Indie. Ameryka Południowa odnotowuje także regular-
ny wzrost. Najtrudniejszą sytuację znajdujemy w Afryce subsaharyjskiej. Należy oczekiwać, że 
w drugiej dekadzie XXI wieku tendencje wzrostu potencjału uniwersytetów i  liczby studiują-
cych będą podtrzymywane (Galwas, 2010).

Rysunek 1. Liczby studentów na świecie z podziałem na regiony w ostatnich dekadach XX w. i w XXI w. (Galwas, 2010)
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3. Jakie państwo, taka edukacja; jaka edukacja, takie państwo
Kilkadziesiąt lat temu uważano za oczywiste, że posiadanie terytoriów zamorskich, kolonii, 

„przestrzeni  życiowej” i  silnej armii czy też wielkich bogactw naturalnych, węgla, ropy, rudy 
żela za to niezbędne warunki pomyślnego  życia  i  rozwoju  społeczeństwa. Tragiczne dla  kra-
jów Europy skutki II Wojny Światowej i rozpad systemu kolonialnego, który potem nastąpił, wy-
musiły zmiany w sposobie myślenia i planowania pomyślnej przyszłości społeczeństw. Wkrótce 
okazało się, że społeczeństwa są w stanie swoją pracą zapewnić sobie dobrobyt i pomyślną egzy-
stencję, poczesne miejsce w rodzinie bliższych i dalszych sąsiadów. Dwa warunki powinny być 
spełnione, aby to zrealizować: po pierwsze należy omal za każdą cenę uniknąć wojny, a po dru-
gie zbudować system edukacyjny, dzięki  któremu  wykształcone społeczeństwo  będzie w  sta-
nie sprawnie zorganizować swoje instytucje, produkować wszelkiego  rodzaju  produkty i  do-
bra po konkurencyjnych cenach. I tak po pozbyciu się balastu kolonii Wielka Brytania, Francja, 
Holandia, Belgia osiągnęły stan rozwoju i pomyślności, jaki nigdy dotąd nie był ich udziałem. 
Najlepszym dowodem ich dobrobytu jest praktyczny zanik emigracji. 

Państwa w rozmaity sposób budowały i rozwijają swoje systemy edukacyjne. Już w XIX wie-
ku  powstały wielkie, państwowe struktury systemów  edukacyjnych, coraz  bardziej kosztow-
nych, wyposażonych w setki i potem w tysiące budynków, zatrudniających dziesiątki, a potem 
setki tysięcy wykwalifikowanych pracowników. Wszystko to obudowane zarządzeniami, usta-
wami, regulacjami prawnymi. 

Kraje Europy kontynentalnej budowały swoje systemy edukacyjne w oparciu o państwo. Pań-
stwa, wykorzystując środki pochodzące z podatków, krok za krokiem rozbudowywały je, zleca-
jąc im coraz to nowe funkcje. Najważniejszą rolę w tych systemach powierzono uniwersyte tom. 
To  specjaliści  wykształceni  na  uniwersytetach zapewniają właściwe funkcjonowanie instytu-
cji  i  urządzeń społeczeństwa, przemysłu, służby zdrowia, systemu  szkolnictwa  podstawowe-
go i średniego, sądownictwa, poczty i transportu, a także armii i służby dyplomatycznej. Przez 
kilka dekad państwa skandynawskie darzyły swoje systemy edukacyjne szczególną uwagą i tro-
ską. Lata  wysiłku  i  pracy owocują teraz wysokim poziomem życia, jego dobrą jakością oraz 
zadowoleniem z niego (Lin, Edvinsson, 2011, Wilkinson, Pickett, 2009).

Rysunek 2. Zależność wysokości  dochodu  narodowego  na  osobę (GDP per capita  PPP w  USD) od procentowe-
go udziału grupy z wyższym wykształceniem w populacji 25–64 lat dla wybranej grupy krajów. Opracowano na 

podstawie pracy (Education at a Glance, 2010)
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Bardzo szybko okazało się, że państwa z odpowiednią liczbą wykształconych specjalistów ra-
dzą sobie lepiej niż inne z organizacją sprawnego i produktywnego społeczeństwa. Na rys. 2, 
zamieszczonym na poprzedniej stonie, pokazano  (dla wybranej grupy krajów) zależność do-
chodu narodowego na głowę mieszkańca (GDP per capita w USD) od wyrażonej w procentach 
procentowej liczby ludzi z wyższym wykształceniem w grupie wieku 25–64 lat, a więc w grupie 
produkcyjnej.

Związek obu  wielkości  jest oczekiwany i  oczywisty: tylko  wykształcone społeczeństwa  są 
w stanie wypracować wysoki dochód. Wyjątkami są tu kraje posiadające wielkie bogactwa na-
turalne (np. Kuwejt dysponujący ropą naftową). Statystyki nie odnotowały krajów z wykształco-
nym społeczeństwem i niskim dochodem na głowę ludności. Tak więc najlepszą z możliwych, 
długofalowych inwestycji jest inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego.

Odnotujmy nie najlepszą pozycję Polski wraz z Czechami i Węgrami oraz doskonałą pozycję 
krajów skandynawskich zarówno w wysokim wskaźniku wykształcenia, jak i poziomie GDP per capita.

Na zakończenie tego punktu należy zwrócić uwagę na dane pokazane na rys. 3. Pokazuje on 
dla wybranej grupy krajów stopę zatrudnienia populacji 25–64 lata podzielonych na trzy grupy: 
z wyższym wykształceniem, ze średnim wykształceniem i z wykształceniem poniżej średnie-
go. Zgodnie z oczekiwaniami grupa z wyższym wykształceniem ma najwyższą stopę zatrudnie-
nia, nigdzie poniżej 80%. Dotyczy to zarówno krajów o najwyższym dochodzie GDP per capi-
ta (Szwajcaria, USA, Finlandia…) jak i krajów o dochodach kilkakrotnie mniejszych (Polska, 
Brazylia, Meksyk…).

Rysunek 3. Stopa zatrudnienia populacji 23–64 lata podzielonych na trzy grupy: z wyższym wykształceniem, ze 
średnim wykształceniem i z wykształceniem poniżej średniego dla wybranej grupy krajów. Opracowano na pod-

stawie (Education at a Glance, 2010)

Można  wyciągnąć wniosek, że wyższe wykształcenie daje znacznie większą pewność zdo-
bycia pracy, co z punktu widzenia jednostki ma ogromną wartość. Wyższe wykształcenie jest 
dobrym wyposażeniem na życie w okresie 40 lat aktywności zawodowej. Należy też dodać, że 
stanowiska pracy dla osób z wyższym wykształceniem są lepiej opłacane, niż inne.
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W społeczeństwie rola grupy ludzi pracujących z wyższym wykształceniem jest fundamen-
talna z punktu widzenia produktywności i sprawności działania jego struktur. Nie ulega wątp-
li  wości, że aktywność tej grupy umożliwia  tworzenie i  przenikanie do  gospodarek wysokich 
technologii. Rozumiejąc te uwarunkowania, w większości przypadków państwa wzięły na siebie 
trud rozbudowy systemów edukacyjnych, opracowania nowych modeli organizacyjnych i praw-
nych, znalezienia środków finansowych. W Polsce uznano, że problem wzrostu liczby studentów 
zostanie rozwiązany po wydaniu kilkuset pozwoleń na otwarcie niepublicznych (prywatnych) 
szkół wyższych.

