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Polityka w dziedzinie edukacji i ksztaácenia zawodowego
Politics in the field of the education and professional educating
MiĊdzynarodowe akty prawne ustanawiają prawo do nauki, jako jedno z podstawowych
praw podmiotowych czáowieka i obywatela. Korzystanie z tego prawa powinno byü zapewnione,
wolne od dyskryminacji i powinno umoĪliwiaü wszystkim efektywny udziaá w wolnym
spoáeczeĔstwie. Istotnymi aspektami realizacji prawa do nauki powinny byü: równa dostĊpnoĞü,
jednakowy poziom i jakoĞü nauczania. Prawo do nauki powinno sáuĪyü peánemu rozwojowi
osobowoĞci ludzkiej, w tym w jak najpeániejszym zakresie rozwojowi talentów i zdolnoĞci
umysáowych i fizycznych, w szczególnoĞci dla przygotowania jednostki i dla jej
samoprzygotowania siĊ do peánienia roli zawodowej, zawodu, funkcji. Dla osiągania takiego celu
konieczne jest takie uksztaátowanie systemu edukacyjnego, jak równieĪ systemu rynku pracy, aby
osiąganie zdolnoĞci do peánienia roli zawodowej (zawodu, funkcji) mogáo byü realizowane
w kaĪdym okresie Īycia jednostki.
Rozwój dostĊpnoĞci do oĞwiaty oraz przyczynianie siĊ do osiągniĊcia wysokiej jakoĞci
edukacji i ksztaácenia zawodowego a takĪe rozkwitu kultur paĔstw czáonkowskich staáy siĊ
zadaniami Unii Europejskiej. Edukacja, i jej jakoĞü, zostaáa uznana za kluczową kwestiĊ dla
harmonijnego rozwoju spoáeczno-gospodarczego spoáeczeĔstw i paĔstw, dla zapewnienia, aby
gospodarka Unii Europejskiej staáa siĊ najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką
w Ğwiecie - gospodarką opartą na wiedzy, a spoáeczeĔstwo staáo siĊ spoáeczeĔstwem wiedzy.
Za zasadnicze cele rozwoju systemów edukacyjnych paĔstw czáonkowskich uznano osiągniĊcie
najwyĪszego poziomu edukacji tak, aby mogáa ona stanowiü wzór dla caáego Ğwiata pod wzglĊdem
jakoĞci i uĪytecznoĞci spoáecznej, zapewnienie kompatybilnoĞci systemów edukacyjnych,
umoĪliwiającej obywatelom swobodny wybór miejsc ksztaácenia, a nastĊpnie pracy. Celom tym
mają sáuĪyü: standaryzacja i unifikacja nauczania o wysokiej jakoĞci, porównywalnoĞü
kompetencji zawodowych, moĪliwoĞü rozwijania kompetencji zawodowych przez caáe Īycie. Cele te
mogą byü realizowane dziĊki unijnym strategiom, programom i Ğrodkom, w szczególnoĞci dziĊki
Ğrodkom Europejskiego Funduszu Spoáecznego.
Polski system edukacyjny gwarantuje realizowanie prawa do nauki wedáug zasad
okreĞlanych na podstawie przepisów prawa, co ma zapewniaü jednakową dostĊpnoĞü, jednakowy
poziom i jednakową jakoĞü. Ksztaácenie moĪe byü realizowane w rozwiniĊtym systemie szkolnym,
odpowiadającym standardom Unii Europejskiej oraz w jednostkach organizacyjnych, oferujących
pozaszkolne formy ksztaácenia ustawicznego. JakoĞü w edukacji polskiej powinna byü zapewniana
poprzez przejrzystoĞü, porównywalnoĞü i kompatybilnoĞü procedur nauczania, programów
nauczania, kwalifikacji osób nauczających oraz uznawalnoĞü kompetencji w kontekĞcie
ponadkrajowego obszaru wiedzy. Prowadzi to do wniosku, iĪ badanie, stwierdzanie
i dokumentowanie jakoĞci w dziedzinie edukacji powinno byü realizowane w czterech obszarach
dziaáalnoĞci edukacyjnej: system zarządzania jednostką edukacyjną, programy nauczania,
personel edukacyjny (nauczający), jakoĞü uzyskiwanych w systemie kompetencji osobistych
i zawodowych. System oceny jakoĞü nauczania w Polsce zostaá oparty na dwóch filarach.
Pierwszym z nich jest standard jakoĞci nauczania okreĞlony przepisami prawa, który ma
zastosowanie przede wszystkim w systemie szkolnym. Drugim z nich jest standard jakoĞci
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nauczania okreĞlany Polską Normą lub wzorcami Ğrodowiskowymi, a który ma zastosowanie
przede wszystkim w systemie pozaszkolnym. W moim przekonaniu, wysoka jakoĞü nauczania moĪe
zostaü zapewniona przez komplementarne stosowanie obu filarów oceny jakoĞci we wszystkich
jednostkach systemu edukacji.

Prawo do nauki w standardach miĊdzynarodowych

Edukacja, pojmowana jest jako wychowanie, gáównie pod wzglĊdem
umysáowym; a takĪe jako wyksztaácenie, nauka, realizowana jest poprzez oĞwiatĊ,
tj. proces upowszechniania wyksztaácenia i kultury w spoáeczeĔstwie, nauczania
i wychowywania. OĞwiata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro caáego
spoáeczeĔstwa; kieruje siĊ zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
a takĪe wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka,
MiĊdzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji
o Prawach Dziecka1. Obejmuje dziaáania nakierowane na przekazywaniu pewnego
zasobu wiedzy, umiejĊtnoĞci, wiadomoĞci w jakiejĞ dziedzinie, na rozwijaniu (zwykle
cech charakteru, przymiotów osobistych itp.); doskonaleniu, wdraĪaniu do czegoĞ,
przyzwyczajaniu, przyuczaniu.
W art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka, przyjĊtej 10 grudnia 1948 r.
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdzono,
Īe kaĪdy czáowiek ma prawo do nauki, której celem jest peány rozwój osobowoĞci
ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci. Prawo
to zostaáo rozwiniĊte w art. 13 MiĊdzynarodowego paktu praw gospodarczych,
spoáecznych i kulturalnych otwartym do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia
1966 r (Dz. U. z 1977 r. nr 38 poz. 169), poprzez wskazanie, Īe nauka powinna
umoĪliwiaü wszystkim efektywny udziaá w wolnym spoáeczeĔstwie, rozwijaü
zrozumienie, tolerancjĊ i przyjaĨĔ miĊdzy wszystkimi narodami i wszystkimi grupami
rasowymi, etnicznymi lub religijnymi, jak równieĪ popieraü dziaáalnoĞü Organizacji
Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju. Dla realizacji tego prawa przyjĊto
m.in. zasadĊ powszechnej dostĊpnoĞci nauczania, a w zakresie nauczania podstawowego
– takĪe zasady obowiązkowoĞci i bezpáatnoĞci nauczania. Prawo do nauki i zasady jego
realizacji znalazáy potwierdzenie w art. 28 przyjĊtej przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r. Konwencji o prawach dziecka
(Dz. U. z 1991 r. nr 120 poz. 526, z póĨn. zm.). Prawo do rozwoju poprzez nauczanie
oparte na zasadach równej i nieskrĊpowanej dostĊpnoĞci, oraz oparte na zasadzie
jednakowego traktowania w dziedzinie oĞwiaty zostaáo rozwiniĊte w Konwencji
w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oĞwiaty, sporządzonej w ParyĪu dnia
15 grudnia 1960 r. (Dz. U. z 1964 r. nr 40 poz. 268), w której uznano, Īe obok
dostĊpnoĞci do oĞwiaty, istotnym elementem prawa do nauki jest takĪe poziom i jakoĞü
nauczania, jak równieĪ warunki, w jakich ono siĊ odbywa. Strony tej konwencji
zobowiązaáy siĊ takĪe do zapewnienia we wszystkich paĔstwowych zakáadach nauczania
jednakowego stopnia taki sam poziom nauczania i jednakowe warunki dotyczące jakoĞci
nauczania. Kwestia dostĊpnoĞci do oĞwiaty, w tym w szczególnoĞci do poradnictwa
i szkolnictwa zawodowego zostaáa uregulowana takĪe w Europejskiej karcie spoáecznej,
1

Preambuáa ustawy z dnia z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty, tj. Dz. U. z 1996 r., nr 67 poz. 329,
z póĨn. zm.
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sporządzonej w Turynie dnia 18 paĨdziernika 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 8 poz. 67).
Prawo do nauki zostaáo takĪe potwierdzone w Karcie praw podstawowych Unii
Europejskiej (2007/C 303/01 - Dz. U. UE C303/1, 14.12.2007)2, która w art. 14
gwarantuje kaĪdemu prawo do nauki i dostĊpu do ksztaácenia zawodowego
i ustawicznego, zapewniając jednoczeĞnie bezpáatnoĞü nauki obowiązkowej3. Karta
przyznaje równieĪ wolnoĞü tworzenia placówek edukacyjnych z wáaĞciwym
poszanowaniem zasad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania
i nauczania dzieci zgodnie z wáasnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi
i pedagogicznymi.
W miĊdzynarodowych aktach prawnych prawo do nauki zostaáo uzupeánione
zestawem praw pokrewnych, poĞród których wymieniü naleĪy przede wszystkim pracy
do dostĊpu do szkolenia zawodowego i ustawicznego, prawo do wolnoĞci myĞli,
sumienia i wyznania, prawo do wolnoĞci opinii i wyraĪania jej, oraz prawo do uzyskania
moĪliwoĞci utrzymania siĊ poprzez pracĊ swobodnie wybraną lub przyjĊtą, na
sprawiedliwych i korzystnych warunkach.
Prawo do nauki realizowane powinno byü wedáug zasady powszechnej, równej
i nieskrĊpowanej dostĊpnoĞci nauczania, co oznacza, Īe paĔstwa – strony aktów
miĊdzynarodowych powinny zapewniü w swoich paĔstwowych systemach prawnych
warunki realizacji tej zasady np. poprzez odpowiednio gĊstą sieü jednostek oferujących
nauczanie, jak równieĪ poprzez zapewnianie dostĊpu ucznia do jednostki nauczającej lub
dostĊpu osoby nauczającej do ucznia. Inną, niezwykle waĪną zasadą realizacji prawa do
nauki jest zasada jednakowego (równego) traktowania w dziedzinie oĞwiaty, zapewniana
poprzez zakaz dyskryminacji. Dyskryminowanie moĪe byü dokonywane poprzez
wszelkie wyróĪnianie, wykluczanie, ograniczanie czy uprzywilejowanie ze wzglĊdu na
rasĊ, kolor skóry, páeü, jĊzyk, wyznanie, przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne,
narodowoĞü lub pochodzenie spoáeczne, sytuacjĊ materialną lub urodzenie, jeĪeli ma na
celu albo skutkuje przekreĞleniem lub naruszeniem zasady jednakowego traktowania
w dziedzinie oĞwiaty. Dyskryminowanie moĪe nastĊpowaü w szczególnoĞci przez:
x zamkniĊcie dostĊpu jakiejkolwiek jednostce lub grupie osób do oĞwiaty
jakiegokolwiek stopnia lub typu,
x ograniczenie dla jakiejkolwiek osoby lub grupy osób oĞwiaty do niĪszego
jej stopnia,
x utworzenie lub utrzymywanie oddzielnych systemów oĞwiatowych lub
zakáadów nauczania dla jakichkolwiek osób lub grup osób poza przypadkami
przewidzianymi w miĊdzynarodowych aktach prawnych,
x stawianie jakiejkolwiek osoby lub grupy osób w sytuacji nie dającej siĊ
pogodziü z godnoĞcią czáowieka.
Elementem istotnym, z punktu widzenia równego traktowania w dostĊpie
do edukacji moĪe byü kwestia odlegáoĞci od szkoáy czy placówki edukacyjnej, kwestia
odpáatnoĞci i wysokoĞci opáaty za naukĊ, ale takĪe koszty związane z nauką, jak np.
koszty utrzymania lub dojazdu, koszty podrĊczników i pomocy naukowych. Znaczenie
2

