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1. Wstęp 

Edukacja oraz jej powiązania z  sytuacją społecz‑
no‑ekonomiczną określonego obszaru powinny być 
rozpatrywane w  kontekście gospodarki i  rozwoju 
lokalnego oraz regionalnego. Gospodarka lokalna 
stanowi złożony proces, w  którym władze lokalne, 
przy wykorzystaniu zasobów własnych oraz zaanga‑
żowaniu partnerów zewnętrznych, stymulują rozwój 
gospodarczy danej jednostki terytorialnej (Blakely 
1989). Według Paryska (1997) rozwój lokalny bazuje 
głównie na endogennych czynnikach rozwoju (lokal‑
ne potrzeby, lokalne zasoby, miejscowi ludzie, lokalne 
organizacje i  podmioty gospodarcze) i  stanowi uzu‑
pełnienie, prowadzonego w  nawiązaniu do czynni‑
ków egzogenicznych, rozwoju regionalnego. Według 
Romera (1990, 1994) – jednego z  głównych twór‑
ców teorii wzrostu endogenicznego – podstawowym 
czynnikiem rozwoju regionu jest aktywizacja jego 
potencjału wewnętrznego, który determinowany jest 
przez posiadane zasoby. Aktywizacja następuje po‑
przez pokonywanie barier wzrostu za pomocą nakła‑
dów inwestycyjnych na ich likwidację, wykorzystanie 
mocnych stron regionu oraz poszerzanie powiązań 
kooperacyjnych w regionie (Domański R. 2004).

W  rozwoju lokalnym oraz regionalnym zarówno 
uwarunkowania endogeniczne, jak i  egzogeniczne 
są niezbędne do wystąpienia pozytywnych prze‑
mian strukturalnych, społeczno‑gospodarczych, in‑
frastrukturalnych oraz przestrzennych. Pomiędzy 
uwarunkowaniami zewnętrznymi i  wewnętrznymi 
zachodzi bardzo silny efekt synergii. Z jednej strony 
– od potencjału własnego zależy skuteczność w  po‑
zyskaniu i wykorzystaniu elementów zewnętrznych. 
Równocześnie, w procesie konkurencji o ograniczone 
zasoby egzogeniczne z innymi jednostkami, następu‑
je wzmacnianie zasobów własnych. Z drugiej strony 
– uwarunkowania zewnętrzne wpływają na pozytyw‑
ne bądź negatywne przekształcenie układów prze‑
strzennych. Autorzy niniejszego opracowania wycho‑
dzą jednak z założenia, że w rozwoju Mazowsza jako 
całości i  jego poszczególnych obszarów konieczne 
jest osiągnięcie minimalnego poziomu zasobów en‑
dogenicznych. Do uruchomienia trwałej dynamiki 
rozwoju, wykorzystującego potencjał endogeniczny, 
niezbędne jest przekroczenie pewnej wartości pro‑
gowej, oznaczającej istnienie minimalnych zasobów 

ludzkich i fizycznych umożliwiających jej pokonanie 
(Parysek 1997, Pietrzyk 2003). Układ lokalny, nie‑
posiadający wystarczającego potencjału własnego, 
nie zawsze będzie w stanie w pełni wykorzystać ist‑
niejące uwarunkowania zewnętrzne, w tym głównie 
środki finansowe. W  jednostkach o  mniejszym po‑
tencjale wewnętrznym efektywność wykorzystania 
czynników zewnętrznych będzie niższa niż w  tych 
o bardziej rozbudowanych zasobach endogenicznych. 

Współcześnie jednymi z  najważniejszych po‑
tencjałów endogenicznych, odgrywających dużą 
rolę w  rozwoju lokalnym i  regionalnym, są: wiedza, 
umiejętności, wykształcenie (Fuente, Ciccone 2003, 
Lee, Florida, Acs 2004). Szczególnie wykształcenie 
oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji to ważne czyn‑
niki i  generatory rozwoju układów przestrzennych. 
Wiedza, jej dyfuzja, przestrzenna dystrybucja – są 
obecnie integralnymi zagadnieniami w  analizach 
funkcjonowania gospodarek w różnych skalach. Ka‑
pitał ludzki wraz z utożsamianą z nim wiedzą ucie‑
leśnioną w człowieku stał się podstawową koncepcją 
tłumaczącą zróżnicowanie sprawności ekonomicznej 
firm, jednostek przestrzennych. W pierwotnym, de‑
finicyjnym ujęciu kapitału ludzkiego Beckera (1962) 
szczególną uwagę zwrócono na inwestycje w wiedzę 
człowieka, takie jak: edukacja, szkolenia, pozyski‑
wanie wiadomości o  systemie gospodarczym. Roz‑
szerzając to podejście, de la Fuente i Ciccone (2003) 
za główny aspekt kapitału ludzkiego uważają fakt, 
że wiedza i  umiejętności ucieleśnione w  ludziach, 
akumulowane na drodze nauki, szkolenia, doświad‑
czenia, są użyteczne w  procesie produkcji towarów 
i usług oraz warunkują uzyskiwanie dalszej wiedzy. 
Dowodzą, w  skali państw, wzrostu produktywności 
w efekcie ogólnie wyższego poziomu wykształcenia, 
wyrażonego liczbą lat nauki. 

Poziom wykształcenia oraz związany z  nim ka‑
pitał ludzki postrzegane są jako kluczowe czynniki 
rozwoju. Wyjaśniają one znacznie lepiej przyczyny 
nierównomiernego rozwoju układów terytorialnych 
niż, stosowane w  latach wcześniejszych, klasyczne 
czynniki ekonomiczne (ziemia, kapitał, praca). Jak 
zauważa Florida (2002, s. 221): „koncentracja kapitału 
ludzkiego dla rozwoju ekonomicznego wydaje się być bar‑
dziej kluczowa niż koncentracja przedsiębiorstw”.
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Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za 
poziom wiedzy jest edukacja, a szczególnie dostępność 
do niej. Kształtowanie się centrów i peryferii, widocz‑
ne we współczesnej gospodarce na niemal wszystkich 
poziomach odniesienia, objawia się już na etapie do‑
stępności do szkolnictwa na najniższym szczeblu. 
Konsekwencją, i jednocześnie czynnikiem sprawczym 
kształtowania się układów rdzeń‑peryferie, są ruchy 
migracyjne osób najbardziej przedsiębiorczych i  wy‑
posażonych w największe zasoby wiedzy i umiejętno‑
ści. Wpływa to na kształtowanie się obszarów koncen‑
tracji przestrzennej osób z wyższym wykształceniem 
oraz konsekwentnie inne powiązane z tym cechy.

Należy zatem stwierdzić, iż istotną cechą kapitału 
ludzkiego jest jego mobilność. Kapitał ludzki powsta‑
je w  ściśle określonym środowisku przestrzennym, 
może jednak łatwo podlegać procesowi przemieszcze‑
nia (np. „drenaż mózgów”). Stąd też, na poziom jego 
zasobów oraz rozmieszczenie w  przestrzeni wpływ 
będą miały dwie grupy procesów: związane z  jego 
tworzeniem (edukacja) i związane z  jego przemiesz‑
czaniem (migracje).

Odnosząc się do edukacji jako fundamentu kapi‑
tału ludzkiego, warto podkreślić, że przez długi okres 
dostrzegano przede wszystkim znaczenie poziomu 
wykształcenia osób dorosłych, jako integralnej czę‑
ści rynku pracy. Rzadziej zauważano istotność tzw. 
„wczesnego kapitału ludzkiego” (m.in. Ritzen, Win‑
kler 1977, Psacharopoulos, Wiles 1981). Chociaż bez‑
pośredni wpływ na korzyści uzyskiwane z  nabytej 
wiedzy ma ostatni ukończony poziom wykształce‑
nia (oraz nauka, doświadczenie zdobywane podczas 
pracy), nie można jednak negować silnego wpływu 
edukacji na niższych szczeblach. Warunkuje ona bo‑
wiem możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej 
– zawęża bądź poszerza opcje kontynuowania nauki 
(nabycia wiedzy) oraz jej jakości.

Migracje zawsze stanowiły czynnik kształtujący 
potencjał rozwojowy obszarów. Napływ ludzi o wyż‑
szym wykształceniu w  znacznym stopniu podnosi 
zasoby kapitału ludzkiego, co następnie przekła‑
da się na wzrost poziomu rozwoju ekonomicznego 
(Wong, Yip 1999, Stark, Halmenstein, Prskawetz 
1998, Stark 2004, Poot, Waldorf, van Wissen 2008). 
W  przypadku regionów europejskich Huber i  Tondl 
(2012) określili, że generalnie migracje (bez podzia‑
łu na poziomy wykształcenia) wpływają na produk‑
tywność – przyrost migrantów powoduje wzrost 
produktywności. W  ostatnich latach swego rodzaju 
furorę (pomimo nie nazbyt przekonujących dowodów 

empirycznych) zrobiło ujęcie migracji w  aspekcie 
tworzenia się i  przemieszczania klasy kreatywnej 
(Florida 2002). W kontekście migracji kapitału ludz‑
kiego bardzo istotne znaczenie ma kwestia dostępno‑
ści przestrzennej (szczególnie na obszarach o niskim 
lub przeciętnym wyposażeniu infrastrukturalnym) 
oraz migracja młodzieży do największych centrów 
rozwojowych w celu odbycia studiów – znaczna część 
tych osób już na stałe pozostaje w miejscu pobierania 
nauki (Czapiewski, Janc 2007, 2011).

W  przypadku analiz geograficznych największy 
potencjał ma spojrzenie na kapitał ludzki od strony 
jego roli w  rozwoju układów przestrzennych. Oczy‑
wiście, pozytywną sytuacją są wysokie udziały osób 
dobrze wykształconych, negatywną – słabo wykształ‑
conych. Co istotne, może występować pozytywny 
wpływ dużego udziału osób dobrze wykształconych 
na lepszą sytuację osób gorzej wykształconych na 
rynku pracy na konkretnym obszarze – transfer wie‑
dzy (Schlitte 2012). Koncentracja osób z  większymi 
umiejętnościami wpływa na ogólny poziom rozwoju 
nie tylko poprzez wzrost produktywności, ale rów‑
nież poprzez wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą 
(większa przedsiębiorczość) czy też wzrost jakości 
obszaru – wyższy standard zainwestowania (Glaeser, 
Ponzetto, Tobio 2011). 

Jednak kapitał ludzki to nie tylko zasób umoż‑
liwiający zwiększanie dochodowości i  efektywności 
gospodarki. Jest on również kluczowym czynnikiem 
procesów tworzenia nowej wiedzy, pozyskania inwe‑
storów. Upatruje się w nim szansy m.in. na polepsze‑
nie jakości życia mieszkańców. Z tego względu proble‑
mem jest nierównomierność rozmieszczenia kapitału 
ludzkiego. Szczególnie ważny jest kapitał ludzki jako 
składnik tzw. milieu – głęboko zakorzenionych zaso‑
bów wiedzy, umożliwiających sprawne działanie re‑
gionu (obszaru) w  kontekście kreacji nowej wiedzy, 
innowacyjności (np. Bathelt, Malmberg, Maskell 
2004, Storper, Venables 2004, Hilpert 2006, Gös‑
sling, Rutten 2007). Często podkreśla się istotność 
współpracy pomiędzy głównymi aktorami odpowia‑
dającymi za tworzenie nowej wiedzy, a jednocześnie 
za wzmacnianie i „przyciąganie” wyspecjalizowanych 
zasobów ludzkich – tzw. triple helix model (Etzkowitz, 
Leydesdorff 2000, Leydesdorff 2000, Benneworth, 
Charles 2005, Arbo, Benneworth 2006). Niezależnie 
od prezentowanego podejścia, kluczowy pozostaje 
fakt: kapitał ludzki jest fundamentem zdolności roz‑
wojowych obszarów, stanowi o sile/słabości układów 
terytorialnych.
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W  celu uporządkowania związków pomiędzy 
stosowanymi w  opracowaniu pojęciami (zjawiska‑
mi), przedstawiono poniżej schemat współzależno‑
ści w  układzie „wiedza – kapitał ludzki – wykształ‑
cenie” (schemat 1). Wiedza, jako ogół posiadanych 
wiadomości wraz z umiejętnością ich wykorzystania, 
najczęściej jest dzielona na dwa rodzaje. Pierwszym 
jest wiedza skodyfikowana (formalna), która jest ła‑
two przekazywana (transferowana) m.in. poprzez 
dostęp do książek, prasy, systemu edukacji. Drugim 
rodzajem wiedzy jest wiedza ukryta, zwana również 
lokalną. Jest ona osobista, zależy od kontekstu, miej‑
sca w przestrzeni i nie poddaje się łatwo transferowi. 
Nabywana jest poprzez doświadczenie, rozwiązy‑
wanie problemów, interakcje pomiędzy ludźmi. Źró‑
dłem wiedzy (głównie skodyfikowanej) jest, jak to 
nadmieniono, edukacja, czyli funkcjonujący system 
szkolnictwa na danym obszarze. Jednocześnie efek‑
tem funkcjonowania tego systemu jest konkretny po‑
ziom wykształcenia mieszkańców. Analizy zagadnień 
związanych z wiedzą, w tym zróżnicowań przestrzen‑
nych, obecnie najczęściej odnoszą się do koncepcji ka‑
pitału ludzkiego. Umożliwia to traktowanie wiedzy, 
w kontekście ekonomicznym, jako czynnika rozwoju. 
Kapitał ludzki jest zazwyczaj określany (kwantyfiko‑
wany) przy pomocy poziomu wykształcenia ludności 
(najczęściej udział procentowy ludzi o  określonym 
poziomie wykształcenia w całości populacji). Stąd też 

można poziom wykształcenia traktować jako przy‑
bliżenie zasobów wiedzy formalnej mieszkańców da‑
nego obszaru. Przedstawione współzależności wska‑
zują więc jednocześnie na problemy, jakie występują 
w analizach związanych z edukacją. Jest to głównie 
niemożność określenia w  sposób wymierny całego 
kompleksu wiedzy, gdyż miary związane z poziomem 
wykształcenia nie są w stanie opisać np. zasobów wie‑
dzy ukrytej.

Przedstawione główne cechy zagadnienia stano‑
wią podstawę przeprowadzonych w niniejszym opra‑
cowaniu analiz. Autorzy konsekwentnie trak-
tują edukację, a  ściślej jej efekt, czyli poziom 
wykształcenia mieszkańców poszczególnych 
obszarów, jako jeden z  najważniejszych endo-
genicznych czynników rozwoju. Poziom kwalifi‑
kacji, skwantyfikowany poprzez formalnie posiadany 
poziom wykształcenia, stanowi podstawowy czynnik 
generujący pozytywne zmiany w gospodarce regionu. 
Przeprowadzone analizy można umieścić w następu‑
jącym szeregu współzależności: 

możliwości zdobycia wiedzy → 

 zasoby kapitału ludzkiego → 

 możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy  

na rynku pracy.

WIEDZA
ogół posiadanych wiadomości

wraz z umietnością ich wykorzystania

EDUKACJA
wykształcenie − system szkolnictwa

POZIOM WYKSZTAŁCENIA
przybliżenie posiadanych zasobów

wiedzy formalnej

KAPITAŁ LUDZKI
wiedza grupy ludzi

w kontekście ekonomicznym

źródło analizy zróżnicowań

kwanty�kacjaefekt

Schemat 1. Współzależność: wiedza – kapitał ludzki – wykształcenie
Źródło: opracowanie własne.
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Celem przeprowadzonych analiz jest okre-
ślenie związków pomiędzy przedstawioną tria-
dą zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem 
uwarunkowań funkcjonalnych i  przestrzen-
nych. Stąd też na początku opracowania dużo miej‑
sca poświęcono dostępności do edukacji, której 
efektem następnie jest poziom wykształcenia i kwa‑
lifikacji mieszkańców. W  kolejnym etapie następuje 
konwersja wykształcenia i kwalifikacji w zasoby eko‑
nomiczne. Jednakże autorzy postanowili rozszerzyć 
linearne podejście do tego zagadnienia na układ wza‑
jemnych zależności, dlatego w  opracowaniu zwró‑
cono również uwagę na zagadnienie: w  jaki sposób 
rozwój gospodarczy regionu stymuluje zwiększanie 
oferty edukacyjnej. Rozwinięta gospodarka stwarza 
zapotrzebowanie na specyficzną ofertę edukacyjną 
oraz na wykwalifikowanych pracowników, więc nale‑
ży przypuszczać, iż wysoki poziom rozwoju społecz‑
no‑gospodarczego niektórych obszarów Mazowsza 
stwarza korzystne warunki do rozwoju szerokiego 
spektrum oferty edukacyjnej. Zatem, relacja pomię‑
dzy edukacją a rozwojem w niniejszym opracowaniu 
rozumiana jest dwojako – jako wpływ edukacji na 
rozwój Mazowsza, jak również w kierunku przeciw‑
nym – jako wpływ rozwoju na poszerzanie i polepsza‑
nie oferty edukacyjnej. Należy również podkreślić, 
że związki przyczynowo‑skutkowe często są na tyle 
skomplikowane, że jednoznaczne określenie relacji 
jest niemożliwe. 

Zagadnienia edukacji należy rozpatrywać w  sze‑
rokim kontekście przedmiotowym. Oprócz podsta‑
wowych analiz, związanych z  przestrzennym i  cza‑
sowym zróżnicowaniem poziomu wykształcenia 
ludności, istotne zagadnienia stanowią: dostępność 
przestrzenna i  społeczna do edukacji, jej jakość, 
stopień dopasowania absolwentów szkół różnych 
szczebli do lokalnego i regionalnego rynku pracy, jak 
również poziom kapitału intelektualnego. W  opra‑
cowaniu zanalizowano łącznie wszystkie wymienio‑
ne powyżej zagadnienia oraz ukazano powiązania 

między nimi. Autorzy podjęli dodatkowo próbę osza‑
cowania wartości wybranych wskaźników (poziom 
wykształcenia mieszkańców, liczba studentów oraz 
liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym) do 
2025 roku.

Całość analiz dotyczy obszaru województwa ma‑
zowieckiego1 i  w  większości przypadków prowadzo‑
na jest w dezagregacji gminnej (rzadziej powiatowej). 
Istotną dla odbiorców jest informacja, iż temat „Edu‑
kacja jako czynnik rozwoju Mazowsza” był opracowy‑
wany przez autorów z  wykorzystaniem metodologii 
badań geograficznych – publikacja pod takim samym 
tytułem, przygotowana przez ekonomistów, socjo‑
logów, demografów, pedagogów czy politologów, po‑
siadałaby z pewnością odmienny zakres tematyczny 
oraz inaczej rozłożone zostałyby w niej akcenty inter‑
pretacyjne. 

Opracowanie składa się z pięciu powiązanych 
części. W  pierwszej szczegółowo scharakteryzowa‑
no przestrzenne zróżnicowanie instytucjonalnych 
podstaw związanych z kształceniem – zdobywaniem 
wiedzy i  umiejętności. Zdiagnozowano dostępność 
przestrzenną i  społeczną do edukacji na wszystkich 
poziomach kształcenia – od żłobka do szkoły wyż‑
szej. Ponadto analizie poddano jakość kształcenia, 
wyrażoną wynikami uzyskiwanymi przez uczniów 
na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia 
oraz poprzez techniczne wyposażenie szkół. W kolej‑
nej części zdiagnozowano zróżnicowanie przestrzen‑
ne i  zmiany czasowe poziomu wykształcenia ludno‑
ści oraz wybranych grup społeczno‑zawodowych. 
W trzeciej części określono zależności pomiędzy zaso‑
bami kapitału ludzkiego w regionie a wybranymi ele‑
mentami rynku pracy i poziomem przedsiębiorczości. 
W  czwartej części diagnozie poddano rolę kapitału 
intelektualnego w rozwoju Mazowsza. W ostatniej – 
wyznaczono obszary problemowe edukacji, opisano 
trendy rozwoju różnych aspektów związanych z edu‑
kacją, jak również wskazano główne wnioski i reko‑
mendacje. 

1 W  pracy zamiennie stosuje się określenia „województwo 
mazowieckie” oraz „Mazowsze”, pomimo iż obszar history‑
cznego Mazowsza nie pokrywa się w  całości z  terytorium 
współczesnego województwa (w  szczególności odnosi się 
to do okolic Radomia, Siedlec, Łomży i  Rawy Mazowieck‑
iej). Jednakże nazwy te obecnie stosowane są jako synonimy 
w większości opracowań naukowych oraz planistycznych.
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2.1. Postępowanie badawcze

Monografia ta stanowi efekt badań realizowanych 
w  latach 2010–2012 w  Instytucie Geografii i  Prze‑
strzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii 
Nauk (IGiPZ PAN) na zlecenie Mazowieckiego Biura 
Planowania Regionalnego w  ramach projektu sys‑
temowego Trendy rozwojowe Mazowsza – „Społecz‑
no‑demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza” 
oraz „Modelowanie zmian społecznych, gospodarczych 
i  przestrzennych w  województwie mazowieckim”. Za‑
sadnicza część monografii oparta jest na wynikach 
modułu badawczego „Edukacja jako czynnik rozwoju 
Mazowsza”, stanowiącego część pierwszego z wymie‑
nionych projektów2. Natomiast uzupełniający cha‑
rakter mają wyniki badań zrealizowane w submodelu 
„Kapitał ludzki” w ramach drugiego projektu. 

Nadrzędne cele całego projektu Trendy rozwojowe 
Mazowsza ogólnie można określić jako opisowo‑po‑
znawcze (czyli udzielenie odpowiedzi na pytanie „jak 
jest?”) oraz prognostyczne („jak będzie?”). Jest to 
funkcja dominująca, wyeksponowana w  monografii. 
Autorzy starali się również formułować cele wyja‑
śniające („dlaczego?”) oraz szczególną wagę przypisać 
celom utylitarnym („jakie korzyści?” lub „co robić?”). 
W sumie, w zakresie operacyjnym, cele te można sfor‑
mułować następująco:
1) rozpoznanie, w tym uściślenie i uporządkowanie, 

wiedzy na temat procesów związanych z edukacją 
w województwie mazowieckim;

2) wykazanie ich specyfiki i  prawidłowości w  za‑
kresie dynamiki, czasu trwania, wewnętrznych 
struktur oraz zróżnicowania przestrzennego;

3) objaśnienie związków zachodzących pomiędzy 
poszczególnymi zjawiskami i procesami;

4) projekcja trendów w zakresie edukacji na podsta‑
wie dotychczasowych zmian;

2 Częściowe wyniki analiz, uzyskane w  module badawczym 
„Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza” projektu Trendy 
rozwojowe Mazowsza „Społeczno‑demograficzne uwarunkowa‑
nia rozwoju Mazowsza”, były już publikowane w następujących 
opracowaniach – Czapiewski, Janc (2012a, 2012b), Śleszyński 
i inni (2012) oraz Stępniak, Deręgowska, Śleszyński (2012). 

5) wnioski praktyczne w zakresie kształtowania po‑
lityki regionalnej i przestrzennej oraz ogólnie po‑
lityki rozwoju.
Prowadzone badania podporządkowane zostały 

następującym założeniom: (1) zachowano spójność 
przedmiotową i weryfikowalność statystyczną – wy‑
korzystywano dane ze statystyki publicznej, które 
konfrontowane były z wywiadami przeprowadzony‑
mi z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i wyni‑
kami badań ankietowych w gminach Mazowsza oraz 
z  informacjami zamieszczonymi na portalach inter‑
netowych różnych instytucji; (2) stosowano się do 
założenia szczegółowości przestrzennej oraz repre‑
zentatywności funkcjonalno‑przestrzennej. W miarę 
możliwości (w  zależności od poziomu agregacji da‑
nych) analizy prowadzono w oparciu o typy funkcjo‑
nalne jednostek przestrzennych (gmin); (3) starano 
się zachować równowagę pomiędzy zagadnieniami 
mającymi wymiar poznawczy i utylitarny. 

Pierwszym, cząstkowym etapem realizacji prac 
nad monografią była kwerenda bibliograficzna. 
Była ona szczególnie istotna w  przypadku doprecy‑
zowania, uporządkowania zagadnień związanych 
z  kapitałem intelektualnym, pojęciem nie do końca 
możliwym do skwantyfikowania i analizowanym na 
różnych płaszczyznach (niekoniecznie posiadają‑
cych wspólne odniesienia). Ponadto selekcja danych 
źródłowych oraz wybór odpowiednich „odbiorców” 
badań ankietowych i wywiadów była kompromisem 
pomiędzy uzyskaniem kompletnych danych a  moż‑
liwościami pozyskania danych statystycznych oraz 
ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki proce‑
su ankietowania i  prowadzenia wywiadów. Należy 
podkreślić, że przy konstrukcji formularza ankiety, 
w części odnoszącej się do zagadnień edukacyjnych, 
kierowano się głównie chęcią poznania opinii osób 
zaangażowanych w  tworzenie polityki edukacyjnej 
na szczeblu gminy oraz uzyskaniem danych spoza ofi‑
cjalnych statystyk. Podobnie w przypadku wywiadów 
nastawiono się na uzyskanie informacji, będących 
opiniami osób najlepiej zorientowanych w całokształ‑
cie zagadnień edukacyjnych na obszarze powiatu, 
czyli dyrektorami (lub w  nielicznych przypadkach 
ich zastępcami) szkół ponadgimnazjalnych. Taki do‑
bór respondentów oraz treści, na temat których mieli 

2. Metodologia badań
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Mapa 1. Typologia funkcjonalna gmin Mazowsza
Źródło: Śleszyński (2012).
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się wypowiedzieć, wynikał przede wszystkim z chę‑
ci uniknięcia powielania się z pytaniami zawartymi 
w  innych badaniach (Narodowy Spis Powszechny, 
Diagnoza Społeczna).

Dalsze etapy postępowania, czyli analizy empirycz‑
ne, objaśnianie związków przyczynowo‑skutkowych 
oraz prognozy, doprowadziły do postawienia wnio‑
sków końcowych, mających charakter praktyczny. 

W  opracowaniu bardzo często wykorzystywana 
jest typologia funkcjonalna gmin, wykonana na po‑
trzeby realizacji projektu Trendy rozwojowe Mazow‑
sza „Społeczno‑demograficzne uwarunkowania rozwoju 
Mazowsza” (mapa 1). Szczegółowo została ona opisa‑
na w publikacji Śleszyński (2012), w związku z czym 
w tym miejscu przedstawione zostaną jedynie główne 
założenia i wyniki. 

Fundamentem tej typologii jest odwołanie się 
do sieci ośrodków osadniczych na różnych szcze‑
blach hierarchii administracyjnej, niezależnie od 
pełnionych przez nie funkcji gospodarczych. Wy‑
różniono trzy poziomy hierarchiczne: stołeczny 
(MS), subregionalny (MG; byłe miasta wojewódzkie, 
które w większości otrzymały status miasta na pra‑
wach powiatu) oraz powiatowy (MP). W  pierwszym 
przypadku była to Warszawa, w  drugim – Ciecha‑
nów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce, a w trzecim 
– 22  gminy miejskie i  miejsko‑wiejskie z  miastami 
będącymi stolicami powiatów, ale leżące poza strefą 
oddziaływania Warszawy. Kolejne kategorie powsta‑
ły przez dołączenie do dwóch najwyższych szczebli 
(MS, MG) stref podmiejskich (PS i PG), wyróżnionych 
na podstawie cech morfologicznych, gospodarczych 
i funkcjonalnych. Przyjęto następujące kryteria typo‑
logiczne: 1) stopień urbanizacji morfologicznej, iden‑
tyfikowanej przez gęstość zaludnienia oraz udział 
obszarów zabudowanych; 2) stopień urbanizacji eko‑
nomiczno‑funkcjonalnej (udział pracujących w  za‑
wodach pozarolniczych i  natężenie występowania 
podmiotów usługowych wyższego rzędu); 3) natęże‑
nie powiązań funkcjonalnych (wyjazdy do pracy i na‑
pływ ludności). W przypadku Warszawy, ze względu 
na rozległość strefy bezpośredniego oddziaływania, 
wyróżniono silniej związaną, intensywnie zagospo‑
darowaną i bliżej położoną właściwą strefę podmiej‑
ską (PSI; 27 gmin) oraz słabiej związaną, mniej inten‑
sywnie zagospodarowaną i  bardziej oddaloną strefę 
przedmiejską (PSE; 31). Strefy podmiejskie ośrodków 
subregionalnych stanowiło 20 gmin. Pozostałe gmi‑
ny sklasyfikowano na podstawie natężenia funkcji 
gospodarczych. Klasyfikacja polegała na zaliczaniu 

gmin do danej kategorii, jeśli spełniane były okre‑
ślone kryteria. Ponadto jednym z kryteriów pomoc‑
niczych było zapewnienie optymalnej liczebności 
jednostek, aby żaden z typów nie był zbyt licznie lub 
zbyt mało licznie reprezentowany w danej kategorii.

W przypadku gmin o intensywnym rozwoju funk‑
cji pozarolniczych (O) za podstawowy miernik uzna‑
no liczbę pracujących w  sektorze pozarolniczym, 
która musiała spełnić jeden z  dwóch warunków: 
1) wynosić co najmniej 70% ogółu pracujących; 2) wy‑
nosić co najmniej 60%, w tym w przemyśle – co naj‑
mniej 25%. Do kategorii tej włączono ponadto kilka 
gmin o bardziej intensywnym rozwoju funkcji rekre‑
acyjno‑turystycznych, identyfikowanych na podsta‑
wie bazy noclegowej (powyżej 20 miejsc noclegowych 
na 1000 mieszkańców) lub rejestrowanego ruchu tu‑
rystycznego (powyżej 10 udzielonych noclegów na 
1000 mieszkańców). Gminy o intensywnym rozwoju 
rolnictwa (R) i ekstensywnym rozwoju (E) wyróżnio‑
no na podstawie struktury użytkowania gruntów, 
pracujących w  rolnictwie oraz stopnia towarowości 
rolnictwa. Kategorie te rozgraniczano spełnieniem 
wszystkich następujących warunków: użytki rolne 
powyżej 65% powierzchni gminy; pracujący w  rol‑
nictwie powyżej 40% oraz powyżej 50% gospodarstw 
produkujących wyłącznie lub głównie na rynek. Po‑
nadto do kategorii włączono gminy z  rozwiniętym 
sadownictwem (powyżej 5% sadów w  powierzchni 
ogólnej gminy).

2.2. Metody badań i źródła danych

W  analizach wykorzystano metody kartograficzne 
i statystyczne oraz metody badań społecznych. Kar‑
tograficzna część opracowania polegała na zobrazo‑
waniu przestrzennego zróżnicowania wskaźników 
opisujących poziom wykształcenia, skolaryzacji, po‑
ziomu wyposażenia szkół, wyników edukacyjnych 
itp. Analiza kartogramów i kartodiagramów pozwo‑
liła na ogólne stwierdzenie zależności oraz poznanie 
zróżnicowań przestrzennych. Wymierne określenie 
zależności pomiędzy poszczególnymi zjawiskami, 
związanymi bezpośrednio bądź pośrednio z edukacją 
uzyskano, wykorzystując analizę korelacji i  regre‑
sji liniowej. Z  zakresu metod społecznych wykorzy‑
stano wyniki z  badań ankietowych, przeprowadzo‑
nych we wszystkich gminach na Mazowszu (stopa 
zwrotu 77%) oraz indywidualnych wywiadów po‑
głębionych, przeprowadzonych z  dyrektorami szkół 
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ponadgimnazjalnych różnych typów w 40 powiatach 
województwa. 

Liczne ryciny (mapy i  wykresy) miały na celu 
unaocznić zróżnicowanie analizowanych cech na 
Mazowszu, szczególnie w  odniesieniu do zapropo‑
nowanej typologii gmin. Nie konstruowano miar 
syntetycznych, wychodząc z  założenia, że najmniej 
wątpliwości interpretacyjnych powstaje w przypadku 
stosowania prostych wskaźników.

Informacje odnośnie opinii pozyskano poprzez 
badania ankietowe (ankieta pocztowa) oraz wywiady 
pogłębione. Ankieta skierowana została do wszyst‑
kich urzędów gmin w  województwie mazowiec‑
kim (badania realizowano w  okresie luty–kwiecień 
2011 roku). Została ona wysłana listem tradycyjnym 
i składała się z kilku części odnoszących się zakresem 
tematycznym do wszystkich raportów modułowych, 
wykonywanych w  projekcie Trendy rozwojowe Ma‑
zowsza przez IGiPZ PAN. Część druga ankiety zwią‑
zana była z  edukacją (por. aneks). Zawarto w  niej 
prośbę, aby tę część wypełniał pracownik referatu 
edukacji/oświaty. Po jednokrotnym telefonicznym 
przypomnieniu urzędom gmin o  wysłanej ankiecie, 
otrzymano ogółem 77% zwrot wysłanych ankiet, 
pozwalający na agregację uzyskanych wyników do ty‑
pów funkcjonalnych gmin. 

Wywiady pogłębione przeprowadzone zostały 
z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych (w nielicz‑
nych przypadkach ich zastępcami) w prawie wszyst‑
kich powiatach w  regionie (nie przeprowadzono ich 
tylko w  Warszawie i  powiecie legionowskim). Na 
terenie każdego z  powiatów dokonywano celowego 
wyboru jednej szkoły ponadgimnazjalnej. Przede 
wszystkim stosowano zasadę, aby była to największa 
placówka, gdyż dzięki temu władze szkoły posiada‑
ją informację o  największej liczbie uczniów pocho‑
dzących z  różnych gmin powiatu. Ponadto ważnym 
kryterium była reprezentacja różnych typów szkół 
ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących, 
techników, zasadniczych szkół zawodowych i  liceów 
profilowanych. Wywiady zostały przeprowadzone na 
wiosnę 2011 roku (scenariusz wywiadu – por. aneks). 
W niniejszym opracowaniu w ciemnozielonych ram‑
kach zawarte jest podsumowanie najważniejszych 
wniosków wypływających z  przeprowadzonych wy‑
wiadów. Opinie zawarte w  ramkach przedstawiają 
poglądy osób zaangażowanych w proces edukacyjny. 
Zwracały one w swoich wypowiedziach uwagę na za‑
gadnienia, które w ich opinii były najważniejsze dla 
funkcjonowania ich szkoły i  środowiska lokalnego. 

Osoby te nie musiały znać wszystkich uwarunkowań 
zjawisk edukacyjnych i posiadać na ten temat obiek‑
tywnej wiedzy. Jednak z  drugiej strony, znaczna 
część opinii dyrektorów doskonale wyjaśnia wyniki 
uzyskiwane z analiz statystycznych. Autorzy opraco‑
wania nigdy wprost nie wykorzystywali tych opinii 
do wyjaśnienia uzyskiwanych prawidłowości, chcąc 
wyraźnie oddzielić informacje pochodzące z różnych 
źródeł. 

Kolejną metodą badań społecznych był panel 
ekspertów, przeprowadzony w  dniu 11.10.2011  r. 
w  IGiPZ PAN.  Wzięło w  nim udział czterech zapro‑
szonych panelistów, którzy wcześniej byli poproszeni 
o  zapoznanie się ze wstępnymi wersjami raportów. 
Zastosowano zasadę, iż jeden panelista był ekspertem 
wiodącym w jednym z czterech modułów, przy czym 
w  dyskusji ogólnej brali udział wszyscy zaproszeni. 
W module „Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza” 
ekspertem wiodącym był dyrektor Instytutu Badań 
Edukacyjnych, prof. dr hab. Michał Federowicz. 

Poza ogólnie dostępnymi danymi Głównego Urzę‑
du Statystycznego, publikowanymi przede wszystkim 
w  Banku Danych Lokalnych, skorzystano z  danych 
statystycznych, których dysponentami są instytucje 
prowadzące działania związane z szeroko pojętą edu‑
kacją i rynkiem pracy. Korzystano z  oficjalnych re‑
jestrów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Urzędu 
Pracy, Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i  innych. Informacje odnośnie 
aktualności danych podano każdorazowo przy powo‑
ływaniu się na nie. W związku z korzystaniem z licz‑
nych baz danych oraz w związku z mającymi miejsce 
w  okresie ostatnich 20 lat zmianami w  sposobach 
gromadzenia i udostępniania danych statystycznych, 
okresy analizy nie są jednorodne. W uzasadnionych 
przypadkach wydłużono okres analiz do lat 1970–
2002–2010. Związane jest to z  zamiarem ukazania, 
czy omawiane procesy odznaczają się stabilnością 
w czasie i przestrzeni.

W  związku z  występującymi różnicami w  podej‑
ściu do zagadnienia kapitału intelektualnego i z przy‑
jęciem przez autorów opracowania podejściem, że 
kapitał intelektualny to właściwość zasobów firm, na‑
leży wskazać na brak dostępnych danych opisujących 
to zjawisko w  ujęciu przestrzennym. Postanowiono 
więc oprzeć się w dużej części na danych „nieoficjal‑
nych”, nie pochodzących ze scentralizowanego zaso‑
bu danych, ale opartych na informacjach zamieszczo‑
nych na następujących serwisach internetowych: 
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• Stowarzyszenia Solidna Firma – informacje odno‑
śnie laureatów programu Solidna Firma w latach 
2002–2010;

• miesięcznika Forbes – informacje odnośnie laure‑
atów rankingu Diamenty Forbesa w latach 2009–
–2011;

• Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” – infor‑
macje odnośnie laureatów programu „Przedsię‑
biorstwo Fair Play” w latach 1998–2010.
Zaproponowane źródła danych, wykraczające 

poza ramy statystyki oficjalnej, należy traktować 
jako pewnego rodzaju propozycję na przyszłość. 
Monitorowanie danych ze wskazanych źródeł po‑
winno umożliwić stwierdzenie ich przydatności 
do dalszych badań. Korzystanie z  internetowych 
baz danych posiada istotny atut braku „opóźnienia 
czasowego”. Dane uzupełniane są w  trybie ciągłym 
– często w momencie wystąpienia zdarzenia lub bez‑
pośrednio po takim fakcie. Istnieje jednak problem 
związany z  możliwością występowania błędów, np. 
nieuwzględnianie całości zjawiska (nie wszystkie 

dane opisujące zdarzenia rzeczywiste trafiają do 
baz danych), błędy związane z nieumiejętnym bądź 
świadomie nieprawdziwym wypełnianiem formu‑
larzy przez użytkowników, niejasności co do meto‑
dologii zbierania danych, kryteriów ich oceny etc., 
a  także czasowość funkcjonowania niektórych ser‑
wisów WWW.  Należy jednak podkreślić, że wobec 
faktu szybkości zmian we wszystkich dziedzinach 
życia, statystyki oficjalne prawdopodobnie nigdy nie 
będą umożliwiały prowadzenia analiz wszystkich 
aspektów społeczno‑ekonomicznego funkcjonowa‑
nia jednostek terytorialnych. Będąc więc świado‑
mym, że internetowe bazy danych w sposób przybli‑
żony informują o rzeczywistości, można je stosować 
w  zakresach „nieobsługiwanych” przez oficjalne re‑
jestry. Należy jednak również założyć, że wykony‑
wanie badań porównawczych w przyszłych okresach 
(szczególnie w  perspektywie lat kilku, kilkunastu) 
może być niemożliwe. Zestawienie wszystkich źró‑
deł danych, będących podstawą analiz w  niniejszej 
monografii, zawiera tabela 1.

Tabela 1. Źródła danych wykorzystane w badaniach

Lp. Nazwa Rodzaj danych
Dezagregacja 
przestrzenna

Źródło danych

1.
Bank Danych Lokalnych GUS 1995–2010  
(dane demograficzne i społeczno‑ekonomiczne)

wtórny
gmina, powiat, 
województwo

GUS

2. Spisy Powszechne 1970, 1978, 1988, 2002, 2011 wtórny gmina, województwo GUS

3.
Dane o wynikach sprawdzianów oraz 
egzaminów dla szóstoklasistów, gimnazjalistów 
i maturzystów 

wtórny

gmina (szkoły 
podstawowe 
i gimnazja), powiat 
(matura)

Centralna Komisja 
Egzaminacyjna

4. Bazy danych ESPON, OECD, FAO, Eurostat wtórny
dane w agregacji NUTS3 
i NUTS2 

różne

5.
Dane z przeprowadzonych wcześniej badań 
społecznych (np. BAEL, Diagnoza Społeczna i in.)

pierwotny
dane w agregacji NUTS3 
i NUTS2 

różne

6.
Dane z ankiet przeprowadzonych w 77% gmin 
województwa

pierwotny gmina własne badania

7.

Informacje z wywiadów pogłębionych, 
przeprowadzonych z 40 dyrektorami 
szkół ponadgimnazjalnych w powiatach 
województwa

pierwotny powiat własne badania

8.