4. System edukacji w Polsce na tle innych państw – analiza porównawcza
Przedstawiona w tym punkcie porównawcza analiza systemu edukacji w Polsce oparta  jest 

na  ogólnie dostępnych danych, przedstawianych w  corocznych obszernych raportach OECD 
(Education at a  Glance, 2010). Wskaźniki  OECD aktualizowane są corocznie, maja  opinię 
rzetel nych, opartych o skrupulatne dane i obliczenia. Autor wybrał wg własnego uznania szereg 
wskaźników, które wskazują określone słabości krajowego systemu edukacji. Z tego powodu wy-
konana analiza nie jest wszechstronna i kompletna, co z pewnością jest słabością tego punktu. 
Wszechstronną i prawie kompletną analizę przedstawiono w Raporcie o kapitale intelektualnym 
Polski (Boni, 2008), o czym jeszcze będzie mowa. 

Autor proponuje potraktować przedstawioną pracę jako udokumentowany głos w dyskusji, 
który ma podtrzymać i wzmocnić oceny i opinie już rozpoznane, ale uporczywie ignorowane za-
równo przez społeczeństwo, jak i decydentów. Wszak liczba wybranych wskaźników, a w szcze-
gólności ich waga są nie do pominięcia. Wskazują one bardzo wyraźnie na znaczny i nie male-
jący dystans dzielący nas od czołówki krajów rozwiniętych.

4.1. Postęp i powody zadowolenia

Dane prezentowane na  rys. 4 są sztandarowym argumentem licznej i  wpływowej grupy 
zwolenników  wprowadzonego  modelu  dualizmu  szkół wyższych: publiczne – niepubliczne.  

Rysunek 4. Różnica między procentowymi udziałami populacji z wyższym wykształceniem w grupach wieko-
wych 25–34 lat (oś pionowa) i  25–65 lat (oś pozioma) dla  wybranych krajów  grupy OECD. Opracowano   

na podstawie (Education at a Glance, 2010)



Bogdan Galwas, Stan, perspektywy, i konieczności rozwoju systemu edukacji w Polsce

Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (2)/2011 , str. 11

W latach 90. stworzono warunki powstania i rozwoju dużej liczby uczelni, które nazwano nie-
publicznymi, uczelni  finansowanych z  bezpośrednich opłat wnoszonych przez  studentów. 
Uczelnie publiczne zachowały finansowanie z budżetu państwa, chociaż także rozwinęły system 
studiów płatnych. W rezultacie w ciągu kilku lat czterokrotnie wzrosła  liczba studentów, sale 
wykładowe zapełniły się, wskaźniki drgnęły i poszybowały w górę. Okazało się, że społeczeń-
stwo pragnęło wykształcić swoje dzieci i jest gotowe poświęcić istotną część rodzinnych docho-
dów, by zapewnić młodej generacji dyplom wyższej uczelni.

Na  rys. 4 przedstawiono  różnicę między procentowym udziałem populacji  z  wyższym 
wykształceniem w  grupie wieku  25–34 lata, a  podobnym udziałem w  grupie 25–64 lata. 
Należy oczekiwać, że różnica  ta  będzie istotna, jeśli  współczynnik scholaryzacji  wzrasta.  
Brazylia i USA nie odnotowały przyrostów (stabilizacja), niewielkie przyrosty odnotowują: Fin-
landia, Czechy i Węgry. Dla Polski różnica ta sięga 13%. Jest to istotny przyrost, wart odnotowa-
nia. Nie jest to wynik rekordowy, Korea Płd. osiągnęła lepszy wynik, dorównuje nam Francja i Ja-
ponia. Jednak przed nami jeszcze kilka dekad pracy, aby w grupie aktywnych zawodowo w wieku  
25–64 lat ludzie z wyższym wykształceniem osiągnęli poziom 40%.

Znaczny wzrost liczby studentów oznacza dla dzieci i młodzieży wzrost liczby lat nauki w szko-
łach podstawowych, średnich i wyższych. Wzrost ten owocuje m.in. wzrostem wskaźnika school 
life expectancy. Zgodnie z nim w 2009 roku oczekuje się, że w Polsce pięcioletnie dzieci spędzą 
w salach szkolnych średnio 15 lat, o 2 lata więcej, niż oczekiwano kilka lat temu (Galwas, 2010). 
Podobne wartości tego wskaźnika odnotowano dla Czech i Węgier, w Argentynie dzieci będą 
uczyły się rok dłużej, Chiny i Indie gonią nas. W państwach skandynawskich dzieci będą uczyły 
się dwa lata dłużej, najdłużej w Australii.

Rysunek 5. Oczekiwany czas kształcenia dziecka w wieku 5 lat w 2009 roku (ang. school life expectancy). Opracowano  
na podstawie danych (United Nations Statistics Division)

Podsumowując: odnotowaliśmy istotne wzrosty ważnych wskaźników  jako  rezultat upo-
wszechnienia  modelu  z  licznym wyższym szkolnictwem niepublicznym, które wspomo-
gło szkolnictwo publiczne w umasowieniu wyższego wykształcenia.

m.in
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Rysunek 6. Związek między poziomem dochodu narodowego na osobę [USD] (GDP per capita) a wysokością rocz-
nych nakładów na studenta wyrażonych w USD. Opracowano na podstawie (Education at a Glance, 2010)

4.2. Szkolnictwo wszystkich poziomów jest niedofinansowane

Szybki  rozwój sieci  wyższych szkół niepublicznych, oparty o  wykorzystanie funduszy po-
zabudżetowych, często  prywatnych, wytworzył przekonanie, że problem powszechnego   
dostępu  do  szkół wyższych może być rozwiązany bezinwestycyjnie, bez  wsparcia  przez  bu-
dżet państwa. Słynna  „niewidzialna  ręka  rynku” przedstawiła  społeczeństwu  rozwiązanie, 
przez to społeczeństwo skwapliwie zaakceptowane. Narastająca w naszym społeczeństwie nie-
chęć do państwa i jego instytucji, niewiara w jego organizacyjną sprawność, obawa, że pieniądze 
z podatków  topnieją, nim dotrą do celu pożądanego przez podatników, spotkała  się z  liczną 
ofertą szkół niepublicznych. Społeczeństwo okazało się gotowe zapłacić za kształcenie swoich 
dzieci bezpośrednio szkole, z ominięciem systemu podatkowego. Okazuje się jednak, że rozwią-
zanie takie entuzjastycznie przyjęte przez władze (nie musimy płacić) i społeczeństwo (płacę, ale 
wiem za co) ma swoje liczne, niezamierzone, ujemne skutki.