Zgodnie z art. 6 wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. UE c115/13, 09.05.2008), Karta
praw podstawowych Unii Europejskiej ma taką samą moc prawną jak Traktaty.
3
Warunku dotyczące nauki obowiązkowej okreĞla prawodawstwo krajowe.
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moĪe mieü równieĪ kwestia uksztaátowania programu nauczania tak, aby wszyscy lub
tylko niektórzy mogli przyswajaü okreĞlona wiedzĊ w okreĞlonym stopniu i zakresie, a
jeĞli niektórzy – to wedáug jakiego kryterium kwalifikowani. WaĪnym aspektem
równego traktowania w dostĊpie do edukacji jest takĪe realizowanie nauki w budynkach
i pomieszczeniach, gdzie dostĊp bĊdzie zapewniony dla kaĪdego, a nie tylko dla
niektórych np. sprawnych fizycznie. Zatem kwestia dostosowania warunków
technicznych do potrzeb uczestników procesów edukacyjnych stanowi kryterium oceny
stosowania praktyk dyskryminacyjnych.
Do podstawowych zasad realizacji prawa do nauki naleĪy takĪe zasada
obowiązkowoĞci i bezpáatnoĞci nauczania w zakresie nauczania podstawowego, a takĪe
dostĊpnoĞci i rozwoju nauczania elementarnego, w szczególnoĞci dla osób, które nie
otrzymaáy lub nie ukoĔczyáy peánego wyksztaácenia podstawowego, jak równieĪ zasada
dostĊpnoĞci, rozwoju i dąĪenia do bezpáatnoĞci nauczania Ğredniego. Rozwój obejmowaü
powinien takĪe szkolnictwo wyĪsze, gdzie dostĊpnoĞü dla wszystkich powinna byü
zapewniona na zasadzie równoĞci w zaleĪnoĞci od zalet osobistych (zdolnoĞci) oraz
poprzez ustanowienie systemu stypendialnego i staáe poprawianie warunków nauczania.
Za waĪne w zakresie realizacji prawa do nauki uznano takĪe zapewnianie we wszystkich
paĔstwowych zakáadach nauczania jednakowego poziomu i jakoĞci nauczania oraz
jednakowych warunków, w jakich ono siĊ odbywa, jak równieĪ przyczynianie siĊ do
osiągniĊcia wysokiej jakoĞci edukacji i ksztaácenia zawodowego oraz dostĊpnoĞü do
informacji oraz poradnictwa szkolnego i zawodowego czy do osiągniĊü naukowych
i ich zastosowaĔ. Prawo do nauki ma byü realizowane poprzez zapewnienie regularnego
uczĊszczania do szkóá oraz zmniejszenia wskaĨnika porzucania nauki (przestrzeganie
obowiązku szkolnego). Istotną kwestią dla realizacji prawa do nauki jest zapewnianie
bez dyskryminacji przygotowania do zawodu nauczycielskiego, a takĪe wolnoĞü osób
i instytucji do tworzenia i prowadzenia zakáadów oĞwiatowych, z zastrzeĪeniem, Īe bĊdą
przestrzegane zasady prawa miĊdzynarodowego w dziedzinie oĞwiaty oraz, Īe nauka
bĊdzie odpowiadaü minimalnym wymaganiom, które mogą byü ustalone przez paĔstwo.
Nauczanie powinno byü realizowane w celu peánego rozwoju osobowoĞci
ludzkiej, w tym w jak najpeániejszym zakresie rozwoju talentów i zdolnoĞci umysáowych
i fizycznych, w szczególnoĞci dla przygotowania jednostki i dla jej samoprzygotowania
siĊ do peánienia roli zawodowej, zawodu, funkcji. Dla osiągania takiego celu konieczne
jest takie uksztaátowanie systemu edukacyjnego, jak równieĪ systemu rynku pracy, aby
osiąganie zdolnoĞci do peánienia roli zawodowej (zawodu, funkcji) mogáo byü
realizowane w kaĪdym okresie Īycia jednostki. Istotnym celem nauczania pozostaje
ugruntowanie poszanowania praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci, krzewienie
zrozumienia, tolerancji i przyjaĨni miĊdzy wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub
religijnymi a takĪe popieranie dziaáalnoĞci ONZ zmierzającej do utrzymania pokoju.
W tym aspekcie pozostaje równieĪ ksztaátowanie akceptacji dla odmiennoĞci grup
spoáecznych, a nawet jednostek, co w okresie Īycia zawodowego poparte jest zakazami
dyskryminacji w stosunkach pracy i innych stosunkach, na podstawie których praca
moĪe byü wykonywana. Celem nauczania ma pozostawaü takĪe rozwijanie
poszanowania Ğrodowiska naturalnego.
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Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji

Rozwój dostĊpnoĞci do oĞwiaty oraz przyczynianie siĊ do osiągniĊcia wysokiej
jakoĞci edukacji i ksztaácenia zawodowego a takĪe rozkwitu kultur paĔstw
czáonkowskich staáy siĊ zadaniami Unii Europejskiej (a wczeĞniej Wspólnot
Europejskich), przyjmowanymi w traktatach wspólnotowych, a aktualnie wyraĪonymi
w Traktacie o Unii Europejskiej4 oraz w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej5.
Unia dzieli kompetencje z paĔstwami czáonkowskimi – na zasadach okreĞlonych
w traktatach, m.in. w zakresie spójnoĞci spoáecznej i polityki spoáecznej, a takĪe
przestrzeni wolnoĞci. Unia moĪe teĪ podejmowaü inicjatywy w celu zapewnienia
koordynacji polityk spoáecznych paĔstw czáonkowskich. Traktaty przyznają Unii
kompetencje do prowadzenia dziaáaĔ mających na celu wspieranie, koordynowanie lub
uzupeánianie dziaáaĔ paĔstw czáonkowskich. Do dziedzin takich dziaáaĔ o wymiarze
europejskim naleĪą m.in. edukacja, ksztaácenie zawodowe, máodzieĪ i sport.
Przy okreĞlaniu i realizacji swoich polityk i dziaáaĔ Unia ma obowiązek braü pod uwagĊ
wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem
odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia spoáecznego, a takĪe
z wysokim poziomem ksztaácenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.
Unia przyczynia siĊ do rozwoju edukacji o wysokiej jakoĞci, poprzez zachĊcanie
do wspóápracy miĊdzy paĔstwami czáonkowskimi oraz, jeĞli jest to niezbĊdne, poprzez
wspieranie i uzupeánianie ich dziaáalnoĞci. Przy czym, Unia ma obowiązek w peáni
szanowaü odpowiedzialnoĞü paĔstw czáonkowskich za treĞü nauczania i organizacjĊ
systemów edukacyjnych, jak równieĪ ich róĪnorodnoĞü kulturową i jĊzykową. Dziaáania
Unii zmierzają do:
x rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zwáaszcza przez nauczanie
i upowszechnianie jĊzyków paĔstw czáonkowskich,
x sprzyjania mobilnoĞci studentów i nauczycieli, miĊdzy innymi poprzez
zachĊcanie do akademickiego uznawania dyplomów i okresów studiów,
x promowania wspóápracy miĊdzy instytucjami edukacyjnymi,
x rozwoju wymiany informacji i doĞwiadczeĔ w kwestiach wspólnych dla
systemów edukacyjnych paĔstw czáonkowskich,
x sprzyjania rozwojowi wymiany máodzieĪy i wymiany instruktorów spoáecznomáodzieĪy
do
uczestnictwa
oĞwiatowych,
a
takĪe
zachĊcania
w demokratycznym Īyciu Europy,
x popierania rozwoju ksztaácenia na odlegáoĞü,
x rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwoĞci
i dostĊpnoĞci we wspóázawodnictwie sportowym oraz wspóápracy miĊdzy podmiotami
odpowiedzialnymi za sport, jak równieĪ przez ochronĊ integralnoĞci fizycznej i
psychicznej sportowców, w szczególnoĞci tych najmáodszych.
Unia urzeczywistnia politykĊ ksztaácenia zawodowego, która wspiera
i uzupeánia dziaáanie paĔstw czáonkowskich. Przy czym, Unia ma obowiązek w peáni
szanowaü odpowiedzialnoĞü paĔstw czáonkowskich za treĞü i organizacjĊ ksztaácenia
zawodowego. Dziaáanie Unii w tym obszarze zmierza do:
4
5