Geoprzestrzenne bazy wektorowe i rastrowe, 
dotyczące położenia i zróżnicowania elementów 
topograficznych, demograficzno‑osadniczych, 
społeczno‑gospodarczych, infrastrukturalnych 

wtórny/ pierwotny
skale 1:100 tys.–1:1 mln, zapewniające agregację 
i analizy w dowolnym podziale administracyjnym 
(miejscowości, gminy, powiaty)

9. Serwisy WWW różnych instytucji wtórny miejscowość Internet

10.
Panel ekspertów przeprowadzony w dniu 
11.10.2011 roku

pierwotny dyskusja wyników

Źródło: opracowanie własne.
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3.1. Dostępność przestrzenna do edukacji

3.1.1. Żłobki i przedszkola

Za pierwszy etap wychowania należy uznać żłobki. 
Formalnie są to zakłady opiekuńczo‑wychowawcze 
dla dzieci od 6 tygodni do 3 lat. O  ile bezpośredni 
wpływ uczęszczania dzieci do żłobków nie jest bezdy‑
skusyjny w kontekście tworzenia się kapitału ludzkie‑
go, warto zwrócić uwagę, że korzystanie z tych placó‑
wek umożliwia uwolnienie zasobów rodziców dzieci 
i mogą oni aktywnie uczestniczyć w rynku pracy. 

W  2010  roku funkcjonowało na Mazowszu 68 
żłobków (z  czego 53 były podległe samorządowi lo‑
kalnemu), posiadających ponad 5,3 tys. miejsc w peł‑
ni wykorzystanych – tzn. liczba dzieci równała się 
liczbie miejsc. Zazwyczaj w  żłobkach przebywały 
dzieci roczne i dwuletnie (91% ogółu). Dzieci młodsze 
najczęściej pozostają pod opieką dorosłych w domu, 
a dzieci trzyletnie już zaczynają korzystać z placówek 
wychowania przedszkolnego. Spośród 68 placówek 
na Mazowszu (mapa  2), w  Warszawie funkcjonowa‑
ły 53 tego typu obiekty (78% ogółu) – w większości 
były to obiekty samorządowe, zgrupowane w Zespole 
Żłobków m. st. Warszawy. 

Rozmieszczenie żłobków w Warszawie jest równo‑
mierne i obejmuje wszystkie dzielnice. Poza Warsza‑
wą żłobki zlokalizowane są wyłącznie w  ośrodkach 
subregionalnych (od jednego do trzech obiektów) 
oraz w kilku miejscowościach położonych w obrębie 
Obszaru Metropolitalnego Warszawy (np. Piaseczno, 
Otwock, Legionowo, Konstancin‑Jeziorna, Socha‑
czew). Po okresie pewnego spadku liczby żłobków po‑
między 1995 a 2006 rokiem, aktualnie obserwuje się 
ponowny wzrost ich liczby i powrót do stanu z połowy 
lat 90. Jednakże wzrost ten dotyczy przede wszyst‑
kim Warszawy (z 44 do 53 obiektów). W takich ośrod‑
kach powiatowych, jak: Sokołów Podlaski, Wyszków, 
Pułtusk, zlikwidowano istniejące jeszcze w  połowie 
lat 90. placówki. Istniejące zróżnicowanie na Mazow‑
szu łączyć należy z dwoma procesami – społecznym 
i  ekonomicznym. Największa podaż liczby miejsc 

w żłobkach wynika z niewielkiej liczby wielopokole‑
niowych rodzin i  jednocześnie z  wysokich wartości 
wskaźników aktywności zawodowej kobiet i  męż‑
czyzn. Na obszarach peryferyjnych regionu znacznie 
wyższy udział stanowią rodziny wielopokoleniowe. 
Dodatkowo – dominujący typ pracy w rolnictwie uła‑
twia sprawowanie opieki nad dziećmi w domu. 

Wychowanie przedszkolne to pierwszy, rze‑
czywisty etap kształcenia, który realizowany jest 
w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych. Funkcjonowanie placówek 
drugiego typu jest istotniejsze na obszarach wiej‑
skich. Na Mazowszu, w  2009  roku, spośród ogółu 
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym zaled‑
wie 17% dzieci z miast chodziło do oddziału przed‑
szkolnego. W  miejscowościach wiejskich wskaźnik 
ten ukształtował się na poziomie 46%. Placówki 
przedszkolne tego typu nie są w pełni przystosowane 
organizacyjnie i technicznie do pracy i pobytu w nich 
dzieci przedszkolnych. Jednakże ze względu na cha‑
rakter układu osadniczego i utrudnioną dostępność 
komunikacyjną, na obszarach wiejskich oddziały 
przedszkolne stanowią ważny element uzupełnia‑
jący sieć placówek wychowania przedszkolnego, za‑
pewniający realizację obowiązku uczęszczania dzieci 
6‑letnich do przedszkola (aktualnie w wyniku refor‑
my do szkoły podstawowej uczęszczać będą dzieci 
6‑letnie, jednakże w  okresie objętym niniejszymi 
analizami dzieci w  tym wieku były zapisywane do 
przedszkola). 

Sytuacja w  zakresie dostępności do przedszkoli 
została opisana przy pomocy wskaźnika uczestnic‑
twa dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Wyrażony 
jest on jako odsetek dzieci uczęszczających do przed‑
szkola lub oddziału przedszkolnego przy szkołach 
podstawowych w ogólnej liczbie osób w wieku 3–6 lat. 
Istotną zaletą zastosowanego miernika jest jego wie‑
loaspektowość, gdyż z  jednej strony charakteryzuje 
on poziom wyposażenia i  nasycenia miejscowości 
wiejskich w instytucje pierwszego szczebla edukacji, 
a  z  drugiej – wskazuje na poziom skolaryzacji naj‑
młodszej grupy dzieci objętych systemem oświaty. 

3.  Dostępność do edukacji  
i jakość kształcenia
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Mapa 2. Rozmieszczenie żłobków w 1996 i 2010 roku na Mazowszu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W okresie 1988–2009 liczba dzieci w wieku przed‑
szkolnym na Mazowszu spadła o  ponad 130  tys. – 
z 332,9 tys. do 201,2 tys. Konsekwencją tych zmian 
demograficznych była także reorganizacja placówek 
wychowania przedszkolnego, co wiązało się z likwida‑
cją przedszkoli głównie na obszarach peryferyjnych, 
w największym stopniu dotkniętych procesami depo‑
pulacji. Proces ten należy ocenić jednoznacznie ne‑
gatywnie, gdyż pomimo, iż wychowanie przedszkol‑
ne nie jest obowiązkowe, to jednak stanowi zadanie 
własne gminy i funkcjonowanie przynajmniej jednej 
placówki przedszkolnej w każdej gminie powinno być 
standardem. Jak pokazują badania, szanse eduka‑
cyjne dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 
są większe aniżeli ich rówieśników, podejmujących 
własną edukację dopiero z chwilą rozpoczęcia szkoły 
podstawowej (Domalewski 2002, Heckmann 2006, 
Społeczeństwo w drodze do wiedzy 2011).

Ogółem na Mazowszu wskaźnik skolaryzacji przed‑
szkolnej osiągnął w 1988 roku wartość 51%, w 2002 – 
53%, a w 2009 – już 71%. Jednak rozkład przestrzenny 
tych wartości jest bardzo zróżnicowany w zależności od 
struktury funkcjonalnej poszczególnych gmin. Przede 
wszystkim najwyższy odsetek dzieci uczęszczających 
do przedszkoli jest w Warszawie – w 2009 roku było to 
94% (wykres 1). Wysoki udział mają również obszary 

położone w pod‑ i przedmiejskiej strefie Warszawy. Na 
Obszarze Metropolitalnym Warszawy odnotowano 
bardzo duży przyrost odsetka dzieci uczęszczających 
do przedszkola w okresie 2002–2009 – przyrost w su‑
mie o ponad 20 punktów procentowych. Powiązane to 
było z  otwieraniem dużej liczby przedszkoli prywat‑
nych po 2004  roku, na których prowadzenie można 
było uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Euro‑
pejskiej. Drugim istotnym czynnikiem było prowadze‑
nie intensywnych kampanii zachęcających kobiety 
do powrotu do pracy. W  2002  roku 86% przedszkoli 
na Mazowszu było prowadzonych przez samorząd, 
podczas gdy w  2009  roku wartość ta spadła do 68%. 
W  tym okresie liczba placówek samorządowych po‑
została właściwie bez zmian, zaś liczba placówek pry‑
watnych wzrosła ze 150 do ponad 400. Zazwyczaj 
prywatne przedszkola są mniejszymi placówkami, 
gdyż ich udział w strukturze liczby miejsc wynosi 24% 
w stosunku do 32% udziału w liczbie palcówek ogółem. 
Relatywnie wysokim udziałem dzieci uczęszczających 
do przedszkoli charakteryzują się również miasta sub‑
regionalne i miasta powiatowe, chociaż już ich strefy 
podmiejskie mają wartości znacznie poniżej przecięt‑
nej dla regionu. Zdecydowanie najniższymi wartościa‑
mi analizowanego wskaźnika charakteryzują się gminy 
rolnicze – zarówno o intensywnym (typ R), jak również 
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Wykres 1. Wskaźnik uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym w zależności od typu 
funkcjonalnego gminy w latach 1988, 2002 i 2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Mapa 3. Zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym 
w latach 1988, 2002 i 2009 oraz dynamika zmian w okresie 1988–2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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ekstensywnym profilu produkcji (typ E). Co charakte‑
rystyczne – wartość wskaźnika, kształtująca się w oko‑
licach 40%, utrzymuje się niezmiennie przez ostatnie 
20 lat na tych terenach. Zauważalna jest zatem wyraź‑
na polaryzacja poziomu uczestnictwa dzieci w wycho‑
waniu przedszkolnym. Wyraźny wzrost i  osiągnięcie 
wartości wskaźnika porównywalnego z krajami Europy 
Zachodniej nastąpiło w Warszawie i jej strefie podmiej‑
skiej oraz w  innych większych ośrodkach miejskich. 
Z  kolei na obszarach wiejskich, peryferyjnie położo‑
nych, obserwuje się wyraźną stagnację w tym zakresie 
i  zwiększanie różnic oraz dystansu do obszarów bar‑
dziej zurbanizowanych. Prowadzone aktualnie inicja‑
tywy, wspierające zakładanie przedszkoli prywatnych, 
ograniczają się praktycznie wyłącznie do dużych miast 
i ich stref podmiejskich. Na obszarach wiejskich ryzyko 
inwestycyjne jest zdecydowanie większe, stąd też spo‑
radyczne jest zakładanie prywatnych przedszkoli. 

Niekorzystnie rozkłada się także wartość anali‑
zowanego miernika w  poszczególnych grupach wie‑
kowych dla terenów rolniczych województwa. Pośród 
6‑latków wychowanie przedszkolne jest obowiązko‑
we i odbywa się w ostatnich grupach przedszkolnych 
lub klasach „zerowych” oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych. Wśród dzieci młod‑
szych wskaźnik uczestnictwa osiąga kilku – bądź 
kilkunastoprocentowe wartości. Powiązane jest to 
zarówno z  brakiem oferty przedszkolnej na obsza‑
rach wiejskich (35% gmin rolniczych z województwa 
mazowieckiego, zaliczonych do typu funkcjonalnego 
R i  E, w  2009  roku nie miało przedszkoli), relatyw‑
nie wysokimi kosztami finansowymi związanymi 
z  uczęszczaniem dzieci do przedszkola, jak również 
z tradycyjną formą wychowywania dzieci przez wie‑
lopokoleniowe rodziny.

Na początku lat 90. podmiotem prowadzącym 
przedszkola stał się samorząd gminny. Spowodowa‑
ło to istotne zmiany w  zróżnicowaniu przestrzen‑
nym wyposażenia gmin w pierwszy szczebel systemu 
oświatowego. Ze względu na wysokie koszty funk‑
cjonowania przedszkoli, powiązane z  rozproszonym 
systemem osadniczym i  małą liczbą dzieci przypa‑
dających na jeden oddział (średnio trzykrotnie mniej 
niż w  miastach), wiele gmin wiejskich zdecydowało 
się na likwidację placówek przedszkolnych na swoim 
terenie (Domalewski 2002). Stąd też zmiany, jakie 
zaszły pomiędzy 1988 a  2002  rokiem w  rozkładzie 
przestrzennym wskaźnika uczestnictwa dzieci w wy‑
chowaniu przedszkolnym, miały charakter dostoso‑
wywania struktury przedszkoli do realnych potrzeb 

mieszkańców i  istniejących możliwości finansowych 
gmin (mapa 3). 

W 2002 roku największe uczestnictwo dzieci w wy‑
chowaniu przedszkolnym miało miejsce na obszarach 
podmiejskich oraz o  zdywersyfikowanej strukturze 
gospodarki. Z  kolei obszary o  najniższym odset‑
ku dzieci objętych opieką przedszkolną cechowały 
się dominacją rolnictwa w  strukturze zatrudnienia 
mieszkańców oraz relatywnie niskimi dochodami bu‑
dżetów samorządów. W okresie 2002–2009, jak wspo‑
minano powyżej, nastąpiła dalsza polaryzacja w tym 
zakresie i przyrost placówek w dynamicznie rozwija‑
jącej się aglomeracji warszawskiej oraz największych 
miastach regionu, przy stagnacji na pozostałym ob‑
szarze regionu. Mapa  dynamiki zmian wskaźnika 
uczestnictwa dzieci w  wychowaniu przedszkolnym 
wyraźnie wskazuje, iż największy przyrost odnoto‑
wywały gminy położone w pierwszym, drugim i trze‑
cim pierścieniu wokół Warszawy. Uwidaczniają się 
również miasta subregionalne (poza Ciechanowem) 
i ich strefy oddziaływania ograniczone do sąsiednich 
gmin. Z  kolei spadek w  wartościach bezwzględnych 
nastąpił w  północnej i  południowej części regionu. 
Ogólny wzrost poprawy wartości wskaźnika uczest‑
nictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym w okresie 
dwóch ostatnich dekad należy ocenić jednoznacznie 
pozytywnie. Jednakże narastające rozwarstwienie 
i  polaryzacja zróżnicowania wewnątrzregionalnego 
sprawia, iż dzieci z różnych części województwa mają 
nierówne szanse edukacyjne już na początku etapu 
kształcenia. Uczęszczanie do przedszkoli w dalszym 
ciągu powinno pozostać nieobowiązkowe, jednakże 
na obszarach wiejskich znacznie powinna wzrosnąć 
powszechność edukacji na tym poziomie. 

3.1.2. Szkoły podstawowe i gimnazja

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne jest zadaniem 
własnym samorządu gminnego. W związku z tym na 
terenie każdej gminy znajdują się placówki tego typu. 
Stąd też dostępność do szkół podstawowych i gimna‑
zjów jest ogólna. Powszechność kształcenia na pozio‑
mie podstawowym już w roku 1970 wynosiła 99,7% 
(Ozga 1974)3. 

3 Odwołanie się do okresu sprzed 40 lat, ma za zadanie ukaza‑
nie kontekstu kształcenia na poziomie podstawowym w dłużej 
perspektywie czasowej. Ponadto niezwykle frapujące jest 
zestawienie praktycznie pełnej powszechności kształcenia 
szkolnego (obowiązkowego) już ponad 40 lat temu z  wciąż 
niepełną powszechnością wychowania przedszkolnego 
(nieobowiązkowego) współcześnie. 
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Uczniowie z  miast mają znacznie większe moż‑
liwości wyboru szkoły podstawowej i  gimnazjum. 
Z wcześniejszych badań, prowadzonych w skali ogól‑
nopolskiej wynika, iż spośród młodzieży wiejskiej 
83% uczęszcza do swojej szkoły rejonowej, podczas 
gdy wśród młodzieży miejskiej odsetek ten wyno‑
si tylko 57%. Najczęstszymi motywami wyboru 
innej niż rejonowa szkoły była dobra opinia o  da‑
nej placówce, realizacja przez szkołę specyficznych 
programów nauczania oraz uczęszczanie wcześniej 
do danego gimnazjum kogoś spośród rodziny i zna‑
jomych. Uczniowie z  miejscowości wiejskich bardzo 
często są pozbawieni możliwości wyboru innej szko‑
ły lub uczęszczanie do zgodnej z zainteresowaniami 
i możliwościami placówki wiązałoby się ze znacznym 
wydłużeniem czasu dojazdu (Czapiewski, Śleszyński 
2007). 

Oprócz szkół publicznych mogą funkcjonować 
również jednostki prowadzone przez stowarzyszenia 
i organizacje społeczne. Najwyższy udział tych placó‑
wek w ogólnej liczbie placówek zanotowano w Warsza‑
wie (wykres 2). Niewielkim odsetkiem tych instytucji 
charakteryzują się miasta subregionalne i powiatowe 
oraz strefa pod‑ i  przedmiejska Warszawy. Na po‑
zostałych obszarach praktycznie wszystkie szkoły 

prowadzone są przez samorząd. Istnieje wiele poten‑
cjalnych czynników wpływających na rozmieszczenie 
szkół niepublicznych, np. liczba organizacji pozarzą‑
dowych, liczba wyznaniowych związków religijnych, 
liczba osób przynależących do mniejszości narodo‑
wych, liczba placówek dyplomatycznych, mobilność 
nauczycieli, uwarunkowania społeczno‑kulturowe 
oraz finansowe. Prywatne placówki edukacyjne, któ‑
re funkcjonują zgodnie z zasadami gospodarki rynko‑
wej (gdzie istotnym czynnikiem jest zysk), są odpłat‑
ne i  powstają głównie tam, gdzie jest na nie popyt. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w  Warszawie 
jest półtora raza wyższe niż średnio na pozostałych 
terenach regionu (a nawet dwukrotnie – w porówna‑
niu do niektórych powiatów), stąd tak dynamiczny 
rozwój oferty szkół niepublicznych jedynie w stolicy. 
Nie należy tego faktu traktować w sposób negatywny, 
jednak uzyskane wyniki ponownie potwierdzają wy‑
stępowanie procesu przestrzennej polaryzacji regio‑
nu w zakresie możliwości podejmowania kształcenia 
przez dzieci. 

Dodatkowo na podstawie zaprezentowanych da‑
nych można potwierdzić występowanie wzajemnej 
interakcji pomiędzy edukacją i  rozwojem społecz‑
no‑gospodarczym. We wstępie opracowania opisano 

100%

90%

60%

70%

80%

95%

85%

75%

65%

MS
Warszawa

PSI
strefa 

podmiejska 
Warszawy

PSE
strefa 

przedmiejska 
Warszawy

MG
rdzenie 
miast 

subregionalnych

PG
strefa 

podmiejska 
ośrodków 

subregionalnych

MP
stolice 

powiatów

O
intensywny 

rozwój funkcji 
pozarolniczych

R
intensywny 

rozwój 
rolnictwa

E
ekstensywny 

rozwój

gimnazjumszkoła podstawowa
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uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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ogólny proces rozwoju regionalnego, z którego wyni‑
ka, iż aktualnie poziom wykształcenia mieszkańców, 
czy ogólnie poziom kapitału ludzkiego, stanowi jeden 
z najważniejszych czynników rozwoju regionalnego. 
Z kolei z zaprezentowanych danych, odnośnie liczby 
prywatnych placówek szkolnych (i  przedszkolnych), 
można wysnuć wniosek o  kumulatywnym wpływie 
poziomu rozwoju gospodarczego na zwiększanie 
oferty i możliwości edukacyjnych mieszkańców War‑
szawy i Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Wysoki 
poziom rozwoju tego obszaru, powiązany z wysokimi 
dochodami rozporządzanymi przez mieszkańców 
i  wysokimi aspiracjami edukacyjnymi, generuje po‑
pyt na dodatkowe usługi edukacyjne, rozszerzające 
istniejącą ofertę realizowaną przez placówki publicz‑
ne. Zaobserwowana zależność wskazuje na pozy‑
tywną relację nie tylko miedzy edukacją a rozwojem 
(o  której szerzej traktują kolejne rozdziały opraco‑
wania), ale także między rozwojem a edukacją. Wy‑
twarzany przez rozwiniętą gospodarkę Warszawy 
popyt zaspokajany jest przez rozszerzającą się ofer‑
tę różnych instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. 
W tym przypadku możemy wskazać na niepubliczne 
placówki szkolne, ale w  kolejnych rozdziałach opra‑
cowania przytoczone zostaną przykłady innych in‑
stytucji. 

Generalnie w  całym kraju młodzież miejska ma 
również dużo większe możliwości dokształcania 
i  rozwijania swoich talentów. W  różnego rodzaju 
zajęciach pozaszkolnych (np. kursy językowe i przy‑
gotowawcze oraz koła zainteresowań) uczestniczy 
co drugi gimnazjalista ze szkoły miejskiej oraz co 
czwarty z wiejskiej. Sytuacja ta jest związana z małą 
dostępnością czasową i  przestrzenną do instytucji 
kulturalno‑rozrywkowych dla młodzieży wiejskiej – 
długi czas dojazdu do miasta oraz brak takich możli‑
wości w miejscu zamieszkania (Czapiewski, Śleszyń‑
ski 2007).

Z  kolei z  przeprowadzonych badań ankietowych 
w  gminach województwa mazowieckiego wynika, 
iż w  96% z  nich prowadzone jest dowożenie dzieci 
do szkół. Co trzeci samorząd prowadzi dowożenie 
wykraczające poza obowiązek ustawowy i  obejmuje 
dodatkowe kategorie dzieci. Bardzo ciekawych wyni‑
ków dostarczyła analiza odsetka dowożonych dzieci 
do różnych kategorii szkół (i  przedszkola) w  zależ‑
ności od typu funkcjonalnego gmin (wykres 3). Naj‑
większy udział uczniów dowożonych jest w gminach 
o  funkcjach rolniczych. W  gminach o  intensywnym 
rozwoju rolnictwa trzech na czterech gimnazjalistów 

musi przemieścić się do innej miejscowości w celu po‑
bierania nauki. Wynika to z faktu, iż w tych gminach 
funkcjonuje średnio 1,4 gimnazjum na gminę. Zloka‑
lizowane jest ono zazwyczaj w głównej miejscowości. 
Nieznacznie lepszą sytuacją charakteryzują się gmi‑
ny o funkcjach rolniczych, ale o ekstensywnym użyt‑
kowaniu oraz gminy o intensywnym rozwoju funkcji 
pozarolniczych. Z kolei w gminach ze strefy podmiej‑
skiej Warszawy, gdzie średnio funkcjonują 4 gimna‑
zja w  gminie, dowożony jest zaledwie co 10  uczeń. 
Najlepsza sytuacja w tym zakresie występuje w ośrod‑
kach subregionalnych (i prawdopodobnie w Warsza‑
wie, chociaż nie uzyskano informacji z tego ośrodka). 
Nieznacznie niższy odsetek uczniów jest dowożonych 
do szkół podstawowych. W gminach o intensywnym 
rolnictwie do innej miejscowości musi przemieszczać 
się co drugi uczeń, a  w  gminach o  ekstensywnym 
rozwoju (E), intensywnym rozwoju funkcji pozarolni‑
czych (O), strefy podmiejskiej ośrodków subregional‑
nych (PG) i strefy przedmiejskiej Warszawy (PSE) – co 
trzeci. Najmniejszy jest udział dzieci dowożonych do 
przedszkola, jednakże wynika to, jak już zasygnalizo‑
wano powyżej, z niewielkiego poziomu uczestnictwa 
dzieci w  wychowaniu przedszkolnym na obszarach 
wiejskich oraz z nieobligatoryjności tego typu usług 
dla samorządów gminnych, a nie, jak błędnie można 
by było wnioskować, z powszechności tych placówek 
na Mazowszu. Uzyskane wyniki w  sposób jedno‑
znaczny wskazują na zróżnicowania wewnątrzregio‑
nalne na Mazowszu w warunkach dostępu do eduka‑
cji na podstawowych poziomach kształcenia. 

Liczba dowożonych uczniów, wskazana w  ankie‑
tach przez gminy, znajduje potwierdzenie w rzeczy‑
wistych wydatkach samorządów na dowożenie dzieci 
i młodzieży do szkół (wykres 4). Najwyższy ich udział 
w ogólnych wydatkach na oświatę i wychowanie wy‑
stępuje w  gminach rolniczych (R i  E), z  rozwojem 
pozarolniczym działalności (O) oraz w strefach pod‑
miejskich miast subregionalnych (PG). Charaktery‑
styczny jest wzrost tych kosztów wraz z oddalaniem 
się od Warszawy (MS), poprzez strefę podmiejską 
(PSI) i przedmiejską (PSE). Przeciętnie na Mazowszu 
koszty te nie przekraczają 1,5% wydatków na oświatę 
– w 2009 roku wydatkowano na ten cel ponad 91 mi‑
lionów złotych.

Najwyższym udziałem wydatków na dowożenie 
uczniów do szkół charakteryzują się gminy z północ‑
nej części Mazowsza (mapa 4). W wielu z nich wyso‑
kość wydatków wynosi ponad 1% wszystkich wydat‑
ków gminnych (czyli ponad 5% wydatków na oświatę 
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Mapa 4. Odsetek wydatków na dowożenie uczniów do szkół w ogólnej kwocie wydatków na oświatę 
i wychowanie w 2009 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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i  wychowanie). Biorąc pod uwagę koszty funkcjono‑
wania niewielkich szkół podstawowych, gminy w co‑
raz większym stopniu decydują się na ponoszenie 
wydatków na dowożenie, zamiast na utrzymywanie 
rozproszonej sieci szkolnictwa. 

Istotnym wyzwaniem, przed jakim stoją aktual‑
nie szkoły podstawowe i  gimnazja, są niekorzystne 
tendencje demograficzne, które powodują zmniej‑
szanie się liczby dzieci w wieku szkolnym – chociaż 
ze względu na wzrost wskaźnika przyrostu natural‑
nego od 2003  roku należy oczekiwać nieznacznego 
zahamowania lub wręcz odwrócenia negatywnych 
tendencji w kilkunastu następnych latach. Na całym 
Mazowszu, w  okresie 2001–2009, liczba uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów spadła o 20% (ta‑
bela 2, wykres 5). W największym stopniu proces ten 
objął miasta subregionalne i  powiatowe oraz gminy 
rolnicze. Na obszarach podmiejskich Warszawy, któ‑
re cechują się największym napływem migracyjnym, 
przeważnie młodych osób z dziećmi, spadek uczniów 
nie przekroczył 10%, a w 2009 roku odnotowano na‑
wet wzrost ich liczby. 

Procesy te skutkują podejmowaniem decyzji o za‑
mykaniu szkół podstawowych – jednakże o ile liczba 
uczniów w okresie 2001–2009 spadła o ponad 20%, 
o  tyle liczba szkół zmalała o  12,5%. W  efekcie tego 
zmniejszyła się średnia liczba uczniów w szkole. Wy‑
jątek stanowiła strefa podmiejska Warszawy, gdzie 

odnotowano wzrost. Najwięcej szkół zlikwidowano 
w gminach o funkcjach rolniczych. Placówki te były 
zazwyczaj niewielkie – i tak, szkoły, które funkcjono‑
wały w gminach rolniczych w 2009 roku liczyły śred‑
nio mniej niż 100 uczniów. 

Zarysowane niekorzystne tendencje demograficz‑
ne na obszarach peryferyjnych mają istotne implika‑
cje dla samorządów lokalnych. Spadek liczby uczniów 
w szkołach skutkuje zmniejszeniem subwencji oświa‑
towych i  koniecznością finansowania funkcjonowa‑
nia szkół lub dowożenia dzieci do szkół ze środków 
własnych. Z kolei samorządy gmin miejskich lub pod‑
miejskich posiadają znacznie większe środki finanso‑
we na funkcjonowanie szkoły w związku z przecięt‑
nie większą liczbą uczniów w szkole. Zagadnienie to 
stanowi kolejny przykład polaryzacji sytuacji oświa‑
towej na Mazowszu – możliwości finansowania 
własnych zadań oświatowych pozostają na różnym 
poziomie dla gmin zlokalizowanych centralnie i pe‑
ryferyjnie. 

Zmiana liczby uczniów wpłynęła również na 
zmiany w systemie dowożenia dzieci do szkół. Wła‑
dze samorządowe z gmin o funkcjach pozarolniczych 
i rolniczych wskazywały przeważnie, iż liczba dowo‑
żonych uczniów w ostatnich pięciu latach utrzymy‑
wała się na podobnym poziomie lub zmalała (wy‑
kres 6). Z kolei wzrost odsetka dowożonych uczniów 
obserwują władze samorządowe z  gmin strefy 

Tabela 2.  Liczba szkół podstawowych i średnia liczba uczniów w szkołach w typach funkcjonalnych  
w 2001 i 2009 roku

Typ funkcjonalny

Liczba szkół podstawowych Zmiana
Średnia liczba uczniów 
w szkole podstawowej

2001 2009 (2001=100) 2001 2009

MS – Warszawa 272 249 91,5 319,1 306,5

PSI – strefa podmiejska Warszawy 150 138 92,0 316,5 323,8

PSE – strefa przedmiejska Warszawy 146 142 97,3 206,3 177,6

MG – rdzenie miast subregionalnych 79 71 89,9 554,3 427,8

PG – strefa podmiejska ośrodków subregionalnych 119 108 90,8 130,7 113,1

MP – stolice powiatów 114 103 90,4 348,5 276,0

O – intensywny rozwój funkcji pozarolniczych 151 130 86,1 145,4 122,4

R – intensywny rozwój rolnictwa 526 433 82,3 111,8 95,5

E – ekstensywny rozwój 362 306 84,5 105,5 89,6

Mazowsze 1919 1680 87,5 199,3 179,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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przed‑ i  podmiejskiej Warszawy, co można łączyć 
z  intensywnym rozwojem budownictwa w  mniej‑
szych miejscowościach i  koniecznością przemiesz‑
czania się dzieci do miejscowości wyposażonych 
w szkołę. 

3.1.3. Szkoły ponadgimnazjalne

Kolejny etap kształcenia stanowi szkolnictwo po‑
nadgimnazjalne. Badania Guzika (2003a, 2003b), 
dotyczące dostępności do tego poziomu kształcenia 
ukazują, że poziom wykształcenia jest bardzo silnie 
związany z  dostępnością przestrzenno‑czasową do 
szkół na tym szczeblu. Duży udział ludności z  wy‑
kształceniem ponadgimnazjalnym (średnim) ma 
istotne implikacje dla wzrostu udziału wykształcenia 
wyższego, gdyż stanowi podstawę do zwiększenia 
liczby ludności z wyższym poziomem wykształcenia 
(Ciok, Jakubowicz 2000). W  zakresie dostępności 
do szkolnictwa na szczeblu ponadgimnazjalnym wi‑
doczna kilkadziesiąt lat temu różnica pomiędzy sko‑
laryzacją młodzieży wiejskiej i miejskiej (kształtująca 
się jak 1/1,48 – Kozakiewicz 1975) jest w dalszym cią‑
gu istotna.

Na Mazowszu zlokalizowanych jest prawie 900 
szkół ponadgimnazjalnych różnych typów. Pośród 
nich: 41% to licea ogólnokształcące, 24% – techni‑
ka, 17% – zasadnicze szkoły zawodowe, 11% – licea 
profilowane, 5% – szkoły artystyczne i 2% – inne. Co 
trzecia z tych szkół mieści się w Warszawie. Ponieważ 
szkolnictwo ponadgimnazjalne pozostaje w  gestii 
samorządu powiatowego, większość szkół tego szcze‑
bla zlokalizowanych jest w  miastach powiatowych. 
Z  ogólnej liczby czterech najważniejszych typów 
szkół ponadgimnazjalnych swoją siedzibę w mieście 
powiatowym ma: 63% liceów ogólnokształcących, 
62% techników, 62% zasadniczych szkół zawodowych 
oraz 73% liceów profilowanych (w obliczeniach pomi‑
nięto Warszawę – przy jej uwzględnieniu koncentra‑
cja szkół w głównych ośrodkach byłaby jeszcze wyż‑
sza i ogółem wyniosłaby zamiast 64% – 74%). Należy 
jednak wskazać, iż w porównaniu do 1970 roku na‑
stąpiło nieznaczne rozproszenie szkolnictwa ponad‑
gimnazjalnego na Mazowszu (mapa  5). Czterdzieści 
lat temu funkcjonowało we współczesnych granicach 
województwa 650 szkół ponadpodstawowych z czte‑
rech analizowanych kategorii, przy czym wskaźnik 
koncentracji w  dzisiejszych miastach powiatowych 
wynosił 82% (z uwzględnieniem Warszawy w oblicze‑
niach) oraz 70% (z pominięciem stolicy).

Największą policentrycznością w  rozmieszcze‑
niu szkół ponadgimnazjalnych w 2010 roku charak‑
teryzowały się powiaty położone wokół Warszawy 
– przykładowo w  powiecie wołomińskim zaledwie 
38% szkół (tzn. 9 na 24 istniejące) było zlokalizowa‑
ne w  Wołominie. W  powiatach położonych w  więk‑
szej odległości od Warszawy, szczególnie w  okoli‑
cach Płocka, Radomia i  Siedlec, charakterystyczna 
jest wyraźna koncentracja placówek edukacyjnych 
średniego szczebla w głównych ośrodkach miejskich 
powiatu. W pięciu powiatach – gostynińskim, łosic‑
kim, białobrzeskim, szydłowieckim i  zwoleńskim – 
wszystkie szkoły ponadgimnazjalne mają swoją sie‑
dzibę w miastach powiatowych. Ta ogólna zależność 
przestrzenna, mówiąca o większej koncentracji szkół 
w  miastach powiatowych wraz z  oddalaniem się od 
Warszawy, jest zakłócona przez kilka powiatów: 
ostrołęcki, makowski i  żuromiński – ich struktura 
osadnicza warunkuje funkcjonowanie szkół średnich 
również w ośrodkach pozapowiatowych. Oczywiście 
im większa koncentracja szkół w głównych miastach, 
tym większy odsetek uczniów musi codziennie dojeż‑
dżać z innych gmin do miasta powiatowego. Alterna‑
tywą pozostaje korzystanie z burs i internatów szkol‑
nych, chociaż tych placówek na terenie Mazowsza 
pozostało aktualnie bardzo niewiele. W porównaniu 
do 1970 roku struktura przestrzenna szkolnictwa po‑
nadgimnazjalnego nie uległa istotnym przemianom 
– również wtedy największe rozproszenie placówek 
miało miejsce we współczesnych powiatach zlokali‑
zowanych pod Warszawą, a względną monocentrycz‑
nością charakteryzowały się jednostki z  obszarów 
peryferyjnych. 

Lokalizacja szkół ponadgimnazjalnych na ob‑
szarze województwa mazowieckiego warunkuje sto‑
sunkowo dobrą dostępność przestrzenną tych pla‑
cówek. Czas dojazdu (samochodem osobowym) do 
najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej nie przekracza 
30 minut, a  w  przypadku większości obszaru woje‑
wództwa nie przekracza 20 minut (mapa 6). Obszary 
o  względnie gorszym poziomie dostępności odpo‑
wiadają tym powiatom, które charakteryzował niski 
poziom policentryczności w  rozmieszczeniu szkół 
ponadgimnazjalnych. Najlepiej widoczne jest to we 
wschodniej części województwa (powiaty siedlecki 
i łosicki), a także na południu, w powiatach okalają‑
cych Radom. Należy przy tym pamiętać, że analizie 
poddano dostępność przestrzenną do najbliższej pla‑
cówki, co nie musi oddawać rzeczywistego czasu, jaki 
uczniowie poświęcają na codzienny dojazd do szkoły. 
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Mapa 6. Dostępność komunikacyjna do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na Mazowszu w 2010 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie modelu ruchu IGiPZ PAN.
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Opinie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  
o dostępności przestrzennej do edukacji

Od 1990 roku liczba szkół średnich w większości powiatów utrzymuje się na podobnym poziomie 
– niewiele szkół zostało zlikwidowanych, a na niektórych obszarach (głównie w powiatach 
podwarszawskich) powstają również prywatne szkoły średnie. Ze względu na uwarunkowania 
demograficzne i ekonomiczne obserwuje się stopniową likwidację najmniejszych szkół 
podstawowych, zlokalizowanych zazwyczaj w niewielkich miejscowościach wiejskich. 

Zauważalny jest problem trudności komunikacyjnych w dojazdach do szkół – szczególnie uczniowie 
z mniejszych miejscowości mają utrudniony dojazd (często muszą przyjeżdżać kilkanaście lub 
kilkadziesiąt minut przed lekcjami, a po ich zakończeniu nie mogą uczestniczyć w zajęciach 
dodatkowych, gdyż nie mieliby połączenia powrotnego). Po 1990 roku zmniejszyła się liczba kursów 
autobusów PKS. Dodatkowo obserwuje się pewne niedopasowanie godzin odjazdów komunikacji 
publicznej. Szczególnie jest to zauważalne, gdy uczniowie chcieliby korzystać ze wspomnianych 
zajęć dodatkowych. Dostępność przestrzenną ogranicza również fakt niehonorowania biletów 
miesięcznych jednych przewoźników przez innych, przez co rzeczywista liczba kursów dostępnych 
dla uczniów jest niższa, niż wynika to z rozkładu jazdy. Wykorzystywanie połączeń kolejowych 
w dojazdach do szkół pozostaje w większości powiatów na znikomym poziomie. 

W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie udziału transportu indywidualnego w dojazdach do 
szkół. Uczniowie przyjeżdżają do szkół samochodami razem z rodzicami, ale przede wszystkim 
podróżują w systemie carpooling. Uczniowie starszych klas szkół ponadgimnazjalnych dojeżdżają 
własnymi samochodami, podwożąc przy okazji kolegów z tej samej miejscowości. Aktualnie 
używane samochody nie są drogie, a współfinansowanie paliwa przez 4–5 osób znacznie 
obniża koszty. System taki jest znacznie tańszy, a przede wszystkim wygodniejszy, w porównaniu 
z transportem publicznym. Szacuje się, że nawet 30% uczniów z terenów wiejskich dojeżdża w ten 
sposób do szkół zlokalizowanych w ośrodkach powiatowych. 

Żadnych problemów komunikacyjnych nie dostrzegają dyrektorzy szkół zlokalizowanych w dużych 
miastach, w powiatach podwarszawskich oraz w stosunku do uczniów z miast powiatowych. Wręcz 
przeciwnie, podkreślane jest, że wraz z rozwojem komunikacji miejskiej, dostępność przestrzenna 
poprawiła się w porównaniu do lat 90. Ponadto najwięcej prywatnych szkół ponadgimnazjalnych 
powstało właśnie w dużych ośrodkach oraz w strefie podmiejskiej Warszawy, zatem zarówno 
dostępność przestrzenna, jak również oferta edukacyjna, znacznie się polepszyły na tych 
obszarach. 

Podkreślane jest, iż istnieje silna konkurencja pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi w po zys‑
ki waniu (najlepszych) uczniów. W związku z tym dyrektorzy szkół prowadzą różnego rodzaju 
działania marketingowe i odwiedzają uczniów trzecich klas gimnazjów, celem przekonania ich do 
dalszego kształcenia w konkretnych szkołach. Oprócz wagi jakości kształcenia, istotnym elementem, 
podkreślanym na takich spotkaniach, jest sprawa dostępności komunikacyjnej. Niektóre placówki 
i samorządy powiatowe zachęcają młodzież do nauki w konkretnych placówkach, organizując 
dowożenie lub refundując część kosztów biletów miesięcznych dla uczniów. Z kolei niektóre szkoły 
organizują własne świetlice, w których uczniowie mogą bezpiecznie i komfortowo oczekiwać rano 
na lekcje i po południu, po ich zakończeniu, na transport.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów w szkołach ponadgimnazjalnych.
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Często zdarza się, że uczniowie decydują się na naukę 
w dalej położonej placówce ze względu na jakość na‑
uczania, profil szkoły, więzi towarzyskie itp. Ponadto 
w analizie uwzględniono model prędkości ruchu wy‑
pracowany w IGiPZ PAN, uwzględniający dostępność 
transportem drogowym. Należy mieć na względzie, iż 
na rzeczywistą dostępność wpływ ma także częstotli‑
wość kursowania komunikacji publicznej, odległość 
do najbliższego przystanku oraz godziny odjazdów 
autobusów i pociągów. Zaprezentowane zróżnicowa‑
nie przestrzenne ma charakter modelowy. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż fakt wyraź‑
nej koncentracji szkół ponadgimnazjalnych w  mia‑
stach powiatowych nie powinien być traktowany 
negatywnie. Dzięki koncentracji nakładów na nie‑
wielką liczbę szkół możliwa jest ich modernizacja 
techniczna, poprawa kwalifikacji nauczycieli, lepsze 
wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne. Jed‑
nak kluczowym elementem pozostaje dostępność 
komunikacyjna szkół dla uczniów zamieszkujących 
obszary wiejskie. Funkcjonująca komunikacja pu‑
bliczna ogranicza znacznie możliwości korzystania 
przez uczniów z zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) 
oraz instytucji kulturalno‑oświatowych zlokalizo‑
wanych w  miastach powiatowych. Zatem kluczo‑
wym elementem przy zwiększaniu dostępności do 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego pozostaje poprawa 
osiągalności przestrzennej szkół zlokalizowanych 
w  miastach powiatowych. Proces ten winien być 
skoordynowany z  poprawą ogólnej dostępności do 
ośrodków powiatowych, np. związanej z łatwiejszym 
dostępem do usług. Nie powinno się dążyć do dalszej 
deglomeracji szkolnictwa ponadgimnazjalnego, gdyż 
mogłoby to obniżyć jakość oferowanych usług edu‑
kacyjnych.