Szkolnictwo kosztuje, to oczywiste, ale różnie w różnych krajach. Pokazuje to rys. 6, na któ-
rym dla wybranych krajów przedstawiono poziom średnich rocznych wydatków na jednego stu-
denta. Dla porównania pokazano poziom dochodu narodowego na mieszkańca (GDP per capita), 
z uwzględnieniem siły nabywczej.

W krajach rozwiniętych na studenta wydaje się rocznie 30–40% dochodu na mieszkańca. 
W Polsce około 30% (niech studiują, byle tanio). Odnotujmy, że Chiny, Meksyk, Brazylia wy-
dają na kształcenie studenta większe sumy rocznie niż my, choć nasz dochód narodowy jest 
większy. Jeśli wydajemy względnie mniej niż inni, to znaczy, że nie przywiązujemy wagi do ja-
kości wiedzy absolwentów (jakość kosztuje), zadowalając się ich dyplomem. Dane przedsta-
wione na rys. 6 w innym zestawieniu liczb potwierdza rys. 7 (na następnej stronie). Skumu-
lowany koszt studiów jest w naszym kraju kilkukrotnie niższy niż w krajach skandynawskich 
i Europy Zachodniej. Także niższy niż na Węgrzech i w Czechach.
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Nie ulega wątpliwości, że im więcej wydajemy na kształcenie studenta lub ucznia, tym lepsi 
i lepiej przygotowani są wykładowcy i nauczyciele prowadzący zajęcia, tym lepiej wyposażone są 
laboratoria studenckie, tym wyższy jest poziom prac magisterskich i doktorskich.

Zgodnie z  rys. 6 w  USA  na  jednego studenta  wydaje się rocznie około  27 000 USD. Jest 
to  wyda tek przeciętny. W  najlepszych uniwersytetach budżet roczny wynosi  100 000 USD 
na studenta i więcej (Duderstadt, 2009). Polskie uniwersytety i politechniki wydają rocznie około 
3000–5000 USD na studenta. Wiele szkół wyższych zamyka swój budżet sumą poniżej 3000 USD 
rocznie na  studenta. Nic dziwnego, że trzeba  nas szukać w  międzynarodowych rankingach 
w czwartej, piątej i dalszych setkach, a większość szkół wyższych w ogóle nie jest klasyfikowana.

Reżim chronicznego braku środków dotyka wszystkie poziomy nauczania, nie tylko szkol-
nictwo wyższe. W rezultacie liczba godzin lekcyjnych w szkołach podstawowych w pierwszych 
7 latach edukacji  nie przekracza  5000 – rys. 8. W  publikowanych statystykach jest to  wynik 
najniższy, wręcz zawstydzający. 

Rysunek 7. Skumulowany koszt studiów  w  USD, w  wybranych krajach OECD w  2007 roku. Opracowano  na   
podstawie (Education at a Glance, 2010)

Rysunek 8. Liczba  godzin zajęć lekcyjnych dzieci uczących się w  szkołach publicznych zgodnie z  programem  
między 7. a 14. rokiem życia. Opracowano na podstawie (Education at a Glance, 2010)
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Kraje skandynawskie nie należą w tej statystyce do czołówki, choć liczba godzin lekcyjnych 
jest co  najmniej o  ¼ większa. Poza  godzinami  lekcyjnymi  szkoły skandynawskie zapewniają 
uczniom codzienną wielogodzinną opiekę, posiłki, zajęcia sportowe, itp. 

Państwo nasze krok za krokiem przesuwa kolejną część odpowiedzialności za system eduka-
cji podstawowej i średniej na władze samorządowe, dosyłając jedynie skromne środki. Wspo-
mniany raport (Boni, 2008) ocenia stworzoną sytuację właściwie, choć bardzo powściągliwie. 
Posłużę się tutaj cytatami. Instytucje systemu oświaty – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
mają za zadanie przygotować uczniów nie tylko do dalszej edukacji, ale również położyć funda-
ment pod przyszłą karierę zawodową w życiu dorosłym. Nic dodać, nic ująć. I dalej: W porówna-
niu z innymi krajami UE ponadprzeciętne wyniki w nauczaniu osiągamy jedynie w zakresie umie-
jętności czytania. Nasze wyniki są ledwie przeciętne i nie poprawiają się na przestrzeni ostatnich 
lat (badania PISA 2003 i 2006). Dane z rys. 8 wskazują, dlaczego: ponieważ nie mamy pieniędzy, 
by zatrudnić więcej nauczycieli.

Społeczeństwo każdego kraju winno edukacji dzieci w wieku 5–18 lat przypisywać najwięk-
szą wagę, kierując na  ten cel odpowiednie środki  i dobierając starannie specjalistów, którym 
powierza  swój najcenniejszy skarb. Dobra  edukacja  poziomu  pierwszego  i  drugiego  umożli-
wia  skonstruowanie ambitnych programów  uniwersyteckich, które dla  źle przygotowanych 
maturzystów  będą przeszkodą nie do  pokonania. Poziom matury wyznacza  poziomy eduka-
cji uniwersyteckiej. Chroniczny stan niedofinansowania, w jakim pozostaje od wielu lat system 
kształcenia w Polsce, zaczyna się od szkoły podstawowej i średniej.

4.3. Niedorozwinięte kształcenie ludzi dorosłych

W XX wieku zauważono, że wiedza zdobyta w czasie studiów i w okresie aktywności zawo-
dowej podlega naturalnemu, ciągłemu procesowi deprecjacji, co może doprowadzić do utraty 
umiejętności  zawodowych i  konieczności  zmiany zawodu. Ostatnie dwie dekady lawinowe-
go  rozwoju  technologii  w  ogóle, a  technologii  informacyjnych w  szczególności,  wykazały, że 
procesu kształcenia nie można przerwać na poziomie dyplomu szkoły wyższej – należy go kon-
tynuować przez  cale życie. Wykazano, że receptą na  naturalny, postępujący proces ubożenia 
i dezaktualizacji umiejętności zawodowych jest ustawiczne dokształcanie, któremu należy pod-
dawać wszystkich członków społeczności od początku aktywności zawodowej aż do jej końca. 
Tak więc należy stworzyć na tyle wydajny system „kształcenia przez całe życie”, by każdemu do-
rosłemu członkowi społeczeństwa pozwolił aktualizować wiedzę i umiejętności, zmienić spe-
cjalność czy uzupełnić wykształcenie.