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. U. UE C115/13, 09.05.2008
Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE, C115/47, 09.05.2008)
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x uáatwienia przystosowania siĊ do zmian w przemyĞle, zwáaszcza przez
ksztaácenie zawodowe i przekwalifikowanie,
x poprawy ksztaácenia zawodowego wstĊpnego i ustawicznego w celu
uáatwienia integracji zawodowej i reintegracji z rynkiem pracy,
x uáatwienia dostĊpu do ksztaácenia zawodowego i sprzyjania mobilnoĞci
instruktorów i ksztaácących siĊ, a zwáaszcza máodzieĪy,
x pobudzania wspóápracy w dziedzinie ksztaácenia miĊdzy instytucjami
edukacyjnymi lub ksztaácenia zawodowego a przedsiĊbiorstwami,
x rozwoju wymiany informacji i doĞwiadczeĔ w kwestiach wspólnych dla
systemów ksztaácenia paĔstw czáonkowskich.
PoĞród unijnych narzĊdzi sáuĪących realizacji dziaáaĔ w obszarze szeroko pojĊtej
edukacji moĪna wymieniü: harmonizacje przepisów krajowych paĔstw czáonkowskich,
Ğrodki podejmowane przez Parlament Europejski lub RadĊ Europejską,
a takĪe wspóápracĊ z innymi podmiotami, w tym w szczególnoĞci z Radą Europy.
Szczególne miejsce wĞród tych Ğrodków mają strategia gospodarki opartej na wiedzy
i spoáeczeĔstwa wiedzy6, Europejski Fundusz Spoáeczny7, a takĪe dziaáania zalecające
zapewnianie wysokiej jakoĞci nauczania.
Edukacja, i jej jakoĞü, zostaáa uznana za kluczową kwestiĊ dla harmonijnego
rozwoju spoáeczno-gospodarczego spoáeczeĔstw i paĔstw. To podejĞcie do edukacji
znalazáo swoje potwierdzenie w dokumentach Unii Europejskiej z lat 2000 – 2002,
w szczególnoĞci w Strategii LizboĔskiej z 2000 roku8, jej nowelizacji z 2005 roku9.
W dokumentach tych uznano, Īe celem strategicznym dla paĔstw czáonkowskich i dla
paĔstw wstĊpujących do Unii jest dąĪenie do tego, aby gospodarka Unii Europejskiej
staáa siĊ najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką w Ğwiecie - gospodarką
opartą na wiedzy, a spoáeczeĔstwo staáo siĊ spoáeczeĔstwem wiedzy. Uznano, iĪ
edukacja jest jedną z najwaĪniejszych dziedzin, która bĊdzie miaáa decydujący wpáyw
na osiągniĊcie tego celu strategicznego i okreĞlono cele rozwoju systemów
edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej oraz priorytety wspólnych dziaáaĔ
prowadzonych na poziomie europejskim. Parlament Europejski wskazując edukacjĊ,
jako fundament procesu lizboĔskiego, zwróciá siĊ do paĔstw czáonkowskich w rezolucji
2004/22272(INI)10, o wdroĪenie programu prac "Edukacja i szkolenia 2010",
o zwiĊkszenie mobilnoĞci studentów, staĪystów, naukowców (i ich rodzin), a takĪe
o zapewnienie powszechnego i niedyskryminującego dostĊpu do edukacji i szkoleĔ.
Za zasadnicze cele rozwoju systemów edukacyjnych uznano osiągniĊcie
w Europie najwyĪszego poziomu edukacji tak, aby mogáa ona stanowiü wzór dla caáego
Ğwiata pod wzglĊdem jakoĞci i uĪytecznoĞci spoáecznej, zapewnienie kompatybilnoĞci
6

PrzyjĊta na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 roku, okreĞlana mianem Strategii LizboĔskiej.
Art. 162 i nastĊpne, skonsolidowanej wersji o Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE
C115/129, 09.05.2008.
8
Strategia lizboĔska, Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, opr. zbiorowe, Departament Analiz Spoáecznych
i Ekonomicznych UrzĊdu Komitetu Integracji Europejskiej, s.4.
99
Polska i Unia wobec wyzwaĔ globalizacji, Biaáa ksiĊga 2006, Polskie Forum Strategii LizboĔskiej, red. J.
Szomburg, Instytut BadaĔ Nad Gospodarka Rynkową, Warszawa-GdaĔsk 2006, s.23
10
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0384+0+DOC+
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systemów edukacyjnych, umoĪliwiającej obywatelom swobodny wybór miejsc
ksztaácenia, a nastĊpnie pracy. PrzyjĊto uznawanie w Unii Europejskiej kwalifikacji
szkolnych i zawodowych, wiedzy i umiejĊtnoĞci zdobytych w poszczególnych krajach
Unii, a takĪe zagwarantowanie Europejczykom - niezaleĪnie od wieku - moĪliwoĞci
uczenia siĊ przez caáe Īycie (ksztaácenie ustawiczne).11 Uznano, Īe realizacja tych celów
jest moĪliwa dziĊki poprawie jakoĞci i efektywnoĞci systemów edukacji w Unii
Europejskiej, dziĊki uáatwieniu powszechnego dostĊpu do systemów edukacji oraz
dziĊki otwarciu systemów edukacji na Ğrodowisko i Ğwiat a takĪe zwiĊkszeniu wydatków
na badania i rozwój. Wyrazem takich dąĪeĔ byáo przyjĊcie decyzji Rady z dnia 16 lipca
1985 r. w sprawie porównywalnoĞci kwalifikacji wynikających z ksztaácenia
zawodowego miĊdzy PaĔstwami Czáonkowskimi Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. UE
L199/56—59, 31.07.1985). W decyzji tej przyjĊto, Īe zasadniczym celem zapewnienia
porównywalnoĞci kwalifikacji zawodowych jest umoĪliwienie pracownikom lepszego
wykorzystania ich kwalifikacji, w szczególnoĞci do celów dostĊpu do odpowiedniego
zatrudnienia w innym paĔstwie czáonkowskim. To, z kolei, wymaga elementów opisów
zawodów, uzgodnionych wzajemnie przez paĔstwa czáonkowskie w imieniu
pracowników, przyspieszonego wspólnego dziaáania paĔstw czáonkowskich i Komisji
dla uchwalenia porównywalnoĞci kwalifikacji wynikających z ksztaácenia zawodowego
we Wspólnocie oraz ulepszenia informacji na ten temat. Podstawy dla porównywalnoĞci
kwalifikacji zawodowych wskazano w decyzji nr 2241/2004/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram
wspólnotowych dla przejrzystoĞci kwalifikacji i kompetencji (Europass) (Dz. U. UE
L390/6—20, 31.12.2004), ustalającej, Īe dokumentowanie i prezentowanie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych przez obywateli Unii Europejskiej bĊdzie realizowane
poprzez port folio 5 dokumentów: Europass CV, Europass MobilnoĞü, Europass
Suplement do dyplomu, Europass Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe oraz Europass Paszport jĊzykowy. Zapewnianie porównywalnoĞci
kwalifikacji zawodowych byáo takĪe przedmiotem zalecenia Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji
dla uczenia siĊ przez caáe Īycie (Dz. U. UE C111/1—7, 06.05.2008). Istotnym jest takĪe,
iĪ zgodnie konkluzjami Rady i przedstawicieli rządów paĔstw czáonkowskich
zgromadzonych w Radzie na temat roli rozwoju umiejĊtnoĞci i kompetencji w realizacji
celów Strategii LizboĔskiej12, umiejĊtnoĞci i kompetencje obejmują, w ramach Unii
Europejskiej, caáy zakres rezultatów wszelkich form ksztaácenia, takĪe rezultaty
wyksztaácenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego. UmiejĊtnoĞci
i kompetencje przyczyniają siĊ do samorealizacji, aktywnego obywatelstwa i spójnoĞci
spoáecznej, oraz stanowią podstawĊ wzrostu gospodarczego. Mają teĪ pozytywny wpáyw
na zdolnoĞü adaptacji, innowacyjnoĞü oraz rozwój przedsiĊbiorczoĞci. Rozwojowi
umiejĊtnoĞci i kompetencji, poĞwiĊcono takĪe decyzjĊ nr 1720/2006/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającą program dziaáaĔ
11