3.1.4. Szkoły wyższe

Ostatni etap kształcenia stanowią studia wyższe. 
Jak pokazują badania Ozgi (1974), w końcu lat 60. im 
większa była liczba miejsc, jakimi dysponował dany 
region na uczelniach, tym większy był udział mło‑
dzieży studiującej. Dynamiczne zmiany w  szkolnic‑
twie wyższym, a  w  szczególności w  dostępności do 
niego, zaczęły mieć miejsce po 1990 roku. 

Zapoczątkowanie przemian ustrojowych i  spo‑
łeczno‑gospodarczych w  1989  roku wiązało się ze 
zmianą znaczenia szkolnictwa wyższego w  społe‑
czeństwie. Szkolnictwo wyższe, poza kształtowa‑
niem postaw demokratycznych młodego pokolenia 

mieszkańców Polski, miało przede wszystkim dostar‑
czyć transformującej się gospodarce wysoko wykwa‑
lifikowanych specjalistów (zob. Woźnicki, Morawski 
2002; Strahl 2003; Bednarska 2007). Ze względu na 
zły stan finansów publicznych, wysokie aspiracje edu‑
kacyjne mieszkańców urodzonych w latach 70. i wyż 
demograficzny przełomu lat 70. i 80., jedyną możli‑
wością szybkiego wzrostu liczby studentów była de‑
regulacja systemu szkolnictwa wyższego, ułatwiająca 
wykorzystanie wszystkich jego zasobów (por. Dietl 
2001; Dąbrowa‑Szefler, Jabłecka‑Prysłopska 2006) 
oraz przenosząca część kosztów kształcenia na spo‑
łeczeństwo (zob. Bednarska 2007). Już w 1990 roku 
wprowadzono możliwość tworzenia, oprócz uczelni 
publicznych (oferujących bezpłatne studia), także 
uczelni niepublicznych (oferujących studia odpłatne). 
Usankcjonowano organizację odpłatnych studiów 
niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz za‑
gwarantowano uczelniom dowolność w zakresie licz‑
by przyjmowanych studentów.

Uczelnie stopniowo zaczęły pojawiać się w mniej‑
szych miastach, przy czym największy wzrost widocz‑
ny był w  otoczeniu tradycyjnych, dużych ośrodków 
akademickich (mapa 7). Spowodowane było to faktem 
ograniczonej mobilności kadry naukowej, w większo‑
ści związanej z  dużymi ośrodkami akademickimi, 
oraz tworzeniem nowych uczelni w  miejscach naj‑
większego popytu (Ilnicki  2003,  2009; Nowosielska 
2002). Werwicki (1994) wykazał, iż na początku 
transformacji systemowej Warszawa stanowiła prak‑
tycznie jedyny ośrodek kształcenia na poziomie wyż‑
szym na Mazowszu (i  jednocześnie o  największym 
znaczeniu w kraju). Pozostałe miały znaczenie tylko 
lokalne, bądź stanowiły siedziby filii. Sytuacja ta po‑
dobnie wygląda również obecnie. Warszawa wyraźnie 
dominuje nad pozostałymi ośrodkami akademickimi 
regionu. Wynika to z dużego potencjału uczelni pań‑
stwowych i prywatnych w stolicy. W 2002 roku w 68 
szkołach zlokalizowanych w  Warszawie kształciło 
się prawie 300 tys. studentów (80% ogółu w regionie 
i równocześnie 16% w kraju). 

W 2002 roku w województwie mazowieckim funk‑
cjonowało 101 szkół wyższych (wraz z  filiami), zlo‑
kalizowanych w  20 miastach. W  latach 90. nastąpił 
wzrost zarówno liczby szkół wyższych, jak również 
miejsc ich lokalizacji – przykładowo w 1993 roku na 
Mazowszu w  obecnych granicach zarejestrowanych 
było 30 szkół wyższych i  filii w  czterech miastach 
(Warszawa – 25 jednostek, Radom – 2, Płock  –  2 
i  Siedlce – 1). Na terenie obecnego województwa 
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Mapa 7. Rozmieszczenie szkół wyższych na Mazowszu w okresie 1970–2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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mazowieckiego jedynym liczącym się ośrodkiem aka‑
demickim, poza Warszawą, był wówczas Radom, gdzie 
szkoły wyższe (zwłaszcza Wyższa Szkoła Inżynierska 
– obecna Politechnika Radomska) stanowiły zaplecze 
dla wciąż jeszcze rozwijającego się przemysłu. Wzrost 
liczby szkół wyższych w latach 90. spowodowany był 
powstaniem możliwości prawnej otwierania uczel‑
ni prywatnych. Pierwsze uczelnie tego typu zaczęły 
się pojawiać od 1991  roku, kiedy to w  życie weszła 
nowa Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Nowosielska 
2002). Szkoły te z założenia powstawały w miastach 
średniej wielkości. Od 1997  roku zaczęto również 
uruchamiać Państwowe Wyższe Szkoły Zawodo‑
we, które zgodnie z ustawą winny wyposażać absol‑
wenta w  specjalistyczną wiedzę bądź też umożliwić 
przekwalifikowanie w  zakresie danej specjalności 
zawodowej. Ponadto większość uczelni państwowych 
(również część prywatnych) zaczęło otwierać większą 
liczbę filii i oddziałów pozamiejscowych. Wiązało się 
to z koniecznością zaspokojenia popytu na kształce‑
nie na poziomie wyższym w mniejszych miastach, jak 
i z ograniczoną pojemnością sal wykładowych w ma‑
cierzystych jednostkach (Janc, Czapiewski 2008). 

Województwo mazowieckie, podobnie zresztą jak 
i  inne regiony w  kraju, cechuje się zatem monocen‑
tryczną strukturą szkolnictwa wyższego, choć nie‑
wielką rolę w  strukturze akademickiej województw 
pełni większość ośrodków subregionalnych. Pomimo 
intensywnych przemian w  sieci szkolnictwa wyż‑
szego w  województwie (zbieżnych z  przemianami 
ogólnokrajowymi) i pozornego wzrostu deglomeracji 
szkół wyższych na Mazowszu po 1990 roku, zauwa‑
żalna jest w dalszym ciągu zdecydowana dominacja 
Warszawy, w której zlokalizowane są największe in‑
stytucje akademickie. Co prawda w okresie ostatnich 
kilkudziesięciu lat liczba ośrodków akademickich 
znacznie wzrosła na Mazowszu (z dwóch w 1970 roku 
do dwudziestu w  2010  roku), ale koncentracja stu‑
dentów w  najbardziej prestiżowych uczelniach pu‑
blicznych w  Warszawie pozostaje bardzo wysoka. 
Tak więc, podobnie jak z innymi elementami systemu 
kształcenia na Mazowszu, także w przypadku szkół 
wyższych, pomimo relatywnego zwiększenia się licz‑
by miejsc, w których realizowane są usługi edukacyj‑
ne na poziomie wyższym, w dalszym ciągu występuje 
wyraźna koncentracja uczelni wyższych w  Warsza‑
wie. W tym przypadku istniejące zróżnicowanie na‑
leży ocenić pozytywnie, gdyż tylko największe uczel‑
nie mogą zapewnić wysoką jakość kształcenia na 
poziomie wyższym. Istotny może być również efekt 

koncentracji dużej liczby uczeni, jako zwiększenia 
potencjalnej możliwości interdysplinarności proce‑
su kształcenia – np. wybór dwóch, trzech kierunków 
studiów. Również dla możliwości zdobycia wiedzy 
praktycznej (staże, praktyki) koncentracja potencjału 
edukacyjnego i gospodarczego jest korzystna. 

Aktualnie czterech na pięciu studentów kształ‑
cących się na Mazowszu studiuje w  Warszawie. 
W strukturze regionu można wskazać na cztery inne 
miasta, które mają zauważalny udział liczby studen‑
tów – Radom (7%), Płock (4%), Siedlce (4%) oraz Puł‑
tusk (3%). Analizę rozmieszczenia uczelni wyższych 
na Mazowszu postanowiono uzupełnić dostępnością 
w transporcie drogowym do szkół wyższych. Podob‑
nie jak w przypadku dostępności do szkół na pozio‑
mie ponadgimnazjalnym, należy stwierdzić, że choć 
inne formy komunikacji są bardzo ważne (głównie 
transport kolejowy), to opracowany model dostęp‑
ności uwzględnia jedynie dojazdy transportem sa‑
mochodowym. Szczegółową analizę dostępności 
komunikacyjnej do pięciu ośrodków akademickich 
przeprowadzono w oparciu o opracowanie Komornic‑
kiego i Czapiewskiego (2010). 

Dostępność komunikacyjna do największego 
ośrodka akademickiego w kraju, jakim jest Warszawa, 
pozostaje uwarunkowana niedorozwojem infrastruk‑
tury (zwłaszcza drogowej) na trasach doprowadzają‑
cych ruch do stolicy. Naturalny układ koncentryczny 
jest zakłócony na kierunkach nielicznych tras, oferu‑
jących większą prędkość potencjalną w  transporcie 
drogowym (mapa 8). Jeżeli przyjmiemy, że czas do‑
jazdu, umożliwiający podjęcie studiów w trybie dzien‑
nym, bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania, 
wynosi 60 minut, wówczas okaże się, że w strefie tak 
rozumianej dostępności brzegowej znajduje się cała 
centralna część regionu wraz z jego rubieżami połu‑
dniowo‑zachodnimi (tylko na tym kierunku strefa 
przylega do granic województwa). Na północnym za‑
chodzie strefa taka sięga do Płońska, na wschodzie do 
Siedlec, a  na południowym wschodzie nie obejmuje 
nawet Garwolina (Komornicki, Czapiewski 2010).

Dostępność transportowa ośrodków płockiego 
i siedleckiego ma charakter koncentryczny (mapa 9). 
Strefa zadowalającej dostępności do Płocka, z punk‑
tu widzenia dojazdu do ośrodków kształcenia na 
poziomie wyższym, obejmuje zachodnią część woje‑
wództwa (po jego granice), sięgając na wschodzie aż 
do obszaru metropolitalnego Warszawy. Z kolei stre‑
fa relatywnie dobrej dostępności do Siedlec sięga na 
zachodzie aż poza Mińsk Mazowiecki. Zauważalny 
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Mapa 8. Drogowa dostępność czasowa do Warszawy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie modelu ruchu IGiPZ PAN.
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Mapa 9. Drogowa dostępność czasowa do Płocka, Pułtuska, Radomia i Siedlec
Źródło: Opracowanie własne na podstawie modelu ruchu IGiPZ PAN.
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Mapa 10. Syntetyczny wskaźnik drogowej dostępności czasowej do ośrodków akademickich 
w województwie mazowieckim (w minutach)

Źródło: Komornicki, Czapiewski (2010).
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jest jednak jej nieco ograniczony zasięg od północy, 
co wynika ze słabszego rozwoju sieci drogowej oraz 
braku mostów na Bugu. Nieco inna sytuacja wystę‑
puje w  regionie Radomia. Także w  tym wypadku 
strefa dobrej dostępności do ośrodka obejmuje całe 
południowe pogranicze województwa mazowiec‑
kiego. Koncentryczność układu jest jednak zaburzo‑
na w  sensie pozytywnym na kierunku północnym 
– dobra dostępność wzdłuż drogi S7 do Warszawy. 
W efekcie, w strefie relatywnie krótkich czasów do‑
jazdu znajdują się gminy wiejskie bezpośrednio gra‑
niczące ze stolicą. Zaburzenie negatywne zaznacza 
się na północnym wschodzie, gdzie barierą komuni‑
kacyjną pozostaje Wisła (brak mostów na odcinku od 
Góry Kalwarii do Dęblina).

Pułtusk jest jedynym, spośród wybranych do ba‑
dania ośrodków akademickich, który swoją strefą 
relatywnie dobrej dostępności obejmuje także War‑
szawę. W przeciwieństwie do pozostałych trzech ba‑
danych miast subregionalnych, swoim potencjalnym 
zasięgiem oddziaływania nie sięga do (północnych) 
granic województwa. Przy obecnym stanie infra‑
struktury transportowej nie może on zatem stanowić 
podstawy rozwoju funkcji akademickich dla północ‑
nego Mazowsza w stopniu, w jakim dla południowej 
części województwa rolę taką spełnia Radom, dla za‑
chodniej – Płock, a dla wschodniej (chociaż w nieco 

mniejszym zakresie) – Siedlce (Komornicki, Czapiew‑
ski 2010).

W  opracowaniu Komornickiego i  Czapiewskiego 
(2010) skonstruowano syntetyczny wskaźnik ważo‑
nej dostępności przestrzennej do analizowanych pię‑
ciu ośrodków akademickich4. Widoczny jest wyraźny 
układ gwiaździsty, wskazujący na lepszą ważoną do‑
stępność do ośrodków edukacji wyższej na kierunku 
północnym i południowym od Warszawy (rola Pułtu‑
ska i Radomia), a w nieco mniejszym stopniu – także 
na wschód i zachód od niej (mapa 10). Zdecydowanie 
najbardziej upośledzone są rubieże północne wo‑
jewództwa. Zła sytuacja w  zakresie dostępności do 
ośrodków akademickich występuje także na wscho‑
dzie i  południowym wschodzie. W  ostatnim przy‑
padku stan ten jest w znacznej mierze równoważony 
dobrym dostępem do kieleckiego ośrodka uniwer‑
syteckiego. Alternatywa tego rodzaju w  mniejszym 

4 Syntetyczny wskaźnik skonstruowano w  następujący sposób: 
50% jego wartości stanowi czas dojazdu do najbliższego ośrodka 
akademickiego (Warszawa, Siedlce, Radom, Płock i  Pułtusk). 
Pozostałe 50% to suma ważona liczbą studentów i czasów dojaz‑
dów do wszystkich pięciu ośrodków akademickich. Przykładowo, 
dla gminy X, dla której najbliższym ośrodkiem akademickim 
był Radom, 50% wartości wskaźnika stanowił czas dojazdu 
do Radomia, a  następnie 40% do Warszawy (Warszawa miała 
80% udział w liczbie studentów na Mazowszu, więc połowa tej 
wartości to 40%), 4% do Radomia, 2% do Siedlce, 2% do Pułtuska 
i 2% do Płocka (Komornicki, Czapiewski 2010). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie obliczeń Komornickiego i Czapiewskiego (2010).
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stopniu występuje na wschodzie i  północy Mazow‑
sza. Także zachodnia część województwa posiada re‑
latywnie niekorzystne uwarunkowania dostępności 
do ośrodków edukacyjnych. Dobremu (subregional‑
nie centralnemu) położeniu Płocka nie towarzyszy 
(tak jak to ma miejsce np. w  przypadku Radomia) 
dobra dostępność do stolicy (Komornicki, Czapiewski 
2010).

Średni ważony dla Mazowsza czas dojazdu do 
ośrodka akademickiego, wynikający z  modelu do‑
stępności przestrzennej, wynosi 46 minut. Czas do‑
jazdu z  gmin, należących do poszczególnych typów 
funkcjonalnych, jest jednak bardzo zróżnicowany 
(wykres  7). Najlepszą dostępność mają mieszkańcy 
Warszawy, a następnie – strefy podmiejskiej i przed‑
miejskiej. Relatywnie krótki czas dojazdu, wyrażony 
analizowanym syntetycznym wskaźnikiem dostęp‑
ności czasowej, mają mieszkańcy miast subregional‑
nych. Najgorzej jest na obszarach zaliczonych do ty‑
pów rolniczych. 

3.2. Dostępność społeczna do edukacji

Dostępność do edukacji ma wymiar nie tylko prze‑
strzenny, lecz również społeczny, dotyczący w różny 
sposób poszczególnych grup społecznych. Przykła‑
dowo, jak pokazują badania H. Domańskiego (2000, 
2004), tylko około 1% dzieci rolników posiada dy‑
plom uczelni wyższej. Bański i Stola (2002) oraz Rydz 
(2002) wskazywali na bariery w dostępie do eduka‑
cji młodzieży wiejskiej, ukazując wyraźne trudności 
w  zdobywaniu wiedzy, wynikające z  faktu zamiesz‑
kiwania konkretnego, nieuprzywilejowanego z  racji 
położenia, obszaru. Na istotne powiązania pomię‑
dzy dostępem do edukacji a  statusem materialnym 
rodzin zwracają uwagę w  swoich publikacjach Tar‑
kowska (2008) oraz Tarkowska, Górniak, Kalbarczyk 
(2006).

Jednakże najbardziej kompleksową analizę uwa‑
runkowań rodzinnych, kulturowych, społecznych 
i  ekonomicznych dostępu do edukacji przedstawiła 
w swojej monografii Kołaczek (2004). Z jej analiz wy‑
nika przede wszystkim, iż aspiracje edukacyjne mło‑
dzieży oraz ich rodziców bardzo wzrosły od początku 
lat 90. – aktualnie większość rodziców posiada aspi‑
racje, aby ich dzieci uzyskały co najmniej wykształce‑
nie średnie. Jednocześnie w dalszym ciągu pozostały 
lub w bardziej wyraźny sposób uwidoczniły się pewne 
bariery społeczne dostępu do edukacji oraz czynniki 

wpływające na różnice w poziomie aspiracji młodzie‑
ży i rodziców:
• poziom wykształcenia rodziców – im wyższe wy‑

kształcenie rodziców, tym wyższe oczekiwania co 
do kształcenia dzieci (lepiej wykształceni rodzice 
zwiększają szanse swoim dzieciom poprzez trans‑
mitowanie wysokiego statusu społeczno‑gospo‑
darczego);

• wysokość dochodów i sytuacja materialna – lepiej 
sytuowane rodziny częściej umożliwiają swoim 
dzieciom kształcenie na poziomie wyższym oraz 
ułatwiają im kształcenie na poziomie średnim;

• miejsce zamieszkania – aspiracje edukacyjne 
mieszkańców miast są wyższe niż mieszkańców 
wsi;

• status społeczno‑ekonomiczny gospodarstwa 
domowego – pracujący na własny rachunek mają 
najwyższe aspiracje względem poziomu wykształ‑
cenia dzieci, zaś osoby utrzymujące się z  poza‑
zarobkowych źródeł wykazują najniższy poziom 
aspiracji;

• wielkość rodziny – małżeństwa posiadające jed‑
no dziecko mają w stosunku do niego najwyższy 
poziom aspiracji (w rodzinach z małą liczbą dzieci 
nadaje im się szczególną rangę i  poświęca wiele 
uwagi w wychowaniu). 
Z  przedstawionej listy przyczyn społecznych, 

wpływających na możliwości skorzystania z  oferty 
edukacyjnej przez dzieci i  młodzież, po raz kolejny 
wyraźnie uwidaczniają się podstawy pod procesy po‑
laryzacyjne w regionie. Rodziny mieszkające w War‑
szawie i  jej strefie podmiejskiej oraz w kilku dużych 
ośrodkach miejskich na Mazowszu, w większym stop‑
niu niż rodziny z obszarów wiejskich, posiadają lep‑
sze wykształcenie, dysponują wyższymi dochodami 
rozporządzanymi w  gospodarstwie domowym, pra‑
cują na rachunek własny oraz liczba dzieci pozostaje 
na niższym poziomie. Jak wynika z zawartego prze‑
glądu literatury, wszystkie te czynniki, w sposób po‑
średni i bezpośredni, wpływają na większe możliwo‑
ści edukacyjne dzieci z terenów zurbanizowanych. Po 
opisanym w  poprzednich rozdziałach wyposażeniu 
obszarów Mazowsza w  instytucje edukacyjne, uwa‑
runkowania społeczne wskazują, po raz kolejny, na 
duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne możliwości 
korzystania z oferty edukacyjnej. Zdecydowanie naj‑
większe możliwości posiadają mieszkańcy obszarów 
najlepiej rozwiniętych pod względem gospodarczym. 
Jak pokażą analizy w  kolejnych rozdziałach, uwa‑
runkowania dostępności społecznej i  przestrzennej 
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do edukacji przełożą się na wyniki uzyskiwane przez 
uczniów w szkołach oraz będą po części kształtowa‑
ły zróżnicowanie przestrzenne udziału mieszkańców 
z  określonymi poziomami wykształcenia i  wpływ 
tego zróżnicowania na lokalny i  regionalny rynek 
pracy.

Powracając jednakże do analizy dostępności spo‑
łecznej do edukacji, można wskazać na trzy podsta‑
wowe bariery w dostępie do kształcenia:
• bariera finansowa – występuje wtedy, gdy kosz‑

ty zapewnienia edukacji dzieciom przewyższają 
możliwości finansowe rodziców;

• bariera strukturalna – z którą mamy do czynienia 
wtedy, gdy brak jest dostępności do urządzeń infra‑
strukturalnych, umożliwiających naukę i  kształ‑ 
cenie;

• bariera świadomościowa – jest zauważalna wtedy, 
gdy brakuje motywacji i  aspiracji u  rodziców do 
zaspokojenia potrzeb edukacyjnych swoich dzieci 
(Kołaczek 2004). 
Zasadniczym problemem obecnie są przede 

wszystkim nierówności w  dostępie do edukacji po‑
między mieszkańcami miast i  wsi. Istotne są tu 
zarówno aspiracje młodzieży, jak również indywi‑
dualne predyspozycje. Jednakże najważniejszymi 
czynnikami są dostępność przestrzenna oraz sta‑
tus materialny (Kołaczek 2004). Stąd też młodzież 

z obszarów wiejskich często kończy edukację już na 
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej – przykłado‑
wo w 2006 roku 23% pracujących mieszkańców miast 
posiadało wykształcenie zawodowe, podczas gdy 
wśród pracujących na wsi – w rolnictwie było to 44%, 
a poza rolnictwem – 40%. 

W Polsce i na Mazowszu podejmowanych jest sze‑
reg działań, mających na celu przełamywanie różne‑
go rodzaju barier społecznych w dostępie do eduka‑
cji. Za najważniejsze można uznać: (1) powszechną 
terytorialnie i ekonomicznie dostępność szkolnictwa 
– obowiązek szkolny na pewnych poziomach nauki 
dla młodzieży w  określonym wieku (od 6 do 18 lat) 
oraz (2) system pomocy materialnej, stypendialnej 
i subwencyjnej dla rodzin uczniów i studentów oraz 
samorządów i  szkół. Aktualnie, szczególnie system 
stypendialny (naukowy i socjalny) jest bardzo rozbu‑
dowany i uczniowie mogą korzystać z różnych źródeł 
w tym zakresie. Wymienione instrumenty i działania 
służą, w założeniu, niwelowaniu wpływu pochodze‑
nia i statusu rodziny na szanse uzyskania odpowied‑
niego wykształcenia przez młodzież (Kołaczek 2004). 

Z  kolei, aktualnie nie zauważa się żadnych ba‑
rier w  dostępie do edukacji pomiędzy dziewczętami 
i  chłopcami – praktycznie 100% absolwentów gim‑
nazjów obojga płci kontynuuje naukę w  szkole po‑
nadgimnazjalnej. Zauważalne są natomiast wyraźne 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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różnice w  preferencji szkół ponadgimnazjalnych 
w zależności od płci – w roku szkolnym 2010/2011 na 
Mazowszu dziewczęta stanowiły odpowiednio 59% 
uczniów liceów ogólnokształcących, 65% liceów pro‑
filowanych, 38% techników i 29% zasadniczych szkół 
zawodowych. 

Według przedstawicieli urzędów gmin z  terenu 
Mazowsza, zaobserwować można wyraźny spadek 
liczby uczniów pobierających stypendia socjalne 

w ostatnich kilku latach (wykres 8). Przy braku więk‑
szych zmian w  zasadach przyznawania tej pomocy 
w tym okresie, należy przypuszczać, iż wiązało się to 
ze zmniejszeniem liczby uczniów kwalifikujących się 
do uzyskania świadczenia. Trudno wskazać wyraźne 
różnice w uzyskanych odpowiedziach w zależności od 
typu funkcjonalnego gmin. 

Praktycznie na terenie wszystkich gmin ma miej‑
sce dożywianie dzieci i  młodzieży (tylko w  kilku 
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Wykres 9. Źródła finansowania dożywiania dzieci i młodzieży
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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gminach respondenci nie zaznaczyli, iż taki fakt ma 
miejsce). Do głównych organizatorów dożywiania na 
obszarze Mazowsza należy zaliczyć samorządy gmin‑
ne oraz instytucje państwowe. Brak jest wyraźnych 
zróżnicowań źródeł finansowania dożywiania dzie‑
ci i  młodzieży z  perspektywy przynależności gmin 
do typów funkcjonalnych (wykres  9). W  przypadku 
szkół podstawowych udział gminy waha się od 27% 
dla miast powiatowych do 48% dla gmin o  eksten‑
sywnym rozwoju. Podobne wartości osiągają instytu‑
cje państwowe (od 25 do 49%). Prawie we wszystkich 
typach funkcjonalnych gmin aktywna jest Agencja 
Rynku Rolnego (poza miastami subregionalnymi). 
Kościół jest aktywny głównie w większych miastach: 
ośrodki subregionalne 17% oraz miasta powiatowe 
12%. Dla szkół gimnazjalnych zauważalne jest mniej‑
sze zaangażowanie Agencji Rynku Rolnego i Kościo‑
ła. Dla techników i szkół zawodowych zmniejsza się 
liczba instytucji, będących źródłem finansowania 
dożywiania. Kościół, poza miastami powiatowymi, 
nie uczestniczy już w  dożywianiu, natomiast Agen‑
cja Rynku Rolnego koncentruje się głównie na ob‑
szarach wiejskich, położonych nie w  bezpośrednim 
sąsiedztwie znaczących ośrodków miejskich. Kon‑
kludując można stwierdzić, że w zależności od typu 

funkcjonalnego gminy różna będzie liczba organiza‑
cji prowadzących dożywianie. Większą różnorodno‑
ścią odznaczają się większe miejscowości – ośrodki 
subregionalne oraz miasta powiatowe. Dywersyfi‑
kacja źródeł finansowania dożywiania jest korzyst‑
na, albowiem umożliwia objęcie nią większej liczby 
dzieci. Wraz ze wzrostem szczebla kształcenia wzra‑
sta również udział gminy i państwa w finansowaniu 
dożywiania dzieci i młodzieży. Wynika to prawdopo‑
dobnie z faktu, że inne podmioty bardziej nakierowa‑
ne są na pomoc dzieciom niż młodzieży, jako grupie 
potencjalnie mniej zaradnej, wymagającej większej 
troski. Również zwiększają się dysproporcje pomię‑
dzy typami w  zależności od udziału gmin finansu‑
jących dożywianie – dla liceów samorząd gminny fi‑
nansuje dożywianie w 67% gmin strefy podmiejskiej 
ośrodków subregionalnych, przy 33% – w  miastach 
powiatowych.

W przypadku przyznawanych stypendiów socjal‑
nych, jak i naukowych, brak jest różnic w strukturach 
ze względu na rodzaj szkoły, do jakiej uczęszcza sty‑
pendysta. Brak jest również wyraźnych zróżnicowań 
pomiędzy typami funkcjonalnymi gmin (wykres 10). 
Generalnie, najwięcej stypendiów socjalnych przyzna‑
wanych jest uczniom szkół podstawowych (chociaż  
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Wykres 10. Struktura przyznawanych stypendiów da dzieci i młodzieży ze względu na rodzaj szkoły
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.



Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza

42 TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA nr 11

Opinie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o dostępności społecznej do edukacji

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych prezentują różne opinie co do wpływu czynników, takich jak 
miejsce zamieszkania (miasto/wieś), przynależność rodziców do różnych grup społeczno‑zawodowych, 
status materialny rodziny czy poziom wykształcenia rodziców, na wyniki uzyskiwane przez uczniów. 
Niektórzy wskazywali istotność jednego konkretnego czynnika, inni zwracali uwagę na koincydencję 
wielu z nich, a jeszcze inni twierdzili, że żaden z nich nie jest istotny. Przykładowo, z jednej strony 
wspomniano, iż dzieci z rodzin ubogich uczą się więcej, gdyż traktują edukację jako szansę na lepsze 
życie, ale jednocześnie młodzież z rodzin uboższych chce jak najszybciej znaleźć pracę i mieć fundusze 
na własne potrzeby, w związku z czym porzuca edukację po osiągnięciu pełnoletniości. Również 
w niejednoznaczny sposób oceniano wpływ sytuacji materialnej uczniów na ich wyniki edukacyjne 
– wspominano, iż może on potencjalnie mieć znaczenie, gdyż uczniowie z rodzin zamożniejszych 
mają możliwość zakupu różnych pomocy edukacyjnych oraz uczestnictwa w odpłatnych zajęciach 
dodatkowych, jak kursy językowe, warsztaty rozwijające talenty. Jednakże rzeczywisty związek tych 
czynników nie został dowiedziony.

W zgodnej opinii dyrektorów najmniejszym problemem społecznym w dostępie do kształcenia są 
problemy finansowe, które zawsze można w jakiś sposób rozwiązać. W szkołach prowadzone są 
działania zmierzające do organizacji darmowych obiadów, dopłat do podręczników szkolnych, 
refundacje kosztów wycieczek szkolnych, oferowania stypendiów dla dzieci najbiedniejszych. 
Funkcjonuje wiele instytucji organizujących te działania, takie jak: Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy 
Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rada Rodziców, Caritas i inne organizacje kościelne 
oraz czasami lokalni przedsiębiorcy i same szkoły, poprzez realizację programów współfinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniom z rodzin patologicznych oferowane są 
porady psychologiczne i pedagogiczne. Z kolei najzdolniejsi uczniowie mogą liczyć na nagrody – 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Stypendia Marszałka 
Województwa oraz przyznawane praktycznie w każdym powiecie – Stypendia Starosty.

Znacznie ważniejszymi są problemy świadomości i mentalności rodziców oraz bariery kulturowe 
i społeczne. Rodzice, którzy postrzegają wykształcenie jako pewną wartość, będą dążyli do 
skończenia przez dziecko co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej. Z kolei w niektórych rodzinach 
obserwuje się bierność w motywowaniu dzieci do nauki. Najgorsza sytuacja jest w rodzinach 
patologicznych. Szczególnie w szkołach zawodowych odnotowywane są sytuacje, w których część 
uczniów (maksymalnie 10%) przychodzi do szkoły tylko na początku roku, aby uzyskać zaświadczenie 
pobierania nauki (niezbędne dla właściwego urzędu gminy celem otrzymania stypendiów socjalnych), 
a później przestaje zupełnie kontynuować naukę. 

W ogólnej opinii dyrektorów szkół najważniejszym czynnikiem, wpływającym na wyniki uzyskiwane 
przez uczniów, są ich indywidualne zdolności i predyspozycje oraz chęć nauki, kształcenia i pracowitość. 
Wskazywane były liczne przykłady dzieci z rodzin biednych, osiągających spektakularne sukcesy 
naukowe, jak również przykłady dzieci z rodzin bogatych, mieszkających w ośrodkach powiatowych 
i mających problemy edukacyjne, oraz cały szereg sytuacji pośrednich. 

Aktualnie z internatów i burs szkolnych korzysta coraz mniej młodzieży – świadczyć to może 
pośrednio o dobrej dostępności społecznej do szkolnictwa ponadgimnazjalnego, gdyż rodziców 
stać na pokrywanie kosztów dojazdów dzieci do szkoły. Zjawisko zamykania internatów jest bardzo 
powszechne w większości powiatów Mazowsza. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów w szkołach ponadgimnazjalnych.
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należy pamiętać, iż uczniów z  tego poziomu eduka‑
cyjnego jest jednocześnie najwięcej) – od 49% w rdze‑
niach miast subregionalnych i ich strefie podmiejskiej 
do 63% w  strefie podmiejskiej Warszawy. Najmniej 
stypendiów socjalnych otrzymują licealiści (do 10% 
ogółu uczniów pobierających tego typu świadczenia). 
W  przypadku stypendiów naukowych zauważalny 
jest spadek udziałów młodzieży z  techników i  szkół 
zawodowych (znikome udziały i to nie we wszystkich 
typach funkcjonalnych) oraz liceów (poza gminami 
należącymi do rdzeni miast subregionalnych).

3.3.  Jakość kształcenia na podstawie 
efektów edukacyjnych uczniów

Najbardziej obiektywną miarą jakości kształcenia 
są wyniki uzyskiwane przez osoby pobierające na‑
ukę. Ze względu na zunifikowany system egzaminów 
przeprowadzanych na zakończenie każdego etapu 
edukacyjnego, możliwa jest diagnoza przestrzenne‑
go zróżnicowania efektów procesu kształcenia na 
zakończenie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem 
maturalnym. Analizy jakości efektów edukacyjnych 
na najwyższym poziomie nauczania po części są 
możliwe do przeprowadzenia przy użyciu ocen pa‑
rametrycznych jednostek naukowo‑dydaktycznych 
(Bajerski 2009a), chociaż znacznie bardziej warto‑
ściowych wniosków dostarczają opracowania, w któ‑
rych prześledzono losy absolwentów poszczególnych 
uczelni (np. Borowiec 2010; Losy absolwentów… 2006; 
Minkiewicz i Błędowski 2008). W niniejszych anali‑
zach uwagę zwrócono jednakże wyłącznie na szkoły 
uczestniczące w  kształceniu na etapie edukacji po‑
wszechnej. 

3.3.1. Szkoły podstawowe

Zróżnicowania regionalne wyników sprawdzianów 
kompetencyjnych na zakończenie szkoły podstawo‑
wej i egzaminów gimnazjalnych najczęściej wyjaśnia‑
ne są poprzez utrzymywanie się dwóch zasadniczych 
podziałów, związanych ze specyfiką funkcjonalną 
i historyczno‑kulturową (Śleszyński 2004). Po pierw‑
sze, istotne znaczenie ma podział na miasto i wieś, 
a ściślej – na duże, rozwinięte ośrodki miejskie (me‑
tropolitalne) i  pozostałe obszary (peryferia). Uwa‑
runkowania różnic pomiędzy wynikami uczniów na 
obszarach miejskich i  wiejskich częściowo zostały 

już wymienione przy analizie czynników wpływają‑
cych na dostępność społeczną (poziom wykształce‑
nia rodziców, wysokość dochodów, liczba dzieci w ro‑
dzinie). Dodatkowo, ważnym czynnikiem jest lepsze 
wyposażenie obszarów zurbanizowanych w  różne 
placówki edukacyjne oraz kulturalne, umożliwia‑
jące zwiększenie zasobów wiedzy uczniów poprzez 
udział w  zajęciach dodatkowych, rozrywce, kultu‑
rze. Po drugie, wciąż istotną rolę odgrywa podział 
nawiązujący do utrwalonych historycznie granic, 
zwłaszcza zaborów z  XIX wieku. Uwzględniając po‑
wyższe, Mazowsze jako region posiada korzystną 
sytuację. Składa się na to funkcjonowanie dużego 
obszaru metropolitalnego Warszawy oraz przynależ‑
ność historyczna do dawnej Kongresówki i położenie 
w granicach II Rzeczpospolitej5. Fakt posiadania oraz 
przywiązanie do własności prywatnej skutkuje więk‑
szą odpowiedzialnością za swój los, w tym wychowa‑
nie dzieci, co sprzyja osiąganiu lepszych wyników 
edukacyjnych (Czapiewski, Śleszyński 2007). Dzięki 
tym uwarunkowaniom uczniowie na Mazowszu uzy‑
skują lepsze wyniki na egzaminach niż przeciętnie 
ich rówieśnicy w kraju. 

Najlepsze wyniki na sprawdzianie kompetencyj‑
nym osiągnęli uczniowie ze szkół zlokalizowanych 
w  Warszawie i  jej otoczeniu (mapa  11). Obszar ten 
charakteryzował się również najwyższą dynamiką 
poprawy rezultatów uzyskiwanych przez uczniów po‑
między 2005 a 2010 rokiem6. 

Szczegółowa analiza nie wykazała korelacji osią‑
gniętych wyników uczniów w zależności od lokaliza‑
cji szkoły w miejscowości gminnej lub innym miejscu 

5 Obszary napływowe (tzw. Ziemie Odzyskane) cechował rozwój 
własności uspołecznionej i takie relacje pomiędzy obywatelem 
a państwem, w którym to drugie miało zapewnić różnego ro‑
dzaju dobra i usługi, w tym opiekę edukacyjną. Przykładowo, 
na obszarach wiejskich dominowało rolnictwo uspołecznione, 
a  w  miastach większość mieszkań stanowiły obiekty komu‑
nalne i  zakładowe. Mając zapewnioną pracę, zamieszkanie 
i  podstawowe usługi, przeciętny obywatel stawał się stopnio‑
wo uzależniony od opieki państwa. W  edukacji objawiało się 
to brakiem konieczności indywidualnego dbania o rozwój po‑
tomstwa: społeczności Ziem Odzyskanych w większym stopniu 
oddały dyspozycje nauczania i wychowania swoich dzieci pod 
opiekę państwa. „Wyręczenie” rodziców przez państwo, przy 
bierności tych pierwszych, wyraźnie negatywnie odbija się na 
wynikach sprawdzianów i egzaminów (Śleszyński 2004).

6 Należy podkreślić, że nie powinno się traktować wyników 
edukacyjnych, jako miary możliwej do bezpośredniego porów‑
nania. Sprawdzian kompetencyjny, egzamin gimnazjalny czy 
egzamin maturalny mogą w  poszczególnych latach znacznie 
różnić się pod względem trudności. Stąd też w niniejszym rapor‑
cie porównania czasowe opierają się na odniesieniu wartości 
dla poszczególnych typów funkcjonalnych gmin względem 
wartości średniej dla całego Mazowsza w danym roku analizy. 
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w  gminie (tabela 3). Miasto lub wieś gminna są za‑
zwyczaj najlepiej wyposażone w instytucje kultural‑
no‑oświatowe, jednakże nie stanowiło to istotnego 
czynnika różnicującego. Odnotowano z kolei zależno‑
ści pomiędzy wynikiem na sprawdzianie a wielkością 
szkoły. Uczniowie z placówek największych (powyżej 
60 absolwentów rocznie, czyli powyżej 3 oddziałów 
kończących edukację) osiągnęli przeciętnie o  10% 
lepsze rezultaty niż ich rówieśnicy ze szkół najmniej‑
szych (poniżej 10 absolwentów rocznie). W 2010 roku 
w 88 placówkach, tj. 6% ogółu, do sprawdzianu kom‑
petencyjnego przystąpiło 5 uczniów lub mniej. Istot‑
ną zmienną, różnicującą uzyskiwane wyniki, okazał 
się typ administracyjny gmin, choć wynik w gminach 
wiejskich był niższy od gmin miejskich (bez Warsza‑
wy) tylko o kilka procent.