Dane prezentowane na rys. 9 (na następnej stronie) wskazują, że także w tym obszarze je-
steśmy w  ogonie krajów  rozwiniętych, ale tym razem przed Węgrami. Kraje skandynawskie 
uzyskały wskaźniki  powyżej przeciętnej, podobnie kraje Europy Zachodniej. USA, Austra-
lia i Nowa Zelandia rozwinęły także struktury kształcenia dorosłych.

Zaniedbania i opóźnienia w rozwoju tej sfery kształcenia będzie owocowało istotnym zmniej-
szeniem produktywności  naszego  społeczeństwa, mimo  dobrych wskaźników  wykształce-
nia formalnego. Problemy z tym związane będą coraz poważniejsze, ponieważ nie ustanie roz-
wój technologii i techniki. 

Jednym ze środków wykorzystywanych w krajach rozwiniętych jest rozwój sieci uniwersy-
tetów  otwartych, nastawionych na  uzupełnianie i  modyfikowanie wykształcenia  dorosłych. 
W Polsce, niestety, nie potrafimy stworzyć ram prawnych takich uniwersytetów, mimo że The 
Open University w Wielkiej Brytanii powołano 40 lat temu.

W  krajach rozwiniętych tworzone są systemy kształcenia  i  dokształcania  dorosłych człon-
ków  społeczeństwa, funkcjonujące równolegle do  systemu  kształcenia  dzieci  i  młodzieży. 
Struktura  i  organizacja  takich systemów  nie jest do  końca  rozpoznana, choć powstały już 
jego  elementy składowe: uniwersytety otwarte, sieci  studiów  podyplomowych, systemy 
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Rysunek 9. Udział populacji aktywnej zawodowo w wieku 25–64 w edukacji ustawicznej, szkoleniach formalnych 
i nieformalnych. Opracowano na podstawie (Education at a Glance, 2010)

dokształcania  pracowników  tworzone przez firmy i korporacje. Uniwersytety muszą wnieść 
do tego systemu swój wkład, by zaoferować swoim absolwentom, choćby w postaci studiów po-
dyplomowych, możliwość aktualizacji i poszerzenia zdobytej wiedzy (Galwas, 2010). 

W ostatnich latach można zaobserwować zwiększoną aktywność uniwersytetów w przygoto-
waniu i realizowaniu oferty studiów podyplomowych, a to w związku ze skierowaniem na ten cel 
znacznych środków z Unii Europejskiej. Można mieć nadzieję, że po zmniejszeniu dotacji euro-
pejskich zainteresowanie ta formą pozyskiwania wiedzy nie osłabnie.

Dwa  obszary kształcenia  ustawicznego  mają dla  społeczeństwa  szczególnie wielką wagę: 
dokształcanie lekarzy i nauczycieli. Oba  te obszary powinny pozostawać pod okiem i opieką 
władz centralnych. Autor nie ma wyrobionej opinii o podejmowanych tam działaniach. Pew-
ne wnioski można wyciągnąć obserwując działanie służby zdrowia i szkolnictwa podstawowe-
go i średniego.

4.4. Edukacja a nauka

Edukacja  i nauka są dwiema stronami  tego samego medalu, który nazywa się uniwersytet. 
Uniwersytety są producentami wiedzy i technologii. Jest to funkcja wielkiej wagi i w roli tej żad-
na inna instytucja państwa nie może zastąpić uniwersytetów. W XIX wieku Humboldt pierwszy 
zapropo nował, by takie właśnie zadanie powierzyć uniwersytetom. Gromadzą one wielki potencjał 
doskonale wykształconych badaczy. Odpowiednio wyposażone w aparaturę i oprzyrządowanie  
badawcze, z  legionem młodych umysłów  – doktorantów  – potrafią sprostać i  wykonać pra-
wie każde zadanie badawcze. Oczywiście wielkie laboratoria  korporacji  przemysłowych 
oraz państwo we instytucje naukowe prowadzą badania na ogromną skalę, często są liderami no-
wych technologii i fabryką wynalazków. Jednakże to uniwersytety z charakterystyczną im swo-
bodą prowadzenia badań, z wielkim potencjałem umysłów młodych doktorantów stały się wy-
lęgarnią nowych pomysłów, nowych idei i teorii, wyprzedzających i wybiegających śmiałością 
i oryginalnością przed oficjalny front badań (Galwas, 2010).
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Szukając przyczyn tego stanu rzeczy spójrzmy na ostatnia kolumnę w Tabeli 1, by znaleźć od-
powiedź na postawione pytanie. Wydatki na R&D w naszym kraju plasują nas na żenująco da-
lekiej pozycji. Utrzymanie tych proporcji przez kolejne lata i dekady zepchnie nas nieubłaganie 
do grona krajów rozwijających się, którym potrzebna jest stała dotacja na rozwój, a którego naj-
zdolniejsi obywatele szukają szans rozwoju naukowego za granicą.

Dane zamieszczone na  rys. 10 potwierdzają poślednią pozycję krajowej nauki, choć wnio-
ski nie są tak dramatyczne, jak przy ocenie liczby patentów.

Talenty naukowe objawiają się na ostatnich latach studiów magisterskich. Najzdolniejszych 
absolwentów zachęca się do podjęcia studiów doktoranckich, wdrażamy ich do pracy naukowej, 
po obronie doktoratu zatrudniamy na stanowiskach nauczycieli akademickich, bądź przyjmują 

Jaką ocenę można wystawić nauce w Polsce, a w szczególności nauce uniwersyteckiej? Jed-
nymi z ocen są z pewnością miejsca przyznane polskim uniwersytetom w międzynarodowych 
rankingach. Dwa najlepsze polskie uniwersytety zajmują tam miejsca w czwartej i piątej setce. 
Nie patrzmy na ten fakt jak na kiepskie miejsce narodowej reprezentacji piłkarskiej, sprawa jest 
o wiele poważniejsza. Spojrzymy teraz na Tabelę 1, w której na podstawie danych The World Intel-
lectual Property Organization zestawiono liczbę patentów zgłoszonych przez obywateli różnych 
krajów w kolejnych latach. Na każdy milion naszych obywateli zgłosiliśmy w roku 2010 mniej 
niż 5 patentów, podczas w dla USA liczba ta wynosi 144, dla Szwecji, Finlandii i Danii liczby te 
wynoszą odpowiednio 335, 387 i 205 (odnotujmy doskonałą pozycję państw skandynawskich). 
Jak my sami ocenimy ten fakt? Jesteśmy częścią świata, w którym konieczność rozwoju nowych 
technologii jest istotą działań, na których spoczywa konkurencyjność naszych gospodarek. Mu-
simy stwierdzić, że w naszym kraju nie stworzyliśmy właściwych warunków dla rozwoju nauki. 
Czy druga Maria Skłodowska będzie w stanie w naszym kraju dokonać swoich odkryć, czy też 
będzie musiała wyjechać do Francji?