Edukacja w Europie: róĪne systemy ksztaácenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010, Komisja
Europejska Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ISBN 8387716-22-7, Warszawa 2003, táumaczenie Kolanowska E., z oryginaáu angielskiego: Education and training in
Europe: diverse systems, shared goals for 2010, Luksemburg: Biuro UrzĊdowych Publikacji Wspólnot
Europejskich, 2002., ISBN 92-894-3682-4.
12
Dz. U. UE C 292 , 24/11/2005 P. 0003 - 0004
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w zakresie uczenia siĊ przez caáe Īycie (Dz. U. UE L327/45—68, 24.11.2006).
W decyzji tej ustanowiono „program Uczenie siĊ przez caáe Īycie” (ksztaácenie
ustawiczne), którego gáównym celem jest przyczynianie siĊ, poprzez uczenie siĊ przez
caáe Īycie, do rozwoju Wspólnoty jako spoáeczeĔstwa opartego na wiedzy,
charakteryzującego siĊ trwaáym rozwojem gospodarczym, liczniejszymi i lepszymi
miejscami pracy oraz wiĊkszą spójnoĞcią spoáeczną przy jednoczesnym zapewnieniu
naleĪytej ochrony Ğrodowiska naturalnego dla przyszáych pokoleĔ. W szczególnoĞci
program ten ma na celu sprzyjanie wymianie, wspóápracy i mobilnoĞci pomiĊdzy
systemami edukacji i szkoleĔ w obrĊbie Wspólnoty, tak by staáy siĊ Ğwiatowym
wzorcem jakoĞci. WĞród szczegóáowych celów programu wymieniono:
x przyczynianie siĊ do rozwoju uczenia siĊ przez caáe Īycie na wysokim
poziomie, a takĪe propagowanie osiągania jak najlepszych wyników, innowacji oraz
europejskiego wymiaru systemów nauczania i praktyki w tej dziedzinie,
x wspieranie realizacji europejskiego obszaru uczenia siĊ przez caáe Īycie,
x wspieranie poprawy jakoĞci, atrakcyjnoĞci i dostĊpnoĞci ofert w zakresie
uczenia siĊ przez caáe Īycie w paĔstwach czáonkowskich,
x wzmocnienie wkáadu uczenia siĊ przez caáe Īycie w spójnoĞü spoáeczną,
aktywne obywatelstwo, dialog miĊdzykulturowy, równoĞü kobiet i mĊĪczyzn oraz
samorealizacjĊ,
x pomoc we wspieraniu kreatywnoĞci, konkurencyjnoĞci, szans na zatrudnienie
oraz rozwoju ducha przedsiĊbiorczoĞci,
x przyczynianie siĊ do zwiĊkszonego uczestnictwa w uczeniu siĊ przez caáe
Īycie osób w kaĪdym wieku, w tym osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz
grup defaworyzowanych, niezaleĪnie od ich Ğrodowiska spoáeczno-gospodarczego,
x propagowanie nauki jĊzyków obcych i róĪnorodnoĞci jĊzykowej,
x wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treĞci, usáug,
metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia siĊ przez caáe Īycie,
x wzmacnianie roli uczenia siĊ przez caáe Īycie w tworzeniu poczucia
obywatelstwa europejskiego opartego na zrozumieniu i poszanowaniu praw czáowieka
oraz zasad demokracji, a takĪe zachĊcaniu do tolerancji i szacunku dla innych narodów i
kultur,
x wspieranie wspóápracy w zapewnianiu wysokiej jakoĞci we wszystkich
dziedzinach edukacji i szkoleĔ w Europie,
x zachĊcanie do jak najlepszego wykorzystywania wyników, innowacyjnych
produktów i procesów oraz do wymiany dobrych praktyk w dziedzinach objĊtych
programem "Uczenie siĊ przez caáe Īycie" w celu poprawy jakoĞci edukacji i szkoleĔ.
PrzyjĊto, Īe cele „programu Uczenie siĊ przez caáe Īycie” bĊdą realizowane
w ramach sektorowych programów operacyjnych oraz programów miĊdzysektorowych,
w szczególnoĞci: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundvig, a takĪe Jean
Monnet.
Dla stworzenia wspólnych ram odniesienia, sáuĪących rozwojowi ksztaácenia
ustawicznego, a przez to dla przekáadania kwalifikacji i ich poziomów w róĪnych
systemach kwalifikacji i ich poziomach, zarówno w ksztaáceniu ogólnym i wyĪszym, jak
i w ksztaáceniu i szkoleniu zawodowym, przyjĊto zalecenie Parlamentu Europejskiego
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i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji
dla uczenia siĊ przez caáe Īycie (Dz. U. UE C111/1—7, 06.05.2008). W dokumencie
tym zalecono paĔstwom czáonkowskim stosowanie europejskich ram kwalifikacji, jako
narzĊdzia odniesienia w celu porównywania poziomów kwalifikacji w róĪnych
systemach kwalifikacji. Ponadto zalecono wspieranie zarówno uczenia siĊ przez caáe
Īycie, jak i równych szans w spoáeczeĔstwie opartym na wiedzy, a takĪe dalszą
integracjĊ europejskiego rynku pracy, w poszanowaniu dla bogactwa róĪnorodnoĞci
krajowych systemów edukacji. PrzyjĊto rok 2010, jako rok docelowy dla dziaáaĔ
zapewniających porównywalnoĞü kwalifikacji, a rok 2012, jako docelowy dla wdroĪenia
systemu dokumentowania kwalifikacji lub kompetencji zawodowych wedáug jednolitych
standardów.
Ksztaácenie ustawiczne oraz wczesna edukacja, w szczególnoĞci z zakresu
technologii teleinformatycznych (ICT), staáy siĊ takĪe istotnym obszarem dziaáaĔ, do
których wezwano paĔstwa czáonkowskie w rezolucji Parlamentu Europejskiego
w sprawie realizacji wspólnotowego programu lizboĔskiego: badania naukowe
i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólna koncepcja
(2006/2005(INI))13.
Ksztaácenie ustawiczne, w szczególnoĞci jako forma inwestowania w zasoby
ludzkie przedsiĊbiorstw, staáo siĊ takĪe przedmiotem rozporządzenia (WE) nr 1552/2005
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzeĞnia 2005 r. w sprawie statystyk
dotyczących ksztaácenia zawodowego w przedsiĊbiorstwach (Dz. U. UEL255/1-5,
30.09.2005). W rozporządzeniu tym przyjĊto podstawy dla tworzenia statystyk
analizujących ksztaácenie ustawiczne w przedsiĊbiorstwach, w szczególnoĞci
w nastĊpujących dziedzinach:
x polityka i strategie ksztaácenia w przedsiĊbiorstwach mające na celu rozwój
umiejĊtnoĞci ich siáy roboczej,
x zarządzanie, organizacja i formy ustawicznego ksztaácenia zawodowego
w przedsiĊbiorstwach,
x rola partnerów spoáecznych w zapewnianiu ustawicznego ksztaácenia
zawodowego we wszystkich jego aspektach w miejscu pracy,
x dostĊp do ustawicznego ksztaácenia zawodowego, jego zasiĊg i treĞü,
zwáaszcza w aspekcie dziaáalnoĞci gospodarczej i rozmiaru przedsiĊbiorstwa,
x szczególne Ğrodki z zakresu ustawicznego ksztaácenia zawodowego stosowane
przez przedsiĊbiorstwa w celu podniesienia kwalifikacji siáy roboczej
w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
x szansa dostĊpu do ustawicznego ksztaácenia zawodowego i zdobywania
nowych umiejĊtnoĞci dla pracowników maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw (MĝP) oraz
szczególne potrzeby maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw związane z zapewnianiem
ksztaácenia,
x wpáyw podejmowanych Ğrodków publicznych w zakresie ustawicznego
ksztaácenia zawodowego w przedsiĊbiorstwach,

13
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0301+0+DOC+
XML+V0//PL&language=PL z dnia 2008.10.20
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x równoĞü szans w dostĊpie do ustawicznego ksztaácenia zawodowego
w przedsiĊbiorstwach dla wszystkich pracowników, z uwzglĊdnieniem równoĞci páci
oraz poszczególnych grup wiekowych,
x szczególne Ğrodki w zakresie ustawicznego ksztaácenia zawodowego dla osób
znajdujących siĊ w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
x Ğrodki w zakresie ustawicznego ksztaácenia zawodowego odnoszące siĊ do
róĪnych rodzajów umowy o pracĊ,
x wydatki na ustawiczne ksztaácenie zawodowe: poziomy i Ĩródáa finansowania,
zachĊty do ustawicznego ksztaácenia zawodowego,
x procedury przedsiĊbiorstw w zakresie oceny i monitorowania ustawicznego
ksztaácenia zawodowego.
Obok polityki inwestowania w zasoby ludzkie przedsiĊbiorstw czy kapitaá ludzki
paĔstw czáonkowskich, przyjĊto takĪe politykĊ inwestowania w systemy edukacyjny
Polityka ta obejmuje przede wszystkim inwestowanie w ksztaácenie i utrzymanie kadry
edukacyjnej, przy czym ten aspekt nakierowany jest gáównie na osoby nauczające, ale
takĪe na kierowników i personel administracyjny placówek edukacyjnych oraz na
personel zajmujący siĊ dostosowanym do indywidualnych potrzeb poradnictwem14.
Inwestycje w osoby nauczające tj. w nauczycieli na początkowych i dalszych etapach
kariery zawodowej oraz w osoby prowadzące szkolenia, zatrudnione w placówkach
ksztaácenia początkowego i ksztaácenia dorosáych realizowane mogą byü poprzez
szkolenia w stosowaniu otwartych i elastycznych metod nauczania oraz ksztaácenia
drogą elektroniczną, w wykorzystywaniu moĪliwoĞci nowoczesnych technologii
informacyjno – komunikacyjnych, ale takĪe poprzez modernizacjĊ programów
nauczania dla ksztaácenia i doskonalenia zawodowego oraz o dostĊpnoĞü
multimedialnych programów edukacyjnych. Celem inwestycji w kierowników i personel
administracyjny placówek edukacyjnych, ich organów zaáoĪycielskich i organów
nadzoru, jest wzmocnienie decentralizacji zadaĔ związanych z zarządzaniem
i programami nauczania. Inwestycje te mogą byü realizowane poprzez szkolenie
w zakresie zarządzania zasobami i efektywnego ich wykorzystywania, ale takĪe poprzez
ustanowienie systemu zapewniania jakoĞci w edukacji, jak równieĪ poprzez przyjĊcie
przejrzystych standardów kwalifikacji, obejmujących kwalifikacje ogólne i zawodowe.
Podstawowym narzĊdziem sáuĪącym do finansowania procesów inwestycyjnych
w obszarze edukacji staá siĊ Europejski Fundusz Spoáeczny, stworzony w 1957 roku.
Szczegóáowe zasady gospodarki Europejskim Funduszem Spoáecznym (EFS) okreĞla
rozporządzenie (we) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spoáecznego i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. U. UE L.210/12, 31.07.2006). Uznano tam
m.in., Īe EFS wspiera priorytety Wspólnoty w zakresie potrzeby wzmocnienia spójnoĞci
spoáecznej, zwiĊkszenia wydajnoĞci i konkurencyjnoĞci oraz promowania wzrostu
gospodarczego i trwaáego rozwoju. W ten sposób EFS uwzglĊdnia odpowiednie
priorytety i cele Wspólnoty w dziedzinach edukacji i szkolenia, zwiĊkszania udziaáu
osób nieaktywnych zawodowo w rynku pracy, zwalczania wykluczenia spoáecznego,
14
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zwáaszcza grup znajdujących siĊ w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby
niepeánosprawne, wspierania równoĞci kobiet i mĊĪczyzn oraz niedyskryminacji.
W szczególnoĞci EFS moĪe wspieraü przedsiĊwziĊcia sáuĪące ksztaáceniu przez caáe
Īycie, inwestycjom w zasoby ludzkie przedsiĊbiorstw, lepszemu dostĊpowi do szkoleĔ,
e-ksztaáceniu, a takĪe rozwijaniu umiejĊtnoĞci. ĝrodki EFS mogą byü takĪe
wykorzystywane do wzmacniania kapitaáu ludzkiego, w szczególnoĞci poprzez
wspieranie:
x opracowywania i wprowadzania reform systemów edukacji i szkoleĔ w celu
rozwijania zdolnoĞci do zatrudnienia, lepszego dopasowania ksztaácenia ogólnego i
zawodowego oraz szkoleĔ do potrzeb rynku pracy oraz staáego podnoszenia kwalifikacji
personelu szkoleniowego w celu rozwijania innowacyjnoĞci i gospodarki opartej na
wiedzy,
x realizacji reform systemów edukacji i szkoleĔ, zwáaszcza w celu zwiĊkszania
zdolnoĞci ludzi do reagowania na potrzeby spoáeczeĔstwa opartego na wiedzy i potrzebĊ
ksztaácenia przez caáe Īycie,
x wiĊkszego uczestnictwa w edukacji i szkoleniu przez caáe Īycie, w tym
poprzez dziaáania mające na celu osiągniĊcie zmniejszenia liczby osób wypadających z
systemu edukacji i zmniejszenia róĪnic w programach ksztaácenia dla obojga páci, oraz
zwiĊkszenie dostĊpu do edukacji i szkoleĔ na poziomie ogólnym, zawodowym i
wyĪszym i poprawĊ ich jakoĞci,
x rozwoju potencjaáu ludzkiego w dziedzinie badaĔ i innowacji, przede
wszystkim poprzez studia podyplomowe i szkolenia pracowników naukowych,
x tworzenia sieci obejmujących instytucje szkolnictwa wyĪszego, centra
badawczo-technologiczne oraz przedsiĊbiorstwa.
PaĔstwa czáonkowskie mają obowiązek zapewniaü spójnoĞü dziaáaĔ wspieranych
z EFS z dziaáaniami podejmowanymi w celu realizacji Europejskiej Strategii
Zatrudnienia. W szczególnoĞci mają one zapewniaü wspieranie realizacji Europejskiej
Strategii Zatrudnienia poprzez strategiĊ okreĞloną w narodowych strategicznych ramach
odniesienia i przez dziaáania okreĞlone w programach operacyjnych, w ramach
krajowych programów reform i krajowych planów dziaáania na rzecz integracji
spoáecznej.
JakoĞü nauczania jest przedmiotem zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie wspóápracy europejskiej przy ocenie jakoĞci edukacji
szkolnej (2001/166/WE) Dz. U. UE.L.01.60.51, 01.03.2001. W dokumencie tym organy
Unii zaleciáy paĔstwom czáonkowskim, aby w zakresie swoich warunków
ekonomicznych, spoáecznych i kulturowych, naleĪycie uwzglĊdniając europejski
wymiar, wspieraáy poprawĊ jakoĞci oceny edukacji szkolnej. Dziaáania taki powinny
obejmowaü przede wszystkim ustanawianie przejrzystych systemów oceny jakoĞci oraz
systemów samooceny, jak równieĪ wspieranie szkoleĔ w zakresie zarządzania
i korzystania z instrumentów samooceny oraz rozwijanie wspóápracy miĊdzy wszystkimi
wáadzami zaangaĪowanymi w ocenĊ jakoĞci edukacji szkolnej i wspieranie ich
europejskich powiązaĔ. Zalecono takĪe, aby Komisja Europejska uáatwiaáa te dziaáania
poprzez programy wspólnotowe, wykorzystywanie Ğrodków tych programów oraz
tworzenie baz danych.
Parlament Europejski i Rada przejĊáy takĪe zalecenie z dnia 15 lutego 2006 r.
w sprawie dalszej europejskiej wspóápracy w zakresie zapewniania jakoĞci
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w szkolnictwie wyĪszym (2006/143/WE) (Dz. U. UE.L.06.64.60, 04.03.2006), w którym
zachĊcaáy wszystkie instytucje szkolnictwa wyĪszego dziaáające na terytorium paĔstw
czáonkowskich, do wprowadzenia lub opracowania rygorystycznych wewnĊtrznych
systemów zapewniania jakoĞci, zgodnie z normami i wytycznymi dla zapewnienia
jakoĞci w europejskim obszarze szkolnictwa wyĪszego, przyjĊtymi w Bergen
w kontekĞcie procesu boloĔskiego. W zaleceniu zachĊcono takĪe do niezaleĪnoĞci
w ocenach jakoĞci nauczania oraz do rozwijania wspóápracy, w szczególnoĞci w celu
budowania zaufania i uznawania ocen zapewniania jakoĞci, a przez to przyczyniania siĊ
do uznawania kwalifikacji w celu podejmowania studiów lub pracy w innym kraju.
Rozwój systemów ksztaácenia, w szczególnoĞci ksztaácenia zawodowego
wstĊpnego i ustawicznego, jak równieĪ szkolenie máodzieĪy i dorosáych, w tym
szczególnie szkolenie w zakresie zarządzania jest celem dziaáania Europejskiej Fundacji
Ksztaácenia, ustanowionej rozporządzeniem Rady (EWG) NR 1360/90 z dnia 7 maja
1990 r. ustanawiające Europejską FundacjĊ Ksztaácenia (Dz.U.UE.L.90.131.1,
23.05.1990), a takĪe zadaniem Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia
Zawodowego, ustanowionego rozporządzeniem Rady (EWG) NR 337/75 z dnia
10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
(Dz. U. UE.L.75.39.1, 13.02.1975)
Polski system edukacji