Zróżnicowanie wyników sprawdzianu najlepiej 
może zostać wyjaśnione analizą w  poszczególnych 

typach funkcjonalnych (wykres  11). Przede wszyst‑
kim należy wskazać, iż wyniki wyższe niż przeciętne 
w regionie uzyskują dzieci ze szkół zlokalizowanych 
tylko w  dwóch typach – Warszawa (MS) i  jej stre‑
fa podmiejska (PSI). Strefa ta obejmuje zaledwie 28 
gmin! Co prawda do sprawdzianu na tym obszarze 
przystąpiło 18,7 tys. uczniów (czyli 37% ogółu), jed‑
nakże zasięg przestrzenny tego obszaru jest bardzo 
niewielki. Dodatkowo nastąpiła dalsza polaryzacja 
pomiędzy tym obszarem a resztą Mazowsza między 
2005 a  2010  rokiem. Jedynie uczniowie z  Warsza‑
wy i gmin ze strefy podmiejskiej uzyskali relatywną 
poprawę osiąganych wyników, podczas gdy na pozo‑
stałym obszarze nastąpiło pogorszenie. Tendencja 
ta prowadzić może do dalszej polaryzacji możliwości 
rozwojowych poszczególnych części województwa. 
Po raz kolejny zauważalne są wyraźne zróżnicowa‑
nia wewnątrzregionalne w  zakresie uwarunkowań 

Tabela 3.  Wyniki sprawdzianów kompetencyjnych w poszczególnych typach miejscowości, szkół i gmin 
(w punktach)

Typ miejscowości/ szkoły/gminy

Wynik sprawdzianu kompetencyjnego (szóstoklasistów)

2005 2010

Lokalizacja szkoły w miejscowości gminnej lub w innej miejscowości na terenie gminy

Gminna 29,7 24,8

Pozagminna 29,1 24,3

Wielkość szkoły – liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu kompetencyjnego 

do 10 28,9 23,7

11–20 29,0 24,1

21–40 29,2 24,7

41–60 30,0 25,8

61–100 31,1 26,4

powyżej 100 30,9 26,6

Typ administracyjny gminy

Warszawa 33,0 29,0

Gmina miejska 30,4 25,8

Gmina miejsko‑wiejska 29,4 24,6

Gmina wiejska 28,7 23,6

Mazowsze ogółem

30,2 25,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
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edukacyjnych – przy czym w tym przypadku nie od‑
noszą się one do potencjalnej i  rzeczywistej dostęp‑
ności przestrzennej i  społecznej, ale do wyników 
uzyskiwanych przez uczniów. Prowadzi to do kon‑
statacji, iż procesy polaryzacji nakładów na edukację 
(mierzonych dostępnością do edukacji) przekładają 
się następnie na polaryzację efektów i wyników pro‑
cesu edukacyjnego (kształcenia). 

Zależność, związana z  pogarszaniem wyników 
wraz z  oddalaniem się od stolicy, zakłócana jest 
układami subregionalnymi i lokalnymi – np. różnica 
pomiędzy wynikiem w  ośrodkach subregionalnych 
a  w  ich strefach podmiejskich wynosi prawie 10%. 
Charakterystyczna jest również zależność poprawy 
wyników wraz z przechodzeniem na wyższe pozio‑
my w hierarchii osadniczej i administracyjnej miast 
– od powiatowych – poprzez subregionalne – do 
Warszawy. 

3.3.2 Gimnazja

Przestrzenne zróżnicowanie wyników egzaminu gim‑
nazjalnego wskazuje, iż główny czynnik różnicujący 
wewnątrzregionalne dysproporcje stanowi lokaliza‑
cja na osi centrum – peryferie. Zdecydowanie najwyż‑
sze wyniki, z obydwu części egzaminu gimnazjalnego 
(humanistycznej i  matematyczno‑przyrodniczej), 

uzyskali uczniowie ze szkół położonych w  Warsza‑
wie i jej najbliższym otoczeniu (mapa 12). Układy ta‑
kie są widoczne w mikroskali również w przypadku 
wszystkich ośrodków subregionalnych, a także więk‑
szości miast powiatowych, gdzie wynik w  mieście 
jest często zdecydowanie wyższy niż w  sąsiadującej 
gminie wiejskiej. Chociaż ogólne zróżnicowanie prze‑
strzenne na obszarach wiejskich Mazowsza wykazuje 
mozaikowatość wzorca przestrzennego, to wskazać 
można kilka powiatów, w których uczniowie osiągali 
w analizowanych latach (2005 i 2010) niskie wyniki 
na egzaminach i dodatkowo odnotowali ich pogorsze‑
nie w tym okresie. Są to powiaty: płoński, mławski, 
makowski, ostrowski, białobrzeski, przysuski i  szy‑
dłowiecki. Zdecydowanie najlepsze wyniki w obydwu 
latach osiągnęli uczniowie ze szkół z Podkowy Leśnej. 

Na wyniki edukacyjne uczniów zarówno ze szkół 
podstawowych, jak również z  gimnazjów, wpływa 
szeroki zakres przyczyn, które możemy pogrupować 
na: indywidualne (biopsychiczne), szkolne (peda‑
gogiczne) i  społeczno‑ekonomiczne (środowiskowe 
i regionalne). Przy analizach, związanych ze zróżni‑
cowaniem przestrzennym wyników sprawdzianów 
i  egzaminów zewnętrznych, najistotniejsze znacze‑
nie ma ostatnia z wymienionych grup. Z dotychczas 
przeprowadzonych analiz wynika, iż na sukcesy edu‑
kacyjne dzieci wpływają:
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Wykres 11. Wyniki sprawdzianów kompetencyjnych w typach funkcjonalnych gmin w relacji do wyników 
przeciętnych na Mazowszu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
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Mapa 12. Przestrzenne zróżnicowanie wyników egzaminu gimnazjalnego (części humanistycznej 
i matematyczno‑przyrodniczej) w 2005 i 2010 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
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• poziom wykształcenia rodziców i ogólnie poziom 
wykształcenia społeczności (mieszkańców gmi‑
ny), w której zamieszkuje i uczy się dany uczeń; 

• zamożność rodziców i  generalnie poziom wyna‑
grodzeń; 

• poziom bezrobocia, który jest pośrednio związany 
z powyższymi czynnikami (Śleszyński 2004; Her‑
czyński, Herbst 2002). 
Wszystkie te elementy mają wpływ na środowisko 

rodzinne ucznia. W rodzinie, w której rodziców doty‑
ka problem braku pracy, osiągają oni niskie dochody 
lub sami legitymują się niskim poziomem wykształ‑
cenia, panuje atmosfera bezradności, braku aspiracji 
i  wiary, że lepsze wykształcenie może dać dzieciom 
szanse na lepsze życie. 

Szczegółowa analiza wyników egzaminów gim‑
nazjalnych również nie wykazała zależności pomię‑
dzy rezultatami osiąganymi przez uczniów a  loka‑
lizacją szkoły w  głównej miejscowości gminy lub 

innym miejscu (tabela 4). O ile w przypadku wyników 
sprawdzianów kompetencyjnych istniała niewielka 
zależność pomiędzy wielkością szkoły a  rezultata‑
mi osiąganymi przez uczniów, to wyniki egzaminów 
gimnazjalnych nie wykazują z  tą zmienną żadnej 
korelacji. Odnotowano w  tym zakresie dużą polary‑
zację, gdyż najlepsze wyniki osiągali uczniowie z naj‑
mniejszych oraz największych placówek. Znacznie 
istotniejszą zmienną okazał się typ administracyjny 
gminy. Uczniowie placówek zlokalizowanych w gmi‑
nach wiejskich osiągali przeciętnie o 7% gorsze wyni‑
ki niż uczniowie z miast (z wyłączeniem Warszawy) 
oraz o 15% słabsze – w stosunku do uczniów z War‑
szawy7.

7 Podobnie jak w  przypadku wyników ze sprawdzianu kompe‑
tencyjnego, również w  przypadku wyników egzaminu gim‑
nazjalnego nie można w  sposób bezpośredni porównywać 
w  wartościach bezwzględnych wyników z  dwóch różnych lat 
– spadek przeciętnej liczby punktów z  części humanistycznej 

Tabela 4.  Wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych typach miejscowości, szkół i gmin 
(w punktach)

Typ miejscowości/ 
szkoły/gminy

Egzamin gimnazjalny w 2005 roku Egzamin gimnazjalny w 2010 roku

część  
humanistyczna

część 
mat.‑przyrodnicza

część  
humanistyczna

część 
mat.‑przyrodnicza

Lokalizacja szkoły w miejscowości gminnej lub w innej miejscowości na terenie gminy

Gminna 33,5 24,9 30,7 23,9

Pozagminna 32,5 24,3 30,1 23,3

Wielkość szkoły – liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego

do 25 35,1 27,1 30,8 24,6

26–50 32,9 24,9 30,3 23,8

51–75 33,8 26,1 30,8 24,2

76–100 33,3 24,7 31,6 24,6

powyżej 100 35,3 26,3 32,5 25,7

Typ administracyjny gminy

Warszawa 37,8 29,0 34,4 28,3

Gmina miejska 34,9 25,9 31,9 24,9

Gmina miejsko‑wiejska 33,6 24,6 30,9 23,8

Gmina wiejska 32,1 24,2 29,7 23,0

Mazowsze ogółem

34,5 25,9 31,6 24,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
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Zaobserwowane zróżnicowanie przestrzenne wy‑
ników egzaminu gimnazjalnego zostało najlepiej wy‑
jaśnione przy wykorzystaniu typologii funkcjonalnej 
gmin (wykres 12). Po pierwsze, potwierdzony został 
charakterystyczny stopniowy spadek wyników wraz 
z  oddalaniem się od regionalnego i  subregional‑
nych rdzeni rozwojowych (MS → PSI → PSE oraz 
MG → PG). Po drugie, podobnie jak w przypadku wy‑
ników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawo‑
wej, następuje spadek wyników wraz z  przechodze‑
niem na niższe poziomy hierarchii osadniczej miast, 
w układzie Warszawa – ośrodki subregionalne – mia‑
sta powiatowe (MS → MG → MP). Po trzecie, w gmi‑
nach o intensywnym rozwoju funkcji pozarolniczych 
oraz rolnictwa towarowego (O  i  R), uczniowie osią‑
gnęli nieznacznie wyższe wyniki na egzaminach niż 
uczniowie w  gminach z  ekstensywnym rolnictwem 
(E). Po czwarte, w Warszawie uczniowie uzyskali rela‑
tywnie wyższe wyniki z części matematyczno‑przy‑
rodniczej, podczas gdy ich rówieśnicy ze strefy 
pod‑ i  przedmiejskiej – z  części humanistycznej. Po 
piąte, ponownie można wskazać na zjawisko wzrostu 

z 34,5 w 2005 roku do 31,6 pkt. w 2010 roku, nie wnosi w anali‑
zach przestrzennych istotnych wartości.

polaryzacji uzyskiwanych wyników (szczególnie 
w części matematyczno‑przyrodniczej). Uczniowie ze 
szkół zlokalizowanych na Obszarze Metropolitalnym 
Warszawy uzyskali w 2010 roku, w relacji do średniej 
na Mazowszu, wyższe wyniki niż w 2005 roku, pod‑
czas gdy uczniowie z pozostałych terenów osiągnęli 
wyniki słabsze. 

3.3.3. Szkoły ponadgimnazjalne

Egzamin maturalny został wprowadzony w  liceach 
w 2005 roku oraz technikach w 2006 i zastąpił prze‑
prowadzany do tej pory egzamin dojrzałości. Od tego 
momentu istnieje możliwość porównywania efektów 
nauczania pomiędzy różnymi placówkami szkolny‑
mi. W 2010 roku w skład obowiązkowych przedmio‑
tów wchodziły: język polski, matematyka i  nowo‑
żytny język obcy. Pnadto uczniowie mogli wybierać 
spośród kilkunastu przedmiotów dodatkowych na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym. Maturzyści 
wybierają taki przedmiot dodatkowy, który jest brany 
pod uwagę przy ubieganiu się o przyjęcie na konkret‑
ny kierunek studiów na uczelni wyższej. 

Analizę wyników matur z 2010 roku w wojewódz‑
twie mazowieckim przeprowadzono dla 5 kategorii 
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Wykres 12. Wyniki egzaminów gimnazjalnych (części humanistycznej i matematyczno‑przyrodniczej) 
w typach funkcjonalnych gmin w relacji do wyników przeciętnych na Mazowszu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
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przedmiotów – trzech obowiązkowych: język polski, 
matematyka i  język obcy (w  tym przede wszystkim 
język angielski, który zdawało ponad 80% uczniów 
oraz niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i wło‑
ski) oraz dwóch grup przedmiotów dodatkowych: 
nauk ścisłych (fizyka z astronomią, chemia i biologia) 
oraz geograficzno‑historycznych (geografia, historia 
i  wiedza o  społeczeństwie). W  analizach pominięto 
przedmioty rzadko wybierane przez maturzystów, 
takie jak filozofia, historia muzyki, historia sztuki, 
informatyka czy wiedza o tańcu. 

Do egzaminu maturalnego mogą przystąpić ab‑
solwenci czterech podstawowych typów placówek 
– liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, 
techników i różnorodnych szkół dla dorosłych. Zde‑
cydowanie najlepsze wyniki uzyskują uczniowie li‑
ceów ogólnokształcących (wykres  13). Uczniowie ci 
w  większości kontynuują naukę na studiach wyż‑
szych, na które rekrutacja odbywa się na podstawie 
uzyskanych wyników maturalnych. Stąd też dla ma‑
turzystów z liceów ogólnokształcących bardzo istotne 
znaczenie ma fakt nie tylko zdania matury, ale także 
liczba uzyskanych punktów (procent). Dla absolwen‑
tów techników dużo ważniejsze znaczenie ma egza‑
min potwierdzający kwalifikacje zawodowe, którego 
pozytywny wynik upoważnia do posługiwania się 
tytułem technika. Egzamin ten składa się z  zadań 
sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe 

dla kwalifikacji w  danym zawodzie oraz związa‑
nych z  zatrudnieniem i  działalnością gospodarczą. 
W związku z tym uczniowie techników często nawet 
nie przystępują do egzaminów maturalnych. Podobne 
wyniki do osiągnięć uczniów z techników mają rów‑
nież absolwenci liceów profilowanych. Zdecydowanie 
najsłabsze wyniki odnotowują absolwenci szkół dla 
dorosłych – zazwyczaj dla tych osób najważniejsze 
jest potwierdzenie zdobycia wykształcenia średniego. 
W związku z czym – bardzo rzadko przystępują do eg‑
zaminów na poziomie rozszerzonym lub z przedmio‑
tów dodatkowych. 

Przestrzenne zróżnicowanie wyników egzaminu 
maturalnego nie pozwala na stwierdzenie wystę‑
powania jednoznacznych wzorców przestrzennych 
(mapa  13). Najlepsze wyniki w  2010  roku uzyskali 
maturzyści z  Warszawy i  powiatów ją otaczających, 
chociaż wyjątkiem są powiaty wołomiński i warszaw‑
ski zachodni, w  których odnotowano jedne z  naj‑
słabszych wyników. W przypadku Płocka i Ostrołęki 
– w miastach uczniowie osiągnęli znacznie lepsze re‑
zultaty niż ich rówieśnicy w odpowiednich powiatach 
ziemskich. Odwrotna sytuacja występowała w Rado‑
miu i powiecie radomskim (Siedlce i powiat siedlecki 
analizowano razem, ze względu na znikomą liczbę 
zdających maturę w  szkołach w  Mordach). General‑
nie, w  powiatach peryferyjnych uczniowie uzyski‑
wali niższe wyniki niż w  aglomeracji warszawskiej, 
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Wykres 13. Przeciętny wynik (w % możliwych do uzyskania punktów) na maturze na poziomie 
podstawowym w 2010 roku, według kategorii przedmiotów i typów placówek ponadgimnazjalnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
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Mapa 13. Uśredniony wynik egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych na Mazowszu 
w 2010 roku oraz cząstkowe wyniki z pięciu grup przedmiotów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
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chociaż rezultaty w  powiatach: sierpeckim, płoń‑
skim, ciechanowskim i  szydłowieckim są jednymi 
z najwyższych w regionie. 

3.4.  Jakość kształcenia na podstawie 
zasobów technicznych szkół

Jakość usług edukacyjnych może być kwantyfikowa‑
na poprzez wyniki osiągane przez uczniów, jak rów‑
nież poprzez analizę posiadanych zasobów (ludzkich 
i  instytucjonalnych) w  jednostkach edukacyjnych 
na różnych poziomach kształcenia. Co prawda ana‑
lizy takie są rzadziej spotykane, ale, przykładowo, 
w  szczegółowym opracowaniu Domalewski (2002) 
scharakteryzował w skali gminnej poziom wykształ‑
cenia nauczycieli szkół podstawowych i  ponadgim‑
nazjalnych, poziom wyposażenia szkół w różnego ro‑
dzaju pomoce edukacyjne oraz ofertę nauki języków 
obcych. Z  kolei w  opracowaniu Bajerskiego (2009a) 
można znaleźć analizę potencjału dydaktycznego 
szkół wyższych w Polsce. 

Współcześnie jednym z najważniejszych elemen‑
tów wyposażenia szkół są komputery z dostępem do 
Internetu. Tego typu pomoce dydaktyczne są bardzo 
istotne szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie, 
z  jednej strony – występuje słaba dostępność prze‑
strzenna do ośrodków z rozwiniętym zapleczem kul‑
turalno‑oświatowym (teatry, biblioteki), a  z  drugiej 

strony – są one niedoinwestowane w zakresie wypo‑
sażenia w  pomoce dydaktyczne, w  związku z  czym 
proces nauczania jest zdominowany przez przekaz 
werbalny. Aktualnie obserwuje się intensywny proces 
doposażania szkół w komputery. O ile jeszcze na po‑
czątku lat 2000. komputery (przeznaczone do użytku 
uczniów) z dostępem do Internetu posiadała niewiele 
ponad połowa szkół, o tyle w 2010 roku – ponad 90% 
szkół podstawowych i 80% gimnazjów dysponowało 
takim sprzętem (wykres 14). Szczególnie intensywny 
wzrost odnotowano w szkołach podstawowych, gdyż 
w  momencie uruchamiania gimnazjów zostały one 
już wyposażone w  sieci internetowe. Trudno wska‑
zać jakieś wyraźne zależności przestrzenne w  roz‑
kładzie wskaźnika na poziomie gminnym w regionie 
– w 2003 roku brak wyraźnych różnic regionalnych 
świadczył, iż na rozkład analizowanego wskaźnika 
większy wpływ miały aktywność dyrektorów szkół 
i  władz samorządowych niż położenie w  konkret‑
nym miejscu w  województwie (mapa  14). Z  kolei 
w 2010 roku – jedynym zwartym obszarem o najniż‑
szych wskaźnikach w  województwie była północna 
część powiatów ostrołęckiego i przasnyskiego. Inten‑
sywny proces doposażania szkół w komputery z do‑
stępem do Internetu należy ocenić jednoznacznie 
pozytywnie. Jest to pierwszy element uwarunkowań 
dostępu do edukacji, który nie wykazuje istotnych 
zróżnicowań wewnątrzregionalnych. 
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Wykres 14. Udział szkół wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu, przeznaczone do użytku 
uczniów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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O  dynamice zmian świadczy również wskaź‑
nik obrazujący liczbę uczniów, przypadających na 
jeden komputer z  dostępem do sieci internetowej. 
W 2003 roku w szkołach podstawowych było to po‑
nad 40 uczniów, czyli prawie dwa oddziały na jeden 
komputer. W 2010 roku w gimnazjach i szkołach pod‑
stawowych wartość ta spadła do dziesięciu uczniów, 
czyli na jeden oddział (klasę) przypadają dwa kom‑
putery. 

W ciągu ostatnich 20 lat nastąpiła całkowita zmia‑
na w zakresie podstawowego języka obcego, naucza‑
nego w  szkołach (wykres  15). W  1990  roku w  więk‑
szości szkół podstawowych obowiązkowo nauczano 
języka rosyjskiego, jednak później stopniowo zaczął 
dominować język angielski. W  2001  roku dwóch na 
trzech uczniów szkół podstawowych obowiązkowo 
uczyło się tego języka. Obecnie mamy do czynienia 
z pełną dominacją zajęć z tego języka – w 2010 roku 
już ponad 94% uczniów miało zajęcia z  tego przed‑
miotu. Aktualne zmiany w  szkolnictwie zakładają, 
iż dzieci powinny kontynuować naukę tego same‑
go języka obcego również na wyższych poziomach 
edukacji, co oznaczać będzie pełną ciągłość nauki 

języka angielskiego przez cały okres kształcenia. Na 
kolejnych szczeblach edukacji – w gimnazjum i szkole 
ponadgimnazjalnej – gdzie uczniowie obowiązkowo 
i nadobowiązkowo uczą się przynajmniej dwóch języ‑
ków obcych, oprócz zajęć z angielskiego zdecydowanie 
dominują przedmioty z  języka niemieckiego, rosyj‑
skiego i  francuskiego. Jak wspomniano w  poprzed‑
nich rozdziałach – 80% uczniów na maturze wybiera 
egzamin z  języka angielskiego. Biorąc pod uwagę, iż 
aktualnie język angielski jest najważniejszym dru‑
gim, nieojczystym językiem używanym w komunika‑
cji na świecie, zmiany zachodzące w ostatnich dwóch 
dekadach oraz zmiany planowane należy przyjmować 
pozytywnie. 

W związku z aktualnymi procesami demograficz‑
nymi i spadkiem liczby osób w wieku przedprodukcyj‑
nym, spada jednocześnie liczba uczniów, co skutkuje 
podejmowaniem decyzji o likwidacji szkół. Jednakże, 
jak już wcześniej wspomniano, w okresie 2001–2009 
liczba uczniów szkół podstawowych spadła o ponad 
20%, podczas gdy liczba szkół o 12,5%. Przyczynia się 
to do zmniejszania przeciętnej liczby uczniów w jed‑
nym oddziale – w  1999  roku w  szkole podstawowej 
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Wykres 15. Struktura uczniów według obowiązkowo nauczanego języka obcego  
w szkołach podstawowych na Mazowszu w latach 2001–2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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w jednej klasie uczyło się średnio 21 dzieci, a aktual‑
nie – 18. Podobne spadki zauważalne są we wszystkich 
typach szkół. Potencjalnie powinno się to przyczyniać 
do polepszenia jakości nauczania, jednak szczegóło‑
wa analiza przeciętnej liczby uczniów w klasie w za‑
leżności od typu funkcjonalnego gminy wskazuje, iż 
najbardziej liczne są klasy w szkołach podstawowych 
z Warszawy i jej stref pod‑ i przedmiejskiej oraz pozo‑
stałych ośrodków miejskich regionu (wykres 16). Jak 
wykazano w poprzednim rozdziale, uczniowie z tych 
obszarów osiągają jednocześnie najlepsze wyniki na 
sprawdzianach kompetencyjnych. Z  kolei w  typach 
funkcjonalnych PG (strefa podmiejska ośrodków 
subregionalnych) i O – R – E (gminy z ekstensywny‑
mi funkcjami) liczebność klas jest najniższa (oscylu‑
jąca w granicach 14–15 uczniów), przy jednocześnie 
najsłabszych wynikach sprawdzianu w  skali woje‑
wództwa. Zaobserwowane prawidłowości wpływa‑
ją również na omawiany już we wcześniejszej części 
opracowania problem konieczności finansowania 
funkcjonowania szkół ze środków własnych samo‑
rządów. Znacznie mniejsza przeciętna liczba uczniów 
na obszarach peryferyjnych (mapa 15), przy stałych 
kosztach związanych z wynagrodzeniami nauczycieli 
oraz kosztami utrzymania budynków, powoduje, iż 
samorządy te (dysponujące mniejszymi możliwościa‑
mi inwestycyjnymi niż gminy ze stref podmiejskich) 
muszą przeznaczać część swoich środków inwestycyj‑
nych na bieżącą działalność placówek edukacyjnych. 

Sytuacja taka zmniejsza możliwości rozwojowe tych 
samorządów, gdyż zamiast wydatkować te środki na 
działania prorozwojowe lub poprawiające warunki 
życia mieszkańców, wydatkują je na działalność bie‑
żącą (choć, zapewne w pewien sposób, poprawiającą 
w  kategoriach ilościowych dostępność przestrzenną 
do kształcenia na poziomie podstawowym). 

Na zakończenie zaprezentowana zostanie ocena 
przedstawicieli władz samorządowych, dotycząca 
istotności dziesięciu czynników, wpływających na ja‑
kość usług edukacyjnych (wykres 17). Wzięte pod uwa‑
gę czynniki można pogrupować na „szkolne” i  „po‑
zaszkolne”. Najmniejszy problem w procesie edukacji 
stanowi brak wykwalifikowanej kadry – aktualnie 
zauważalna jest duża podaż dobrze wykształconych 
nauczycieli. Podobnie relatywnie niewielki problem 
stanowi wyposażenie szkół w  pomoce dydaktyczne 
(opinia ta koresponduje z  opisanym powyżej proce‑
sem doposażenia szkół w komputery i łącza interne‑
towe). Również inne czynniki „szkolne” ocenione zo‑
stały, jako niewpływające w istotny sposób na jakość 
kształcenia (tj. złe programy nauczania i podręczniki, 
brak promocji edukacji, brak dobrych wzorców in‑
stytucjonalnych). Jedynym czynnikiem „szkolnym”, 
stanowiącym istotny problem w jakości edukacji, jest 
niewystarczające finansowanie oświaty. Pozostałe 
czynniki, zaliczone do grupy czynników „pozasz‑
kolnych” (tj. brak motywacji i  chęci nauki u  ucznia, 
upośledzone pochodzenie społeczne uczniów i  ich 
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Wykres 16. Przeciętna liczba uczniów w klasie w wybranych typach szkół na Mazowszu  
w latach 1999–2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Mapa 15. Przeciętna liczba uczniów w klasie w szkołach podstawowych na Mazowszu  
w latach 1999–2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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bieda oraz przemiany obyczajowe osłabiające prestiż 
edukacji), w opinii około 40% respondentów, stano‑
wią istotny problem w kształceniu. Opinie przedsta‑
wicieli władz samorządowych nie wykazują wyraźnej 
zależności od typu funkcjonalnego gmin. Przedsta‑
wiona sytuacja jest głęboko niekorzystna. O ile brak 
jest większych problemów z tymi czynnikami, które 
mogą być stosunkowo łatwo poprawione (np. poprzez 
zwiększenie nakładów), o  tyle problemy występują 
w  tym zakresie, który nie poddaje się łatwo możli‑
wości sterowania. Kwestia braku motywacji uczniów 
czy niskiego prestiżu edukacji może być rozwiązana 
tyko poprzez dalszą reformę szkolnictwa oraz sfer 
wpływających na znaczenie wykształcenia na rynku 

pracy. Możliwe jest to do przeprowadzenia na szcze‑
blu centralnym. Władze regionalne, lokalne mogą 
tylko starać się minimalizować niekorzystny wpływ 
wymienionych czynników na podejście do edukacji. 
Głównym środkiem powinno być informowanie o ko‑
rzyściach wynikających z posiadania wiedzy oraz na‑
gradzanie uczniów wyróżniających się swoją wiedzą 
(np. na szerszą skalę fundowanie stypendiów czy na‑
gród rzeczowych). 
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Wykres 17. Ocena, czy wymienione czynniki stanowią problem w jakości nauczania na poziomie 
podstawowym i gimnazjalnym

a – brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej; b – problemy lokalowe, brak wyposażenia;  
c – problemy we współpracy i komunikowaniu się z rodzicami; d – brak motywacji i chęci nauki ze strony uczniów;  

e – złe programy nauczania i podręczniki; f – brak promocji edukacji i nawyku uczenia się;  
g – brak dobrych wzorców instytucjonalnych, rozwoju kultury;  

h – niewystarczający poziom finansowania edukacji;  
i – przemiany ideowo‑obyczajowe, osłabianie prestiżu edukacji i nauki;  

j – upośledzone pochodzenie społeczne uczniów, bieda, patologie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Opinie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o jakości usług edukacyjnych

Zauważalne jest znaczne poszerzenie oferty kształcenia w szkołach średnich – zarówno technicznych, 
jak również ogólnokształcących. Otwierane są nowe kierunki kształcenia, uruchamiane są klasy 
o specyficznych profilach. Szczególnie od początku lat 2000. znacznie wzrosła jakość usług 
edukacyjnych ze względu na dokształcanie się nauczycieli – kadra nauczycielska musi zdobywać 
kolejne uprawnienia, w związku z czym znacznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności (aktualnie 
wyższe wykształcenie pedagogiczne wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych jest już praktycznie 
standardem). Dyrektorzy podkreślają, iż należy inwestować w wykształcenie i kwalifikacje nauczycieli, 
gdyż przekłada się to na poziom kształcenia uczniów. Ponadto od momentu, gdy szkoły średnie są 
w kompetencji samorządu powiatowego, odnotowuje się poprawę ich sytuacji w zakresie modernizacji, 
remontów, doposażenia w nowoczesne pomoce dydaktyczne i budowę hal sportowych, boisk. (Chociaż 
kilku dyrektorów było odmiennego zdania, twierdząc, iż sytuacja szkół pogorszyła się od momentu 
ich przejęcia przez samorząd). Opisana poprawa jest szczególnie zauważalna w porównaniu do lat 
90., kiedy brakowało środków na szkoły oraz promocję edukacji i wykształcenia. Dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych i włodarze samorządowi w coraz większym stopniu pozyskują środki finansowe 
na działania modernizacyjne w szkołach oraz dokształcanie nauczycieli z różnych programów Unii 
Europejskiej. Ponadto uczniowie mają możliwości wyjazdów na zagraniczne wymiany w ramach 
międzynarodowych programów (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci) oraz dzięki współpracy 
samorządów lokalnych z gminami partnerskimi w innych krajach – inicjatywy takie przyczyniają się 
do poprawy ogólnej wiedzy i wzrostu doświadczenia u młodzieży. 

Z zatrudnianiem dobrych nauczycieli przedmiotów ogólnych nie ma aktualnie większych problemów. 
Jeszcze kilka lat temu szkoły miały problem ze znalezieniem dobrych nauczycieli języków obcych 
– szczególnie języka angielskiego i niemieckiego. Z kolei średnie szkoły techniczne i zasadnicze 
zawodowe mają problemy z zatrudnianiem specjalistów od przedmiotów zawodowych (np. 
mechaników, mechatroników, elektryków, geodetów). Płace oferowane w szkolnictwie są znacznie 
mniejsze, niż tacy specjaliści mogą uzyskać z wykonywanej pracy zawodowej, zatem absolwenci 
politechnik podejmują pracę w przemyśle, a nie w oświacie. Ponadto wykorzystywany w procesie 
kształcenia specjalistyczny sprzęt oraz jego podzespoły są bardzo drogie, w związku z czym szkoły 
nie zawsze mają środki na realizację pełnego programu nauczania. 

Nie zauważa się wyraźnych różnic w kształceniu pomiędzy szkołami zlokalizowanymi w miejscowościach 
wiejskich a tymi z miast. Na pewno uczniowie ze szkół wiejskich mają mniejsze możliwości korzystania 
z infrastruktury towarzyszącej – np. domów kultury, bibliotek. Dyrektorzy podkreślają, że w niewielkich 
szkołach wiejskich jest mniejsza anonimowość i panują koleżeńskie relacje między nauczycielami 
i rodzicami, w związku z czym uczeń traktowany jest „bardziej ulgowo” i zawyżane są jego oceny. 
Ponadto dzieci z niewielkich klas i niewielkich oddziałów mają później trudności w odnalezieniu się 
w dużych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Uczniowie podejmujący aktualnie naukę w szkołach ponadgimnazjalnych cechują się gorszym 
przygotowaniem do nauki, niż miało to miejsce kilka i kilkanaście lat temu. Zauważalne jest 
to zwłaszcza od momentu wprowadzenia gimnazjów. Młodzież w wieku gimnazjalnym szybko 
dojrzewa i zazwyczaj nauka nie stanowi dla niej priorytetu. Ponadto zauważalny jest brak ciągłości 
programu pomiędzy gimnazjum a liceum. Jakość wiedzy osób kończących szkoły ponadgimnazjalne 
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też jest różna i same posiadanie matury nie stanowi żadnego wyznacznika – wystarczy uzyskać 
30% możliwych do zdobycia punktów, aby otrzymać dyplom maturalny. Podobnie sytuacja ma się 
z dyplomami uczelni wyższych – aby dostać się do niektórych szkół prywatnych wystarczy mieć 
maturę zdaną na minimalnym poziomie. Dyrektorzy wskazują, iż co prawda w ciągu ostatnich 20 lat 
znacznie poprawiły się ilościowe statystyki poziomu wykształcenia społeczeństwa, ale niekoniecznie 
jego jakość. 

Ranking Perspektyw jest ogólnie przyjęty, jednakże dyrektorzy podkreślają, że nie uwzględnia on 
wszystkich aspektów kształcenia w szkołach i trudno jest wypracować metodologię takiego rankingu na 
obiektywnie przyjętych założeniach (np. wykorzystywany w rankingu Pespektyw wskaźnik uczestnictwa 
uczniów w olimpiadach przedmiotowych – w szkole kilkusetosobowej może być dwóch‑trzech zdolnych 
uczniów, którzy w nieproporcjonalnie wysokim stopniu mogą podwyższać pozycję konkretnej szkoły 
w rankingu). Ponadto istnieją rankingi nieoficjalne szkół, bazujące na opiniach uczniów i absolwentów, 
którymi kieruje się młodzież przy wyborze szkoły. Mieszkańcy większości powiatów uważają licea 
ogólnokształcące za znacznie lepsze niż szkoły techniczne i zawodowe – wpływa to również na 
decyzje podejmowane przez uczniów, którzy wybierają placówki o lepszej renomie w lokalnej 
społeczności. Zazwyczaj większość gimnazjalistów woli się uczyć w liceum, a dopiero w drugiej 
kolejności – w technikum, stąd też zdecydowanie zdolniejsi uczniowie rozpoczynają naukę w liceum 
ogólnokształcącym, zaś słabsi – w technikach i szkołach zawodowych. W wypowiedziach dyrektorów 
szkół ogólnokształcących zazwyczaj nie przewijał się wątek braku motywacji do nauki wśród uczniów, 
podczas gdy dyrektorzy szkół technicznych często o tym wspominali. 

Podkreślane było także, iż inne wskaźniki powinny być uwzględniane przy ocenie liceów 
ogólnokształcących, a inne przy szkołach technicznych. Dla uczniów kończących technikum ważniejsze 
jest zdanie egzaminu zawodowego (należy uzyskać z części praktycznej co najmniej 75%), a dopiero 
w dalszej kolejności – zdanie matury. Ponadto uczniowie technikum mają kilkanaście przedmiotów 
więcej niż uczniowie liceum, przez co mają mniej czasu na przyswojenie materiału z zakresu 
wymaganego na maturze, stąd też zdawalność matur w technikach jest na niższym poziomie. 

W opinii dyrektorów szkół, dobry wskaźnik jakości kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum 
stanowi odsetek uczniów spoza rejonu – im wyższy, oznacza to lepsze opinie o danej placówce, 
panujące w lokalnym środowisku i rzeczywiście lepszy poziom nauczania. 

Co charakterystyczne, dyrektorzy szkół z powiatów podwarszawskich stwierdzili, że znaczna część 
młodzieży wybiera naukę w szkole ponadgimnazjalnej zlokalizowanej w Warszawie – wynika to 
zarówno z lepszej dostępności przestrzennej (z niektórych miejscowości jest znacznie łatwiej dojechać 
do Warszawy niż do stolicy powiatu), jak również z większego prestiżu stołecznych placówek oraz 
bogatszej oferty kształcenia i zajęć dodatkowych. Z kolei z obserwacji poczynionych przez dyrektorów 
szkół z powiatów zlokalizowanych w pewnym oddaleniu od Warszawy wynika, iż zdolniejsi uczniowie 
wolą wybierać lepsze placówki zlokalizowane w stolicy własnego lub sąsiedniego powiatu niż słabsze 
szkoły położone w mniejszych miejscowościach, pomimo lepszej do nich dostępności przestrzennej. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów w szkołach ponadgimnazjalnych.
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4.1. Poziom wykształcenia mieszkańców8

Pozycja Mazowsza na tle innych regionów, w zakre‑
sie poziomu wykształcenia ludności i  powiązanych 
zagadnień, jest bardzo wysoka. Czyż (2009) zwraca 
uwagę, iż we wszystkich aspektach szeroko rozu‑
mianej gospodarki opartej na wiedzy (m.in. kapitał 
ludzki i  społeczny; kapitał wiedzy stosowanej) wo‑
jewództwo mazowieckie zajmuje pierwsze miejsce. 
Znajduje to potwierdzenie w  danych regionalnych, 
gdzie Mazowsze osiąga poziom wyższy niż średnia 
unijna dla udziału mieszkańców z  wykształceniem 
wyższym. Mianowicie, w  roku 2009 na Mazowszu 
dyplom wyższej uczelni posiadało 24% mieszkańców 
regionu powyżej 15 roku życia (średnia dla UE‑27 to 
17,5%). Bajerski (2009b) zwraca natomiast uwagę, że 
koncentracja liczby studentów na Mazowszu stale 
się zwiększa (18% w  skali kraju w  2005  roku), przy 
jednoczesnej największej liczbie bezwzględnej (oraz 
w przeliczeniu na mieszkańca). 

Pierwszym elementem analizy zagadnień zwią‑
zanych z  wiedzą musi być generalne spojrzenie na 
ogólny poziom wykształcenia mieszkańców Mazow‑
sza. Zwyczajowo za najbardziej miarodajny poziom 
wykształcenia dla opisania zachodzących przemian 
uznaje się poziom wykształcenia wyższego, a  kon‑
kretnie – udział ludności z  dyplomem uczelni wyż‑
szej w  ogóle populacji (Społeczeństwo w  drodze do 
wiedzy 2011). Koncentrując się na zmianach, należy 
stwierdzić, że w okresie od 1970 do 2011 roku udział 
ludności z  wykształceniem wyższym wzrósł na Ma‑
zowszu z 6,8% do 24,4% (podczas gdy w całym kraju 
był to wzrost z 3% do 17,5%) (wykres 18). Tak duża 

8 W  niniejszym rozdziale szczególna uwaga została zwrócona 
głównie na najwyższy poziom wykształcenia mieszkańców, 
gdyż, jak to zostało wskazane we Wstępie opracowania, stanowi 
on obecnie jeden z  najważniejszych czynników różnicujących 
możliwości rozwojowe poszczególnych obszarów. Dodatkowo 
można nadmienić, iż udział osób z  wykształceniem wyższym 
jest bardzo silnie skorelowany dodatnio z  udziałem osób 
z wykształceniem średnim i ujemnie – z wykształceniem pod‑
stawowym i pozostałym. Zatem takie analizy niosłyby pewne 
powielenie informacji.

dynamika spowodowana była kilkoma przyczynami. 
Pierwszą była zmiana systemu gospodarczego i spo‑
łecznego. Odejście od gospodarki centralnie planowa‑
nej, opierającej się na niewykwalifikowanej sile robo‑
czej i  przejście do gospodarki rynkowej, opierającej 
się na pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 
utowarowiło wiedzę, a więc i wykształcenie. Dyplom 
uczelni wyższej stał się przepustką do odniesienia 
sukcesu na rynku pracy. Przed 1989 rokiem poziom 
wykształcenia nie różnicował dochodów, wykształ‑
cenie wyższe nie było przedmiotem prestiżu społecz‑
nego. Druga przyczyna tak dużego wzrostu zasobów 
wysoko wykształconych osób (zwłaszcza w latach 90.) 
wynika z pierwszej. Jest nią wzięcie udziału w eduka‑
cji na szczeblu wyższym dużej liczby osób, będących 
już aktywnymi na rynku pracy od kilku do kilkunastu 
lat. Wymagania stawiane przez pracodawców powodo‑
wały, że osoby te, nie legitymujące się dotąd wyższym 
wykształceniem, zasiliły szeregi osób studiujących 
(głównie w systemie niestacjonarnym). Kolejna przy‑
czyna przyrostu udziału ludności z  wykształceniem 
wyższym wiąże się ze zmianą w systemie kształcenia 
na szczeblu wyższym – wprowadzenie trójstopnio‑
wych studiów wyższych (licencjat – magister – dok‑
tor). Mniej istotną przyczyną było/jest traktowanie 
przez młodzież czasu studiów jako okresu przejścio‑
wego („przechowalni”) w  czasie trudnej sytuacji na 
rynku pracy. Także do momentu zniesienia w Polsce, 
kilka lat temu, obowiązkowej służby wojskowej, dla 
pewnej grupy mężczyzn studia wyższe (zazwyczaj 
w  uczelniach niepublicznych) były formą ochrony 
przed odbyciem kilkunastomiesięcznych ćwiczeń 
wojskowych. Charakterystyczne jest zmniejszenie się 
różnicy w  udziale osób z  wykształceniem wyższym 
pomiędzy Mazowszem a Polską. W 1970 roku różni‑
ca ta była ponad dwukrotna (i wynikała z dużej kon‑
centracji osób z wykształceniem wyższym w różnych 
instytucjach zlokalizowanych w Warszawie), podczas 
gdy aktualnie różnica ta pozostaje na znacznie niż‑
szym poziomie (Czapiewski, Janc 2012a). 

Ilustracją przytoczonych ogólnych uwarun‑
kowań może być tempo wzrostu udziału ludności 
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z wykształceniem wyższym i średnim pomiędzy Spi‑
sami Powszechnymi. O ile w okresie 1970–1978 śred‑
nioroczny wzrost udziału ludności z wykształceniem 
wyższym wynosił 0,22%; 1978–1988 – 0,20%; 1988–
2002 – 0,26%, to już w ostatnim okresie – aż 0,85%! 
Tendencja wzrostowa zaznacza się również dla udzia‑
łu ludności z  wykształceniem średnim, przy czym 
współcześnie osiągnięto poziom nasycenia i wzrosty 
są symboliczne (okres 2002–2011 – 0,17% w  ska‑
li roku). W przypadku Mazowsza, w poszczególnych 
okresach, średnioroczne wzrosty dla wykształcenia 
wyższego prezentowały się następująco: 1970–1978 
– 0,21%; 1978–1988 – 0,18%; 1988–2002 – 0,27%; 
2002–2011 – 1,14%.