Tabela 1. Zestawienie liczby patentów zgłoszonych z grupy wybranych państw do The World Intellectual Property 
Organization; liczby z roku 2010 są przybliżone (http://www.wipo.int). Dane o wydatkach na R&D zebrano ze 

statystyk z portali http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ i http://data.un.org

http://www.wipo.int
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://data.un.org
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Rysunek 10. Liczba przyznanych stopni doktorskich w wybranych krajach na 100.000 populacji roczników 25–29 
lat. Wg. GUS w Polsce w 2007 roku przyznano 5616 doktoratów, liczebność roczników 25–29 wyniosła 3,15 mln).  

Opracowano na podstawie (Education at a Glance, 2010)

ich do pacy ośrodki i laboratoria badawcze. Ten naturalny proces rozwoju kadry naukowej po-
zwala odnawiać kadrę naukową uniwersytetów i instytutów badawczych oraz zapewniać kadrę 
nauczycieli akademickich nie-uniwersyteckich szkół wyższych. Niestety, brak środków na pro-
wadzenie badań, znikome fundusze na  stypendia  doktoranckie, których wysokość nie star-
cza  na  utrzymanie (jeśli  je, to  nie mieszka, jeśli  mieszka, to  nie je), brak etatów, na  których 
można  zatrudnić młodych doktorów, wszystko  to  razem tworzy warunki  spowalniające tak 
potrzeb ny krajowi rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. 

5. Narodowy Kapitał Intelektualny a system edukacji 
Interesujący punkt widzenia na problem roli systemu kształcenia w ocenie stanu państwa wpro-

wadza wydana w 2011 roku książka National Intellectual Capital – A Comparison of 40 Countries 
(Lin, Edvinsson, 2011). Powszechnie przyjętą miara oceny stanu państwa  i jego gospodarki jest 
poziom dochodu narodowego na osobę (Gross Domestic Produkt GDP per capita), oraz wskaźnik 
rocznego wzrostu tego dochodu. Jednakże w przekonaniu wielu analityków ocena oparta na tych 
wskaźnikach jest powierzchowna, nie oddaje w istocie stanu państwa, jego siły gospodarczej i orga-
nizacyjnej, zdolności przezwyciężania stanów kryzysowych. W szczególności ocena taka nie oddaje 
stanu wykształcenia społeczeństwa, jego  innowacyjności, umiejętności podejmowania megapro-
gramów, wizerunku w oczach innych społeczeństw, itp.

Autorzy wymienionej książki wprowadzili nowy system oceny kondycji państwa  rozwijając 
pojęcie „kapitału intelektualnego”, wykorzystywane w  kilku poprzednio  publikowanych pracach 
(m.in. (Boni, 2008)). Autorzy wykorzystali 29 wskaźników, zgrupowanych w cztery skumulowane 
wskaźniki, każdy po 7 wskaźników cząstkowych. Piątym, samodzielnym wskaźnikiem jest poziom 
dochodu narodowego, doliczany w mierze logarytmicznej. Nazwy czterech skumulowanych wskaź-
ników podaję w postaci Tabeli 1, w wersji angielskiej, aby uniknąć pomyłek w ich tłumaczeniu.

m.in
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Tabela 1. Zestawienie wskaźników branych pod uwagę przy wyznaczaniu NIC – National Intellectual Capital Index.  
Nazwy wskaźników podano bez tłumaczenia

Nie ulega wątpliwości, że zaproponowany przez autorów National Intellectual Capital Index 
jest wszechstronną miarą stanu państwa  i społeczeństwa  (Education at a  Glance, 2010). Po-
zwala on porównać potencjał różnych i często odległych krajów. Wśród 40 krajów, dla których 
przeprowadzono obliczenia NIC, znalazła się Polska. Wnioski płynące z opublikowanej oceny 
należy z pewnością z uwagą przeanalizować. 

W Tabeli 3 zestawiono dla wybranej grupy 16 państw miejsca, jakie zajmują one w klasyfikacji 
opartej o wartości kolejnych indeksów i miejsca w końcowej klasyfikacji wg wartości NIC.

Tabela 3. Kolejność miejsc wybranej grupy państw w rankingu 40 państw, według wartości indeksów 
kolejnych 5 wskaźników dla oraz końcowej wartości wskaźnika NIC
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Porównanie nie wypada dla naszego kraju korzystnie. Zajmujemy miejsca w trzeciej i czwartej 
dziesiątce, w końcowej klasyfikacji zajmujemy dalekie miejsce między Rosją, a Turcją. Najlepsze 
z miejsc przypada Polsce przy ocenie „human capital”, na co z pewnością miała wpływ duża licz-
ba  studentów. W  gronie krajów  Europy Środkowej, wraz  z  Czechami i Węgrami, zajmujemy 
zwykle ostatnie miejsce; oba konkurencyjne kraje plasują się w końcu w trzeciej dziesiątce. Kraje 
Europy Zachodniej, jak należało oczekiwać, zajmują wysokie miejsca, dla nas na razie niedo-
stępne. Bardzo wysokie pozycje krajów skandynawskich budzą podziw i każą zastanawiać się 
nad źródłami tak wysokich ocen.

Dwa  z  wymienionych w  Tabelach 2 i 3 wskaźników  mają z  punktu widzenia  tematyki tej 
pracy szczególne znaczenie. Human capital index pozwala wprost ocenić stan systemu eduka-
cyjnego w państwie. Bierze on pod uwagę zarówno stan wykształcenia  społeczeństwa, liczbę 
studiujących, wydatki publiczne na system edukacyjny, jak i stan dostępu do Internetu. Renewal 
capital index ocenia stan systemu naukowo-badawczego w państwie, liczbę publikacji nauko-
wych, zgłoszonych patentów, stanu finansowania badań ze środków publicznych i przez biznes.

Wartości poszczególnych indeksów nie są bardzo zróżnicowane, co jest następstwem doboru 
krajów, które zostały poddane ocenie. Tak na przykład human capital index dla sklasyfikowanej 
na 1. miejscu Danii wynosi 8,15, a dla zajmujących 40. miejsce Indii wynosi 3,79 (Polska – 5,61). 
Bardziej zróżnicowane są wartości renewal capital index; zajmująca 1. pozycję Szwajcaria otrzy-
mała 7,99, a zajmujący 40. pozycję Meksyk otrzymał 1,24 (Polska – 1,95). 

Większość ocenianych państw  to kraje wysoko rozwinięte i rozwinięte, posiadające rozwi-
nięte gospodarki, rozbudowane systemy edukacyjne i uniwersyteckie, stosunkowo  wysokie  
dochody narodowe na mieszkańca. Poza oceną pozostała większość krajów, z których wiele na-
leży do grupy krajów „rozwijających się”. Dla niektórych z nich wartości indeksów mogą spaść 
poniżej 1. Być może ośrodki statystyczne ONZ dokonają w przyszłości bardziej kompleksowej 
oceny.