Ustawodawstwo polskie, konstruujące system edukacji w Polsce (ustawodawstwo
edukacyjne), obejmuje postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78 poz. 483), ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw.
Do podstawowych ustaw w tym zakresie naleĪą:
1. ustawa z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty (tj. Dz. U. z 2004 r.,
nr 256 poz. 2572, z póĨn. zm.),
2. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyĪszym (Dz. U. nr 164
poz. 1365, z póĨn. zm.),
3. ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595),
4. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 97
poz. 674, z póĨn. zm.).
Ustawodawstwo to gwarantuje prawo do nauki, realizowane wedáug zasad
przyjĊtych w prawodawstwie miĊdzynarodowych, choü z pewnymi odmiennoĞciami.
OdmiennoĞci te dotyczą przede wszystkim zasady obowiązkowoĞci nauki,
gdzie obowiązek nauki zostaá rozciągniĊty na okres do 18 roku Īycia i jest realizowany
poprzez obowiązek szkolny w zakresie nauki w szkole podstawowej i w gimnazjum
publicznych lub w takich szkoáach niepublicznych, ale o uprawnieniach szkóá
publicznych, natomiast po ukoĔczeniu gimnazjum realizowany poprzez obowiązek
nauki w publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale takĪe w formach
pozaszkolnych realizowanych w placówkach publicznych i niepublicznych, w ramach
dziaáalnoĞci oĞwiatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne podejmowanej
na zasadach okreĞlonych w przepisach o dziaáalnoĞci gospodarczej jak równieĪ
poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy.
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Zasada bezpáatnoĞci nauczania obejmuje w Polsce nauczanie publiczne,
niezaleĪnie od poziomu. Oznacza to tyle, Īe tak nauczanie na poziome szkoáy
podstawowej i gimnazjum, jak i nauczanie w publicznych szkoáach ponadgimnazjalnych
i wyĪszych. Dotyczy to takĪe publicznych studiów doktoranckich. JednakĪe, zgodnie
z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP, ustawa moĪe dopuĞciü Ğwiadczenie niektórych usáug
edukacyjnych przez publiczne szkoáy wyĪsze za odpáatnoĞcią. Ustawodawstwo polskie
rozwija zasadĊ wolnoĞci nauczania wskazując, Īe prawo do zakáadania i prowadzenia
róĪnych form nauczania mają samorząd terytorialny, administracja rządowa, osoby
prawne oraz osoby fizyczne. WĞród form nauczania ustawodawca wskazuje szkoáy
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i wyĪsze oraz zakáady wychowawcze,
a takĪe pozaszkolne formy nauczania.
WĞród innych, istotnych zasad, wedáug których realizowane jest prawo
do nauki naleĪy wymieniü przede wszystkim zasadĊ standardu prawnego w zakresie
warunków zakáadania i dziaáalnoĞci szkóá niepublicznych, wspartą obowiązkiem
wspóáudziaáu wáadz publicznych w ich finansowaniu oraz nadzorem pedagogicznym nad
szkoáami i zakáadami wychowawczymi. Inną podstawową zasadą realizacji prawa
do nauki jest zasada dokumentowania dziaáalnoĞci edukacyjnej, przejawiająca siĊ
w obowiązku wydawania uczestnikom procesów edukacyjnych odpowiednich
dyplomów, Ğwiadectw i zaĞwiadczeĔ, speániających wymogi formalne, okreĞlone
przepisami prawa, przy czym dokumenty wystawiane przez szkoáy publiczne, szkoáy
niepubliczne o uprawnieniach szkoáy publicznej, uprawnione placówki ksztaácenia
ustawicznego i placówki ksztaácenia praktycznego, zakáady ksztaácenia nauczycieli
i okrĊgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzĊdowymi.
W dziedzinie edukacji, istotnym aspektem akcesji Polski do Unii Europejskiej
byáo (i pozostaje) wdroĪenie w Polsce idei spoáeczeĔstwa opartego na wiedzy,
realizowanej poprzez koncepcjĊ uczenia siĊ przez caáe Īycie, zapoczątkowane
ustaleniami dokonanymi w trakcie negocjacji akcesyjnych. W ramach tych ustaleĔ
przyjĊto, iĪ polscy nauczyciele uzupeánią wyksztaácenie do poziomu uniwersyteckiego
do 2006 r., bĊdą realizowaü koncepcjĊ ksztaácenia ustawicznego oraz bĊdą uczyü siĊ
jĊzyków obcych. Realizacja tych przedsiĊwziĊü pozwala na podwyĪszenie kwalifikacji
nauczycieli i na zapewnienie takiego poziomu wyksztaácenia, który umoĪliwia
swobodnie podejmowaü pracĊ w szkoáach na terenie Unii Europejskiej, gdyĪ w wyniku
wzajemnych regulacji w zakresie uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych oraz
bogatej oferty szkoleĔ, polscy nauczyciele mogą byü zatrudniani w krajach Unii.
Swoboda przemieszczania siĊ oznacza takĪe prawo wyboru szkoáy i szkoáy wyĪszej.
Koncepcja konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiĊbiorczoĞci, zdolnej do
dáugofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawĊ
spójnoĞci spoáecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie
regionalnym i krajowym zostaáa przyjĊta przez rząd polski w Narodowym Planie
Rozwoju na lata 2004 – 2006, w Narodowej Strategii SpójnoĞci – Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-20013, a takĪe w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658, z póĨn. zm.).
W dokumentach tych przyjĊto, Īe celem w dziedzinie edukacji jest zwiĊkszanie
poziomu zatrudnienia i wyksztaácenia, poprzez zwiĊkszanie dostĊpu do wyksztaácenia na
poziomie wyĪszym i Ğrednim. Cel ten byá i jest realizowany w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (2004-2006) oraz w ramach
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Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki (2007-2013). Programy te sáuĪą rozwojowi
edukacji i ksztaácenia ustawicznego, stanowiących podstawĊ kompleksowego rozwoju
zasobów ludzkich poprawy jakoĞci kapitaáu ludzkiego, a ich gáównymi elementami jest
zwiĊkszenie poziomu wyksztaácenia i kwalifikacji zawodowych przez máodzieĪ
i dorosáych oraz podwyĪszanie efektywnoĞci i jakoĞci dziaáania systemu edukacji
i ksztaácenia ustawicznego.
Gáównym celem programów operacyjnych jest budowa otwartego, opartego na
wiedzy spoáeczeĔstwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich
(poprawy jakoĞci kapitaáu ludzkiego) w drodze ksztaácenia, szkolenia i pracy. W ramach
programu realizowane są przede wszystkim priorytety dotyczące aktywnej polityki
rynku pracy, integracji zawodowej i spoáecznej, oraz rozwoju spoáeczeĔstwa opartego na
wiedzy. W szczególnoĞci poprzez przygotowanie spoáeczeĔstwa do funkcjonowania
w systemie globalnej gospodarki rynkowej poprzez podniesienie poziomu jego
wyksztaácenia wiąĪące siĊ ze zwiĊkszeniem uczestnictwa pracowników w edukacji
ustawicznej, wyrównywaniem szans edukacji róĪnych grup spoáecznych oraz
dostosowaniem oferty edukacyjnej szkóá i podniesieniem jakoĞci ustawicznego
ksztaácenia zawodowego jak równieĪ optymalizacją rozwiązaĔ systemowych w tym
obszarze i rozwojem dialogu spoáecznego. Realizacja nastĊpuje poprzez dostosowanie
oferty edukacyjnej szkóá, uczelni i placówek ksztaácenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy w celu lepszego dostĊpu do rynku pracy, edukacji na rzecz spoáeczeĔstwa
informacyjnego, rozwoju poradnictwa i doradztwa zawodowego, podniesieniu jakoĞci
ksztaácenia i rozwoju systemu ksztaácenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
i nauczycieli akademickich. SáuĪyü temu ma m.in. wzmocnienie systemu edukacji
ustawicznej osób dorosáych poprzez system akredytacji instytucji prowadzących
ksztaácenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, przyjĊty w ustawie o systemie
oĞwiaty oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r., nr 69, poz. 415, z póĨn. zm.), a takĪe rozwój ksztaácenia
na odlegáoĞü.
Przemiany systemu edukacji w Polsce, zakreĞlone w rządowych dokumentach
strategicznych stanowią rozwiniĊcie reform podjĊtych w szczególnoĞci z początkiem
roku szkolnego 1999/2000. Za podstawowe przesáanki reformy systemu edukacyjnego
uznano wówczas brak zdolnoĞci adaptacyjnej ówczesnego systemu edukacji do tempa
i zakresu przemian cywilizacyjnych i spoáecznych, kryzys roli wychowawczej szkoáy
wynikający z dominacji przekazywania informacji nad kreowaniem umiejĊtnoĞci
i ksztaátowaniem osobowoĞci, brak równoĞci szans w dostĊpie do edukacji na kaĪdym jej
poziomie i niski wskaĨnik procentowy máodzieĪy uzyskującej Ğrednie i wyĪsze
wyksztaácenie, a takĪe koniecznoĞü dostosowania systemu edukacji do zapisów
konstytucji oraz do reformy ustrojowej paĔstwa, oraz koniecznoĞü dostosowania
ksztaácenia zawodowego do zmieniających siĊ potrzeb gospodarki rynkowej.
Czynnikami sprzyjającymi przeprowadzeniu reformy począwszy od roku szkolnego
1999/2000 byáy negocjacje warunków integracji Polski z Unią Europejską, koniecznoĞü
zmian wynikających z reformy ustrojowej paĔstwa, a takĪe niĪ demograficzny, populacji
6-7-latów, osiągający swe maksimum w latach 2001-2002. Za podstawowe cele reformy
uznano zwiĊkszenie i wyrównanie szans dostĊpu do edukacji na wszystkich jej
poziomach, upowszechnienie ksztaácenia na poziomie Ğrednim oraz wzrost liczby
podejmujących studia wyĪsze. Ponadto wskazano na koniecznoĞü dokonania zmian
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w proporcjach pomiĊdzy przekazem wiadomoĞci, ksztaátowaniem umiejĊtnoĞci, a troską
o rozwój osobowoĞci. Reforma miaáa prowadziü do zwiĊkszenia autonomii szkoáy,
podwyĪszenia jakoĞci pracy nauczyciela oraz do poprawy sytuacji finansowej edukacji
poprzez wzrost nakáadów budĪetowych oraz umoĪliwienie szkoáom pozyskiwanie
dochodów wáasnych. Zmianami objĊto strukturĊ systemu edukacji od przedszkola do
studiów doktoranckich, ustrój szkolny, a takĪe sposoby administrowania i nadzorowania
w edukacji, poprzez ich dostosowanie do nowego ustroju paĔstwa. W ramach reformy
systemu edukacji przyjĊto istnienie standardów w zakresie podstaw programowych,
w organizacji i metodach ksztaácenia, a takĪe przyjĊto niezaleĪny od szkoáy system
i zasady oceniania i egzaminowania. Zmiany te sáuĪyü miaáy umoĪliwieniu
przygotowywania siĊ obywatela do funkcjonowania na rynku pracy, w warunkach
gospodarki konkurencyjnej, w której zachodzą zmiany restrukturyzacyjne, wymagające
nowych kwalifikacji zawodowych, a szerzej – nowych kompetencji zawodowych,
umoĪliwiające podejmowanie nowych ról zawodowych (zawodów, funkcji). OkreĞlono
na nowo status ekonomiczny, Ĩródáa i sposoby finansowania szkoáy, okreĞlono wymogi
kwalifikacyjne dla nauczycieli i powiązano je ze ĞcieĪkami awansów oraz z systemem
wynagradzania. Reformie poddano takĪe szkodnictwo wyĪsze, przyjmując, w ramach
ustawy Prawo o szkolnictwie wyĪszym, m.in. trójstopniowoĞü wyksztaácenia wyĪszego
(poziom licencjacki/inĪynierski, poziom magisterski i poziom doktorski) oraz
kategoryzacjĊ szkóá wyĪszych.
Ksztaát systemu edukacyjnego w Polsce wyznaczają przepisy ustawodawstwa
edukacyjnego, ale takĪe dokumenty Unii Europejskiej oraz dokumenty okreĞlające
strategie wáadz polskich w dziedzinie edukacji. Ze wzglĊdu na konstytucyjną zasadĊ
wolnoĞci nauczania, dziaáalnoĞü edukacyjna moĪe byü prowadzona przez kaĪdy
podmiot, tak publiczny jak i niepubliczny. Obywatele i instytucje mają prawo zakáadania
szkóá podstawowych, ponadpodstawowych i wyĪszych oraz zakáadów wychowawczych
a takĪe prowadzenia pozaszkolnych form nauczania. w zakresie warunków zakáadania
i dziaáalnoĞci szkóá niepublicznych oraz udziaáu wáadz publicznych w ich finansowaniu,
a takĪe zasad nadzoru pedagogicznego nad szkoáami i zakáadami wychowawczymi,
Konstytucja RP odsyáa do ustawy, natomiast dziaáalnoĞü edukacyjna w formach
pozaszkolnych nie jest w Īaden sposób ograniczona. Skutkiem tych postanowieĔ system
edukacji w Polsce moĪna okreĞliü jako záoĪony, a jego strukturĊ prezentujĊ na rys. 1.
Jak uwidoczniáem to na rys. 1, system edukacji moĪna podzieliü na dwa piony.
Do pierwszego z nich zaliczam jednostki organizacyjne prowadzące dziaáalnoĞü
edukacyjną w formach szkolnych, które mogą byü zakáadane i prowadzone w formie
szkoáy podstawowej i szkoáy gimnazjalnej, co do których ustawodawca sformuáowaá
obowiązek szkolny w zakresie wyksztaácenia na poziomie podstawowym, w formie
szkoáy ponadgimnazjalnej, gdzie moĪna wymieniü zasadnicze szkoáy zawodowe, oraz
szkoáy oferujące wyksztaácenie na poziomie Ğrednim, takie jak licea i technika
zawodowe, licea ogólnoksztaácące, czy szkoáy pomaturalne i policealne.
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RYSUNEK 1. SCHEMAT SYSTEMU EDUKACJI NARODOWEJ W POLSCE