Z  perspektywy przestrzennej należy zauważyć, 
że udział ludności z  wykształceniem wyższym róż‑
nicuje przestrzeń Mazowsza głównie w  wymiarze: 
obszary metropolitalne – peryferie. Jest to wymiar 
uniwersalny, co oznacza, że funkcjonuje on w długim 
horyzoncie czasowym. Jego zasięg jest modyfiko‑
wany (czyli zmienia się w  czasie) zasięgiem oddzia‑
ływania ośrodka metropolitalnego i  w  mniejszym 
zakresie – ośrodków subregionalnych. Silne uzależ‑
nienie od sieci osadniczej oraz dystansu względem 
największych ośrodków miejskich powoduje, że ob‑
szary peryferyjne (w  tym przypadku w  kontekście 
poziomu wykształcenia) zlokalizowane są zazwyczaj 
na pograniczu regionu lub na obszarach o słabej do‑
stępności przestrzennej do jakiegokolwiek więk‑
szego ośrodka akademickiego. Krystalizują się więc 

wewnątrzregionalne peryferie „niedoposażenia” 
edukacyjnego. Przy przedstawianiu zróżnicowania 
udziału ludności z wykształceniem wyższym w ujęciu 
czasowym – wyróżniono daty osiągnięcia udziału 4% 
na podstawie danych ze Spisów Powszechnych (bez 
danych ze Spisu przeprowadzonego w  2011  roku) – 
wyraźnie zauważalne są opisane powyżej prawidło‑
wości przestrzenne (mapa  16). Również to właśnie 
okres pomiędzy  rokiem 1988 i  2002 zaznaczył się 
największym przyrostem gmin, osiągających przyję‑
ty próg udziału ludności z wykształceniem wyższym. 
Stopniowy proces wypełniania przestrzeni regionu 
gminami o  osiągniętym czteroprocentowym udzia‑
le odbywał się od centrum (Warszawa) i  ośrodków 
subregionalnych oraz wybranych większych miast 
powiatowych.

Należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, iż Ma‑
zowsze odznacza się dużym zróżnicowaniem prze‑
strzennym w zakresie poziomu wykształcenia miesz‑
kańców – najwyższym poziomem wykształcenia 
charakteryzują się mieszkańcy miast i obszarów po‑
łożonych w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich, 
a najmniej korzystna sytuacja występuje w gminach 
położonych peryferyjnie (Czapiewski 2010, Sałański 
2009, Rosner 2007). Z tego względu zdecydowano się, 
w pierwszej kolejności, na analizę zróżnicowania po‑
ziomu wykształcenia osobno na obszarach wiejskich 
i w miastach, a łącznie – dopiero w analizie podsumo‑
wującej, wykorzystującej stosowaną konsekwentnie 
w całym opracowaniu typologię funkcjonalną. 
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Wykres 18. Zmiany poziomu wykształcenia w Polsce i na Mazowszu w latach 1970–2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Mapa 16. Udział osób z wykształceniem wyższym na Mazowszu – ujęcie czasowe
Źródło: Czapiewski, Janc (2012a).
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Szczegółowe zmiany rozkładu poziomu wykształ‑
cenia wyraźnie pokazują, jak rzadkim dobrem, na 
obszarach wiejskich kilkadziesiąt lat temu, było 
wykształcenie wyższe – w 1970 roku zaledwie 0,5% 
mieszkańców obszarów wiejskich Mazowsza posia‑
dało wykształcenie wyższe (czyli około 6 tys. osób!), 
w 1978 – 1,0%, w 1988 – 1,8%, podczas gdy w 2002 
– już 5,5% (76 tys. osób). Odnotowany wzrost należy 
ocenić pozytywnie, jednak w dalszym ciągu istnieje 
duże zróżnicowanie pomiędzy obszarami miejskimi 
i wiejskimi. Co piąty mieszkaniec miasta na Mazow‑
szu posiada wykształcenie wyższe, podczas gdy na 
obszarach wiejskich co dwudziesty – wartości te są 
zgodne z danymi obserwowanymi w skali ogólnopol‑
skiej (Jakubowicz 2004). Należy więc stwierdzić, że 
prawidłowości rozpoznane dla całej Polski – potwier‑
dzają się w przypadku Mazowsza.

Jednakże obszary wiejskie województwa mazo‑
wieckiego (jak również całego kraju) wykazują duże 
zróżnicowanie przestrzenne w  zakresie poziomu 
wykształcenia mieszkańców. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że obszary wiejskie pozostają w  tym 
względzie dużo bardziej zróżnicowane od zbioru 
miast – współczynnik zmienności w  2002  roku dla 
wskaźnika udziału mieszkańców z  wykształceniem 
wyższym w miastach na Mazowszu wyniósł Vx=35%, 
podczas gdy dla obszarów wiejskich był prawie dwu‑
krotnie wyższy i osiągnął poziom Vx=65%. 

Najwyższym poziomem wykształcenia na Ma‑
zowszu charakteryzują się obszary położone w  są‑
siedztwie dużych ośrodków miejskich, w tym szcze‑
gólnie bardzo duża strefa oddziaływania Warszawy 
(mapa  17). Również ludność zamieszkująca gminy 
z  najbliższego sąsiedztwa czterech ośrodków sub‑
regionalnych (Radomia, Płocka, Ostrołęki i  Sie‑
dlec) charakteryzuje się wyższym, niż przeciętnie 
w  regionie, poziomem wykształcenia. Dodatkowo, 
punktowo w  kilkunastu jednostkach gminnych, 
zlokalizowanych w  różnych częściach Mazowsza, 
odnotowano ponadprzeciętne wartości analizo‑
wanego wskaźnika. Mozaikowatość ich rozkładu 
przestrzennego należy łączyć z  dwoma przyczyna‑
mi: po pierwsze – są to gminy miejsko‑wiejskie oraz 
po drugie – w części z nich zlokalizowana jest jakaś 
specjalistyczna instytucja zatrudniająca dużą licz‑
bę ludności z  wykształceniem wyższym (np. Cen‑
tralne Obserwatorium Geofizyczne w  gminie Belsk 
Duży). Z  kolei najniższymi wartościami poziomu 
wykształcenia charakteryzują się gminy położone 
w  znacznym oddaleniu od centrów rozwojowych, 

przy granicach województwa, tworząc obszary we‑
wnętrznych peryferii rozwoju – „wewnątrzregional‑
nych dysharmonii rozwoju” (Zagożdżon 1982, cyt. 
za Jałowiecki 1983, s.  77) – np. pow. białobrzeski, 
pozostający poza strefą oddziaływania Warszawy 
i Radomia, czy pow. węgrowski, leżący poza granica‑
mi wpływów Warszawy, Siedlec i Ostrołęki. Na tych 
obszarach nakładają się na siebie dwa niekorzystne 
uwarunkowania – mała dostępność przestrzenna do 
szkół wyższych w większych miastach oraz brak ta‑
kich placówek na miejscu. 

Szczegółowa analiza poziomu wykształcenia lud‑
ności na obszarach wiejskich Mazowsza w 2002 roku, 
w  relacji do odległości od Warszawy, wykazała, iż 
większość gmin ze znaczącym udziałem osób z wyż‑
szym i  średnim wykształceniem zlokalizowana jest 
w odległości do 50 km od stolicy regionu (wykres 19). 
Powyżej 80 km od Warszawy przeważają gminy z nie‑
wielkim udziałem ludności z  wykształceniem wyż‑
szym i średnim, choć regionalny układ „rdzeń – pe‑
ryferie” zakłócany jest przez ośrodki subregionalne 
(głównie Radom, Płock i  Ostrołęka), wokół których 
wykształca się niewielka strefa gmin o podwyższonej 
wartości analizowanego miernika. 

Poziom wykształcenia mieszkańców miast wy‑
kazuje również istotne zróżnicowanie wynikające 
zarówno z  lokalizacji przestrzennej, jak również 
struktury funkcjonalnej. W  2002  roku najniższym 
poziomem wykształcenia charakteryzowała się 
znaczna grup małych miast (m.in. Kałuszyn, Za‑
kroczym, Brok, Wyśmierzyce, Łaskarzew), których 
wielkość nie przekraczała 5 tys. mieszkańców. Z ko‑
lei najwyższym poziomem wykształcenia charakte‑
ryzowali się mieszkańcy Warszawy, ośrodków sub‑
regionalnych i  miast położonych wokół Warszawy. 
W  stolicy zlokalizowany był największy potencjał 
osób wykształconych (ponad 350  tys. osób – 59% 
wszystkich osób z wykształceniem wyższym na Ma‑
zowszu!). Jednakże w ujęciu względnym, to w Podko‑
wie Leśnej największy odsetek mieszkańców posiadał 
wykształcenie wyższe – prawie 37%. Powiązane jest 
to ze „specyficznym” charakterem tego miasta i  hi‑
storycznymi uwarunkowaniami związanymi z  jego 
założeniem. 

Interesujących wniosków dostarcza szczegółowa 
analiza zmian poziomu wykształcenia w  11, aktu‑
alnie największych, miastach regionu (mających po‑
wyżej 40 tysięcy mieszkańców) (tabela 5). W okresie 
1970–1988 największą dynamiką wzrostu liczby lud‑
ności z wykształceniem wyższym charakteryzowały 
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Mapa 17. Udział mieszkańców z wykształceniem wyższym w 1970, 1978, 1988 i 2002 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spisów Powszechnych.
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Wykres 19. Poziom wykształcenia ludności (udział mieszkańców z wykształceniem wyższym i średnim)  
na obszarach wiejskich Mazowsza w 2002 roku w relacji do odległości od Warszawy

Źródło: Czapiewski (2010).

Tabela 5.  Udział mieszkańców z wykształceniem wyższym w największych miastach województwa 
mazowieckiego oraz jego zmiany w okresie 1970–2002

Miasto

Liczba 
ludności 

(2010;  
w tys.)

Udział ludności w wykształceniem wyższym (%)
Zmiana 

1970–2002
Zmiana 

1970–1988
Zmiana 

1988–2002

1970 1978 1988 2002 1970= 100 1970= 100 1988= 100

Warszawa 1 720,4 11,8 15,6 19,4 25,0 2,1 1,6 1,3

Radom 222,5 3,2 5,9 9,2 15,7 4,9 2,9 1,7

Płock 126,1 4,0 6,0 7,9 14,9 3,7 2,0 1,9

Siedlce 77,4 3,0 6,7 10,0 16,9 5,6 3,3 1,7

Pruszków 56,9 4,4 6,3 8,1 15,6 3,5 1,8 1,9

Ostrołęka 53,7 2,6 5,9 8,5 15,5 5,9 3,3 1,8

Legionowo 52,4 2,6 5,3 8,2 14,5 5,6 3,2 1,8

Ciechanów 45,0 2,0 5,1 8,7 15,3 7,7 4,4 1,8

Otwock 44,5 3,9 5,6 7,2 13,2 3,4 1,8 1,8

Piaseczno 42,3 5,6 7,2 9,1 23,4 4,2 1,6 2,6

Żyrardów 41,2 2,4 3,7 5,7 11,1 4,6 2,4 1,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spisów Powszechnych.
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się ośrodki miejskie, które, w wyniku reformy admi‑
nistracyjnej, w 1975 roku stały się stolicami nowych 
województw – Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce. Miasta 
te nie miały tradycji akademickich, były to zazwy‑
czaj niewielkie, kilkunasto‑, kilkudziesięciotysięcz‑
ne ośrodki, które pełniły głownie funkcje lokalne, 
m.in. obsługi rolnictwa z  otaczających terenów. Po 
zmianach administracyjnych znacznie rozwinęły się 
w  nich działy związane z  administracją, szkolnic‑
twem, służbą zdrowia, co w  naturalny sposób spo‑
wodowało znaczny przyrost osób z  wykształceniem 
wyższym. Z kolei w dwóch ośrodkach, które również 
w 1975 roku stały się stolicami nowych województw 
(Radom i  Płock), ale które jednocześnie posiadały 
pewne tradycje szkolnictwa, a  ich struktura funk‑
cjonalna była bardziej zdywersyfikowana i oparta na 
zaawansowanym przemyśle, nie odnotowano aż tak 
znacznego przyrostu osób z  wykształceniem wyż‑
szym. W okresie transformacji najwyższą dynamiką 
odznaczały się dwa ośrodki podwarszawskie – Pia‑
seczno i  Pruszków. Szczególnie to pierwsze miasto 
charakteryzuje się bardzo wzmożonym przyrostem 
ludnościowym w  ostatnim okresie (w  stosunku do 
roku 1988 liczba ludności w 2010 roku wzrosła pra‑
wie dwukrotnie), a jedną z głównych grup migrantów 
stanowią osoby z wykształceniem wyższym (Mantey 
2013). Dlatego w 2002 roku co czwarty mieszkaniec 
Piaseczna posiadał wykształcenie wyższe (był to 
trzeci najwyższy odsetek w województwie, po Podko‑
wie Leśnej i Warszawie). 

Analiza potencjału mieszkańców miast regionu, 
według poziomu wykształcenia, wyraźnie wskazu‑
je na ich koncentrację w Obszarze Metropolitalnym 
Warszawy (mapa  18). Dominacja osób z  wykształ‑
ceniem wyższym na tym terenie uwidacznia się nie 
tylko w  wartościach bezwzględnych, lecz również 
w udziale wśród ogólnej liczby mieszkańców. Z kolei 
poza tym obszarem – w  większości ośrodków miej‑
skich małej liczbie osób wykształconych towarzyszy 
również niskie ich nasycenie w strukturze mieszkań‑
ców (z wyjątkiem podregionu radomskiego). 

Istotne wyniki daje analiza udziału ludności 
z  wykształceniem wyższym w  poszczególnych ty‑
pach funkcjonalnych (wykres  20). Po pierwsze, za‑
uważalna jest wyraźna dominacja Warszawy w tym 
zakresie – praktycznie w całym okresie 1970–2002 
jedynie w  stolicy odnotowywany był udział miesz‑
kańców z  wyższym wykształceniem większy niż 
przeciętnie na Mazowszu. Wskazuje to na duże dys‑
proporcje w układzie Warszawa – reszta regionu, ale 

jednocześnie na duży potencjał Warszawy w zakre‑
sie kapitału ludzkiego. Po drugie, w  okresie 1970–
2002 odnotowywane jest zmniejszanie różnic 
pomiędzy Warszawą a  pozostałymi gminami wo‑
jewództwa – we wszystkich typach maleje dystans 
w  udziale ludności z  wykształceniem wyższym 
w  stosunku do średniej regionalnej (w  2002  roku 
w  strefie podmiejskiej Warszawy i  ośrodkach sub‑
regionalnych odnotowano nawet nieznaczne prze‑
kroczenie przeciętnej wartości wskaźnika dla Ma‑
zowsza). Po trzecie, największy przyrost liczby osób 
z wyższym wykształceniem nastąpił po 1988 roku. 
Wynikało to z  wymienionych już przyczyn – czyli 
przede wszystkim z  rozpoczęcia postrzegania wy‑
kształcenia jako istotnego czynnika warunkujące‑
go pozycję na rynku pracy. Po czwarte, najlepszą 
poprawą poziomu wykształcenia charakteryzują się 
głównie gminy ze strefy pod‑ i przedmiejskiej War‑
szawy (PSI i PSE) oraz ośrodki subregionalne (MG). 
W  przypadku Obszaru Metropolitalnego Warszawy 
powiązane jest to z  procesami suburbanizacji i  mi‑
gracjami, do sąsiadujących z  Warszawą miejscowo‑
ści, mieszkańców posiadających zazwyczaj wyższe 
lub średnie wykształcenie. Z kolei w ośrodkach sub‑
regionalnych wzrost udziału osób z  wyższym wy‑
kształceniem należy tłumaczyć faktem utworzenia 
tam, po 1990 roku, szkół wyższych. Po piąte, gminy 
wiejskie, pełniące różnorodne funkcje pozarolnicze 
i  rolnicze (O  – R – E), charakteryzowała znacznie 
słabsza (przeciętnie 2–3 krotnie) dynamika wzrostu 
liczby osób z  wykształceniem wyższym, niż miało 
to miejsce w strefie podmiejskiej Warszawy. Zatem, 
pomimo ogólnego wzrostu udziału osób z wykształ‑
ceniem wyższym na obszarach wiejskich oraz pozor‑
nego zmniejszania dominacji Warszawy w poziomie 
wykształcenia mieszkańców, należy stwierdzić, iż 
różnice wewnątrzregionalne cały czas się utrzymu‑
ją, a w relacjach względnych – nawet się pogłębiają. 
Nastąpiło jedynie zwiększenie obszaru z  wysokim 
udziałem mieszkańców z wykształceniem wyższym 
wokół Warszawy oraz wyspowo zaznaczyły się 
ośrodki subregionalne (szczególnie Radom i  Płock) 
ze swoimi niewielkimi strefami oddziaływania. Po‑
zostałe obszary cechują bardzo niewielkie zmiany 
w  zakresie udziału mieszkańców z  wykształceniem 
wyższym. Zauważalny jest zatem wyraźny proces 
wzrostu zróżnicowań wewnątrzregionalnych pomię‑
dzy Warszawą i  jej strefą podmiejską a  obszarami 
peryferyjnie zlokalizowanymi w regionie w zakresie 
zasobów kapitału ludzkiego mieszkańców. 
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Mapa 18. Liczba osób z wykształceniem wyższym we wszystkich miastach województwa mazowieckiego 
i jej udział w ogólnej liczbie mieszkańców w 2002 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spisu Powszechnego (2002).
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Przedstawione powyżej wnioski potwierdzają 
dane o  wyraźnej zależności pomiędzy poziomem 
wykształcenia migrantów a ogólnym poziomem wy‑
kształcenia mieszkańców gmin, stanowiących miej‑
sce migracji (wykres 21). Obszary o wysokim udziale 
osób z  wykształceniem wyższym są wybierane jako 
cel migracji przez osoby posiadające wykształcenie 
wyższe, w związku z czym nasilają się procesy kon‑
centracji osób najlepiej wykształconych. 

Zarysowane cechy przemieszczania się osób 
z wyższym wykształceniem na obszary, na których 
występuje ponadprzeciętny udział mieszkańców 
z wykształceniem wyższym, stanowią kwintesencję 
procesu polaryzacji w zakresie edukacji na Mazow‑
szu. Obszary rdzeniowe posiadają nie tylko najlep‑
sze wyposażenie instytucjonalne i  możliwości po‑
bierania nauki przez dzieci i  młodzież, uczniowie 
z  tych terenów uzyskują najlepsze wyniki eduka‑
cyjne oraz występuje największa koncentracja osób 
dobrze wykształconych, to jeszcze potencjał tych 
obszarów jest wzmacniany poprzez selektywny 
proces migracji osób z  wykształceniem wyższym. 
Proces ten również w sposób kompleksowy charak‑
teryzuje wzajemne interakcje pomiędzy edukacją 
a rozwojem. Biorąc pod uwagę, iż ludzie są zarówno 
adresatami rozwoju społeczno‑gospodarczego, jak 
również jego realizatorami, trudno jest jednoznacz‑
nie oddzielić efekty decydujące o  podjęciu decyzji 

o migracji (zależność: korzystna sytuacja gospodar‑
cza regionu determinuje przemieszczanie ludności) 
od wpływu, jaki migranci mają na rozwój danych 
obszarów (zależność: przybywające przedsiębiorcze 
i wykształcone osoby wyzwalają pozytywne trendy 
rozwojowe w regionie). Wydaje się, że na pierwszym 
etapie to korzystna sytuacja społeczno‑gospodar‑
cza obszarów implikuje napływ do nich ludności, 
a dopiero w następnym etapie, w wyniku selektyw‑
nego procesu migracji, wzrasta ich potencjał spo‑
łeczno‑demograficzny i wiążący się z nim potencjał 
gospodarczy. Warto nadmienić, że procesy migra‑
cyjne są drugim (po edukacji) głównym czynnikiem 
zwiększania zasobów kapitału ludzkiego danego 
obszaru. W  niektórych przypadkach ważniejsze są 
umiejętności pozyskania osób dobrze wykształco‑
nych z zewnątrz danego obszaru (vide koncepcje Flo‑
ridy odnośnie czynników wpływających na koncen‑
trację osób z wykształceniem wyższym).

Na podstawie analiz przeprowadzonych w projek‑
cie Trandy rozwojowe Mazowsza „Modelowanie zmian 
społecznych, gospodarczych i  przestrzennych w  woje‑
wództwie mazowieckim”, w  okresie 2011–2025 pro‑
gnozuje się nieznaczne spowolnienie wzrostu udziału 
mieszkańców z  wykształceniem wyższym w  porów‑
naniu do okresu 2002–2011. Wynika to z kilku przy‑
czyn: podejmowania studiów już prawie wyłącz‑
nie przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
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Źródło: Opracowanie własne.
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(osoby w wieku powyżej 25 lat praktycznie nie będą 
zmieniały już swojego poziomu wykształcenia oraz 
poziom wykształcenia osób w  wieku poprodukcyj‑
nym będzie przyjmował coraz wyższe wartości). 
Największy przyrost udziału osób z wykształceniem 
wyższym prognozowany jest na obszarze aglomeracji 
warszawskiej – według obliczeń w 2025 roku ponad 
połowa mieszkańców Warszawy będzie posiadała 
wykształcenie wyższe, a w gminach z bezpośrednie‑
go sąsiedztwa stolicy wskaźnik ten przekroczy 40% 
(wykres  22). Tak wysokie wartości wskaźnika na 

tym obszarze wynikają, po pierwsze, z bogatej oferty 
edukacyjnej na poziomie studiów wyższych oraz, po 
drugie, z bardzo dobrej sytuacji gospodarczej, która 
przyczynia się do selektywnych migracji na te tereny 
osób z wyższym poziomem wykształcenia z obszarów 
o  mniejszych możliwościach rozwojowych. Różnica 
w udziale osób z wykształceniem wyższym pomiędzy 
obszarem centralnym regionu (MS, PSI) a  gminami 
z  dominacją funkcji ekstensywnych (R, E) będzie 
cały czas się powiększać i w 2025 roku wyniesie już 
30–40 pp. 

Opinie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o poziomie wykształcenia 
mieszkańców

Aktualnie większość uczniów kończy naukę w szkołach średnich z maturą, a jedynie nieznaczny odsetek 
– w zasadniczych szkołach zawodowych. Kilkanaście lat temu udział absolwentów ZSZ był znacznie 
wyższy (od tego czasu zamknięto wiele zasadniczych szkół zawodowych, funkcjonujących przy 
likwidowanych zakładach przemysłowych). Powoduje to poprawę ogólnego poziomu wykształcenia 
we wszystkich powiatach regionu, przy równoczesnym spadku dobrze wykształconych fachowców na 
poziomie zawodowym i średnim technicznym. Aktualnie w liceach jest półtora‑dwukrotnie więcej klas 
równoległych, niż było na początku lat 90. Jednakże wyniki zdawalności matur na poziomie 70–80% 
świadczą, że te 20–30% młodzieży nie powinno w ogóle znaleźć się na tym poziomie edukacji, jeśli 
nie potrafi zaliczyć egzaminu na poziomie 30%. Duża dostępność szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
i wyższego powoduje, iż poziom wiedzy ogólnej, wiedzy o świecie oraz umiejętności samodzielnego 
myślenia u osób z wykształceniem wyższym aktualnie bardzo się obniżył. 

Zazwyczaj najwyższym poziomem wykształcenia charakteryzują się mieszkańcy miast, a w dalszej 
kolejności – miejscowości gminnych. Mieszkańców mniejszych miejscowości cechuje najsłabszy 
poziom wykształcenia. Mieszkańcy miast charakteryzują się zazwyczaj średnim ogólnokształcącym 
i wyższym poziomem wykształcenia, podczas gdy mieszkańcy wsi – średnim technicznym 
i zawodowym. W miastach ludność znajduje zatrudnienie w zawodach wymagających posiadania co 
najmniej średniego poziomu wykształcenia, czyli w urzędach, jednostkach samorządowych, różnych 
instytucjach usługowych (szkoły, szpitale, instytucje kultury, banki itp.). Ludność coraz chętniej sięga 
po różne formy dokształcania – kursy, szkolnictwo uzupełniające dla dorosłych. Istnieje możliwość 
uzupełniania swojego wykształcenia nawet po kilku latach od skończenia szkoły ponadgimnazjalnej 
i aktualnie obserwuje się zwiększenie liczby osób uczęszczających do szkół uzupełniających. Coraz 
większą popularność zyskują Uniwersytety Trzeciego Wieku. W zgodnej opinii większości dyrektorów 
szkół podkreślone zostało, iż nie obserwuje się wyraźnej koncentracji osób z konkretnymi poziomami 
wykształcenia w różnych częściach miast lub gmin. 

W powiatach otaczających Warszawę zauważalne jest stopniowe wyrównywanie poziomu 
wykształcenia pomiędzy mieszkańcami miast i wsi ze względu na intensywny rozwój budownictwa 
mieszkaniowego w mniejszych miejscowościach – procesy suburbanizacji powodują, iż przeprowadzają 
się tam przede wszystkim dobrze wykształcone osoby z Warszawy. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów w szkołach ponadgimnazjalnych.
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4.2. Poziom wykształcenia rolników

Według wykorzystywanej w  opracowaniu typologii 
funkcjonalnej, w 179 gminach Mazowsza (czyli 57% 
ogółu), dominującym sektorem pracy ludności i źró‑
dłem ich dochodów jest rolnictwo. W związku z czym 
cennym, z perspektywy poznawczej, jest zdiagnozo‑
wanie poziomu wykształcenia rolników9. 

Zakres czynników wywierających wpływ na kondy‑
cję ekonomiczną gospodarstw rolnych ulegał przemia‑
nie w poszczególnych okresach rozwoju społeczno‑go‑
spodarczego – od przyrodniczych do technologicznych. 
Mimo, że rolnictwo w dalszym ciągu pozostaje jednym 
z  sektorów gospodarki najsilniej uzależnionych od 
środowiska przyrodniczego (m.in. jakość gleb, wa‑
runki klimatyczne, rzeźba terenu), jednak stopniowo 
coraz większego znaczenia nabierają: stosowane me‑
tody produkcji, technologie, urządzenia oraz sposób 
zarządzania. Współcześnie rolnik musi posiadać za‑
równo wiedzę biologiczną, chemiczną, techniczną, 
technologiczną, jak również ekonomiczną i społeczną. 
Kierujący gospodarstwem rolnym powinien nie tylko 
rozumieć podstawowe procesy zachodzące w  glebie, 
roślinie, w organizmach zwierzęcych, lecz również pra‑
widłowo interpretować związki i  procesy zachodzące 
w gospodarstwie, między ludźmi oraz na rynku towa‑
rów i usług (Floriańczyk, Janc, Czapiewski 2012). 

Gospodarstwa kierowane przez lepiej wykształco‑
nych rolników zazwyczaj uzyskują lepsze efekty pro‑
dukcyjne, cechuje je także skuteczniejsze wykorzy‑
stanie zasobów ziemi, pracy i  środków obrotowych 
(współczynnik korelacji liniowej pomiędzy pozio‑
mem wykształcenia rolników a poziomem towarowo‑
ści na Mazowszu kształtuje się na poziomie r=0,53). 

Poziom wykształcenia (zarówno ogólny, jak rów‑
nież kierunkowy) rolników na Mazowszu (mapa  19) 
wykazuje przeciętną wartość w  stosunku do zróżni‑
cowania ogólnopolskiego – jest niższy niż w  Polsce 
zachodniej (szczególnie w  Wielkopolsce i  na Kuja‑
wach), ale znacznie wyższy niż w  Polsce wschodniej 
i  południowo‑wschodniej. Wewnątrz województwa 
najlepiej wykształceni, w  zakresie wykształcenia 
ogólnego i  kierunkowego, są rolnicy z  północno‑za‑
chodniej części Mazowsza, z  grójecko‑wareckiego 

9 Poza przytoczonym argumentem warto podkreślić, że analiza 
zróżnicowań przestrzennych poziomu wykształcenia innych 
grup zawodowych jest niemożliwa z  powodu braku danych. 
Interesującym byłoby rozszerzenie tego typu analiz, zwłaszcza 
na grupy zawodowe związane z dużym wykorzystaniem wiedzy 
w pracy.

obszaru sadowniczego oraz okolic Siedlec. Z kolei naj‑
niższym poziomem wykształcenia odznaczają się rol‑
nicy z Kurpi oraz dawnego województwa radomskiego. 
Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy obydwoma 
rodzajami wykształcenia – ogólnym i kierunkowym – 
wynosi r=0,64. 

Lepiej wykształceni są młodzi rolnicy. W  kohor‑
cie wiekowej 25–34 lata, w 2005 roku, prawie połowa 
właścicieli gospodarstw rolnych posiadała ukończo‑
ny średni bądź wyższy poziom edukacji, podczas gdy 
wśród właścicieli w wieku poprodukcyjnym udział ten 
nie przekraczał 20%. Poziom wykształcenia ogólnego 
rolników wykazuje bardzo charakterystyczne zróżni‑
cowanie w zależności od wielkości gospodarstwa. Wraz 
z jej wzrostem (od działek rolnych poniżej 1 ha do około 
20 ha) maleje udział właścicieli ze średnim i wyższym 
poziomem wykształcenia, po czym następuje odwróce‑
nie tendencji i wraz ze wzrostem wielkości gospodar‑
stwa (od 20 do powyżej 50 ha) wzrasta również odsetek 
właścicieli najlepiej wykształconych (wykres 23). Wyż‑
szy niż przeciętny poziom wykształcenia właścicieli 
najmniejszych gospodarstw wynika zarówno z  czę‑
ściowej specjalizacji w konkretnych działach produkcji 
rolnej, jak również z  większego znaczenia zatrudnie‑
nia w  pozarolniczych sektorach gospodarki. Z  kolei 
korzystna struktura wykształcenia właścicieli gospo‑
darstw największych powiązana jest z  ich wyraźną 
orientacją rynkową i dbaniem o wysokie kompetencje.

Udział kierowników z  wykształceniem rolni‑
czym (wraz z  kursem rolniczym) wykazuje bardzo 
silny związek z  powierzchnią gospodarstw rolnych 
– wskaźnik ten wzrasta stopniowo od 20% – wśród 
użytkowników działek rolnych, do 85% – wśród 
użytkowników gospodarstw o  powierzchni powy‑
żej 50 ha (wykres 24). Pomimo ogólnie przeciętnych 
wartości poziomu wykształcenia mazowieckich rol‑
ników należy podkreślić, iż właściciele największych 
gospodarstw, którzy przede wszystkim uczestniczą 
w produkcji towarowej, charakteryzują się relatywnie 
wysokimi kompetencjami, określonymi poprzez po‑
ziom wykształcenia ogólnego i kierunkowego. 

Analiza poziomu wykształcenia rolników według 
typów funkcjonalnych wykazała niewielkie zróżni‑
cowanie w ogólnym poziomie wykształcenia między 
poszczególnymi typami (wykres  25). Najwyższy od‑
setek rolników z  wykształceniem kierunkowym ce‑
chuje gminy o  intensywnym rolnictwie (typ R). Za‑
leżność taką należy ocenić pozytywnie, gdyż w tych 
gminach rolnictwo będzie podstawową lub jedną 
z  głównych funkcji rozwoju w  przyszłości i  wysoki 
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Wykres 23. Wykształcenie ogólne kierowników gospodarstw rolnych, według powierzchni gospodarstwa, 
w województwie mazowieckim w 2002 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego (2002).
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Wykres 24. Wykształcenie rolnicze kierowników gospodarstw rolnych, według powierzchni gospodarstwa, 
w województwie mazowieckim w 2002 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego (2002).
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poziom specjalistycznej wiedzy u rolników wydaje się 
być niezbędny do prawidłowego rozwoju tych jedno‑
stek. Z kolei najgorsza sytuacja występuje w gminach 
z  ekstensywnym rolnictwem (typ E). Gminy te nie 
mogą opierać swojego rozwoju na działalności rolni‑
czej, w związku z czym niezbędne jest poszukiwanie 
alternatywnych, pozarolniczych możliwości rozwoju 
tych jednostek. Jednakże w tym typie (podobnie jak 
przy ogólnym poziomie wykształcenia wszystkich 
mieszkańców) ogólny poziom wykształcenia rolni‑
ków jest najsłabszy w całym analizowanym zbiorze, 
jak również wykształcenie kierunkowe rolników 
znacznie odbiega od wartości przeciętnej w regionie. 
Poziom wykształcenia rolników w  pozostałych ty‑
pach ma mniejsze znaczenie, ze względu na domina‑
cję tam pozarolniczych działów gospodarki. 

4.3. Poziom wykształcenia radnych

Oprócz wykształcenia mieszkańców istotną kwestią 
jest wykształcenie radnych. Od początku lat 90. samo‑
rząd gminny stał się odpowiedzialny za podnoszenie 
atrakcyjności gospodarczej, społecznej i  infrastruk‑
turalnej konkretnych gmin i przez to – zwiększanie 
jej konkurencyjności w stosunku do innych jednostek 
terytorialnych. Skuteczność realizacji tego procesu 

zależy w dużej mierze od poziomu kwalifikacji i wy‑
kształcenia radnych oraz władzy samorządowej. 
Z  różnych badań wynika, iż to właśnie od poziomu 
kompetencji tych osób zależy pozyskanie środków 
zewnętrznych, w  tym finansowych z  Unii Europej‑
skiej, które stanowi istotny czynnik różnicujący zdol‑
ność rozwoju gospodarek lokalnych (Bański, Stola 
2002; Czapiewski, Janc 2007; Ciok, Raczyk 2008). 
Radni jednostek szczebla lokalnego, poprzez odpo‑
wiednie działania, w dużej mierze mogą wpływać na 
możliwości i  prawidłowy kierunek rozwoju. Zatem 
zgodnie z  tytułem niniejszego opracowania, czyli 
wpływu edukacji na rozwój Mazowsza, wykształce‑
nie radnych samorządowych należy traktować jako 
jedną z istotnych form kapitału ludzkiego w regionie 
Mazowsza. Zasób ów przekłada się na możliwości 
rozwojowe poszczególnych jednostek gminnych. 

Najwyższym poziomem wykształcenia charakte‑
ryzują się radni z Warszawy i jej strefy podmiejskiej 
oraz pozostałych większych i  mniejszych miast re‑
gionu (mapa  20). Z  kolei najniższy odsetek dobrze 
wykształconych radnych jest obecny w radach gmin 
położonych na peryferiach województwa. Ogól‑
ne wzorce przestrzenne znalazły odzwierciedlenie 
w szczegółowej analizie poziomu wykształcenia rad‑
nych w  gminach (według typów funkcjonalnych). 
Odnotować można stopniowy spadek poziomu 
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wykształcenia radnych wraz z  oddalaniem się od 
Warszawy (97% radnych ze średnim i wyższym wy‑
kształceniem), poprzez strefę podmiejską (94%), 
do przedmiejskiej (80%). Podobne zależności, choć 
o  znacznie bardziej skokowym charakterze, zacho‑
dzą pomiędzy ośrodkami subregionalnymi (98%) 
a  ich strefami podmiejskimi (65%). Ponadto zauwa‑
żalna jest wyraźna dynamika przyrostu radnych ze 
średnim i  wyższym wykształceniem na całym ob‑
szarze Mazowsza (z  64% w  kadencji 1998–2002 do 
72% w obecnej kadencji 2010–2014). Największą dy‑
namiką odznaczają się gminy, które posiadały i jesz‑
cze aktualnie posiadają najniższy odsetek radnych 
z wyższym i średnim poziomem wykształcenia: rol‑
nicze (R i E), pozarolnicze (O) oraz strefy podmiejskie 
miast subregionalnych (PG). 

Równie ważnym elementem, co poziom wykształ‑
cenia radnych, są ich kompetencje, określane przede 

wszystkim poprzez kategorię zawodu jaki wykonują. 
W  miastach i  w  strefach podmiejskich duży udział 
stanowią przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 
urzędnicy, kierownicy, specjaliści i  urzędnicy. Na‑
tomiast w  innych częściach regionu dominują różne 
grupy zawodowe – technicy, pracownicy biurowi, pra‑
cownicy usług, rzemieślnicy oraz, przede wszystkim, 
rolnicy. Zróżnicowanie udziału rolników w  radach 
gmin w  sposób ścisły jest powiązane ze strukturą 
przestrzenno‑funkcjonalną – o  ile przeciętnie na 
Mazowszu co trzeci radny jest rolnikiem, to ta gru‑
pa społeczno‑zawodowa stanowi już pięćdziesięcio 
ośmio procentową reprezentację w  gminach z  in‑
tensywnym rolnictwem (wykres  26), czyli przede 
wszystkim w  podregionach ciechanowsko‑płockim 
i  ostrołęcko‑siedleckim oraz na grójecko‑wareckim 
obszarze sadowniczym. 

100%

70%

40%

80%

90%

60%

50%

MS
Warszawa

PSI
strefa 

podmiejska 
Warszawy

PSE
strefa 

przedmiejska 
Warszawy

MG
rdzenie 
miast 

subregionalnych

PG
strefa 

podmiejska 
ośrodków 

subregionalnych

MP
stolice 

powiatów

O
intensywny 

rozwój funkcji 
pozarolniczych

R
intensywny 

rozwój 
rolnictwa

E
ekstensywny 

rozwój

po
zi

om
 w

yk
sz

ta
łc

en
ia

 ra
dn

yc
h

2002–20061998–2002 2010–20142006–2010
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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5.1.  Poziom wykształcenia a wybrane 
elementy rynku pracy

Przed przystąpieniem do analizy powiązań pomiędzy 
kształceniem a  rynkami pracy należy stwierdzić na 
ile ogólne prawidłowości (współzależność poziomu 
bezrobocia, wynagrodzeń i  przedsiębiorczości z  po‑
ziomem wykształcenia) pokrywają się z  wynikami 
analiz empirycznych dla Mazowsza. 

Analiza związków pomiędzy poziomem wykształ‑
cenia a stopą bezrobocia wykazała brak wyraźnej za‑
leżności pomiędzy tymi cechami na poziomie gmin 
regionu. Tym niemniej można stwierdzić pewne pra‑
widłowości odnośnie zróżnicowań i związków w od‑
niesieniu do typologii funkcjonalnej (wykres 27). Dla 
gmin strefy podmiejskiej i przedmiejskiej Warszawy, 
przy podobnej stopie bezrobocia, wyraźnie zmie‑
nia się udział osób z wykształceniem wyższym. Dla 
pozostałych typów gmin niewielkimi wahaniami 
odznacza się udział ludności z wykształceniem wyż‑
szym, przy dużym zróżnicowaniu stopy bezrobocia. 
Tak więc, o  związkach pomiędzy wykształceniem 
wyższym a stopą bezrobocia można twierdzić, że są 
one istotne, ale nie na poziomie ogólnej zależności, 
lecz na poziomie typów funkcjonalnych. Poziom wy‑
kształcenia (w tym przypadku wyższego) jest ważną, 
chociaż nie główną, determinantą sukcesu na rynku 
pracy – istotniejsze wydają się być czynniki „poza‑
edukacyjne” danego obszaru, np. położenie w  prze‑
strzeni regionu, struktura funkcjonalna obszaru. 
Jest to szczególnie istotne, gdyż udział osób z  wy‑
kształceniem wyższym w  większości gmin Mazow‑
sza kształtuje się na zbliżonym – niskim poziomie. 
Podobnie jak w powyżej opisanym przypadku, można 
stwierdzić, że w  układzie gmin również dla innych 
poziomów wykształcenia brak jest jednoznacznych 
związków pomiędzy poziomem wykształcenia a sto‑
pą bezrobocia. 