Rysunek 11. Kapitał ludzki (human capital) i kapitał odnowienia (renewal capital) w roku 2008, dla 11 wybranych 
krajów jako ilustracja pośledniej pozycji Polski i wysokiej pozycji państw skandynawskich. Liczby nad słupkami 

oznaczają miejsce w rankingu 40. Opracowano na podstawie (Lin, Edvinsson, 2011)
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Jakkolwiek ocenimy naszą obecną pozycję i wartości poszczególnych indeksów, musimy za-
dać sobie pytanie, czy pozycja ta poprawia się z roku na rok i jakie są rokowania na najbliższe 
lata. Aby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, zestawiono dane wartości human capital index 
i renewal capital index dla trzech wybranych krajów: Danii, Korei Południowej i Polski dla prze-
działu lat 1995–2008. Odpowiednie dane podano na rys. 12 i rys. 13.

Rysunek 12. Kapitał ludzki (human capital) na przestrzeni ostatnich 13 lat dla 3 wybranych krajów jako przykład 
stagnacji pozycji Polski. Opracowano na podstawie (Lin, Edvinsson, 2011)

Aby dokonać porównania, wymienione wyżej wskaźniki wybrane dla grupy 11 państw zesta-
wiono dodatkowo na rys. 11.

Mając w  pamięci wysiłek, jaki włożono  w  naszym kraju w  latach 90. w  rozwój szkolnic-
twa wyższego (proszę wrócić na chwilę do rys. 2), można oczekiwać dużych zmian i przyrostów. 
Tak w rzeczywistości jest – wartość human capital index wzrosła dla Polski w tym okresie prawie 
o połowę. Jednak dystans do Danii nie zmalał, a Korea uzyskała lepsze wyniki.

Rysunek 13. Kapitał odnowienia (renewal capital) na przestrzeni ostatnich 13 lat dla 3 wybranych krajów jako przy-
kład wieloletniej stagnacji pozycji Polski.  Opracowano na podstawie (Lin, Edvinsson, 2011)



Bogdan Galwas, Stan, perspektywy, i konieczności rozwoju systemu edukacji w Polsce

Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (2)/2011 , str. 21

Odnotujmy fakt, że dzielący nas od krajów rozwiniętych dystans nie zmalał, gdyż ich systemy 
edukacyjne rozwijały się równie intensywnie jak u nas. 

Analiza  wykresów  z  rys. 13, gdzie przedstawiono  zmiany renewal capital index, prowadzi 
do wniosku, że w  tym obszarze możemy odnotować poważny regres, gdyż wskaźnik ten po-
zostaje przez 13 lat na niezmienionym poziomie. Dystans między Polską a krajami rozwinię-
tymi powiększył się. Przyczynę tego stanu rzeczy można łatwo określić: niski i ciągle malejący 
udział wydatków na R&D w dochodzie narodowym. Prowadzi to do obniżenia wielu wskaźni-
ków cząstkowych, poziomu i liczby doktoratów, liczby i poziomu artykułów naukowych, liczby 
patentów i w rezultacie do istotnego obniżenia poziomu kształcenia uniwersyteckiego.

Prezentowane na rys. 14 dane pokazują nie tylko różnice w udziale wydatków na R&D w do-
chodzie narodowym, ale głębokie różnice w  strategii rozwoju państw. Można powiedzieć, że 
państwa  skandynawskie, rozumiejąc rolę edukacji i nauki w  rozwoju kraju, w  wieloletnich 
programach powiększały stopniowo udział środków przeznaczonych na kształcenie i na R&D. 
Owoce tej strategii widać nie tylko  przy analizie kolejnych indeksów, ale widać przy ocenie 
poziomu dochodu narodowego oraz bardzo wielu wskaźników określających stan organizacji 
i funkcjonowania państwa, długości i jakości życia (Wilkinson, Pickett, 2009).

Rysunek 14. Udział procentowy wydatków na badania naukowe w dochodzie narodowym GDP w wybranej grupie 
krajów w roku 2008. Nauka w Polsce dramatycznie niedofinansowana. Opracowano na podstawie danych ze staty-

styk publikowanych przez Komisję Europejską i ONZ: http://epp.eurostat.ec.europa.eu i http://data.un.org

Próbę oceny kapitału intelektualnego podjęli autorzy w pracy (Boni, 2008). Dobór wskaźników 
był jednakże inny niż w pracy (Lin,   Edvinsson,  2009) – oceniono  i  uwzględniono m.in. kapitał  
społeczny”. Należy wysoko ocenić jakość wykonanej analizy i trafność prezentowanych wy-
ników. Na ich podstawie należało już 2,5 roku temu uruchomić wyraźne sygnały alarmowe 
dla polityków rządzących naszym krajem i dla społeczeństwa. Autorzy poprzestali na reko-
mendacjach i scenariuszach (Polska jednym z najbiedniejszych krajów Unii albo też Polska jed-
nym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów Unii), z których pierwszy jest sygnałem 
ostrzegawczym. Należy wiele zmienić, by drugi scenariusz stał się realizowalny; przez ostatnie 
3 lata nie dokonano takich zmian. Tak więc, zgadzając się z wieloma ocenami i wnioskami 
Raportu, muszę jednakże stwierdzić, że zaproponowana strategia działań powinna być przed-
stawiona w innym kształcie, a same działania winny być przedstawione z inną wagą.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://data.un.org
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Osobna uwaga należy się ocenie „kapitału społecznego”, dokonanej przez  Janusza Czapiń-
skiego (Czapiński, 2006). Czapiński definiuje pojęcie „kapitału społecznego” jako ...zestaw nie-
formalnych wartości i norm etycznych wspólnych dla członków określonej grupy i umożliwiają-
cych im skuteczne współdziałanie. Stwierdza też, że …kapitał społeczny budowany jest w długim 
horyzoncie historycznym i ma  charakter dobra  publicznego. W  jednej z  konkluzji Czapiński  
pisze: …dane dowodzą, że w Polsce kapitał społeczny pozostaje od lat na bardzo niskim poziomie. 
Brakuje też przesłanek, aby spodziewać się jego rychłego wzrostu.

Ważnym składnikiem kapitału społecznego  jest odsetek osób ufających innym ludziom. 
Na rys. 15 pokazano, jak dla wybranych krajów Europy zmienia się ten odsetek.

Także i w  tym przypadku kraje skandynawskie znajdują się na  czele grupy państw, a  Pol-
ska  jest tutaj też ostatnia. Niski poziom kapitału społecznego  w  Polsce jest już teraz  poważ-
nym hamulcem naszego rozwoju, uniemożliwia nam często podejmowanie wspólnych działań 
i projektowanie programów, które realizowane wspólnym wysiłkiem podniosą poziom i jakość na-
szego życia.