ħródáo: Opracowanie wáasne

Ponadto w pionie tym funkcjonują szkoáy wyĪsze zawodowe oferujące
wyksztaácenie na poziomie wyĪszym zawodowym (licencjat/inĪynier) oraz szkoáy
wyĪsze, które oferują wyksztaácenie wyĪsze na poziomie zawodowym a takĪe na
poziomie magisterskim. Pion ten okreĞlam mianem pionu szkolnego. Dla uproszczenia,
w ramach pionu szkolnego prezentujĊ przedszkola, bĊdące pozaszkolnymi jednostkami
wychowawczymi, które jednak mogą realizowaü zadania nauczania w formie obowiązku
przedszkolnego.
Schemat tego pionu prezentuje rys. 2.
RYSUNEK 2. SCHEMAT PIONU SZKOLNEGO W SYSTEMIE EDUKACJI

*) – takĪe szkoáy specjalne

ħródáo: www.menis.gov.pl z dnia 2003.09.19
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Pion szkolny postrzegany jest takĪe jako pion ksztaácenia formalnego,
czyli systemowego ksztaácenia opartego na staáych pod wzglĊdem czasu i treĞci nauki
formach (klasy, stopnie, szkoáy, programy i podrĊczniki)15. Takie podejĞcie jest takĪe
skutkiem przyjĊtej przepisach prawa zasady, Īe tylko szkoáy publiczne i szkoáy
niepubliczne o uprawnieniach szkoáy publicznej oraz uprawnione placówki ksztaácenia
ustawicznego i placówki ksztaácenia praktycznego, zakáady ksztaácenia nauczycieli oraz
okrĊgowe komisje egzaminacyjne umoĪliwiają uzyskanie Ğwiadectw lub dyplomów
paĔstwowych, które są dokumentami urzĊdowymi.
Do drugiego pionu zaliczam jednostki organizacyjne prowadzące dziaáalnoĞü
w zakresie róĪnych form edukacji pozaszkolnej takich jak studia podyplomowe, kursy,
seminaria, staĪe zawodowe, staĪe specjalizacyjne, praktyki zawodowe, samoksztaácenie
kierowane i inne, jak równieĪ prowadzące dziaáalnoĞü w zakresie róĪnych form edukacji
umoĪliwiających uzyskanie i uzupeánienie wiedzy ogólnej lub umiejĊtnoĞci
i kwalifikacji zawodowych, rozwijanie zainteresowaĔ i uzdolnieĔ, uzyskanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, a takĪe pomocy w wyborze kierunku ksztaácenia
i zawodu. Ustawodawca rozstrzygnąá, Īe obowiązek nauki po ukoĔczeniu gimnazjum
speánia siĊ przez uczĊszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoáy ponadgimnazjalnej
albo w formach pozaszkolnych realizowanych w placówkach publicznych
i niepublicznych lub realizowanych w ramach dziaáalnoĞci oĞwiatowej prowadzonej
przez osoby prawne lub fizyczne podejmowanej na zasadach okreĞlonych w przepisach
o dziaáalnoĞci gospodarczej. W szczególnoĞci jest to ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807, z póĨn. zm.), która
uznaje za dziaáalnoĞü gospodarczą zarobkową dziaáalnoĞü wytwórczą, handlową,
budowlaną, usáugową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacjĊ zasobów
naturalnych, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągáy, która uznaje, Īe
podejmowanie i wykonywanie dziaáalnoĞci gospodarczej jest wolne dla kaĪdego na
równych prawach, z zachowaniem warunków okreĞlonych przepisami prawa, i która
uprawnia do prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej osoby fizyczne, osoby prawne
oraz niemające osobowoĞci prawnej spóáki prawa handlowego, jeĪeli zawodowo,
we wáasnym imieniu podejmują i wykonują dziaáalnoĞü gospodarczą. DziaáalnoĞci
gospodarczą regulują takĪe przepisy innych ustaw16. Obowiązek nauki po ukoĔczeniu
gimnazjum moĪe byü takĪe realizowany poprzez przygotowanie zawodowe
15