W  przypadku analizowanych współzależności 
pomiędzy poziomem wykształcenia a  poziomem 
wynagrodzeń zauważany jest bardzo silny związek 
(współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynosi 

r=0,90). W  odróżnieniu od stopy bezrobocia, wyso‑
kość zarobków (pośrednio określana przez przyjętą 
cechę – dochody gmin z podatków PIT10) jest wyraź‑
nie współzależna z udziałem ludności z wykształce‑
niem wyższym (wykres 28). Charakterystycznym jest 
również, że typy funkcjonale wyraźnie dzielą zbiór 
wszystkich gmin Mazowsza na takie, dla których 
występują podobne wartości cech. Najlepsza sytu‑
acja jest w  Warszawie, gminach strefy podmiejskiej 
Warszawy, miastach subregionalnych. Najsłabiej 
prezentują się gminy o intensywnym rozwoju rolnic‑
twa oraz gminy o  rozwoju ekstensywnym. W  przy‑
padku związku pomiędzy „zarobkami” a  poziomem 
wykształcania (wyższym) można stwierdzić, że za‑
chodzi współzależność ogólna – im wyższy poziom 
wykształcenia, tym większe dochody; oraz zależność 
związana z czynnikami poza wykształceniem ludno‑
ści – np. lokalizacją w  przestrzeni regionu. Zatem, 
na podstawie przeprowadzonej analizy można sfor‑
mułować ogólny wniosek, iż poziom wykształcenia 
mieszkańców w sposób bezpośredni wpływa nie tyl‑
ko na poziom wynagrodzeń indywidualnych, ale tak‑
że zwiększa dochody samorządów lokalnych. Poprzez 
wyższe zarobki mieszkańców również wpływy z po‑

10 Dochody gmin z  podatków PIT, a  konkretnie wskaźnik 
dochodów gmin z  tytułu udziału w  podatkach od osób fizyc‑
znych (PIT), stanowiących dochód budżetu państwa, można 
utożsamiać ze średnim poziomem uzyskiwanych na danym 
obszarze wynagrodzeń. W  polskiej ordynacji podatkowej 
podatki są proporcjonalne do dochodu. Stąd też, wyższe po‑
datki płacone przez osoby fizyczne, zamieszkujące na danym 
obszarze, świadczą o  większym dochodzie mieszkańców tego 
obszaru. Oczywiście w przypadku stosowania omawianej mia‑
ry należy mieć świadomość, że otrzymana wartość jest raczej 
przybliżeniem stanu faktycznego (m.in. różne ulgi podatkowe 
w zależności od statusu społecznego i zawodowego, ). Należy to 
uważnie stosować w przypadku powoływania się na konkretne 
wartości liczbowe, trzeba bowiem pamiętać, że publikowane 
dane dotyczące wielkości podatków od osób fizycznych oraz 
prawnych stanowią tylko część tych podatków, przekazywaną 
z  budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego. 
Tym niemniej, w  przypadku stosowania wskaźnika do celów 
porównawczych (pomiędzy rożnymi jednostkami) jest to prak‑
tycznie jedyny możliwy do zastosowania miernik zamożności 
społeczeństwa w  skali lokalnej – średniego poziomu uzyski‑
wanych wynagrodzeń.

5.  Poziom wykształcenia, kształcenie 
a rynki pracy Mazowsza
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datków, stanowiących dochód Skarbu Państwa, pozo‑
stają na wyższym poziomie w gminach z dużą liczbą 
osób dobrze wykształconych. Dzięki temu jednostki 
te posiadają większe środki własne na działania inwe‑
stycyjne, prorozwojowe. 

Analogicznie do poprzednio opisanego poziomu 
wykształcenia notuje się silne współzależności po‑
między innymi poziomami wykształcenia a  zamoż‑
nością społeczności lokalnych (wykres 29). Charakter 
zależności nie jest jednak w tym przypadku liniowy, 

a  wykładniczy. Obserwując w  obydwu przypadkach 
podobne związki pomiędzy poziomem wykształcenia 
i wartością PIT na mieszkańca (ze zmianą charakte‑
ru związku pomiędzy cechami), można zauważyć, że 
wyraźnie zaznacza się również podobieństwo gmin 
należących do poszczególnych typów funkcjonal‑
nych. Warto zwrócić uwagę na siłę zależności – dla 
wykształcenia średniego współczynnik determinacji 
dla zależności wykładniczej wynosi 0,72 (dla linio‑
wej 0,54); dla najniższego poziomu wykształcenia 
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Wykres 27. Zależność pomiędzy udziałem ludności z różnym poziomem wykształcenia a stopą bezrobocia 
w 2010 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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– odpowiednio 0,76 (0,58). Rodzaj zależności wskazu‑
je, że dla gmin Mazowsza występują pewnego rodzaju 
progi dla danego rodzaju wykształcenia. W przypad‑
ku udziału ludności z wykształceniem średnim – po‑
ziomem nasycenia jest udział około 45%, przy czym 
od wartości około 30% występuje wyraźne zwiększe‑
nie różnicowania się zarobków mieszkańców (więk‑
szy wpływ czynników zewnętrznych względem po‑
ziomu wykształcenia). Dla udziału osób z najniższym 
poziomem wykształcenia zaznacza się wartość około 
20%, która stanowi minimalny możliwy udział dla 
tego poziomu wykształcenia. 

Interesującą jest współzależność pomiędzy udzia‑
łem ludności z wykształceniem wyższym a przedsię‑
biorczością ludności (wykres  30). Występująca dla 
gmin Mazowsza współzależność jest dodatnia i silna 
(współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynosi 
r=0,91). Zauważyć należy, że współzależność pomię‑
dzy przedsiębiorczością a zamożnością społeczności 
lokalnych dla gmin Mazowsza wynosi 0,87, co po‑
twierdza kolejną istotną współzależność. Dodatkowo 
ukazuje to rolę wykształcenia – wzajemne związanie 
istotnych elementów, świadczących o  poziomie roz‑
woju ekonomicznego danego obszaru, wskazuje i na 
to, że przyjęcie wykształcenia jako najważniejszego 
zasobu przypisanego do danego obszaru jest prawi‑
dłowe. Warto zaznaczyć, że poza potwierdzeniem 
ogólnie znanych zależności, przedstawione wyniki 

ukazują istotność położenia względem stolicy regio‑
nu. Przykładowo, mieszkańcy gminy Raszyn oraz 
Podkowy Leśnej odznaczają się zbliżonym poziomem 
przedsiębiorczości. Różnica w  udziale osób z  wy‑
kształceniem wyższym jest jednak znaczna: odpo‑
wiednio 11,5 i  33,5%. W  tym przypadku dużą rolę 
odgrywają, poza czynnikami edukacyjnymi, korzyści 
z położenia. Jest to istotny wniosek, gdyż na jego pod‑
stawie można stwierdzić, że rozwój poszczególnych 
obszarów jest zależny od poziomu wykształcenia, jed‑
nak niektóre obszary nie wymagają istotnych działań 
w  zakresie poprawy sytuacji edukacyjnej w  kontek‑
ście osiągania wyników ekonomicznych. Wniosek ów 
koresponduje z  wynikami pozostałych analiz odno‑
śnie polaryzacji przestrzeni Mazowsza. Na podsta‑
wie przedstawionej zależności można odnieść się do 
znaczenia wpływu poziomu wykształcenia na rozwój 
ekonomiczny regionu. Uzyskany poziom wykształce‑
nia jest efektem inwestycji (m.in. finansowych, cza‑
sowych), poczynionych na konto przyszłych korzyści 
(materialnych i  niematerialnych). Należy zauważyć, 
że poziom wykształcenia, silnie związany z  anali‑
zowanymi miarami opisującymi aktywność ekono‑
miczną mieszkańców Mazowsza, stanowi kluczowy 
czynnik budujący zdolności jednostek terytorialnych 
do rozwoju. 

Przedstawione powyżej zależności można potrak‑
tować jako podstawę do dalszej dyskusji. Sytuacja 
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MS – Warszawa

PSI – strefa podmiejska Warszawy

PSE – strefa przedmiejska Warszawy

MG – rdzenie miast subregionalnych

PG – strefa podmiejska ośrodków subregionalnych

MP – stolice powiatów

O – intensywny rozwój funkcji pozarolniczych

R – intensywny rozwój rolnictwa

E – ekstensywny rozwój

Wykres 30. Zależność pomiędzy udziałem ludności z wykształceniem wyższym a przedsiębiorczością 
(podmioty zarejestrowane w systemie REGON na 1000 mieszkańców) w 2010 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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na rynku pracy jest bowiem, z jednej strony, warun‑
kowana poziomem wykształcenia (wysoki związek 
z poziomem wynagrodzeń i poziomem przedsiębior‑
czości), a z drugiej strony zauważalny jest brak związ‑
ku ze stopą bezrobocia. Znając powyższe zależności, 
w  następnych podrozdziałach starano się znaleźć 
wyjaśnienie i  przyczyny tak określonych związków 
pomiędzy sytuacją na rynku pracy a poziomem wy‑
kształcenia. 

5.2.  Struktura kształcenia (profil 
absolwentów)

Z  perspektywy rynku pracy najbardziej istotne są 
dwa poziomy wykształcenia: średnie (ponadgimna‑
zjalne) i  wyższe. Istotność nie oznacza tylko możli‑
wości bezpośredniego wpływu na sytuację na rynek 
pracy (vide wstępna część rozdziału), lecz potencjalny 
wpływ związany z  możliwością posiadania określo‑
nych kwalifikacji lub zdolności do ich powiększenia. 
Kształcenie na poziomie średnim bezpośrednio i po‑
średnio przygotowuje kadry, jakie następnie zasilają 
gospodarkę regionu. Bezpośredni wpływ związany 
jest z  uzyskanym wykształceniem ogólnym (licea 
ogólnokształcące) bądź też nabytym zawodem (li‑
cea profilowane, technika). Pośrednim wpływem jest 
uzyskanie możliwości kształcenia się na dalszych 
etapach edukacji: studiach wyższych oraz w szkołach 
policealnych. Absolwenci szkół wyższych są jednym 
z  istotniejszych elementów „wzbogacania” kapitału 
ludzkiego danego obszaru. Wchodząc na rynek pra‑
cy, oferują wiedzę, kreatywność, będące niezbędnymi 
elementami rozwoju społeczno‑ekonomicznego.

Profil absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
i  wyższych jest szczególnie istotny z  perspektywy 
funkcjonowania rynku pracy. To, jakie wykształcenie 
uzyskuje młodzież – w jakich kierunkach, zawodach 
się kształciła – jest podstawą możliwości rozwojo‑
wych gospodarki. Występuje w  tym przypadku wy‑
raźna współzależność. Rynek pracy wymaga kon‑
kretnych pracowników, absolwentów o  określonych 
umiejętnościach, posiadających wiedzę, kwalifikacje 
potrzebne w  danej chwili. O  wiele trudniejsze jest 
dopasowanie lokalnego (regionalnego) rynku pracy 
do możliwości, umiejętności mieszkańców. Należy 
mieć świadomość, iż współcześnie, przy dynamicznie 
zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i  mobilności 
czynników produkcji, wymagania rynku pracy szybko 
się zmieniają. Często w momencie podjęcia edukacji 

(ponadgimnazjalnej, wyższej) przez młodzież dany 
profil wykształcenia jest poszukiwany, podczas gdy 
po kilku latach trwania edukacji – już nie. 

5.2.1. Szkoły ponadgimnazjalne

Szkolnictwo ponadgimnazjalne oferuje do wyboru 
kilka możliwych ścieżek edukacyjnych. Pierwszym 
z możliwych wyborów może być liceum ogólnokształ‑
cące, które, dostarczając wykształcenia ogólnego, nie 
wyposaża w określone kwalifikacje i zawód. Stanowi 
jednak podstawę dalszej edukacji – głównie na szcze‑
blu wyższym, jak również w  szkołach policealnych. 
W  związku z  powyższym, absolwenci z  tym pozio‑
mem wykształcenia nie są bardzo atrakcyjni na ryn‑
ku pracy. Tratować należy ich raczej jako potencjalny 
zasób na kadry kształcące się na dalszych etapach 
edukacji. Technika, licea profilowane oraz zasadnicze 
szkoły zawodowe wyposażają absolwentów w  kon‑
kretny zawód. Jednocześnie pozwalają, w przypadku 
techników i  liceów profilowanych, na przystąpienie 
do egzaminu maturalnego. Umożliwia to, bezpośred‑
nio po skończonej edukacji ponadgimnazjalnej, zdo‑
bywanie wiedzy na studiach wyższych. 

Na Mazowszu, w 2010 roku, struktura absolwen‑
tów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (bez 
szkół specjalnych) przedstawiała się następująco: 
60% stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących, 
21%  –  techników; zasadniczych szkół zawodowych 
–  blisko 13%, liceów profilowanych –  6%, szkół ar‑
tystycznych –  około 1%. W  stosunku do  roku 2005 
zmniejszyły się udziały absolwentów techników 
(z  24%), liceów profilowanych (z  13%). Wzrost za‑
notowano w  przypadku liceów ogólnokształcących 
(z  54%). Stabilnymi udziałami odznaczają się za‑
sadnicze szkoły zawodowe i  szkoły artystyczne. Za‑
uważalna jest tendencja do wzrostu zainteresowania 
wykształceniem ogólnym, dającym uprawnienie do 
kontynuowania edukacji na studiach wyższych oraz 
de facto największe szanse na wybór „dobrego” kie‑
runku studiów. Zmiany te są jeszcze bardziej zauwa‑
żalne, gdy za okres referencyjny przyjmiemy począ‑
tek lat 90. – wówczas w skali kraju zaledwie co piąty 
uczeń kształcił się w liceum ogólnokształcącym, a co 
trzeci – w szkole zawodowej (Kołaczek 2004). 

Od kilku lat liczba absolwentów liceów ogólno‑
kształcących na Mazowszu oscyluje wokół 40  tys. 
(2005 rok – 41 tys., 2009 – 40,5 tys.). W przypadku 
absolwentów liceów ogólnokształcących zaznacza się 
wyraźna dominacja Warszawy wraz z  najbliższym 
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Mapa 21. Udział absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według typu szkoły w roku 2009
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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otoczeniem, z  wyraźnym ukierunkowaniem na za‑
chód regionu (mapa 21). Co interesujące, największy 
odsetek absolwentów liceów ogólnokształcących za‑
notowano w  2009  roku w  powiecie pruszkowskim 
(75%), na drugim miejscu znajdowała się Warszawa 
(69%). Należy jednak podkreślić, że Warszawa skupia 
77% wszystkich mazowieckich absolwentów opisy‑
wanego typu szkół. Drugi w kolejności Radom to „za‑
ledwie” 13%.

Występujące zróżnicowania przestrzenne związa‑
ne są z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, istotna jest 
kwestia dostępności do liceów ogólnokształcących, 
a później do szkół na poziomie wyższym. Dostępność 
do studiów (które pozostają naturalną ścieżką edu‑
kacyjną po skończeniu liceów ogólnokształcących) 
jest istotna, albowiem planując wybór szkoły ponad‑
gimnazjalnej, można uwzględnić potencjalnie niskie 
koszty studiowania, jeśli zamieszkuje się w Warsza‑
wie i  jej najbliższym otoczeniu. Drugim istotnym 
czynnikiem jest poziom wykształcenia rodziców. 
Warszawa wraz z  najbliższym otoczeniem należy 
do obszarów o najwyższym poziomie wykształcenia 
w  skali kraju. Uwzględniając, iż wybory edukacyjne 
młodzieży są zazwyczaj powieleniem ścieżek eduka‑
cyjnych rodziców, konsekwencją występowania dużej 
liczby osób dobrze wykształconych będzie większe za‑
interesowanie tym typem szkolnictwa, które umoż‑
liwia zdobycie podobnego poziomu wykształcenia. 
Kolejnym czynnikiem wysokiego udziału absolwen‑
tów z wykształceniem ogólnokształcącym w Warsza‑
wie i okolicach jest większe zapotrzebowanie rynku 
pracy na wysoko wykwalifikowaną kadrę, co jest, jak 
wspomniano, warunkowane uzyskaniem dobrego 
wykształcenia wyższego. Zatem, w  tym przypadku 
mamy do czynienia z  bardzo silną zależnością po‑
między zapotrzebowaniem lokalnej gospodarki a wy‑
borami podejmowanymi przez absolwentów szkół 
gimnazjalnych. Wysokie zapotrzebowanie na dobrze 
wykształconą młodzież w Warszawie i jej najbliższym 
otoczeniu sprawia, iż znacznie większy (niż przecięt‑
nie w  regionie) odsetek młodzieży wybiera naukę 
w  liceach ogólnokształcących. Dwoma powiatami 
„odstającymi” in minus od pozostałych są siedlecki 
(brak absolwentów liceów ogólnokształcących) oraz 
ostrołęcki (18%), czyli te, w których większość cięża‑
ru edukacji ponadgimnazjalnej na poziomie ogólno‑
kształcącym przejęły ośrodki subregionalne – odpo‑
wiednio Siedlce i Ostrołęka.

Ogółem, na Mazowszu w  roku 2009, było bli‑
sko 7  tys. absolwentów techników – 35% z  nich 

ukończyło szkoły w  Warszawie. Ponadto zauwa‑
żana jest wysoka koncentracja w  Radomiu – 17%, 
związana z tradycjami kształcenia w zawodach po‑
trzebnych miejscowemu przemysłowi. Wysokim 
udziałem absolwentów kończących technika odzna‑
czają się powiaty północnego oraz południowego 
Mazowsza. Najniższy udział jest w  części central‑
nej regionu. Najwyższy udział absolwentów liceów 
profilowanych występuje na wschodzie regionu. 
Warto podkreślić, że koncentracja absolwentów 
tego typu szkół w  Warszawie to „tylko” 23%, przy 
spadku względem  roku 2005 z  29%. W  przypadku 
absolwentów szkół zasadniczych zawodowych za‑
znacza się podobna sytuacja – w Warszawie skupia 
się 20% absolwentów na Mazowszu, przy zauważal‑
nym spadku względem  roku 2005 – z  29%. Można 
więc twierdzić, iż w  stolicy regionu wyraźna jest 
tendencja do spadku zainteresowania wykształce‑
niem, dającym konkretne kwalifikacje już po szkole 
ponadgimnazjalnej, na rzecz wykształcenia ogólne‑
go, dającego podstawę dla dalszej edukacji. Specy‑
ficznym układem odznaczają się powiaty o wysokim 
udziale absolwentów kończących zasadnicze szkoły 
zawodowe. Są to zazwyczaj powiaty znajdujące się 
w bezpośrednim sąsiedztwie dużych ośrodków miej‑
skich: powiat płocki, ostrołęcki, a także trzy powia‑
ty w otoczeniu Radomia. 

Mapy zróżnicowań przestrzennych oraz przywo‑
łane wartości, odnośnie koncentracji absolwentów, 
prowadzą do wniosku, że na strukturę absolwen‑
tów (profil absolwenta) oddziałują w  dużej mierze 
dwa czynniki. Pierwszy – związany z  tendencją do 
odchodzenia od szkolnictwa „zawodowego”. W tym 
przypadku znaczenie ma fakt dużego wpływu na 
struktury regionu jego stolicy, która odznacza się 
zapotrzebowaniem na pracowników wykwalifiko‑
wanych do pracy w  różnorodnej działalności usłu‑
gowej, przynajmniej o skończonej edukacji na pozio‑
mie średnim policealnym, licencjackim lub wyższym 
magisterskim. „Metropolizacja” postaw względem 
edukacji, a w konsekwencji wyboru kariery zawodo‑
wej, stawia na pierwszym miejscu zdobycie dyplomu 
uczelni kilka lat po skończeniu edukacji ponadgim‑
nazjalnej, a  nie zawodu w  momencie ukończenia 
nauki na poziomie średnim. Drugim czynnikiem są 
tradycje danego miasta, obszaru – związane głównie 
ze strukturą gospodarki. Najlepszym przykładem 
jest wysoka koncentracja absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych w Radomiu – aż 23% w skali re‑
gionu.
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5.2.2. Szkoły wyższe

Najważniejszym miejscem koncentracji szkół wyż‑
szych w  regionie jest oczywiście Warszawa, będąca 
jednocześnie największym ośrodkiem akademickim 
w kraju. W 2002 roku w 68 szkołach zlokalizowanych 
w Warszawie kształciło się prawie 300 tys. studentów 
(80% ogólnej liczby w  regionie i  równocześnie 16% 
w kraju). W 2010 roku poziom koncentracji studentów 
w  Warszawie był zbliżony (83% w  skali Mazowsza, 

15% w skali Polski), przy blisko 30 tys. spadku osób 
studiujących.

Przestrzenny obraz szkolnictwa wyższego na 
Mazowszu jest pochodną dominacji Warszawy nad 
pozostałymi obszarami województwa (mapa 22). In‑
teresująca jest dysproporcja pomiędzy liczbą ośrod‑
ków akademickich w dwóch sąsiadujących z Warsza‑
wą podregionach a  liczbą absolwentów i studentów, 
w  odniesieniu do liczby mieszkańców. Ośrodki te 

Opinie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o kontynuacji nauki przez 
absolwentów

Znaczna część absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kontynuuje edukację na studiach. W przypadku 
uczniów liceów ogólnokształcących jest to praktycznie 90–100%. Z kolei wśród absolwentów 
techników, udział ten jest na niższym poziomie, choć w porównaniu do początku okresu transformacji 
wzrósł co najmniej dwukrotnie. Aktualnie tylko znikoma liczba uczniów kontynuuje naukę w szkołach 
pomaturalnych lub policealnych – większość od razu udaje się do szkół, kończących się co najmniej 
na poziomie licencjata. 

Najzdolniejsi uczniowie z peryferyjnie położnych powiatów Mazowsza wybierają zazwyczaj dalsze 
kształcenie na uczelniach warszawskich lub w innych dużych ośrodkach regionalnych z sąsiednich 
województw – Lublin, Kielce, Kraków, Łódź, Toruń, Białystok, Olsztyn, Trójmiasto. Na kształcenie 
w większych miastach decydują się też uczniowie, którzy wybierają naukę w systemie zaocznym 
i jednocześnie podejmują pracę zawodową, pozwalającą na utrzymanie się i opłatę czesnego. 
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatów zlokalizowanych wokół Warszawy w większości 
decydują się na studiowanie w stolicy. Uczniowie, którzy nie są w stanie sfinansować sobie edukacji 
w dalszych destynacjach, zazwyczaj podejmują naukę w mniejszych ośrodkach akademickich – Radom, 
Siedlce, Płock, Pułtusk – lub zupełnie niewielkich szkołach prywatnych, zlokalizowanych w niektórych 
miastach powiatowych.

Większość absolwentów z powiatów peryferyjnie położonych w regionie, którzy wybrali naukę 
w miejscowościach dalej położonych od swojego miejsca zamieszkania (głównie w Warszawie), po 
ukończeniu studiów pozostaje w tym mieście. Brak pracy w miejscu zamieszkania dla wykształconych 
osób wymusza migracje do większych miast. Z kolei te osoby, które powracają, często wykonują pracę 
znacznie poniżej swoich kwalifikacji, z wyjątkiem osób, które znajdują zatrudnienie w usługach lub 
przedsiębiorstwach rodzinnych oraz wysoko wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych. Zauważalny 
jest znaczny nadmiar osób kończących popularne kierunki humanistyczne i społeczne, które wynikają 
z profili pobliskich uczelni – np. zasygnalizowano, że w Płońsku jest duży odsetek bezrobotnych 
politologów z pobliskiej Akademii Humanistycznej w Pułtusku, zaś w Sokołowie Podlaskim – historyków 
z Uniwersytetu Przyrodniczo‑Humanistycznego w Siedlcach. Wśród osób migrujących, młodzież lepiej 
wykształcona zazwyczaj podejmuje pracę w Warszawie lub innych ośrodkach miejskich, zaś młodzież 
słabiej wykształcona częściej udaje się do pracy za granicę. Generalnie jednakże obserwuje się 
spadek migracji zagranicznych w ostatnim okresie. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów w szkołach ponadgimnazjalnych
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Mapa 22. Wybrane komponenty przestrzeni szkolnictwa wyższego na Mazowszu w roku 2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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stanowią niewielkie uzupełnienie oferty kształce‑
niowej Warszawy. W  najbliższym otoczeniu War‑
szawy są to zazwyczaj niewielkie, wyspecjalizowane 
uczelnie, np. Wyższa Szkoła Współpracy Międzyna‑
rodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wo‑
łominie (wybrane kierunki studiów: arabistyka, 
italianistyka), Wyższa Szkoła Liderów Społecznych 
i Mediów w Brwinowie (m.in. organizacja produkcji 
filmowej i  telewizyjnej), Wyższa Szkoła Gospodar‑
ki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefo‑
wie (administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne), 
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii 
i Jonasza Łyko w Podkowie Leśnej (np. fizjoterapia). 
Stanowią one uzupełnienie dla najpopularniejszych 
kierunków kształcenia oraz oferują kierunki unika‑
towe, mogące stanowić obiekt zainteresowania dla 
mieszkańców całego Mazowsza. Z  kolei niektóre 
placówki otwierają swoje filie za granicą, licząc na 
pozyskanie studentów wśród Polonii przebywającej 
na emigracji – np. Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalne‑
go z Żyrardowa otworzyła swoją filię w Dublinie w Ir‑
landii. W  pozostałych podregionach do ośrodków 
akademickich zaliczają się niemal wyłącznie rdzenie 
zespołów miejskich miast subregionalnych (wyjątek 
stanowi Pułtusk). 

Porównując liczbę studentów i  absolwentów na 
Mazowszu w 2005 i 2010 roku, należy stwierdzić, że 
wyraźnie zaznacza się tendencja spadku liczby stu‑
dentów (wykres  31). Jest to konsekwencją spadku 
liczby osób z  populacji w  wieku predestynowanym 
do studiowania. Równocześnie, liczba absolwentów 
w 2010 roku jest większa niż w 2005 roku. Z perspek‑
tywy różnic pomiędzy podregionami zaznacza się 
wyraźna dominacja Warszawy, będąca konsekwen‑
cją liczby uczelni w  niej zlokalizowanych. Najmniej 
liczne grupy studentów i  absolwentów występują 
w  podregionie warszawskim zachodnim i  warszaw‑
skim wschodnim; również tam notowane są sto‑
sunkowo niewielkie, w  porównaniu do pozostałych 
podregionów, wahania liczby studentów i absolwen‑
tów. W  przypadku pozostałych pozawarszawskich 
podregionów wyraźnie zaznacza się spadek liczby 
absolwentów. Oznacza to, że proces zmniejszania się 
liczby osób studiujących dotknął wcześniej ośrodków 
o  mniejszej renomie, oferujących mniejszy zakres 
możliwości edukacyjnych i pozaedukacyjnych wzglę‑
dem stolicy. Z  tego spostrzeżenia wypływa ważny 
wniosek. Na rynku pracy najbardziej cenieni są pra‑
cownicy (lub młodzież podejmująca studia kieruje 
się takim wyobrażeniem) posiadający dyplom dobrej 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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uczelni państwowej, zlokalizowanej w  Warszawie. 
Stąd też, pomimo ogólnego spadku liczby studiują‑
cych, proces ten w mniejszym stopniu był odczuwalny 
przez uczelnie warszawskie, a znacznie bardziej – zlo‑
kalizowane w Radomiu, Płocku, Siedlcach czy Ciecha‑
nowie. Należy spodziewać się, że po okresie pewnej 
deglomeracji ośrodków akademickich na Mazowszu 
(choć jak już wspominano był to proces w  pewnej 
mierze pozorny), nastąpi proces koncentracji studen‑
tów na uczelniach warszawskich. Zmniejszanie liczby 
studentów w szkołach zlokalizowanych w mniejszych 
ośrodkach spowoduje konieczność ich likwidacji. 
Przyczynią się do tego również zmiany związane 
z  wprowadzoną w  2011  roku reformą szkolnictwa 
wyższego. Dążenie do jednoetatowości kadry nauko‑
wej i dydaktycznej uczelni doprowadzi do poważnego 
kryzysu jednostki najsłabsze, o  najmniejszej reno‑
mie. Proces ten jest w  podwójny sposób sprzężony 
z rozwojem społeczno‑gospodarczym na Mazowszu. 
Przede wszystkim, wysoka koncentracja działalności 
usługowej w Warszawie generuje zapotrzebowanie na 
wykształconych pracowników po studiach wyższych. 
W mniejszych ośrodkach miejskich nie ma aż takiej 
podaży miejsc pracy, zatem studenci preferują uczel‑
nie warszawskie, dzięki czemu już na studiach mogą 
zdobywać staże i doświadczenie zawodowe. Ponadto 
rozwój uczelni zlokalizowanych w  Warszawie także 
przyczynia się do rozwoju usług towarzyszących (np. 
obiekty noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe, 

transport publiczny), co stanowi istotny generator 
rozwoju miasta. Zanik funkcji akademickich w mniej‑
szych ośrodkach przełoży się nie tylko na osłabienie 
prestiżu i  wolniejszy rozwój zasobów kapitału ludz‑
kiego, ale także spowodować może likwidację niektó‑
rych firm, dla których jednym z  podstawowych od‑
biorców byli studenci. 

Spostrzeżenia te w  pełni potwierdzają wyniki 
uzyskane w  projekcie, dotyczącym modelowania 
zmian społeczno‑gospodarczych na Mazowszu (wy‑
kres  32). W  związku ze spadkiem liczby osób w  ko‑
horcie wiekowej 19–24 lata, prognozowany jest spa‑
dek ogólnej liczby studentów na Mazowszu z 307 tys. 
(w  2011  roku) do 265  tys. (w  2025  roku). W  znacz‑
nym stopniu na wielkość tego spadku będzie wpły‑
wał spadek liczby studentów w  szkołach wyższych 
zlokalizowanych w  ośrodkach subregionalnych (Ra‑
dom, Płock, Siedlce, Ostrołęka i Ciechanów). Ogółem, 
w  trzech podregionach pozawarszawskich progno‑
zuje się spadek liczby studentów z 42 tys. aktualnie 
do zaledwie 13 tys. w 2025 roku. Z kolei w szkołach 
wyższych zlokalizowanych w Warszawie (i jej najbliż‑
szym otoczeniu – podregiony warszawski wschod‑
ni i  zachodni) spadek liczby studentów, w  okresie  
2011–2025, nie powinien przekroczyć 5%. Oznacza 
to, że proces zmniejszania liczby studiujących w dal‑
szym ciągu będzie dotykał przede wszystkim ośrod‑
ków akademickich o mniejszej renomie, oferujących 
mniejszy zakres możliwości edukacyjnych oraz 
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Źródło: Opracowanie własne.
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mniejsze szanse na znalezienie pracy po studiach 
oraz w ich trakcie. W sytuacji ograniczonego popytu 
ze strony osób chcących podejmować naukę w szko‑
łach wyższych, w  dalszym ciągu popularne będą 
uczelnie zlokalizowane w stolicy. Szeroka oferta edu‑
kacyjna (i pozaedukacyjna) Warszawy sprawi, iż nie 
powinna zmaleć liczba osób aplikujących o przyjęcie 
na studia w tym mieście. Uczelnie warszawskie przej‑
mą nie tylko kandydatów, którzy potencjalnie (w wa‑
runkach większej konkurencji o miejsce na studiach) 
musieliby wybrać szkoły zlokalizowane w  miastach 
subregionalnych Mazowsza, ale także osoby z woje‑
wództw sąsiednich. 

Z  perspektywy rynku pracy istotne są kierunki 
kształcenia w szkołach wyższych. Należy jednak pod‑
kreślić, że niemożliwym jest całkowite „urynkowie‑
nie” struktury kształcenia. O ile funkcjonujące szko‑
ły niepubliczne są w stanie dostosowywać się całością 
oferty kształcenia do popularnych trendów na ryn‑
ku pracy, o tyle na uczelniach publicznych spoczywa 
obowiązek kształcenia we wszystkich dyscyplinach 
wiedzy – również generujących absolwentów w „pro‑
blemowych”, z perspektywy rynku pracy, kierunkach 
kształcenia. Ciągłość rozwoju społecznego i cywiliza‑
cyjnego wymaga prowadzenia badań i kształcenia we 
wszystkich dziedzinach.

Uwzględniając przedstawione struktury (uwzglę‑
dnio no te kierunki, które przekroczyły w skali regio‑
nu 2% absolwentów dla danego roku), należy brać pod 
uwagę, że na kształtowanie struktur regionalnych 
największy wpływ ma struktura miasta stołecznego, 
jako dysponującego największym potencjałem uczel‑
ni. Znajduje to potwierdzenie w przypadku porówna‑
nia struktury Mazowsza i Warszawy – są one do siebie 
bardzo zbliżone (wykres 33, 34). W obydwu latach wy‑
raźnie dominują w  strukturze absolwenci ekonomii 
i administracji (28% dla Mazowsza w 2010 roku), kie‑
runków społecznych (18%) i  pedagogicznych (15%). 
Niskimi, względem potrzeb współczesnej gospodarki, 
udziałami odznaczają się kierunki ścisłe: inżynie‑
ryjno‑techniczne (4%), informatyka (2,5%). W  roku 
2005 zauważalne jest, iż w  przypadku podregionów 
posiadających niewielką liczbę szkół wyższych (i nie‑
wielką liczbę studentów), struktura kończonych kie‑
runków jest mało zróżnicowana. Dominowały wów‑
czas najbardziej popularne w skali regionu kierunki. 
Najbardziej zróżnicowane profile kształcenia wystę‑
powały w Warszawie. Zwraca uwagę, iż podobnie jak 
w  przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjal‑
nych, podregion radomski odznaczał się większym 

niż w pozostałych przypadkach udziałem absolwen‑
tów kierunków inżynieryjno‑technicznych, co jest 
związane z  liczbą uczniów kończącą technika, licea 
profilowane (tradycje – zapotrzebowanie podregionu) 
oraz profilem największej radomskiej uczelni, czyli 
Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

W roku 2010, w stosunku do 2005, doszło do kil‑
ku istotnych zmian. Z kierunków, które przekroczyły 
2% udziału zniknęła ochrona środowiska, a pojawiły 
się kierunki medyczne. Doszło do wyraźnych zmian 
w strukturze w podregionach odznaczających się naj‑
mniejszą liczbą studentów i absolwentów. Na nieko‑
rzyść uległ zmianie udział absolwentów kierunków 
inżynieryjno‑technicznych w Warszawie, jednak wy‑
raźnie wzrósł w podregionie radomskim.

Uwzględniając przedstawione struktury kształ‑
cenia na poziomie wyższym, należy zwrócić uwagę 
na wyraźną dominację kierunków z  szeroko rozu‑
mianych nauk społecznych (ekonomia, pedagogika, 
prawo etc.). Niewielkimi udziałami w  strukturze 
absolwentów odznaczają się absolwenci kierunków 
technicznych. Jest to oczywistym dezawantażem 
z  perspektywy pożądanych kierunków w  kontekście 
rozwoju gospodarki. Przyjmując, że współcześnie to, 
w dużej mierze, zawody techniczne (informatycy, pro‑
gramiści, projektanci serwisów, obsługa systemów 
teleinformatycznych) posiadają największy potencjał, 
mogący przynieść konwersję wiedzy na rozwój eko‑
nomiczny, nadmierny udział absolwentów z  zakresu 
nauk społecznych uznać należy za istotny problem. 

5.3. Struktura bezrobocia

W  przypadku struktury osób bezrobotnych, z  per‑
spektywy edukacji, najważniejszymi zagadnieniami 
są udziały osób bezrobotnych z poszczególnymi po‑
ziomami wykształcenia oraz liczba absolwentów, nie‑
mogących po ukończeniu edukacji znaleźć pracy. 

Zróżnicowanie udziału liczby osób bezrobotnych 
z  wykształceniem wyższym w  ogóle bezrobotnych, 
jest dobrą ilustracją problemu „rozmijania się” sys‑
temu edukacji i wymagań rynku pracy. Dynamiczny 
wzrost liczby osób, które ukończyły studia wyższe 
w  ostatnich kilkunastu latach, doprowadził do de‑
waluacji wykształcenia wyższego na rynku pracy. 
W  skali regionu, w  stosunku do  roku 2000, liczba 
bezrobotnych z  wykształceniem wyższym zwięk‑
szyła się 3,5 krotnie, z ponad 8 tys. do ponad 28 tys. 
w  2010  roku. Paradoksalnie, najgorsza sytuacja 
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Wykres 33. Udział absolwentów według kierunków studiów w roku 2005
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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występuje w  Warszawie, jej otoczeniu i  powiatach 
grodzkich (mapa  23). Przyjmując dla wszystkich lat 
przedziały klas z  2010  roku, wyraźnie zauważalne 
jest powiększanie się obszaru wysokich udziałów 
bezrobotnych z  wykształceniem wyższym wokół 
Warszawy. W  2010  roku obszar, gdzie ponad 10% 
bezrobotnych posiadało wykształcenie wyższe, obej‑
mował niemal całe środkowe Mazowsze. Dla całe‑
go regionu udział bezrobotnych z  wykształceniem 
wyższym wynosił w 2000 roku tylko 3%, natomiast 
w  2010  roku – już 12%. Należy mieć na względzie, 
iż w dalszym ciągu osoby posiadające wykształcenie 
wyższe maja największe szanse na znalezienie pracy 
– stopa bezrobocia wśród tej grupy jest najmniejsza, 
ale aktualnie sytuacja pełnej podaży miejsc pracy dla 
wszystkich osób posiadających dyplom uczelni wyż‑
szej już nie występuje. Wynika to z bardzo wysokiej 
liczby (zarówno w  kategoriach bezwzględnych, jak 
i względnych, obrazujących udział w strukturze) osób 
kończących studia wyższe na Mazowszu. 

Ilustracją postępującego pogarszania się pozy‑
cji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy jest 
liczba bezrobotnych z  wykształceniem wyższym na 
100 osób bezrobotnych z  wykształceniem średnim. 
Od roku 2000 notuje się stały wzrost tej wartości – 
z 10 do 35 w 2010 roku.

Bezrobotni z  wykształceniem średnim to oko‑
ło 79  tys. osób w  2010  roku, co stanowi 1/3 ogółu 

bezrobotnych. Podobnie, jak w  przypadku najwyż‑
szego poziomu wykształcenia, w okresie 10 lat nastą‑
pił wzrost tego udziału, lecz tym razem proporcjo‑
nalnie mniejszy, bo o  6%. Największymi udziałami 
w  roku 2010 odznaczały się powiaty północno‑za‑
chodniego Mazowsza oraz Warszawa (powyżej 35%). 
W  kontekście spadku bezwzględnej liczby bezro‑
botnych na Mazowszu (z  290  tys. w  2000  roku do 
240 tys. w roku 2010), zauważalny jest spadek liczby 
bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawo‑
dowym – ze 125  tys. do 63  tys. oraz z  najniższym 
poziomem wykształcenia – z 96 tys. do 67 tys. War‑
to jednak zaznaczyć, że dla obydwu poziomów wy‑
kształcenia sytuacja była lepsza w roku 2008, kiedy 
to liczba bezrobotnych z tymi poziomami wykształ‑
cenia była niższa niż w roku 2010 (co w sposób bez‑
pośredni powiązane jest ze spowolnieniem rozwoju 
gospodarki światowej). Uwzględniając strukturę 
wykształcenia bezrobotnych dla regionu: dla zasad‑
niczego zawodowego zanotowano obniżenie o  11% 
(z 37% do 26%), dla najniższego poziomu wykształ‑
cenia – z 33% do 28%. 

Zaprezentowana na poniższej rycinie struktura 
bezrobotnych z uwzględnieniem poziomu wykształ‑
cenia odnosi się tylko do trzech poziomów wykształ‑
cenia, potraktowanych sumarycznie jako 100% (wy‑
kres  35). Wyraźnie zaznacza się zmiana struktury 
bezrobotnych, nawiązująca do przedstawionych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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wcześniej procesów. Warto podkreślić, że zmniej‑
szenie się udziału bezrobotnych z  najniższymi 
poziomami wykształcenia to również efekt prze‑
chodzenia ich na emerytury, renty. Niski poziom 
wykształcenia posiadają zazwyczaj osoby starsze, 
stąd też zmniejszanie się udziałów jest po części pro‑
cesem naturalnym. 

Odmiennie od zaprezentowanych powyżej zróż‑
nicowań kształtuje się struktura bezrobotnych absol‑
wentów, przy czym należy podkreślić, że kategoria ta 
obejmuje zarówno absolwentów szkół ponadgimna‑
zjalnych, jak i wyższych. 

Rok 2010 odznaczał się zmniejszeniem udziału 
bezrobotnych absolwentów względem 2000  roku, 
przy zwiększeniu względem 2005. Ogólnie dla re‑
gionu: w  2000  roku było 5,7% bezrobotnych absol‑
wentów, w 2005 – 4,6%, w 2010 – 5,3%. Można więc 
stwierdzić, że zmiany te nie są bardzo duże, tym nie‑
mniej są dobrym odzwierciedleniem sytuacji ekono‑
micznej państwa i regionu.