Rysunek 15. Odsetek osób ufających innym ludziom dla wybranej grupy państw. Opracowano wykorzystując 
dane z pracy (Czapiński, 2006)

6. Konkluzje, czyli jest tylko jedna droga
System kształcenia społeczeństwa obejmuje w zasadzie całe nasze życie, kształcenie jest obec-

ne w nim począwszy od przedszkola, poprzez szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe, cały 
okres aktywności zawodowej i biologicznej. Współcześnie kraje zaawansowane w rozwoju roz-
budowują go, uzupełniają, przystosowują do nowych możliwości technologicznych, obejmują 
nim kolejne grupy wiekowe. System edukacji w naszym kraju, jak wykazano w punkcie 4, jest 
ciągle opóźniony w  rozwoju, niedofinansowany, nie absorbuje nowych technik e-edukacji. 
Wprowadzane zmiany przepisów i organizacji mają charakter chaotyczny, wprowadzają zmiany 
dla  zmian, wszystkie przy założeniu zachowania  niskiego  poziomu dotacji budżetowej, gdyż 
podniesienie podatków może oznaczać klęską w najbliższych wyborach. 

W znanej i cytowanej publikacji How the world’s best-performing school system come out on 
top (Barber, Mourshed, 2007), autorzy analizują systemy edukacyjne wielu krajów i wyróżniają  
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systemy, który wypracowały sobie Finlandia  i Singapur. Przedstawiają trzy tezy, które – aby 
uniknąć nieścisłości – zacytuję w języku angielskim:

a. The quality of an education system cannot exceed the quality of its teacher.
b. The only way to improve outcomes is to improve instruction.
c. High performance requires every child to succeed.
Jako  uzasadnienie tezy „a” przedstawiono  w  pracy wykres, który po  modyfikacji pokaza-

no na rys. 16. Dwaj przeciętni uczniowie osiągający podobne wyniki w wieku 8 lat byli prowa-
dzeni przez różnych nauczycieli. Po trzech latach nauki uczeń pracujący z „dobrym” nauczycie-
lem uzyskiwał znacznie lepsze oceny od kolegi, z którym pracował nauczyciel „słaby”. Wniosek 
jest oczywisty: tylko dobrzy nauczyciele mogą przygotować kolejne roczniki dzieci i młodzieży 
do podjęcia trudu organizacji instytucji naszego państwa, podniesienia wydajności i konkuren-
cyjności naszej gospodarki, tworzenia harmonijnego ładu społecznego.

Rysunek 16. Porównanie rezultatów kształcenie uczniów z „dobrym” i „słabym” nauczycielem wskazuje na ko-
nieczność starannego doboru i kształcenia nauczycieli (Barber, Mourshed, 2007)

Teza „b” jest pogłębieniem tezy „a”. Elementem systemu edukacji jest system kształcenia i do-
kształcania nauczycieli. Najważniejsze zadania w tym systemie powierzane są uniwersytetom.

Nie sposób nadrobić opóźnienia i zbudować podstawę trwałego wzrostu bez budowy syste-
mu edukacji, który nie tylko otworzy dostęp do wiedzy i umiejętności, ale starannie wykształci 
wszystkich bez wyjątku członkom społeczeństwa.

Aby podnieść poziom i sprawność systemu edukacyjnego  należy kształcenie dzieci i mło-
dzieży powierzyć najlepszym z nas, doskonale przygotowanym nauczycielom i profesorom. Aby 
to było możliwe musimy podnieść zarobki nauczycieli i prestiż społeczny tego zawodu, aby za-
wód nauczyciela był jednym z trzech najchętniej wybieranych przez młodzież. O jedno miejsce 
pracy w szkole, czy na uczelni powinno ubiegać się co najmniej trzech kandydatów. Obecnie 
zawód nauczyciela wybierany jest albo przez zapaleńców, albo z konieczności. Uposażenia na-
uczycieli w  pierwszych latach pracy, nieco  wyższe od stypendiów  doktoranckich, skutecznie 
zniechęcają młodych zdolnych ludzi do podjęcia tej pracy.

Jest oczywiste, że sprawny i właściwie funkcjonujący system edukacyjny będzie koszto-
wał znacznie więcej, niż obecnie. Społeczeństwo  nasze musi skierować dodatkowe środki 
na  jego rozbudowę. Udział środków skierowanych na kształcenie musi wzrosnąć z obecnych 
około  5% GDP do  poziomu 9–10% w  ciągu najbliższych 20 lat. Równolegle muszą wzrastać 
nakłady na  badania  (w  szczególności wsparcie badań uniwersyteckich) z  obecnego  poziomu 
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0,61% GDP do 4%. Analizując dane zawarte w Tabeli 4, musimy dojść do wniosku, że osiągnię-
cie sprawności, jaką obecnie mają kraje skandynawskie może mieć miejsce tylko przez świado-
mą i popartą przez społeczeństwo decyzję powiększenia obciążeń podatkowych, aby wydatki 
publiczne doszły do  poziomu 50–52% GDP. Mądre społeczeństwo  poprze taką decyzję, jeśli 
zrozumie, że jest to  jedyna droga rozwoju i godziwego życia obecnych i przyszłych pokoleń. 
Jeśli nie podejmiemy poważnych działań, albo będziemy je opóźniać, to czeka nas scenariusz, 
który w Raporcie Boniego (Boni, 2008) określony został jako „Polska jednym z najbiedniejszych 
krajów Unii”.

1 Roczne średnie pensje nauczyciela szkoły podstawowej z 15-letnim stażem pracy, z korektą siły nabywczej.

Tabela  4. Zestawienie wydatków  publicznych na  edukację i R&D w  wybranych krajach OECD w  porównaniu 
do poziomu dochodu narodowego na osobę (GDP per capita) i do poziomu wydatków publicznych. Dane o wydat-

kach (2008) na R&D zebrano ze statystyk z portali http://epp.eurostat.ec.europa.eu i http://data.un.org

Tak wysoki poziom wydatków społecznych musi odbywać się stopniowo, przez realizację wielo-
letnich programów rozwojowych, pod kontrola społeczeństwa. Nie można tego załatwić jednym  
podniesieniem uposażenia nauczycieli, bo nie jest to sprawa tylko uposażeń.

Miejmy na uwadze fakt, że kraj nasz ma poważne, niewykorzystane rezerwy w postaci pracy 
ludzi. Społeczeństwu trzeba stworzyć taką organizację i warunki pracy, aby wskaźnik aktyw-
ności z obecnych 51% wzrósł do 70–75%. Tylko praca wszystkich stworzy wszystkim szansę  
i warunki godziwego i dostatniego życia. Nie potrafię doradzić rady, jak to zrobić. Jest to jednak 
możliwe, gdyż w wielu krajach wskaźnik ten jest o 10–20% wyższy.