OkoĔ W., Sáownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1992 r.
W szczególnoĞci są to:
1. Ustawa z dnia 15 wrzeĞnia 2000 r. Kodeks spóáek handlowych. (Dz. U. nr 94 poz. 1037, z póĨn. zm.), która
w szczególnoĞci okreĞla zasady tworzenia i zarządzania spóáek jawnych, partnerskich, komandytowych,
komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią i akcyjnych, pozostawiając im swobodĊ
w okreĞleniu przedmiotu swojej dziaáalnoĞci
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93, z póĨn. zm.), powoáywana dalej
jako kodeks cywilny, która formuáuje w szczególnoĞci zasady zawierania i wykonywania umów.
3. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioĞle (Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz. 979, z póĨn. zm.), ustawa z dnia
23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 poz. 235, z póĨn. zm.), ustawa z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855), ustawa z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 854, z póĨn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 1989 r.
o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35 poz. 195, z póĨn. zm.), ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tj. Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, z póĨn. zm.) i inne, które to ustawy okreĞlają zasady tworzenia organizacji
zawodowych i spoáecznych (izb, stowarzyszeĔ, fundacji itp.) oraz uprawniają je do prowadzenia dziaáalnoĞci
gospodarczej

16
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u pracodawcy. Ten pion edukacji postrzegany bywa jako ksztaácenie nieformalne,
definiowane jako Ğwiadoma i zorganizowana dziaáalnoĞü ksztaácąco - wychowująca
prowadzona poza ustanowionym formalnym systemem szkolnym, umoĪliwiająca
okreĞlonej grupie uczestników osiągniĊcie zaáoĪonych celów ksztaácenia17, choü z tym
podejĞciem zgodziü siĊ nie mogĊ. Nauczanie w pionie pozaszkolnym realizowane moĪe
byü przez podmioty, które zgáosiáy swoją dziaáalnoĞü do ewidencji szkóá i placówek
niepublicznych, prowadzonej przez wáaĞciwy szczebel samorządu terytorialnego, a takĪe
przez podmioty prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą w dziedzinie edukacji w obu tych
przypadkach, podmioty realizujące przedsiĊwziĊcia w dziedzinie edukacji są
zobowiązane do dokumentowania tej dziaáalnoĞci, do wydawania uczestnikom procesów
edukacyjnych odpowiednich dyplomów, Ğwiadectw i zaĞwiadczeĔ, a zasady ich
wydawania i ich wzory są okreĞlone przepisami prawa.18 Jest to, w moim przekonaniu,
system ksztaácenia formalnego, choü dokumenty stwierdzające uzyskane kwalifikacje
w tym systemie nie są dokumentami urzĊdowymi, za wyjątkiem dokumentów
wydawanych przez paĔstwowe komisje egzaminacyjne.
Rozwój pozaszkolnego pionu edukacyjnego, w szczególnoĞci w czĊĞci
podlegającej przepisom o dziaáalnoĞci gospodarczej, wynikaá i wynika w duĪej mierze
z transformacji gospodarki polskiej lat dziewiĊüdziesiątych ubiegáego stulecia. PrzyjĊto,
Īe zakres i jakoĞü oferty pozaszkolnych form edukacji bĊdzie poddana grze
konkurencyjnej na rynku wolnym, ksztaátowanym potrzebami i popytem zamawiających
usáugi edukacyjne. Rynek usáug w zakresie pozaszkolnych form edukacyjnych
w przewaĪającej czĊĞci tworzą podmioty oferujące kursy (szkolenia, itp.) wedáug
zawodów/specjalnoĞci, ale takĪe wiele szkoleĔ prowadzą oĞrodki zorganizowane wedáug
branĪ, czĊsto związane z formalnym systemem szkolnym lub o tradycjach
upowszechniania wiedzy, nie tylko zawodowej, jak szkoáy i szkoáy wyĪsze, publiczne
centra ksztaácenia ustawicznego i praktycznego, niektóre stowarzyszenia oĞwiatowe
(m.in. Zakáady Doskonalenia Zawodowego, Związek Rzemiosáa Polskiego, palcówki
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, tzw. Uniwersytety Ludowe itp.).19 Kursy zawodowe
lub podnoszące kwalifikacje uniwersalne prowadzone są takĪe przez liczne firmy
szkoleniowe, zorganizowane i dziaáające jako przedsiĊbiorcy - osoby fizyczne lub jako
przedsiĊbiorcy - spóáki prawa handlowego. OfertĊ tego rynku uzupeániają liczne
stowarzyszenia i fundacje oraz pracodawcy, zasadniczo realizujący usáugi edukacyjne
dla potrzeb wáasnych lub dla potrzeb związków gospodarczych, w których uczestniczą.
Badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci w edukacji polskiej

Kwestia rozwijania jakoĞci w dziedzinie edukacji znalazáa swoje miejsce juĪ
we wspólnym dokumencie Polski i Unii Europejskiej, przyjĊtym w styczniu 2001 r.,
Wspólna Ocena ZaáoĪeĔ Polskiej Polityki Zatrudnienia (Joint Assessment
of Employment Priorities in Poland – JAP). Choü dokument ten koncentrowaá siĊ
na podstawowych wyzwaniach w dziedzinie zatrudnienia, to problematyka edukacji i jej
jakoĞci znalazáa tam swoje miejsce, gáównie ze wzglĊdu na swój wspierający charakter.
17

OkoĔ W., Sáownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1992 r.
Patrz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
12 paĨdziernika 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wyksztaácenia
ogólnego dorosáych (Dz. U. nr 103 poz.472, z póĨn. zm.).
19
Por. Statystyka instytucji szkolenia kursowego w GUS OĞwiata i wychowanie 19997/98 i 2000/2001.
18
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Kwestia jakoĞci edukacji jest takĪe podnoszona we wszystkich dokumentach Unii
Europejskiej dotyczących Strategii LizboĔskiej i jej realizacji. Na bazie tych
dokumentów uznajĊ, Īe do podstawowych priorytetów z zakresu jakoĞci edukacji naleĪą
przedsiĊwziĊcia nakierowane na podniesienie poziomu wyksztaácenia osób dorosáych,
oraz rozszerzenie zakresu ksztaácenia ustawicznego, z uwzglĊdnieniem standardów
egzaminacyjnych oraz struktur i kadr dla przeprowadzania zewnĊtrznych egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a takĪe akredytacji placówek prowadzących
ksztaácenie w formach pozaszkolnych.
Kwestia jakoĞci ksztaácenia, w szczególnoĞci ksztaácenia ustawicznego,
pojmowanego jako ksztaácenie, doksztaácanie i doskonalenie w formach szkolnych
i pozaszkolnych, umoĪliwiające rozwój osobowoĞci oraz zdobywanie wiedzy,
ksztaátowanie umiejĊtnoĞci i rozwój uzdolnieĔ, w szczególnoĞci z uwzglĊdnieniem
wymogów rynku pracy, zostaáa podniesiona takĪe w Strategii rozwoju ksztaácenia
ustawicznego do roku 2010, przyjĊtej przez RadĊ Ministrów w dniu 8 lipca 2003 r.20.
W Strategii przyjĊto, Īe celem strategicznym rozwoju procesu ksztaácenia ustawicznego
i uczenia siĊ w ciągu caáego Īycia jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju
osobowoĞci, stymulowanie innowacyjnoĞci i kreatywnoĞci czáowieka, a jego realizacja
ma siĊ opieraü m.in. na podnoszeniu jakoĞci ksztaácenia ustawicznego poprzez:
x doskonalenie kompetencji21 kadry nauczającej, w tym tych, które pozwalają
realizowaü ideĊ uczenia siĊ przez caáe Īycie,
x systematyczne aktualizowanie treĞci ksztaácenia i dostosowywanie ich
do potrzeb spoáeczno-gospodarczych i oczekiwaĔ indywidualnych,
x upowszechnienie technologii informatycznych i kultury technologicznej,
nauczania jĊzyków obcych, ksztaátowanie podstawowych kompetencji, postaw
przedsiĊbiorczych i zasad funkcjonowania w spoáeczeĔstwie, takĪe wĞród osób
dorosáych,
x wprowadzanie
innowacyjnych
metod
nauczania
i uczenia
siĊ,
w tym wykorzystujących nowoczesne technologie teleinformatyczne,
x upowszechnianie Ğrodków dydaktycznych podnoszących efektywnoĞü
ksztaácenia i stymulujących rozwój zainteresowaĔ sáuchaczy,
x rozwój systemów egzaminowania, potwierdzania i uznawania kwalifikacji
uzyskanych w formach szkolnych i pozaszkolnych, a takĪe w sposób nieformalny
z uwzglĊdnieniem samoksztaácenia i doĞwiadczenia nabytego w procesie pracy,
x ustanowienie standardów kwalifikacji zawodowych jako jednego z elementów
zapewnienia jakoĞci w ksztaáceniu ustawicznym,
x wprowadzenie standardów edukacyjnych (program, baza, kadra)
wynikających ze standardów kwalifikacji zawodowych,