W okresie 10 lat miały miejsce duże zmiany zróż‑
nicowań przestrzennych zjawiska (przy uwzględnie‑
niu przedziałów klasowych z roku 2010) (mapa 24). 
W  roku 2000 cała środkowa część Mazowsza (poza 
Warszawą) charakteryzowała się wysokim udzia‑
łem bezrobotnych absolwentów. Najlepsza sytuacja 
pod tym względem panowała w Warszawie – udziały 
bezrobotnych absolwentów na poziomie 4,8% oraz 
w subregionie radomskim – 5%. Można zatem wska‑
zać dwa odmienne obszary o  podobnej, korzystnej 
sytuacji dla absolwentów: jeden wynikający z  pro‑
cesów metropolitalnych i  zapotrzebowania na wy‑
soko wykwalifikowanych pracowników, związanych 
głównie z  usługami o  charakterze ponadpodstawo‑
wym; drugi – z zapotrzebowania na kadrę w przemy‑
śle i usługach z nim powiązanych. Rok 2005 to polep‑
szenie sytuacji absolwentów na rynku pracy niemal 
na obszarze całego województwa. Tylko powiaty 
podregionu ostrołęcko‑siedleckiego oraz częściowo 
radomskiego notują nie najlepszą pozycję – od 6 do 
10% bezrobotnych absolwentów. W  2010  roku na 
znacznej części Mazowsza doszło do pogorszenia sy‑
tuacji na rynku pracy. Powiaty, gdzie sytuacja na tle 
regionu była pozytywna, to Warszawa wraz z otocze‑
niem oraz miasta na prawach powiatu. Najgorsza sy‑
tuacja wystąpiła w powiatach sokołowskim i siedlec‑
kim, gdzie udział bezrobotnych absolwentów sięgnął 
ponad 11%.

W  nawiązaniu do profilu absolwenta warto od‑
nieść się do danych o  liczbie bezrobotnych, według 

zawodów i  specjalności. Bazując na danych groma‑
dzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 
i publikowanych jako „Ranking zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych w województwie mazowieckim”, można 
określić, jakie grupy zawodowe są z jednej strony naj‑
bardziej zagrożone bezrobociem, z drugiej zaś strony 
– są poszukiwane przez pracodawców. Należy podkre‑
ślić, że w ostatnich latach dominującymi kategoriami 
zawodów i specjalności, są: osoby bez zawodu (ponad 
45  tys. w  roku 2010), sprzedawcy (16,5 tys.), ślusa‑
rze, technicy prac biurowych, robotnicy budowlani, 
robotnicy gospodarczy, technicy ekonomiści (ponad 
4 tys.). W tym przypadku zauważalnym jest, że naj‑
większą grupę bezrobotnych stanowią osoby o  ni‑
skich kwalifikacjach – bez zawodu bądź w zawodach 
związanych z  pracami fizycznymi, prostymi biuro‑
wymi. Są to zazwyczaj absolwenci szkół zawodowych 
bądź techników. Jest to niewątpliwie dziedzictwem 
systemu kształcenia sprzed kilkudziesięciu, kilku‑
nastu lat. Wówczas system kształcenia ukierunko‑
wany był na „dostarczanie” pracowników przemy‑
słowi ciężkiemu, podstawowym usługom. W okresie 
transformacji systemowej osoby te, w związku z  ich 
niską efektywnością i malejącym zapotrzebowaniem 
na pracę przez nich wykonywaną, w naturalny spo‑
sób zasiliły szeregi bezrobotnych. Poziom uzyskanej 
wiedzy nie pozwolił na przekwalifikowanie się dużej 
części z tych grup zawodowych. 

Przedstawione powyżej wartości nie do końca 
informują o  obecnych tendencjach zmian na ryn‑
ku pracy ze względu na wyuczony zawód. Mogą być 
one obciążone napływem do grupy bezrobotnych 
tych osób, które straciły pracę (nie podjęły pracy) 
wiele lat wstecz. Stąd też należy przyjrzeć się, jak 
w  danym  roku zwiększały się poszczególne grupy 
bezrobotnych – zwłaszcza w  kontekście profilu ab‑
solwenta. Według danych Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w  Warszawie, w  drugiej połowie  roku 2010 
w województwie mazowieckim napływ nowych bez‑
robotnych korespondował z  ogólną strukturą osób 
bezrobotnych (tabela 7). Dominowały więc osoby 
posiadające zawody wymagające niskich kwalifika‑
cji, często związane z  pracą fizyczną. Poza zawo‑
dami ściśle dotyczącymi budownictwa czy przemy‑
słu, pojawia się duża liczba zawodów związanych 
z  usługami – w  tym sprzedawcy, ekonomiści, pe‑
dagodzy. Warto podkreślić, że na rynku pracy wy‑
kształcenie zasadnicze zawodowe czy średnie tech‑
niczne nie stanowi atutu. Duża liczba bezrobotnych 
techników (nawet w  tak pożądanych zawodach jak 
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informatycy) świadczy o  niskim zapotrzebowaniu 
na oferowane przez nich usługi. Wydaje się to być 
potwierdzeniem faktycznego statusu dyplomu ucze‑
ni wyższej, jako niezbędnego atrybutu w ubieganiu 
się o pracę. Uwzględniając strukturę kształcenia na 
poziomie wyższym, zauważalne jest występowanie 
tych zawodów, które wiążą się z  największą liczbą 
studentów. Co prawda w  zaprezentowanym zesta‑
wieniu znajduje się tylko zawód pedagog, tym nie‑
mniej, również takie zawody jak politolog, socjolog 
wyraźnie zaznaczają się liczbą bezrobotnych (w tym 
również stosunkowo wysoką liczbą bezrobotnych 
absolwentów).

Poza samą liczbą bezrobotnych w poszczególnych 
zawodach o zależności struktury zawodowej (będącej 
pochodną działania systemu kształcenia) od edukacji 

świadczyć może określenie zawodów nadwyżkowych 
i deficytowych11.

Z  grupy zawodów i  specjalizacji, zaliczanych do 
nadwyżkowych na Mazowszu w  końcu  roku 2010, 
należy wymienić kilka grup techników: technik rol‑
nik, technik hotelarstwa, technik ogrodnik, technik 
żywienia, technik organizacji usług gastronomicz‑
nych, technik architektury krajobrazu. Najwięk‑
sza nadwyżka tych zawodów jest niepokojąca. Są to 
w  przeważającej mierze te zawody, które dają moż‑
liwości zatrudnienia w  dynamicznie rozwijających 

11 Za zawód nadwyżkowy uznano ten, na który występuje 
na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób 
poszukujących pracy w  tym zawodzie; za deficytowy ten, na 
który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż 
liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

Tabela 7.  Napływ osób bezrobotnych – 25 zawodów z największą liczbą nowych osób bezrobotnych  
w II kwartale 2010 roku na Mazowszu

Nazwa zawodu Bezrobotni W tym absolwenci

bez zawodu 39322 7002

sprzedawca 10200 631

technik ekonomista 3164 435

ślusarz 2768 51

robotnik gospodarczy 2689 42

technik prac biurowych 2657 134

technik mechanik 2655 357

robotnik budowlany 2489 20

ekonomista 2236 403

robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 2119 28

magazynier 1847 36

murarz 1821 65

kucharz 1725 77

sprzątaczka biurowa 1678 12

krawiec 1648 40

mechanik pojazdów samochodowych 1607 495

fryzjer 1549 421

kucharz małej gastronomii 1361 438

mechanik samochodów osobowych 1339 45

technik handlowiec 1282 165

szwaczka 1236 17

technik żywienia i gospodarstwa domowego 1136 246

kierowca samochodu ciężarowego 1133 11

robotnik placowy 1114 14

pedagog 1059 356

Źródło: WUP w Warszawie.
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Opinie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o zależności pomiędzy profilem kształcenia 
a lokalnym i regionalnym rynkiem pracy

Istnieje silne dążenie władz powiatowych i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do oferowania profili kształcenia 
zbieżnych z lokalnymi rynkami pracy. Przedstawiciele ci skupiają się zazwyczaj w Powiatowych Radach Zatrudnienia, 
prowadząc własne badania potrzeb rynku pracy, analizując oferty pracy oraz rozmawiając i konsultując się 
z przedsiębiorcami. Jednakże wielu dyrektorów szkół technicznych podkreśla, iż kierunki, które potencjalnie 
powinny dawać absolwentom pracę, nie cieszą się wysokim zainteresowaniem (przykładowo – technik technologii 
żywności w mieście z dużą liczbą zakładów przemysłu spożywczego). Uczniowie wolą wybierać szkoły o profilu 
ogólnokształcącym, których naturalną kontynuacją są szkoły wyższe. Stąd też szkoły techniczne są zmuszone 
nieustannie zmieniać swoją ofertę kształcenia – przykładowo: zamiast specjalizacji technik mechanizacji rolnictwa 
utworzona została w jednej ze szkół specjalizacja technik architektury krajobrazu. Aktualnie w większości szkół 
technicznych otwierane są kierunki związane z turystyką – np. technik hotelarstwa, kucharz małej gastronomii. Tempo 
zmian gospodarczych jest na tyle duże, że wymusza duże zmiany w ofercie kształcenia na poziomie technicznym. 
W opinii niektórych dyrektorów, najlepiej byłoby zmieniać kierunki kształcenia na poziomie technicznym co 4–5 lat, 
aby uniknąć nadprodukcji fachowców z jednej branży, jednakże byłoby to bardzo trudne logistycznie i finansowo 
do przeprowadzenia. 

Licea ogólnokształcące, z kolei, starają się dopasować profil swoich klas do kierunków akademickich, preferowanych 
przez uczniów – stąd też powstają klasy dziennikarskie, uniwersyteckie, przyrodnicze, pedagogiczno‑psychologiczne, 
biznesowe, menadżerskie, politechniczne i inne. Jednakże licea mają mniejsze możliwości dostosowywania swoich 
programów do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W opinii dyrektorów szkół technicznych, ważne jest podjęcie działań mających na celu uświadomienie młodzieży, 
że szkoły zawodowe nie wykluczają możliwości dalszej nauki, natomiast pozwalają na szybkie wchodzenie na 
rynek pracy. Ponadto nie wszyscy uczniowie udający się do liceów mają predyspozycje do dalszego kształcenia 
się na studiach wyższych, w związku z czym dla tej młodzieży lepszym rozwiązaniem byłoby skończenie nauki na 
poziomie średnim i posiadanie wyuczonego zawodu. W związku z tym postuluje się wzmocnienie roli doradztwa 
zawodowego już na poziomie gimnazjum i uświadomienie uczniom oraz ich rodzicom, że decyzja o wyborze szkoły 
na poziomie ponadgimnazjalnym jest bardzo istotna (przykładowo uświadomienie rodzicom uczniów wybierających 
liceum ogólnokształcące kosztów związanych z edukacją ich dzieci na poziomie wyższym). Rola takiego doradztwa 
będzie jeszcze większa, gdy w wyniku reformy młodsi uczniowie będą musieli podejmować decyzję co do swojej 
dalszej ścieżki edukacyjnej. Ponadto rolą takiego doradztwa powinno być uświadomienie młodzieży, że w swoje 
wynagrodzenie trzeba „zainwestować” czas – obecnie uczniowie zaraz po szkole zawodowej lub średniej chcieliby 
otrzymywać wynagrodzenie jak wysokiej klasy specjaliści.

Szkoły zawodowe bardzo często współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami przy organizacji praktyk uczniowskich. 
Niektóre szkoły mają podpisane bardzo korzystne dla uczniów umowy z większymi zakładami, w których zdolniejsi 
uczniowie często znajdują później zatrudnienie. Z kolei w części szkół uczniowie sami muszą szukać firm, gdzie 
mogliby odbyć praktyki. W przypadku kierunków związanych z turystyką, praktyki bardzo często odbywają 
się w ośrodkach wypoczynkowych, położonych w różnych częściach Polski. Szkoły organizują również praktyki 
zawodowe we własnych zakładach produkcyjnych oraz Centrach Kształcenia Praktycznego. Jednakże bardzo 
często lokalni przedsiębiorcy poszukują osób do prostych prac fizycznych, do których mogą przeszkolić pracowników 
w bardzo krótkim czasie i nie potrzebują osób wykształconych nawet na poziomie średnim technicznym. 

W opinii dyrektorów szkół z powiatów podwarszawskich, kształcenie odbywa się głównie na potrzeby rynku 
pracy w Warszawie. Możliwości zatrudnienia są relatywnie niewielkie w powiatach, zatem mieszkańcy licznie 
dojeżdżają do pracy w Warszawie, co powoduje, iż szkoły techniczne i zawodowe kształcą przede wszystkim 
w specjalnościach, które znajdują duży popyt na stołecznym rynku pracy, np. powszechnie otwierane są kierunki 
hotelarsko‑gastronomiczne. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów w szkołach ponadgimnazjalnych.
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się usługach. Przyczyną tak złej sytuacji może być 
„nadprodukcja” specjalistów w tych zawodach – nie‑
dokładne oszacowanie chłonności rynku pracy. Sytu‑
acja taka może być również w dużej mierze związana 
z kryzysem gospodarczym – przedstawione grupy za‑
wodów związane są z działalnością ściśle uzależnio‑
ną od koniunktury na rynkach. Kryzys wpłynął na 
osłabienie kondycji działalności turystycznej, gastro‑
nomicznej (mniejsza skłonność i możliwość wydawa‑
nia pieniędzy przez konsumentów). Wpływ uwarun‑
kowań zewnętrznych jest o  tyle prawdopodobny, że 
w roku 2005 praktycznie żaden z wymienionych za‑
wodów nie był uznany za nadwyżkowy (dominowały 
zawody powiązane z  rolnictwem i  obsługą różnego 
rodzaju maszyn). Kolejnymi grupami zawodowymi, 
określonymi jako nadwyżkowe w roku 2010, byli: filo‑
lodzy obcojęzyczni, filolodzy polscy, kulturoznawcy, 
socjologowie. Wyraźnie jest więc zauważalne uzależ‑
nienie nadwyżki zawodów od struktury kształcenia 
– w tym przypadku na szczeblu wyższym. 

Do zawodów deficytowych zaliczono w 2010 roku 
m.in. robotników pomocniczych przy uprawie roślin 
i  zwierząt, demonstratorów wyrobów, urzędników 
podatkowych, doradców do spraw pożyczek, instruk‑
torów sportów niepełnosprawnych, ekspozytorów 
towarów, tartaczników, monterów ociepleń budyn‑
ków, promotorów marki. Można więc stwierdzić, że 
jest to grupa niejednorodna. Z  jednej strony – są to 
zawody wykonywane przez osoby niekoniecznie le‑
gitymujące się wysokim poziomem wykształcenia. 
Prawdopodobnie głównie aspekt finansowy i  specy‑
fika pracy (trudne warunki, m.in. praca fizyczna czy 
praca w nocy) powoduje brak osób chętnych do wyko‑
nywania danego rodzaju pracy. Z drugiej strony – są 
to zawody wymagające specyficznych umiejętności 
i  wykształcenia, związane z  nowymi uwarunkowa‑
niami funkcjonowania społeczeństwa, zmianami 
sposobu funkcjonowania na arenie ekonomicznej.

Przytoczone powyżej wnioski, odnośnie domi‑
nujących zawodów i specjalizacji osób bezrobotnych, 
pozwalają na określenie negatywnego zjawiska z per‑
spektywy funkcjonowania rynku pracy. Bardzo nie‑
korzystnym jest fakt, że większość z  tych zawodów 
związanych jest z wykształceniem średnim (technicy) 
i wyższym. Co niepokojące, za zawody nadwyżkowe 
uznano głównie te, które w dalszym ciągu dominują 
w strukturze kształcenia! Dobitnie świadczy to o nie‑
dopasowaniu systemu edukacji (w  zakresie naucza‑
nych zawodów czy kierunków studiów) do wymagań 
rynku pracy. Dodatkowo należy zauważyć pojawienie 

się „nowych”, w  polskich uwarunkowaniach, zawo‑
dów, zaliczanych do deficytowych. Wydaje się, że 
jednym z możliwych rozwiązań takiego stanu rzeczy 
jest oparcie się, w większym stopniu, w kreowaniu po‑
lityki oświatowej na prognozach przyszłych trendów 
w  zakresie przemian ekonomicznych i  społecznych. 
Nie jest to jednak sytuacja do końca możliwa do osią‑
gnięcia. Przykład dużej nadwyżki zawodów, związa‑
nych z usługami turystycznymi i gastronomicznymi, 
świadczy o tym, że sytuacja społeczno‑ekonomiczna 
(często niemożliwa do przewidzenia w perspektywie 
kilku lat) jest istotną determinantą możliwości wy‑
korzystania wiedzy i umiejętności. Mamy więc w tym 
przypadku możliwość stwierdzenia silnej współza‑
leżności procesów rozwojowych i edukacji.

5.4.  Aktywizacja zawodowa  
i kształcenie ustawiczne

W  skali kraju Mazowsze jest liderem pod względem 
udziału osób uczących się i dokształcających w grupie 
wiekowej 25–64 lata (7,3%). Jest to, co prawda, wynik 
niższy od średniej dla Unii Europejskiej (9,3%), jed‑
nak stanowi o zdecydowanej przewadze nad pozosta‑
łymi polskimi województwami (wykres 36). 

Uwzględniając zagadnienia rynków pracy i pozio‑
mu wykształcenia, należy dokonać analizy działań 
znajdujących się poza realizowanym przez system 
szkolnictwa podstawowego, ponadgimnazjalnego 
i wyższego. Działania związane z edukacją pozaszkol‑
ną osób dorosłych, nakierowane na poprawę sytuacji 
na rynku pracy osób nieaktywnych, to aktywizacja 
zawodowa. Polega ona głównie na zachęceniu wymie‑
nionej grupy osób do aktywnego udziału w życiu eko‑
nomicznym, poprzez szkolenia, kursy, pożyczki etc. 
Drugą formą jest kształcenie ustawiczne. Mogą nim 
być objęte osoby aktywne na rynku pracy, a  chcące 
jedynie zwiększyć swoje umiejętności, kwalifikacje. 
O  ile najczęściej za aktywizację odpowiadać będzie 
Urząd Pracy, samorząd lokalny, sektor pozarządowy, 
o  tyle w  przypadku kształcenia ustawicznego pod‑
miotami odpowiedzialnymi mogą być (i bardzo czę‑
sto są) przedsiębiorstwa prywatne, czerpiące z  pro‑
wadzonej działalności zysk. 

Istotną kwestią, z  perspektywy aktywności 
w  zdobywaniu wiedzy, jest zależność pomiędzy po‑
ziomem wykształcenia a  uczestniczeniem w  dzia‑
łaniach stymulujących do aktywności czy wyposa‑
żających w  nowe umiejętności. Jak kształtuje się to 
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zjawisko, można prześledzić na przykładzie udziału 
bezrobotnych z  poszczególnymi poziomami wy‑
kształcenia, korzystających z poradnictwa indywidu‑
alnego, oferowanego przez Urzędy Pracy (wykres 37). 
Najsilniejsza współzależność występuje dla bezro‑
botnych z  wykształceniem wyższym (współczynnik 
korelacji liniowej Pearsona r=0,78). W  przedstawio‑
nej zależności podkreślono miejsce kilku powiatów, 
które zarówno in plus (Siedlce, grodziski), jak in minus 
(Radom, pruszkowski), odznaczają się na tle zależno‑
ści regionalnych. Dla wykształcenia średniego współ‑
zależność jest słaba (r=0,32). Ponownie niekorzystnie 
wypada powiat pruszkowski. Silna zależność wystę‑
puje dla wykształcenia zasadniczego (r=0,73), słaba 
dla najniższego poziomu wykształcenia (r=0,33). 
W  przypadku tego ostatniego zwraca uwagę kilka 
powiatów posiadających nieproporcjonalnie wysoki 
udział bezrobotnych, korzystających z  poradnictwa, 
względem ich udziału w  ogólnej strukturze bezro‑
bocia – np. ponad 70% korzystających z poradnictwa 
w  powiecie pruszkowskim to osoby najsłabiej wy‑
kształcone. 

Odnosząc się do wyników badań ankietowych, ja‑
kie były przeprowadzone w gminach regionu, należy, 

przede wszystkim, zwrócić uwagę na fakt, iż w zdecy‑
dowanej większości gmin na Mazowszu prowadzone 
są kursy i  szkolenia dla osób pragnących zwiększyć 
zasoby wiedzy (wykres 38). 

W  przypadku uwzględnienia podziału gmin 
na klasy funkcjonalne, zwraca uwagę, że najwięk‑
szy udział gmin, gdzie prowadzane są szkolenia, 
to silne jednostki miejskie (rdzenie subregionalne) 
oraz strefa podmiejska Warszawy i  ośrodków sub‑
regionalnych. Najsłabiej wypadają gminy peryfe‑
ryjne – z  intensywnym rozwojem rolnictwa (75%), 
o  rozwoju ekstensywnym (70%) oraz gminy strefy 
przedmiejskiej (65%). O ile stosunkowo słaba sytu‑
acja w dwóch pierwszych typach gmin nie jest nie‑
spodzianką, uwzględniając ich specyfikę, o tyle naj‑
słabsze wyniki dla strefy przedmiejskiej Warszawy 
są zaskakujące. 

Koncentrując się na tematyce prowadzonych 
szkoleń, można zwrócić uwagę na dominację szero‑
ko pojętych kursów komputerowych (31%). Świadczy 
to o  dostrzeganiu istotności technologii informa‑
cyjno‑komunikacyjnych w  funkcjonowaniu w  spo‑
łeczeństwie i na arenie ekonomicznej. W przypadku 
tego profilu prowadzonych kursów zauważalnym 
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Wykres 36. Udział osób uczących się i dokształcających pośród ludności  
w wieku 25–64 lata w 2009 roku

Źródło: EUROSTAT.



Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza

98 TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA nr 11

jest, iż największy ich udział występuje w  gminach 
predestynowanych do wysokiego poziomu rozwoju 
(rdzenie miast subregionalnych, strefa podmiejska 
Warszawy) (wykres  39). Najmniej kursów i  szkoleń 
tego typu pojawia się na obszarach wiejskich – za‑
równo tych z  funkcjami pozarolniczymi, jak i  rolni‑
czymi. Drugie pod względem popularności są kursy 
i  szkolenia o  profilu rolniczym. Ich wysoki udział 
ogólny wynika z  dużej liczby gmin wiejskich i  de 

facto w  nich osiąga największe udziały. W  gminach 
z intensywnym rozwojem rolnictwa to aż 37% ogółu 
kursów, w gminach ekstensywnego rozwoju oraz roz‑
woju funkcji pozarolniczych – to ponad 20%. Brak lub 
niski udział tego typu kursów w gminach miejskich 
i ich bezpośrednim otoczeniu wynika z funkcji obsza‑
ru. Taki profil szkoleń i kursów jest w tych gminach 
niepotrzebny. Zauważalne jest więc, w tym przypad‑
ku, tematyczne związanie profilu kursu ze specyfiką 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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obszaru. Trzecie pod względem popularności w skali 
województwa są kursy językowe (17%). W tym przy‑
padku najwięcej ich występuje w  rdzeniach miast 
subregionalnych (44%) i gminach ze stolicami powia‑
tów (33%). Ostatnią z liczących się kategorii są kursy 
zawodowe – dotyczące wszelkich działań zmierzają‑
cych do aktywizacji zawodowej oraz zdobycia nowych 
umiejętności, mogących być atutem na rynku pracy. 
Ich udział procentowy w  ogólnej strukturze to 10% 
i najczęściej wskazywane były w stolicach powiatów 
(18%) i gminach strefy podmiejskiej ośrodków subre‑
gionalnych (17%). Pozostałe kategorie odznaczają się 
niewielkim udziałem w skali województwa, np. hob‑
by i rękodzieło 2,7%; kursy prawa jazdy 2,1%. 

Tematyka prowadzonych szkoleń ukazuje, jakie 
są współczesne wymagania względem uczestników 
rynku pracy: znajomość technologii informacyj‑
no‑komunikacyjnych i  języka obcego. Zauważalne 
jest również dostosowanie tematyki szkoleń do ogól‑
nych cech obszaru (kursy i szkolenia rolne) oraz chęć 
realnego wpływu na rynek pracy (kursy zawodowe). 
W tym przypadku można twierdzić, że misja kształ‑
cenia ustawicznego jest realizowana w sposób właści‑
wy, gdyż szkolenia odnoszą się do tych cech (umiejęt‑
ności osób), które są fundamentalne, lecz w związku 
z  rożnymi uwarunkowaniami (m.in. okres ukończe‑
nia edukacji, wymagania na stanowisku pracy) nie 
mogły być zdobyte przez wszystkich. 

Według przedstawicieli gmin najczęściej organi‑
zatorem kursów i szkoleń dla osób pragnących zdobyć 
wiedzę jest samorząd gminny (wykres 40). W skali re‑
gionu – w 41% gmin to właśnie władze samorządowe, 
bądź podmioty im podlegające, prowadzą kształcenie 
ustawiczne. Kolejnymi, znaczącymi organizatora‑
mi są Powiatowe Urzędy Pracy (21%). Najniższe jest 
zaangażowanie przedsiębiorstw. W  kategorii „inne 
podmioty” wymieniono głównie Ośrodki Doradz‑
twa Rolniczego, jako szczególnie aktywne, oczywi‑
ście w  szkoleniach skierowanych dla mieszkańców 
obszarów wiejskich (głównie rolników). Do „innych 
podmiotów” respondenci często zaliczali również 
Ośrodki Pomocy Społecznej. W przypadku agregacji 
wyników do układu typów gmin zwraca uwagę, iż sa‑
morząd gminny szczególnie aktywny jest na obsza‑
rach o intensywnym rozwoju funkcji pozarolniczych, 
najmniej aktywny – na obszarach z  intensywnym 
rozwojem funkcji rolniczych. Na tych ostatnich ob‑
szarach szczególnie aktywne są Powiatowe Urzędy 
Pracy, natomiast w miastach powiatowych – różnego 
rodzaju stowarzyszenia i organizacje społeczne.

Przy analizie wyników ankiet pod kątem tego, kto 
jest odbiorcą prowadzonych kursów i szkoleń, zwraca 
uwagę dominacja kategorii osób bezrobotnych (wy‑
kres  41). Można więc stwierdzić, że to właśnie pro‑
blem bezrobocia jest najistotniejszym na większości 
obszarów Mazowsza. Jest to również problem, któ‑
ry rozwiązany może być (przynajmniej częściowo) 
dzięki kształceniu ustawicznemu. W  skali regionu 
w  32% gmin odbiorcami kształcenia ustawicznego 
są bezrobotni. Pozostałe kategorie osób cieszą się 
porównywalną do siebie atencją organizatorów kur‑
sów i szkoleń. Warto zwrócić uwagę, że respondenci 
często podawali, że odbiorcami kursów i  szkoleń są 
rolnicy oraz nauczyciele (ujęci w  kategorii „inni”). 
Świadczy to o roli tych grup społecznych dla życia lo‑
kalnych społeczności. Dodatkowo pojawiały się kursy 
i szkolenia dla grup zagrożonych wykluczeniem spo‑
łecznym: niepełnosprawnych oraz seniorów. Z  per‑
spektywy typów funkcjonalnych należy podkreślić 
stosunkowo niewielkie zróżnicowanie struktur grup 
docelowych szkoleń i kursów. Jedyną odbiegająca wy‑
raźniej od innych grupą gmin są rdzenie zespołów 
miejskich miast subregionalnych (należy jednak pod‑
kreślić niewielką liczbę gmin konstytuujących tę ka‑
tegorię). W nich to największym udziałem odznacza 
się grupa osób bezrobotnych. Ustabilizowana, nieza‑
leżnie od typu funkcjonalnego, struktura odbiorców 
kursów i szkoleń świadczy o względnej uniwersalno‑
ści problemów występujących na Mazowszu. 

Analizując potencjał i  sytuację Mazowsza w  za‑
kresie kształcenia ustawicznego, należy prześledzić, 
jak prezentuje się infrastruktura szkoleniowa: gdzie 
konkretnie zlokalizowane są firmy prowadzące dzia‑
łalność szkoleniową (mapa  25). Z  racji funkcji oraz 
potencjału demograficznego zaznacza się dominacja 
Warszawy. Z blisko 1500 firm szkoleniowych na Ma‑
zowszu w stolicy funkcjonuje prawie 800, co stanowi 
55% ogółu instytucji. Kolejne 15% to 5 gmin okre‑
ślanych jako rdzenie zespołów miejskich miast sub‑
regionalnych. Dominuje Radom z  83 instytucjami; 
pozostałe gminy w tej kategorii posiadają minimum 
30, zarejestrowanych w systemie Syriusz, instytucji. 
Gminy strefy podmiejskiej Warszawy to 10% – wy‑
raźnie jest to również widoczne na mapie. Najmniej 
instytucji szkoleniowych występuje na obszarze 
gmin strefy podmiejskiej ośrodków subregionalnych 
– w 20 gminach zlokalizowanych było tylko 8 insty‑
tucji. Równie słabo prezentują się gminy peryferyjne 
(kategorie O – R – E). W każdej z tych grup liczba in‑
stytucji szkoleniowych nie przekracza 20. 
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Wykres 40. Organizatorzy prowadzonych kursów i szkoleń w gminach Mazowsza
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wykres 41. Odbiorcy prowadzonych kursów i szkoleń w gminach Mazowsza
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.



Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza

102 TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA nr 11

Mapa 25. Rozmieszczenie instytucji szkoleniowych na Mazowszu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych Syriusz.
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Korzystając z innej bazy danych o kursach, które 
odbywają się na Mazowszu – internetowego serwisu 
Inwestycja w  Kadry, również zauważamy dużą kon‑
centrację szkoleń w  stolicy. Jest ona zdecydowane 
większa niż w przypadku liczby instytucji. Wynika to 
z  faktu prężniejszego działania firm szkoleniowych 
w stolicy – większa liczba kursów, możliwość zaofero‑
wania szerokiego wachlarza tematyki (duży popyt na 
różne kierunki dokształcania). Najpopularniejszymi 
typami kursów są informatyczne (30%), a następnie 
umiejętności osobiste (8%), finanse (8%), zarządzanie 
zasobami ludzkimi (7%).

Opisana sytuacja, z  perspektywy struktury dla 
regionu i  zróżnicowań przestrzennych, skłania do 
stwierdzenia, że czynnikiem wpływającym na rozwój 
infrastruktury kształcenia ustawicznego jest popyt: 
większa liczba ludności ogółem i większa gęstość za‑
ludnienia. Również lepsze są uwarunkowania funk‑
cjonowania analizowanych firm – lokalowe, sprzę‑
towe oraz kadrowe. Duże miasta, ich bezpośrednie 
zaplecze, umożliwiają zdobycie klientów oraz kadry, 
która będzie w  stanie prowadzić kursy, szkolenia. 
Obszary o braku możliwości korzystania ze szkoleń 
stawiane są w niekorzystnej sytuacji. Z jednej strony 

są to w większości obszary o niskich zasobach ludz‑
kich (w  ujęciu jakościowym), z  drugiej strony – wy‑
stępuje brak instytucji mogących zaoferować pod‑
niesienie kwalifikacji. Zatem i  w  tym przypadku 
możemy wysnuć wniosek o  postępującej polaryzacji 
uwarunkowań związanych z  edukacją osób doro‑
słych. Mieszkańcy Warszawy i jej strefy podmiejskiej 
oraz kilku dużych miast Mazowsza posiadają najlep‑
sze wykształcenie i  to właśnie tam zlokalizowana 
jest większość instytucji szkoleniowych. Mieszkańcy 
tych terenów mają więc największe możliwości pod‑
noszenia swoich kwalifikacji i  zwiększania swojego 
potencjału na rynku pracy. Z drugiej strony, oprócz 
wspomnianych powyżej uwarunkowań związanych 
z powstawaniem takich placówek na obszarze central‑
nym województwa (jak uwarunkowania infrastruk‑
turalne, podaż kadry szkoleniowej i popyt ze strony 
mieszkańców i  przedsiębiorstw), należy podkreślić, 
iż rozwój Warszawy generuje zapotrzebowanie na 
dobrze wykształconych pracowników, potrafiących 
przystosowywać się do zmieniających się uwarunko‑
wań. Zatem to ogólna sytuacja gospodarcza Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy jest stymulatorem po‑
wstawania nowych instytucji szkoleniowych. 
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Kapitał intelektualny początkowo rozpatrywany był 
jako przypisany do firm (przedsiębiorstw), stąd też 
wypracowana metodologia jego pomiaru, a  w  kon‑
sekwencji badań, była ściśle związana ze specyfiką 
funkcjonowania przedsiębiorstw i  organizacji (por. 
Adamska 2010). Pojawiająca się tendencja do prze‑
strzennego ukazania zjawiska (głównie w  kontek‑
ście gospodarki opartej na wiedzy), spowodowała 
zainteresowanie się możliwościami pomiaru i analiz 
kapitału intelektualnego w odniesieniu do jednostek 
terytorialnych (Herman 2008). Propozycje miar, 
które można stosować w  analizach przestrzennych 
kapitału intelektualnego, podają Rószkiewicz, Wę‑
ziak i Wodecki (2007) oraz Raport o kapitale… (2008). 
W tym ostatnim kapitał intelektualny zdefiniowany 
jest jako „ogół niematerialnych aktywów ludzi, przed‑
siębiorstw, społeczności, regionów, instytucji i procesów, 
które odpowiednio wykorzystane mogą być źródłem obec‑
nego i przyszłego dobrostanu kraju” (Raport o kapitale… 
2008, s. 12). W związku z powszechnie uznaną kon‑
ceptualizacją tej formy kapitału i podziałem na czte‑
ry jego rodzaje: kapitał ludzki, strukturalny, społecz‑
ny, relacyjny, istotnym jest możliwość jego pomiaru. 
W  Raporcie o  kapitale... (2008) jego pomiarowi przy‑
pisano 117 różnych wskaźników, które zaliczono do 
5 grup wiekowych (dziecko, uczeń, student, dorosły, 
senior). W tym zestawie znajdują się miary odnoszące 
się m.in. do: poziomu wykształcenia, jakości kształ‑
cenia, efektywności naukowej, używania Internetu, 
zdrowia, aktywności społecznej. Głównymi źródła‑
mi danych są te, pochodzące z oficjalnych statystyk 
(głównie GUS). Wspomniani Rószkiewicz, Węziak 
i  Wodecki (2007), stosując równie bogaty zestaw 
wskaźników, opierali się zarówno na danych oficjal‑
nych, jak i na badaniach ankietowych. Umożliwiło to 
określenie sposobów spędzania czasu wolnego, ak‑
tywności społecznej i kulturalno‑naukowej, zasobów 
wiedzy i  umiejętności, postaw życiowych, częstości 
kontaktów gospodarczych, poziomu wykształcenia, 
źródła pozyskiwania wiedzy.

Wnioski z przedstawionych opracowań, odnośnie 
kapitału intelektualnego, wskazują na kilka podsta‑
wowych problemów, związanych z  metodologią ba‑
dań tego zjawiska. Po pierwsze, pomimo stosunko‑
wo wysokiego ugruntowania tego pojęcia w naukach 

ekonomicznych, brak jest konkretyzacji definicji, 
co nabiera istotnego znaczenia w  świetle uznania 
za komponenty kapitału intelektualnego – kapitału 
ludzkiego czy społecznego, budzących częste kontro‑
wersje terminologiczne. Specyfika zjawiska kapita‑
łu intelektualnego wpływa na określone implikacje 
względem pomiaru. Jego niematerialność, jakościowy 
charakter prowadzi do braku powszechnie uznanych, 
porównywalnych miar. Stosowanie dużego zestawu 
wskaźników (jakościowych) wymaga rzetelnego prze‑
prowadzenia badań ankietowych (w  przypadku po‑
równań przestrzennych – konieczność ankietowania 
dużej liczby respondentów) oraz opanowania i stoso‑
wania metod redukcji przestrzeni cech, np. analizy 
czynnikowej. W związku z powyższym proponuje się 
w niniejszym opracowaniu, w celu określenia kapitału 
intelektualnego jednostek terytorialnych, uwzględ‑
nić zasoby kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, 
mających siedzibę w danej jednostce. 

Analiza kapitału intelektualnego musi być opar‑
ta na miarach pośrednich. Niestety praktycznie nie‑
możliwym jest (jak wspomniano wcześniej) prze‑
prowadzenie badań jakościowych na dostatecznie 
dużej próbie przedsiębiorstw, by można było wyciągać 
wnioski odnośnie przestrzennych zróżnicowań zja‑
wiska. W związku z tym, poza standardowymi mia‑
rami odnoszącymi się do struktury przedsiębiorstw, 
zastosowano miary określające jakość prowadzonej 
działalności. Przede wszystkim uwzględniono roz‑
mieszczenie oraz udział w  ogóle przedsiębiorstw 
posiadających następujące certyfikaty: Solidna Fir‑
ma, Przedsiębiorstwo Fair Play, Diamenty Forbesa. 
Umożliwia to w sposób pośredni określenie istotnych 
aspektów funkcjonowania firm – jakości prowadzo‑
nej działalności, postrzegania firm na rynku, zdol‑
ności do tworzenia jakości wykraczającej poza jakość 
produktu, ale również – jakość wizerunku (istotny 
składnik kapitału intelektualnego firmy). 

6.1. Struktura firm

Za jedne z  głównych czynników, wpływających na 
podniesienie zasobów wiedzy w  przedsiębiorstwach 
(nowe rozwiązania, nowe sposoby organizacji, nowy 
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Mapa 26. Udział przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w ogóle przedsiębiorstw na Mazowszu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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Mapa 27. Liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na 1000 mieszkańców na Mazowszu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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sprzęt, nowe kontakty, wymiana doświadczeń i wie‑
dzy), należy uznać obecność przedsiębiorstw z kapi‑
tałem zagranicznym. Ich wysoki udział w strukturze 
ogólnej oraz liczba w  przeliczeniu na mieszkańców, 
pośrednio świadczyć będzie o  wyższym kapitale in‑
telektualnym. 

Zauważalnym jest stały wzrost udziału firm z ka‑
pitałem zagranicznym w skali regionu. W przeciągu 
15 lat udział zwiększył się z  2,5% (1995) do 3,7% 
(2010). Z  perspektywy zróżnicowania przestrzen‑
nego wyraźnie zaznacza się dominacja Warszawy 
wraz z otaczającymi gminami (mapa 26). Jest to je‑
dyny zwarty przestrzennie obszar, odznaczający się 
wysokimi udziałami przedsiębiorstw z  kapitałem 
zagranicznym w ogólnej strukturze. Obszar ten jest 
w  miarę stabilny przestrzennie – nie jest zauważal‑
ne znaczne powiększenie lub zmniejszenie jego roz‑
miaru. W  okresie 15 lat obszar ten był zawsze wy‑
różniającym się na tle pozostałych gmin Mazowsza 
– zauważalne są wzrosty udziału firm z  udziałem 
kapitału zagranicznego. Warto nadmienić, iż w dużej 
liczbie gmin nie pojawiła się żadna firma z  kapita‑
łem zagranicznym. Również, co charakterystyczne, 
bardzo duży przyrost liczby gmin z minimum jedną 
firmą o  kapitale zagranicznym miał miejsce pomię‑
dzy  rokiem 1995 a  2000. W  Warszawie zanotowa‑
no w  1995  roku udział analizowanych podmiotów 
na poziomie 4,4%, natomiast w  roku 2010 – 6,0%. 
Spektakularne przyrosty nie miały jednak miejsca 
w Warszawie, ale w gminach jej strefy podmiejskiej: 
w  Raszynie (z  2,7% do 10,9%) i  Lesznowoli (z  2,9% 
do 28,9%). Tak duże nagromadzenie (udział) firm, 
mogących odgrywać istotne znaczenie w  tworzeniu 
kapitału intelektualnego, jest niewątpliwie sytuacją 
niekorzystną z  perspektywy rozwoju policentrycz‑
nego regionu. Warto przypomnieć, że obydwie z wy‑
mienionych gmin odznaczają się najwyższym na 
Mazowszu poziomem przedsiębiorczości. Również 
w  tym miejscu należy podkreślić znaczenie czynni‑
ka korzystnego położenia. Żadna z  dotychczas ana‑
lizowanych cech, odnośnie edukacji, rynku pracy, 
nie stanowiła o tak dużej przewadze Warszawy z  jej 
najbliższym otoczeniem nad pozostałymi obszarami 
regionu. Warto wspomnieć, że w  Radomiu i  Płocku 
udział firm z  kapitałem zagranicznym nie przekra‑
czał 1% w 2010 roku.

W  przypadku liczby firm z  kapitałem zagranicz‑
nym, w  odniesieniu do mieszkańców danego obsza‑
ru, wzorzec przestrzenny jest oczywiście niemal 
taki sam, jak przedstawiony powyżej (mapa  27). 