7. Podsumowanie
Wypunktujmy kilka wniosków przeprowadzonej analizy.

•	 Przed Polską czeka  ogrom pracy, która  powinna  być wykonana, jeżeli chcemy zbliżyć się 
do czołówki krajów wysoko rozwiniętych. Musimy najpierw zrozumieć stan i pozycję naszego  
kraju w gronie krajów europejskich i w skali globalnej. Musimy zdać sobie sprawę z zapóź-
nień, oraz realnie ocenić narzędzia i środki, którymi dysponujemy, a które muszą być użyte 
w najbliższych 30 latach.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://data.un.org
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•	 Najwyższy czas na zmianę priorytetów w naszym kraju. Na pierwszym miejscu musimy umie-
ścić opracowanie wieloletniego programu działań, którego celem będzie rozbudowa i udo-
skonalenie systemu edukacji, od przedszkola  do  późnej starości. Musimy zmienić propor-
cje nakładów budżetowych, w szczególności wydatki na sferę zwaną R&D muszą wzrosnąć 
cztero-pięcio krotnie w najbliższych 15 latach.

•	 Edukacja  na  poziomie wyższym musi być nie tylko  masowa, ale także zapewniać wyso-
ką jakość kształcenia. Społeczeństwo  musi wykorzystać potencjał intelektualny wszystkich 
jego członków. Zdolności młodych ludzi są wspólnym dobrem narodowym wszystkich. Jeste-
śmy krajem o bardzo ograniczonych zasobach finansowych, najważniejszym naszym atutem 
jest potencjał ludzki, talenty i zdolności kolejnych generacji.

•	 Najważniejszym obszarem działań jest usprawnienie krajowego systemu edukacji. Tylko pań-
stwo, przy poparciu społeczeństwa, może podjąć działania organizacyjne i finansowe (podat-
ki), które usprawnią i rozbudują system edukacji i w konsekwencji podniosą stan wykształce-
nia całego społeczeństwa, aby mogło sprostać nowym wyzwaniom i problemom.

•	 System edukacji, którego zwieńczeniem są uniwersytety i szkolnictwo wyższe, jest najważniejszą 
strukturą państwa; jego stan i jakość są miarą międzynarodowej pozycji kraju, a wykształceni 
przez uniwersytety ludzie tworzą podstawy bezpiecznego bytu i pomyślności społeczeństwa.  
Tak też system ten powinien być widziany i traktowany przez państwo i społeczeństwo. Tyl-
ko  wykształceni ludzie mogą stworzyć sprawnie działającą administrację, służbę zdrowia, 
policję, sądownictwo i pocztę, a także firmy, które będą znane na rynkach światowych. Dla-
tego system kształcenia dzieci i młodzieży powinien być powierzony najlepszym, starannie 
wybra nym ludziom, dobrze wyposażonym w potrzebne narzędzia, wolnym od troski o bu-
dżet następnego roku.
Jeden ze znanych polskich ekonomistów na pytanie, kiedy dogonimy poziomem dochodu na-

rodowego i poziomem życia obywateli kraje rozwinięte, odpowiedział wprost: nigdy. Ta progno-
za może się spełnić. Jednakże nie jesteśmy bez szansy na inne rozwiązanie. Spójrzmy na kraje, 
które w ciągu 20–30 lat pokonały dystans dzielący je od czołówki krajów rozwiniętych. Możemy 
do nich zaliczyć Finlandię (1. wg NIC), Irlandię (13. wg NIC), Koreę Płd. (21. wg NIC). Mądrze 
zorganizowaną, uporczywą pracą możemy wejść do czołówki krajów rozwiniętych, warto.

Wracając do  porównania  ze statkiem zwanym Polska. Mądrze kierując tym statkiem (te-
raz mam wrażenie, że dryfujemy od rocznicy do rocznicy) wprowadzimy go na spokojne wody 
pomyślnego rozwoju.

8. Bibliografia
1. Altbach, P.G., Reisberg, L., Rumbley, L.E. (2009). Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolu-

tion. A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, Paris.

2. Barber, M., Mourshed, M. (2007). How the world’s best-performing school system come out on top, McKinsey&Company,   
http://www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf

3. Boni, M. (red.).(2008). Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa.

4. Czapiński, J. (2006). Polska  – państwo bez  społeczeństwa. NAUKA 1/2006, http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/
stories/pliki/publikacje/nauka/2006/01/N_106_01_Czapinski.pdf.

5. Duderstadt, J.J. (2009). Current Global Trends in Higher Education and Research: Their Impact on Europe. Dies Aca-
demicus 2009, Universität Wien.

6. Education at a Glance 2010 – OECD Indicators. Raport OECD.(2010), http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.
pdf.

7. Galwas, B. (2010). Edukacja w przyszłości i przyszłość edukacji (w:) Kleer J., Wierzbicki A.P., Galwas B., Kuźnicki L. 
(red. nauk.). Wyzwania przyszłości – szanse i zagrożenia. Publikacja Komitetu prognoz PAN, Warszawa.

8. Galwas, B. (2011). System edukacji najwyższym priorytetem Polski (w:): Polska 2050 – studia i analizy. Publikacja Ko-
mitetu Prognoz PAN. Tom 1, Warszawa. 

9. Lin, C.Y.C, Edvinsson, L. (2011). National Intellectual Capital – A Comparison of 40 Countries, Springer.

http://www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf
http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2006/01/N_106_01_Czapinski.pdf
http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2006/01/N_106_01_Czapinski.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf


Bogdan Galwas, Stan, perspektywy, i konieczności rozwoju systemu edukacji w Polsce

Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (2)/2011 , str. 26

10. PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do. Raport OECD 2010 (2010), http://www.oecd.org/edu/pisa/2009.

11. Sangrà, A., González-Sanmamed, M. (2010). The role of information and communication technologies in improving 
teaching and learning processes in primary and secondary schools, ALT-J: Research in Learning Technology, Vol. 18, 
No. 3.

12. United Nations Statistics Division, http://unstats.un.org/unsd/default.htm.

13. Varis, T. (2011). Towards global education: The need for the 21st century literacies. World Universities Forum, January 
2011, Hong Kong Instituteof Education. 

14. Wilkinson, R., Pickett, K. (2009). The Spirit Level – Why greater equality makes societies stronger. http://www.equali-
tytrust.org.uk.

Developing of Educational System in Poland: 
State, Perspectives and Necessities

Summary
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At the paper a short and critical characterization of an educational system in Poland was presented. Selected para-
meters of this system has been discussed to pointing out his deep defects. The particular attention was devoted to 
coming conclusions from the state of National Intellectual Capital of Poland. A statement that the society of our 
country isn’t prepared for responding to the challenges of contemporary world is a conclusion of this analysis. His 
relative position in comparison to other countries will be more and more bad. Final conclusion is presented, that in 
order to change forecasts of the future, an educational system has to be improved.
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