20
www.menis.gov.pl z dnia 2003.09.15, nadal aktualna:
http://www1.men.gov.pl/ksztzaw/strategia/strat_ust.php z dnia 2008-10-23
21
PojĊcie „kompetencji” moĪe byü, w moim przekonaniu, rozumiane zasadniczo na dwa sposoby:
1) jako uprawnienie, peánomocnictwo do wykonywania okreĞlonej funkcji, i tak jest stosowane np.
w przypadku formuáowania uprawnieĔ kuratora oĞwiaty
2) jako zespóá postaw, uzdolnieĔ, wiedzy, umiejĊtnoĞci i doĞwiadczenia, i w tym znaczeniu bĊdzie uĪywane
wszĊdzie tam, gdzie bĊdzie mowa o realizacji usáugi edukacyjnej przez personel edukacyjny wobec jej
odbiorcy
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x stworzenie systemu akredytacji instytucji prowadzących ksztaácenie
ustawiczne w formach pozaszkolnych, przy zaáoĪeniu dobrowolnoĞci poddania siĊ
postĊpowaniu akredytacyjnemu,
x wzmocnienie skutecznoĞci nadzoru pedagogicznego nad placówkami
oĞwiatowymi prowadzącymi ksztaácenie ustawiczne,
x prowadzenie badaĔ naukowych sáuĪących poprawie jakoĞci ksztaácenia
ustawicznego.
JakoĞü w edukacji moĪe zostaü zapewniona poprzez przejrzystoĞü,
porównywalnoĞü i kompatybilnoĞü procedur nauczania, programów nauczania,
kwalifikacji osób nauczających oraz uznawalnoĞü kwalifikacji w kontekĞcie
ponadkrajowego obszaru wiedzy. Prowadzi to do wniosku, iĪ badanie, stwierdzanie
i dokumentowanie jakoĞci w dziedzinie edukacji powinno byü realizowane na czterech
obszarach dziaáalnoĞci edukacyjnej.
Po pierwsze, badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci powinno
obejmowaü podmioty oferujące i realizujące usáugi edukacyjne, gdzie przedmiotem
oceny powinny byü struktury, podziaá odpowiedzialnoĞci, procedury, procesy i zasoby
sáuĪące realizacji dziaáalnoĞci edukacyjnej (system jakoĞci).
Po drugie, badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci powinno obejmowaü
programy nauczania, gdzie przedmiotem oceny powinny byü cele, treĞci, metody
i narzĊdzia nauczania odnoszone do przyjĊtych w tym wzglĊdzie standardów.
Po trzecie, badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci powinno obejmowaü
personel edukacyjny (nauczający), gdzie przedmiotem oceny powinny byü kompetencje
edukacyjne osób trudniących siĊ nauczaniem i wychowywaniem innych.
Po czwarte, badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci powinno
obejmowaü usáugĊ, jako wytwór kreowany przez podmioty prowadzące dziaáalnoĞü
w dziedzinie edukacji i ich personel, gdzie przedmiotem oceny powinny byü
kompetencje uzyskane lub rozwiniĊte przez uczestników procesów edukacyjnych, jako
odbiorców usáug edukacyjnych. Tu takĪe cechy oferowanych usáug powinny byü
odnoszone do przyjĊtych standardów kompetencji zawodowych, w szczególnoĞci
w drodze sprawdzianów (egzaminów) realizowanych przez podmioty i w procedurach
niezaleĪnych od oferentów usáug edukacyjnych.
Badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci w dziedzinie edukacji,
realizowane na wszystkich czterech wskazanych obszarach, moĪe byü prowadzone
w dwóch aspektach. Pierwszy z tych aspektów wynika z norm prawnych okreĞlonych
w ustawodawstwie edukacyjnym, które formuáują standardy tworzenia usáugodawców,
standardy zarządzania takimi podmiotami i standardy realizacji przedmiotu ich
dziaáalnoĞci. PrzyjmujĊ, Īe w tym aspekcie przedmiotem badania, stwierdzania
i dokumentowania jest jakoĞü oparta na standardzie prawnym. JednakĪe dostrzegam
róĪnice wystĊpujące w pionie szkolnym i pozaszkolnym, i dalej - pewne odmiennoĞci
dotyczące podgrup wystĊpujących w obu tych pionach. W pionie szkolnym odmienne
zasady dotyczą funkcjonowania szkóá wyĪszych, w tym wyĪszych szkóá zawodowych
oraz pozostaáych szkóá, natomiast w pionie pozaszkolnym odmienne zasady dotyczą
tych podmiotów, które realizują usáugi edukacyjne po ich uprzednim zgáoszeniu
do ewidencji szkóá i placówek niepublicznych i w zakresie objĊtym zgáoszeniem
oraz tych podmiotów, które realizują usáugi edukacyjne bez takiego zgáoszenia,
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w oparciu o przepisy dotyczące dziaáalnoĞci gospodarczej. Standardy ustanawiane są
przez prawodawcĊ w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do ustaw, jednakĪe
podlegają uprzedniemu opiniowaniu z organami lub organizacjami spoáecznozawodowymi funkcjonującymi w dziedzinie edukacji. Organami takimi są rady
szkolnictwa wyĪszego i krajowa rada oĞwiatowa, a dla szkóá poddanych nadzorowi
kuratora oĞwiaty, takĪe rady oĞwiatowe dziaáające przy jednostkach samorządu
terytorialnego i rady dziaáające w poszczególnych szkoáach. Opiniodawczymi
organizacjami zawodowymi są organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw SpoáecznoGospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spoáecznego (Dz. U. nr 100,
poz. 1080, z póĨn. zm.), które mają prawo opiniowania zaáoĪeĔ i projektów aktów
prawnych w zakresie objĊtym zadaniami związków zawodowych. W praktyce akty
prawne funkcjonujące w dziedzinie edukacji są opiniowane przez związki zawodowe,
reprezentujące nauczycieli akademickich, zatrudnionych w szkoáach wyĪszych
dla aktów dotyczących szkolnictwa wyĪszego oraz przez związki zawodowe,
reprezentujące nauczycieli, zatrudnionych w szkoáach oĞwiatowych dla aktów
dotyczących tego szkolnictwa. Pracownicy zatrudnieni w organizacjach prowadzących
dziaáalnoĞü gospodarczą w dziedzinie edukacji nie mają swojej specyficznej
reprezentacji zawodowej, a ich interesy chronione są w zasadzie przez organizacje
związkowe, bĊdące czáonkami Komisji Trójstronnej. Opiniodawczymi organizacjami są
takĪe organizacje pracodawców, utworzone i dziaáające na podstawie ustawy
o organizacjach pracodawców. Dla szkolnictwa wyĪszego organem opiniodawczym
w zakresie projektów aktów normatywnych dotyczących uczelni jest PaĔstwowa
Komisja Akredytacyjna. Drugi z tych aspektów wynika z istnienia bądĨ nie istnienia
Polskiej Normy zawierającej kryteria badania, stwierdzania i dokumentowania jakoĞci
w dziedzinie edukacji. Tu róĪnice pomiĊdzy pionami w zasadzie nie wystĊpują.
Badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci w systemie edukacji moĪe,
choü, w moim przekonaniu, nie powinno, byü przeprowadzane rozáącznie
dla standardów prawnych i dla poszczególnych obszarów dziaáalnoĞci edukacyjnej
(system jakoĞci, programy nauczania, personel i wytwór). Kompleksowe podejĞcie do
jakoĞci w systemie edukacji pozwala na przyjĊcie, Īe standardy zarządzania
organizacjami edukacyjnymi i standardy kwalifikacji i odpowiadające im standardy
minimów programowych, okreĞlane tak w aktach normatywnych jak i w Polskich
Normach, powinny stanowiü podstawĊ dla jakoĞci oferowanej usáugi edukacyjnej,
osiąganej wskutek dziaáalnoĞci personelu edukacyjnego.
Standardy zarządzania, kwalifikacji i programu nauczania oznaczają,
Īe organizacja edukacyjna posiada dokumentacjĊ okreĞlającą strukturĊ organizacyjna
i przydziaá zadaĔ i odpowiedzialnoĞci poszczególnym jej elementów, Īe posiada
dokumentacjĊ okreĞlającą procedury postĊpowania w zakresie wytwarzania i realizacji
usáug edukacyjnych, Īe posiada dokumentacjĊ okreĞlającą, co najmniej, minimalne
zakresy oferowanej wiedzy i umiejĊtnoĞci w odniesieniu do wymogów
kwalifikacyjnych. JednakĪe nie uwaĪam, Īe speánianie tych standardów
jest wystarczające dla uznania, Īe speánione są takĪe standardy jakoĞci. W moim
przekonaniu, wysoka jakoĞü nauczania moĪe zostaü zapewniona przez komplementarne
stosowanie obu filarów oceny jakoĞci we wszystkich jednostkach systemu edukacji.
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Summary
International legal documents are appointing the right to education, as one of essential
legal rights of the man and the citizen. Using this law should be assured, free from the
discrimination and it should enable the effective participation in the free society for everyone.
Rights to education should be essential aspects of the realization: an availability, an identical level
and a quality are leveling teachings. The right to education should serve the full development of
the human personality, in the fullest scope for development of talents and intellectual and physical
abilities, in particular for preparing the individual and for her self-preparing to perform the
professional role, the job, the function. Such forming the educational system, as well as the system
of the labour market is necessary for achieving such a purpose so that achieve the ability to
perform the professional role (of the job, the function) could be realized in every lifespan of the
individual.
The development of the accessibility to the education and contributing to achieving the
education by the high-grade and educating professional as well as of the bloom of cultures of
member states became tasks of the European Union. The education, and its quality, was
recognized as the crucial issue for the harmonious social-economic development of societies and
states, for the assurance so that the economy of the European Union became most competitive and
dynamic with economy in the world - with the economy based on the knowledge, and the society
became the society of the knowledge. Achieving the high of educations was recognised as
fundamental purposes of the development of the educational systems of member states this way, so
that it can constitute the model for entire world in terms of qualities and the social usefulness,
assuring of compatibility of the educational systems, enabling free choice of educating places for
citizens, and then of work. They are supposed to offer purposes it: the standardization of teaching
professional, the comparability competence for the high-grade, the possibility of developing
professional competence by the entire life. These purposes can be realized thanks to union
strategies, programs and means, in particular thanks to funds of the European Social Fund.
Polish educational system is guaranteeing realizing the right to education according to
principles determined on the basis of regulations of the law, what is supposed to provide with the
identical availability, the identical level and the identical quality. Educating can be realized in the
developed school system, agreed with the standards system of European Union and in
organizational units, offering training forms of long life learning. The quality in the Polish
education should be assured through the transparency, the comparability and the compatibility of
teaching procedures, school curricula, classifications teaching persons and recognizing of
competence in the context of the more than domestic area of knowledge. The conclusion is, that
research, claiming and documenting qualities in the field of the education should be realized in
four areas of the educational activity: the system of managing the educational unit, school
curricula, the educational staff (teaching), quality of personal and professional competence get in
the system. The system of the assessment was based by the quality of teaching in Poland on two
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pillars. From them a standard of teaching the quality is first, definite with regulations of the law
which is applicable above all in the school system. Of them a standard of teaching the quality is
second, determined with Polish Norm System or environmental models, and which is applicable
above all in the training system. In my belief, the best quality of the teaching can be guaranteed by
complementary applying both pillars of the assessment of the quality in all unit of an educational
system.
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