Odmienna struktura przestrzenna na niektórych 
obszarach jest pochodną ogólnego wzrostu przedsię‑
biorczości, nie tylko tej związanej z napływem kapi‑
tału zagranicznego. W tym przypadku widać jednak, 
że obszar o wysokich wartościach cechy wokół stolicy 
regionu jest zdecydowanie większy i w okresie 15 lat 
uległ on znacznemu powiększeniu. W miarę upływu 
czasu wysokie wartości analizowanej cechy zaczęły 
pojawiać się w  kolejnych strefach‑pasach gmin ota‑
czających Warszawę. Obszary o podwyższonych war‑
tościach wskaźnika zaczęły tworzyć się również w są‑
siedztwie rdzeni ośrodków subregionalnych.

Przeprowadzona analiza lokalizacji firm z  kapi‑
tałem zagranicznym i  zdiagnozowana koncentracja 
tych podmiotów w  Warszawie i  jej strefie podmiej‑
skiej koresponduje ściśle z analizowanymi do tej pory 
uwarunkowaniami i efektami procesu edukacyjnego 
na Mazowszu. 

Uwzględnienie podziału na typy funkcjonalne 
gmin potwierdza wcześniej opisane prawidłowości, 
czyli wyraźną dominację rdzenia stolicy wojewódz‑
twa (wykres 42). W 1995 roku liczba przedsiębiorstw 
z  udziałem kapitału zagranicznego, w  przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców, wynosiła 4,5, a w 2010 roku 
– już 12. Różnica pomiędzy Warszawą a  najsłabiej 
prezentującymi się gminami z grupy E (ekstensywny 
rozwój) była w roku 1995 niemal 100‑krotna, w 2010 
– prawie 75‑krotna. Warto zwrócić uwagę, że liczbę 
przedsiębiorstw (względną) z  kapitałem zagranicz‑
nym, którą odznaczała się Warszawa w  1995  roku, 
dopiero w 2010 roku osiągnęły gminy strefy podmiej‑
skiej Warszawy. Kolejnym istotnym spostrzeżeniem 
jest większe znaczenie bliskości Warszawy niż pozy‑
cji w  hierarchii osadniczej. Świadczy o  tym większa 
liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym dla 
gmin strefy przedmiejskiej Warszawy niż dla rdze‑
ni miast subregionalnych. Tak duża koncentracja 
analizowanych podmiotów jest niekorzystna z  per‑
spektywy rozwoju zasobów kapitału intelektualnego 
i  ludzkiego poza obszarem rdzeniowym Mazowsza. 
Problem ten nabiera dodatkowego wymiaru w powią‑
zaniu z  silną koncentracją udziału osób o  wyższym 
wykształceniu. Po pierwsze, koncentracja analizowa‑
nych przedsiębiorstw wpływa na koncentrację szko‑
leń i kursów, czyli możliwości zdobywania wiedzy. To 
właśnie tego typu podmioty są ważnymi odbiorcami 
działalności firm szkoleniowych – równie silnie skon‑
centrowanych w Warszawie i najbliższej okolicy. Dru‑
gą istotną kwestią jest przyciąganie z  innych części 
Mazowsza absolwentów oraz osób będących na rynku 
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pracy dłużej – „drenaż mózgów”, którego czynnikiem 
sprawczym są wszelkie atuty posiadane przez firmy 
operujące w metropolii. 

Prognozowany jest dalszy wzrost liczby przedsię‑
biorstw z  udziałem kapitału zagranicznego na Ma‑
zowszu do 2025  roku. Województwo mazowieckie 
pozostanie najbardziej atrakcyjnym regionem dla in‑
westorów zagranicznych w Polsce. Na obszarze Ma‑
zowsza takim miejscem będzie oczywiście Warszawa 
(wykres  43). Szereg korzyści aglomeracyjnych spra‑
wi, iż w  Warszawie w  dalszym ciągu będą lokalizo‑
wały swoje siedziby (i filie) przedsiębiorstwa z udzia‑
łem kapitału zagranicznego. Obszarem, na którym 
odnotowana będzie jeszcze większa dynamika przy‑
rostu liczby przedsiębiorstw z  udziałem kapitału 
zagranicznego, będzie strefa podmiejska Warszawy 
(przede wszystkim typ funkcjonalny PSI, ale także 
w  mniejszym zakresie gminy z  typu PSE). W  miarę 
upływu czasu wysokie wartości analizowanej cechy 
będą pojawiać się w kolejnych strefach‑pasach gmin 
otaczających Warszawę. Proces przestrzennej kon‑
centracji firm z  udziałem kapitału zagranicznego 
w aglomeracji warszawskiej, z jednej strony, stanowi 
ostatnie ogniwo logicznego związku przyczynowo 
skutkowego: możliwości zdobycia wiedzy → zaso‑
by kapitału ludzkiego → możliwości wykorzystania 
posiadanej wiedzy na rynku pracy, a z drugiej strony 

– występuje sprzężenie zwrotne. Przedsiębiorstwa 
z  udziałem kapitału zagranicznego, dzięki swoje‑
mu know‑how (kapitałowi intelektualnemu firm), 
przyczyniają się do powiększania zasobów wiedzy 
i  poziomu kapitału ludzkiego w  miejscach swojej 
lokalizacji. W  pozostałych gminach (z  typów funk‑
cjonalnych MG, MP, PG, O, R, E) prognozuje się kil‑
kunastoprocentowe wzrosty liczby firm z  udziałem 
kapitału zagranicznego, chociaż w ujęciu bezwzględ‑
nym będą to niewielkie wartości. W  ujęciu relacyj‑
nym nastąpi nawet spadek ich znaczenia w  ogólnej 
liczbie podmiotów na Mazowszu – z 4% aktualnie do 
3% w 2025 roku. 

Występujące zróżnicowania przestrzenne, w  za‑
kresie liczby i  udziałów podmiotów z  kapitałem 
zagranicznym, pozwalają na jednoznaczne stwier‑
dzenie, iż w  tym aspekcie funkcjonowania firm re‑
gionu pozycja stolicy wraz z  otoczeniem jest, na tle 
pozostałych obszarów, dominująca. Zasadnym jest 
pytanie: na ile taka sytuacja jest niekorzystna? Z per‑
spektywy policentryczności rozwoju jest to zjawisko 
negatywne – nadmierna koncentracja potencjalnie 
najlepszych (w kategoriach kapitału intelektualnego) 
firm prowadzi do możliwości dalszego pogłębienia się 
dysproporcji rozwojowych. Z drugiej strony, koncen‑
tracja (z  zauważalną tendencją do „ekspansji” prze‑
strzennej) firm z  udziałem kapitału zagranicznego 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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może przynieść pozytywne efekty kumulacyjne: po‑
wiązanie z koncentracją szkolnictwa. Uwzględniając, 
że z perspektywy rozwoju ekonomicznego firmy z ka‑
pitałem zagranicznym stanowią możliwość wzboga‑
cenia lokalnego, regionalnego środowiska nowymi 
rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi, na‑
leży raczej dążyć do efektywnego wykorzystania tego 
potencjału. Jest to możliwe prawdopodobnie tylko 
w aglomeracji warszawskiej.

6.2. Najlepsze firmy Mazowsza

Jakkolwiek dyskusyjnym pojęciem może być „najlep‑
sza” firma, z perspektywy możliwości oceny kapitału 
intelektualnego jest to istotne zagadnienie. Najlepsze 
firmy, niezależnie przez jaki pryzmat postrzegane, to 
równocześnie firmy z wysokim kapitałem intelektu‑
alnym. Współcześnie bycie dobrą czy też najlepszą 
firmą wymaga posiadania zasobów ludzkich i organi‑
zacyjnych; wymaga stałego ich rozwoju; wymaga two‑
rzenia warunków ich wykorzystania. W  niniejszym 
opracowaniu za substytut miary, mogącej określić 
kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, posłużyły 
trzy certyfikaty, przyznawane przez różnego rodza‑
ju instytucje firmom uznanym za najlepsze według 
określonego kryterium. Uwzględniono następujące 
certyfikaty, wyróżnienia:

1. Certyfikat Solidna Firma (lata 2002–2010). Kry‑
teriami przyznania są głównie aspekty związane 
z terminowością zobowiązań, jednakże oceniane 
jest również przeprowadzenie obowiązkowych 
szkoleń, posiadanie certyfikatu ISO lub równo‑
rzędnego;

2. Ranking Diamenty Forbesa (lata 2009–2011). 
Kryterium ustalenia pozycji w  rankingu jest 
tzw. metoda szwajcarska, uwzględniająca nie 
tylko zyski, ale również potencjał pracowników 
i know‑how;

3. Program Przedsiębiorstwo Fair Play (lata 1998–
2010). Kryterium przyznania certyfikatu, jak 
i  konkretnych nagród, jest pozycja w  rankin‑
gu, stworzonym na podstawie ankiety. Ankieta 
obejmuje m.in. pytania odnośnie rekomendacji 
partnerów biznesowych, relacji z  konkurencją, 
kontaktów z  klientami, preferencji i  działanań 
względem pracowników. 
W  przypadku certyfikatu Solidna Firma zwraca 

uwagę silna koncentracja firm posiadających ten cer‑
tyfikat w Warszawie (w sumie 342 z 507 na Mazow‑
szu) oraz najbliższym otoczeniu (jednak bez gmin 
sąsiadujących ze stolicą od wschodu) (mapa 28). Za‑
znacza się nie tylko dominacja Warszawy nad regio‑
nem, ale również dominacja gmin strefy podmiejskiej 
nad innymi obszarami. I tak, przykładowo: drugą po‑
zycję w regionie posiada Piaseczno (24), wyprzedzając 
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Źródło: Opracowanie własne.
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Płock (15); kolejny ośrodek subregionalny – Ostrołę‑
ka – zajmuje w regionie 14 pozycję z 5 certyfikatami. 
Jeszcze słabiej wypada Radom – 17 pozycja, 4 certy‑
fikaty. Jest on wyprzedzony m.in. przez Nieporęt (9), 
Pruszków (7), Legionowo (5). 

Ranking Diamenty Forbesa to jeszcze większa 
przewaga Warszawy nad pozostałymi gminami – 
1035 względem drugiego w  zestawieniu Legionowa 
z 37 certyfikatami. Lepiej w tym przypadku notowa‑
ne są ośrodki subregionalne: Płock na 3 pozycji z 29 
certyfikatami; Radom na 4 pozycji – 27 certyfikatów. 
Zróżnicowanie przestrzenne analizowanego zagad‑
nienia jest o tyle interesujące, że poza silnie „rozwi‑
niętą” strefą podmiejską Warszawy, zaznaczają się 
strefy podmiejskie ośrodków subregionalnych (Ra‑
dom, Płock). 

Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play wykazuje, 
z  perspektywy przestrzennej, podobne zróżnicowa‑
nia jak certyfikat Solidna Firma. Oczywista domina‑
cja Warszawy (305 certyfikatów z 501 na Mazowszu), 
jest uzupełniona bardzo dobrym „rozwojem” strefy 
podmiejskiej, jednak bez gmin wschodnich. Podob‑
nie gminy strefy podmiejskiej osiągają generalnie 
lepsze rezultaty niż ośrodki subregionalne. Drugą 
gminą w  zestawieniu jest Lesznowola (22), trzecią 

Radom (15). Pośród następnych 10 gmin – aż 7 należy 
do strefy podmiejskiej Warszawy. 

W  przypadku uwzględnienia struktury przyzna‑
nych certyfikatów i wyróżnień w typach funkcjonal‑
nych bez dyskusji pozostaje dominująca rola Warsza‑
wy w odniesieniu do wszystkich trzech certyfikatów: 
udział od 61 do 70% (wykres 44). Gminy strefy pod‑
miejskiej Warszawy są drugą kategorią w strukturze 
– od 13 do 22%. Rdzenie miast subregionalnych oraz 
gminy strefy przedmiejskiej Warszawy są, w zależno‑
ści od certyfikatu, trzecią kategorią z udziałami rzę‑
du 4–7%, poza Przedsiębiorstwem Fair Play dla gmin 
strefy przedmiejskiej Warszawy (z  2% udziałem). 
Gminy należące do pozostałych kategorii mają mar‑
ginalne znaczenie. Wyróżnia się tylko, relatywnie 
wysoki, udział gmin strefy podmiejskiej ośrodków 
subregionalnych w przypadku certyfikatu dla Przed‑
siębiorstwa Fair Play (3,5%). 

Można się zastanowić, czy przewaga Warszawy 
wynika z rzeczywistej koncentracji kapitału intelek‑
tualnego, czy jest tylko pochodną liczby firm. Okazu‑
je się, że dla Warszawy koncentracja ogółu mazowiec‑
kich przedsiębiorstw to około 50% (w  2010  roku). 
Występuje zatem znacznie większa koncentracja 
firm najlepszych, niż wynikałoby to z  liczby ogółu 
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Wykres 44. Udział przedsiębiorstw posiadających przyznane certyfikaty dla firm, świadczące o ich jakości, 
w typach funkcjonalnych gmin na Mazowszu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie serwisów WWW instytucji przyznających certyfikaty.
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przedsiębiorstw. Koncentracja najlepszych firm jest 
jednak mniejsza niż w  przypadku firm z  udziałem 
kapitału zagranicznego (80%). Co interesujące, rów‑
nież koncentracja wpływów gmin z podatku PIT jest 
mniejsza w  Warszawie (62%) niż kapitału intelek‑
tualnego, określanego jako suma wszystkich firm 
posiadających przyznane certyfikaty i  nagrody (wy‑
kres 45). 

Kapitał intelektualny jest cechą wyraźnie dzie‑
lącą Mazowsze na obszary o różnych możliwościach 

rozwojowych. Warto jednak podkreślić, że rola edu‑
kacji jest w  tym przypadku znikoma. Nie można 
stwierdzić, aby poziom wykształcenia mieszkańców 
był główną cechą wpływającą na wysokie zasoby 
kapitału intelektualnego. Współkoncentracja zaso‑
bów kapitału ludzkiego i  kapitału intelektualnego 
jest zjawiskiem naturalnym, powiązanym, w przy‑
padku Mazowsza, w  dużej mierze z  korzyściami 
położenia oraz ogólną sytuacją społeczno‑ekono‑
miczną. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS i serwisów WWW.
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Wyznaczenie obszarów problemów w  edukacji jest 
kwestią niełatwą. Należałoby rozpatrzyć, po pierw‑
sze, skalę określenia problematyki – inne będą pro‑
blemy z  perspektywy regionu (ogólne, natury kom‑
pleksowej, nie zawsze spotykane we wszystkich 
miejscowościach, dotyczące rozwiązań systemo‑
wych), a  inne z  perspektywy gmin (bardziej prak‑
tyczne, związane ze społeczeństwem lokalnym – jego 
cechami oraz stosowanymi rozwiązanymi logistycz‑
nymi i instytucjonalnymi). Drugim istotnym proble‑
mem jest podejście do analizy problemu (opis stanu, 
poszukiwanie związków i  prawidłowości) i  kryteria 
wyznaczenia obszarów (w oparciu o  jakie miary, ich 
liczba, ujęcie agregatowe).

Odnośnie pierwszego problemu założono, że ob‑
szary problemowe w  edukacji Mazowsza zostaną 
wyznaczone w  oparciu o  gminy – umożliwi to kon‑
sekwentne odniesienie się do typów funkcjonalnych 
gmin. W  przypadku drugiego problemu – postano‑
wiono uwzględnić szeroki kontekst funkcjonowania 
edukacji, a mianowicie odnieść się do współzależno‑
ści pomiędzy dwoma wymiarami opisującymi sukces 
edukacyjny. W  podejściu tym bazowano na wskaź‑
nikach wykorzystanych w  opracowaniu i  będących 
najlepszym przybliżeniem danego zagadnienia. Po‑
stanowiono określić, jak kształtują się przestrzenne 
relacje pomiędzy: miarą opisującą wczesny kapitał 
ludzki – wstępną wiedzę i  umiejętności (wyniki eg‑
zaminu gimnazjalnego) oraz miarą opisującą aktual‑
ne zasoby kapitału ludzkiego (udział ludności z  wy‑
kształceniem wyższym). Stworzono więc typologię 
gmin, która umożliwiła określenie obszarów proble‑
mowych z  perspektywy występowania określonych 
relacji pomiędzy różnymi wymiarami zagadnienia 
edukacji – potencjalnym i aktualnym zasobem kapi‑
tału ludzkiego w regionie12. 

Poszczególne typy gmin wyznaczono w  oparciu 
o  wartości średnie dla zmiennych poddanych anali‑
zie. Wartości powyżej średniej uznano za „dodatnie”, 

12 Autorzy już we wcześniejszej swojej publikacji z powodzeniem 
testowali możliwości zastosowania takiej typologii dla wszyst‑
kich gmin w Polsce (Janc, Czapiewski, Bajerski 2012). 

poniżej – za „ujemne”. W ten sposób w obrębie typo‑
logii powstały cztery typy. Obszary, co do których 
można stwierdzić, iż nie są problemowymi (w sumie 
22% gmin) obejmują głównie miasto stołeczne wraz 
z  większością gmin z  dwóch pierwszych pierścieni 
z nim sąsiadujących (mapa 29). Wyróżniają się jesz‑
cze ośrodki subregionalne oraz miasta powiatowe. 
Potwierdzają ten stan rzeczy wyniki dla typologii 
funkcjonalnej. Do tego typu należy : 73% gmin ze 
stolicami powiatów; 89% gmin ze strefy podmiejskiej 
Warszawy oraz 52% ze strefy przedmiejskiej (wy‑
kres 46). 

Pozostałe typy należy uznać za problemowe. Po 
pierwsze, najbardziej oczywistą sytuacją odznaczają 
się gminy, w których obydwa analizowane wskaźniki 
osiągają wartości poniżej średniej. Jest to najliczniej‑
szy typ, albowiem w jego skład wchodzi aż 44% mazo‑
wieckich gmin. Można stwierdzić, że z perspektywy 
zarówno efektów kształcenia, jak i zasobów kapitału 
ludzkiego, obszary te są słabo rozwinięte. Sytuacja 
taka jest o  tyle niepokojąca, że, jak wykazały wcze‑
śniejsze analizy, istnieje wyraźny związek pomię‑
dzy poziomem wykształcenia rodziców a  wynikami 
edukacyjnymi i  w  konsekwencji – szansą na dalszy 
sukces na drodze edukacji. Dotyczy to niemal cało‑
ści północnej części regionu oraz większości gmin 
subregionu radomskiego. W ujęciu typów funkcjonal‑
nych okazuje się, że należy do tego typu 66% gmin 
o ekstensywnym rozwoju, 62% gmin o intensywnym 
rozwoju rolnictwa. Co zaskakujące, aż 60% gmin 
przynależących do strefy podmiejskiej ośrodków sub‑
regionalnych znajduję się również w tym typie. Są to 
głównie gminy z otoczenia Radomia i Płocka. Świad‑
czy to o  stosunkowo małym wpływie na otoczenie 
ośrodków o  charakterze subregionalnym w  anali‑
zowanej dziedzinie. Sytuacja ta przedstawia się po‑
dobnie w  przypadku większości miast powiatowych 
– kontrast pomiędzy korzystną sytuacją w  mieście 
powiatowym i niekorzystną w jego otoczeniu. 

Dwa z typów, odznaczających się różnymi relacja‑
mi względem średnich wartości miar ujętych w ana‑
lizie, delimitują dwa różne typy obszarów: 26% dla 

7.  Obszary problemowe edukacji  
na Mazowszu
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gmin z lepszymi wynikami edukacyjnymi niż pozio‑
mem wykształcenia oraz 8%, dla gmin znajdujących 
się w sytuacji odwrotnej. W pierwszym typie możemy 
stwierdzić, że są to obszary drenażu mózgów. Dobry 
potencjał uczniów zostaje przejęty przez inne obsza‑
ry. Obejmują one głównie peryferyjne obszary regio‑
nu, z widoczną koncentracją na wschód od Warszawy. 
Przynależą do nich głównie gminy o  intensywnym 
rozwoju funkcji pozarolniczych (48% gmin z tej grupy 
i 17% w analizowanym typie), gminy o intensywnym 
rozwoju rolnictwa (35% gmin tej grupy i 47% w ana‑
lizowanym typie) oraz gminy o  ekstensywnym roz‑
woju (odpowiednio 30% i 24%). Jest to typ obszarów 
problemowych, który zasługuje na szczególną uwagę 
decydentów. Należy bowiem dążyć do zatrzymania 
części młodzieży na tych obszarach – oczywiście nie 
należy ograniczać mobilności w kontekście edukacyj‑
nym (studia np. w Warszawie). Należałoby raczej za‑
stosować środki umożliwiające start na rynku pracy 
właśnie w  rodzinnej miejscowości. Jest to możliwe 
m.in. poprzez stworzenie funduszy dla osób powraca‑
jących po studiach (bądź kończących studia bez wy‑
prowadzenia się z rodzinnej miejscowości). Fundusze 
powinny być przeznaczone na uruchomienie działal‑
ności gospodarczej bądź dopłatę do wynagrodzenia 

(oczywiście w  okresie maksymalnie kilkuletnim) 
w instytucjach samorządowych lub innych.

Drugi z  typów „mieszanych” składa się głównie 
z gmin otaczających miasta (Warszawę, ośrodki sub‑
regionalne), chociaż nie tworzy on tak wyraźnych 
wzorców przestrzennych, jak poprzednio analizowa‑
ne. Gminy te cechuje na tyle atrakcyjne położenie, 
skutkujące wysoką podażą miejsc pracy, że koncen‑
trują się tam dobrze wykształceni mieszkańcy. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż ponad‑
przeciętne wyniki edukacyjne, w  relacji do pozio‑
mu wykształcenia mieszkańców, osiągają uczniowie 
z Warszawy oraz jej strefy pod‑ i przedmiejskiej oraz 
z peryferyjnie zlokalizowanych gmin we wschodniej 
części regionu. W pierwszym przypadku należy ocze‑
kiwać, iż tendencja ta przyczyni się do dalszego zwięk‑
szania przewagi Warszawy i okolic w zakresie posiada‑
nego kapitału ludzkiego Z kolei w drugim przypadku 
– należy się spodziewać, iż najaktywniejsza i najlepiej 
wykształcona młodzież, w momencie podjęcia nauki 
na studiach wyższych, wyemigruje z  tych obszarów, 
co konsekwentnie będzie przyczyniało się do powięk‑
szania dysproporcji w zakresie posiadanych zasobów 
endogenicznych w postaci kapitału ludzkiego pomię‑
dzy obszarami rdzeniowymi a peryferyjnymi. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS i CKE.
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Mapa 29. Typologia gmin Mazowsza –obszary problemowe  
(A – wyniki egzaminu gimnazjalnego; B – udział ludności z wykształceniem wyższym)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego i CKE.
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Podsumowując analizy zawarte w  niniejszym opra‑
cowaniu, można odnieść się do sformułowania tytu‑
łowego. Edukacja, a konkretnie jej „produkt finalny”, 
czyli poziom wykształcenia, jest bardzo ważnym 
czynnikiem wpływającym na poziom rozwoju spo‑
łeczno‑ekonomicznego. Praktycznie od najwcześniej‑
szych etapów kształcenia dokonywane wybory edu‑
kacyjne (bezpośrednio lub pośrednio przez rodziców) 
wpływają na osiągnięcie sukcesu w  zakresie zdoby‑
tego wykształcenia. Jak wynika z  przedstawionych 
analiz, wybory te są warunkowane nie tylko chęcią 
podjęcia konkretnej ścieżki edukacji, ale również 
miejscem zamieszkania. 

Mazowsze jest regionem silnie spolaryzowanym. 
Obszar dynamicznie rozwijający się, oferujący naj‑
więcej możliwości z  zakresu edukacji (w  kategoriach 
ilościowych i jakościowych), obejmuje Warszawę wraz 
z  sąsiednimi gminami. Nigdzie w  regionie (a  nawet 
w kraju) nie ma takich możliwości zdobycia, poszerze‑
nia i wykorzystania wiedzy i umiejętności. Zdecydowa‑
na część regionu to obszary odznaczające się słabymi 
warunkami dla rozwoju zasobów kapitału ludzkiego, 
intelektualnego. Wskutek „drenażu mózgów” są one 
pozbawiane istotnych zasobów, mogących stanowić 
o ich przyszłym rozwoju. Jest to istotnym problemem 
z  perspektywy funkcjonowania regionu jako spójnej 
całości. Potrzeba kreowania nowych funkcji dla więk‑
szości obszarów, będących w  stagnacji gospodarczej, 
nie jest możliwa bez poprawienia funkcjonowania ca‑
łego systemu „edukacja → zasoby wiedzy → konwer‑
sja wiedzy w zasoby ekonomiczne”. 

Wyzwanie to jest szczególnie istotne aktualnie, 
gdy mamy do czynienia z  postępującymi procesami 
polaryzacji na linii: „możliwości zdobycia wiedzy 
→ zasoby kapitału ludzkiego → możliwości wyko‑
rzystania posiadanej wiedzy na rynku pracy”. Po‑
laryzacja dokonuje się przede wszystkim pomiędzy 
Warszawą i  jej strefą podmiejską (wraz z  kilkoma 
ośrodkami miejskimi Mazowsza) a obszarami odda‑
lonymi od centrum regionu. W Warszawie i  jej oko‑
licach występuje, z  jednej strony, najlepsza dostęp‑
ność przestrzenna do instytucji edukacyjnych na 
różnych poziomach kształcenia, najwyższa jakość 
kształcenia wyrażająca się lepszymi wynikami edu‑
kacyjnymi, najszersza oferta instytucji kulturalnych, 

szkoleniowych i  edukacyjnych oraz największa kon‑
centracja mieszkańców posiadających wysokie kwali‑
fikacje zawodowe. Z drugiej strony – dysproporcje te 
w ostatnich latach ulegają jeszcze silniejszym zróżni‑
cowaniom – przykładowo na tym obszarze poprawia 
się dostępność i  oferta różnych instytucji edukacyj‑
nych, uczniowie uzyskują coraz lepsze wyniki egza‑
minacyjne, a kapitał ludzki mieszkańców jest wzmac‑
niany poprzez napływ osób ze średnim i  wyższym 
poziomem wykształcenia. Zaobserwowany proces 
polaryzacji większości analizowanych uwarunkowań 
i efektów edukacji powiązany jest ściśle z przemiana‑
mi społeczno‑gospodarczymi regionu, wyrażającymi 
się dynamicznym rozwojem Obszaru Metropolitalne‑
go Warszawy i znacznie wolniejszym rozwojem pozo‑
stałych terenów regionu. 

Zauważalne są zatem związki pomiędzy eduka‑
cją a  rozwojem. Z  jednej strony, wysokie zasoby ka‑
pitału ludzkiego wpływają pozytywnie na rozwój 
społeczno‑gospodarczy. W związku z tym występuje 
kumulacja osób najlepiej wykształconych na obsza‑
rach, które umożliwiają wykorzystanie posiadanych 
zasobów na rynku pracy. Z  drugiej strony – to roz‑
winięta gospodarka stymuluje popyt na rozwinięte 
usługi edukacyjne oraz wykazuje zapotrzebowanie 
na pracowników o określonym profilu wykształcenia. 
Taka wzajemna relacja przyczynia się do ciągłego po‑
szerzania oferty edukacyjnej oraz do ciągłego podno‑
szenia kwalifikacji przez mieszkańców na obszarach 
najlepiej rozwiniętych, ale jednocześnie umożliwia 
wykorzystanie posiadanych oraz nabytych umiejęt‑
ności wraz z wiedzą na rynku pracy. Zdiagnozowane 
procesy w zakresie edukacji i ich wpływ na rozwój spo‑
łeczno‑gospodarczy regionu świadczą o dualnym po‑
dziale Mazowsza na obszary: sukcesu edukacyjnego, 
które są jednocześnie obszarami największej dynami‑
ki rozwoju oraz na obszary problemowe edukacji, na 
których niskiemu potencjałowi instytucjonalnemu 
towarzyszą niskie zasoby kapitału ludzkiego, nieko‑
rzystne zjawiska odpływu najlepiej wykształconych 
i  najbardziej przedsiębiorczych mieszkańców oraz 
brak możliwości wykorzystania posiadanych zaso‑
bów wiedzy na lokalnych rynkach pracy.

Odnosząc się szczegółowo do zdiagnozowanych 
zjawisk i zależności w zakresie edukacji na Mazowszu, 
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można spodziewać się wystąpienia w  najbliższej 
przyszłości kilku istotnych procesów. Po pierwsze, 
należy oczekiwać pełnego upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej w Warszawie i jej strefach pod‑ i przed‑
miejskich oraz w ośrodkach subregionalnych i pozo‑
stałych gminach o intensywnych funkcjach rozwojo‑
wych. Podobne procesy miały miejsce w  państwach 
Europy Zachodniej. Ponadto należy podkreślić zwięk‑
szający się udział prywatnych placówek wychowania 
przedszkolnego, dzięki większej możliwości powsta‑
wania i funkcjonowania tego typu instytucji. Na ob‑
szarach peryferyjnych poziom uczestnictwa dzieci 
w wychowaniu przedszkolnym nie będzie pełny, ale 
za kilkanaście lat powinien osiągnąć obecny, prze‑
ciętny poziom dla regionu. W  zakresie szkolnictwa 
podstawowego należy oczekiwać postępującej likwi‑
dacji najmniejszych szkół, co spowoduje, iż większa 
liczba dzieci zostanie objęta dowożeniem. Szkolnic‑
two na poziomie ponadgimnazjalnym wykazuje dużą 
stabilność przestrzenną. Jest to związane ze struk‑
turą regionu – przypisaniem szkół ponadgimnazjal‑
nych głównie do ośrodków powiatowych. Nie należy 
oczekiwać istotnych zmian w tym zakresie. Zmianie 
będzie podlegał profil oferowanego kształcenia, ale 
liczba szkół nie powinna się istotnie zmieniać, poza 
likwidacją części niewielkich szkół, zlokalizowanych 
w  mniejszych miejscowościach. W  związku z  nieko‑
rzystnymi procesami demograficznymi (mniejszy 
udział roczników w grupie wieku 19–24), w najbliż‑
szych latach zamykane będą niektóre niepubliczne 
szkoły wyższe. Absolwenci szkół ponadgimnazjal‑
nych w pierwszej kolejności będą wybierali uczelnie 
publiczne lub te niepubliczne, które potrafiły w ciągu 
ostatnich 20 lat znacząco podnieść jakość kształcenia. 
Perspektywą dla niektórych szkół będzie otwieranie 
„niszowych” i specyficznych kierunków studiów, jak 
ma to obecnie miejsce w  ośrodkach akademickich 
w  podregionach warszawskim wschodnim i  zachod‑
nim. Nie przewiduje się wyraźnych zmian i pogorsze‑
nia dostępności społecznej do edukacji na poziomie 
wyższym. Brak jest, jak dotychczas, realnych planów 
wprowadzenia opłaty za studiowanie. Co istotne, na 
podstawie dynamicznego rozwoju szkolnictwa nie‑
publicznego (odpłatnego) nie należy spodziewać się, 
że opłaty za studia mogą stanowić poważny czynnik 
zmniejszający możliwość dostępu do edukacji na po‑
ziomie wyższym. 

Po drugie, w kolejnych latach w dalszym ciągu bę‑
dzie następowała stopniowa modernizacja placówek 
edukacyjnych – remonty pomieszczeń, rozbudowa 

infrastruktury towarzyszącej (przede wszystkim 
obiektów sportowych) oraz wyposażenie w  pomoce 
edukacyjne, w tym pełne upowszechnienie Internetu 
i wzrost wykorzystania technologii informacyjno‑ko‑
munikacyjnych w  procesie dydaktycznym. Również 
poziom kwalifikacji nauczycieli ulegnie wzmocnie‑
niu. Stopniowo wypełniona zostanie luka w  kadrze 
dydaktycznej do przedmiotów zawodowych. Jak 
wynika z analiz, odnośnie rynku pracy i profilu ab‑
solwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, re‑
alna poprawa uwarunkowań zewnętrznych podejmo‑
wania edukacji (w tym wzrost nakładów finansowych 
na oświatę) nie przełoży się na wyższy poziom wiedzy 
i umiejętności wśród uczniów. W efekcie, w struktu‑
rze osób bezrobotnych coraz większy udział będą sta‑
nowili absolwenci ze średnim i  wyższym poziomem 
wykształcenia. 

Po trzecie, w wyniku dwóch procesów: naturalne‑
go zmniejszania się populacji osób starszych (które 
legitymują się najniższym poziomem wykształcenia 
w strukturze ludności) oraz powszechnością kończe‑
nia edukacji na poziomie co najmniej ponadgimna‑
zjalnym, ogólny poziom wykształcenia mieszkańców 
w  regionie znacznie wzrośnie. W  wartościach bez‑
względnych poziom wykształcenia ulegnie poprawie 
na całym obszarze Mazowsza, jednakże ze względu 
na selektywny proces migracji osób najlepiej wy‑
kształconych do Warszawy i  jej strefy podmiejskiej, 
nastąpi względna polaryzacja sytuacji w tym zakresie 
pomiędzy różnymi obszarami regionu. 

Po czwarte, absolwenci szkół ponadgimnazjal‑
nych oraz wyższych posiadają w  większości kwali‑
fikacje niedopasowane do lokalnych rynków pracy, 
niezwiązane z aktualnie panującymi trendami odno‑
śnie wymagań względem osób wkraczających na ry‑
nek pracy. Świadczy o tym duży udział bezrobotnych 
absolwentów. Nie należy się spodziewać znacznej 
poprawy tego stanu. Praktycznie niemożliwym jest, 
aby w  krótkim horyzoncie czasu znacząco zmieniła 
się oferta kształcenia na tych poziomach. Co praw‑
da, wprowadzane przez różnego rodzaju instytucje 
projekty i programy mają na celu zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków technicznych czy innych 
uznawanych za „rozwojowe”, jednakże potrzebne są 
w  tym przypadku głębsze zmiany, takie jak mające 
miejsce aktualnie przywrócenie obowiązkowej matu‑
ry z matematyki. Co prawda w perspektywie kilkuna‑
stu lat wzrośnie znaczenie i  liczba osób kończących 
szkoły i  uczelnie techniczne. Wzrost ten wynikać 
będzie ze zwiększenia udziału i znaczenia zawodów 
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związanych z przetwarzaniem informacji, produkcją 
i obsługą sprzętu opartego głównie na technologiach 
informacyjno‑komunikacyjnych. Jednakże zmiany 
te będą pozostawały w dalszym ciągu na niższym po‑
ziomie niż realne zapotrzebowanie przedsiębiorstw 
działających w regionie. 

Po piąte, w  przypadku kapitału intelektualnego 
Mazowsza należy spodziewać się w najbliższym cza‑
sie kontynuacji obserwowanych trendów. Można spo‑
dziewać się dalszego powiększania się obszaru wokół 
Warszawy i rdzeni miast subregionalnych z wysokim 
udziałem liczby firm z kapitałem zagranicznym. Po‑
winno to prowadzić do zwiększenia zdolności do ada‑
ptacji nowych rozwiązań technicznych i organizacyj‑
nych. Nie należy jednak spodziewać się, przynajmniej 
w  perspektywie kilkuletniej, zmniejszenia dystansu 
pomiędzy stolicą wraz z  najbliższym otoczeniem 
a  pozostałymi obszarami regionu. Jak pokazują lo‑
kalizacje najlepszych firm, również w tym przypadku 
można spodziewać się dominacji centrum rozwojo‑
wego regionu. Jest to o tyle istotne, że w powiązaniu 
z  koncentracją uczelni wyższych i oferty szkolenio‑
wej, może to doprowadzić do dalszego drenowania 
zasobów ludzkich z peryferyjnych części regionu.

Podsumowując, należy stwierdzić, że prognozo‑
wane trendy zagadnień edukacyjnych do 2025  roku 
wskazują na dalszą polaryzację przestrzeni Mazow‑
sza w tym zakresie. Obszary, na których już dotych‑
czas odnotowywane są wysokie wartości analizowa‑
nych cech, w prognozowanej perspektywie czasowej 
osiągną jeszcze większą dynamikę wzrostową w po‑
równaniu do sytuacji przeciętnej w  regionie. Ozna‑
cza to dalsze powiększanie ich zasobów oraz przewag 
konkurencyjnych. Procesy rozwojowe w  Warszawie 
i  jej strefach podmiejskich (PSI, PSE) będą stymulo‑
wały poszerzanie oferty edukacyjnej i wzrost kapita‑
łu ludzkiego w postaci studentów i osób z wyksztalce‑
niem wyższym, a z drugiej strony to nagromadzenie 
pozytywnych wewnętrznych czynników rozwojo‑
wych będzie stanowiło korzystną bazę do rozwoju 
gospodarczego, wyrażającego się chociażby koncen‑
tracją firm z udziałem kapitału zagranicznego. Prze‑
prowadzone analizy nie wykazały, aby niekorzystne 
zjawisko braku na obszarach peryferyjnych (szcze‑
gólnie gminy z typów funkcjonalnych MP, PG, O, R, 
E) zasobów kapitału intelektualnego, w postaci wcze‑
snego i dojrzałego kapitału ludzkiego (studenci i oso‑
by z wyksztalceniem wyższym) oraz przedsiębiorstw 
z udziałem kapitału zewnętrznego, miało w perspek‑
tywie najbliższych 15 lat być zniwelowane. 

Uzyskane wyniki i  ich interpretacja prowadzą 
do wskazania kilku podstawowych wyzwań rozwo‑
jowych i  perspektywicznych działań na Mazowszu 
w  zakresie edukacji. Przede wszystkim, sukces edu‑
kacyjny dzieci i młodzieży zależy od wielu czynników, 
a pierwszym z nich jest uczęszczanie dzieci do przed‑
szkoli. Pomimo uwarunkowań osadniczych, utrud‑
niających pełen rozwój placówek przedszkolnych 
w całym regionie, należy dążyć do zwiększenia liczby 
miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
oraz zwiększenia odsetka dzieci uczęszczających do 
tych placówek na obszarach peryferyjnych, a w mia‑
stach powinien następować dalszy rozwój placówek 
edukacyjno‑przedszkolnych poprzez dywersyfikację 
oferty kształcenia.

Ponadto, uwarunkowania zewnętrzne sprawiają, 
iż niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów, które 
będą dopasowywać organizację szkół podstawowych 
do zmieniających się warunków demograficznych, 
z równoległym wzrostem dostępności do wiedzy po‑
przez rozwój sieci teleinformatycznych. Wyzwanie to 
jest szczególnie trudne ze względu na koszty społecz‑
ne – podejmowanie decyzji o  likwidacji niektórych 
mniejszych placówek jest często uzasadnione z  fi‑
nansowego punktu widzenia, choć koszty społeczne 
mogą wydawać się na początku trudne.

Następnie, w  celu zatrzymywania najlepiej wy‑
kształconych i  najaktywniejszych mieszkańców na 
obszarach wiejskich, niezbędna jest poprawa do‑
stępności przestrzennej tych terenów. Umożliwi 
to łatwiejszy dostęp młodzieży z  tych terenów do 
najlepszych uczelni akademickich zlokalizowanych 
w Warszawie, do różnych instytucji kulturalno‑oświa‑
towych, jak również później – do atrakcyjnego rynku 
pracy, bez konieczności zmiany miejsca zamieszka‑
nia. Poprawa dostępności przestrzennej stanowi re‑
alną alternatywę w stosunku do migracji stałych i nie 
należy jej utożsamiać z ułatwianiem możliwości wy‑
jazdu osobom zamieszkującym tereny położone pe‑
ryferyjnie. Dzięki łatwiejszej możliwości dotarcia do 
głównych ośrodków rozwojowych z  terenów słabiej 
się rozwijających, możliwe będzie zatrzymanie najle‑
piej wykształconych i  najbardziej przedsiębiorczych 
mieszkańców w  ich miejscu zamieszkania, którzy 
jednocześnie podejmowaliby pracę w  największych 
ośrodkach rozwojowych bez konieczności migracji 
stałych.

Jak wykazała większość analiz, najsłabszym 
potencjałem edukacyjnym odznaczają się osoby za‑
mieszkujące gminy o  ekstensywnych funkcjach, 
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Prognozy dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

Zdecydowanie największym zainteresowaniem uczniów na poziomie średnim w przyszłości będą cieszyły 
się kierunki ścisłe, inżynierskie i techniczne. Ponadto coraz więcej osób będzie kończyło politechniki, 
wyższe szkoły wojskowe, akademie medyczne – już obecnie część szkół ponadgimnazjalnych prowadzi 
współpracę z Politechniką Warszawską (oraz innymi uczelniami warszawskimi) w celu zachęcania 
młodzieży do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich. Sprzyjać temu będą rządowe 
programy stypendialne na kierunkach zamawianych oraz obowiązkowa matematyka na egzaminie 
maturalnym. Powróci też zapotrzebowanie na dobrze wykształconych, na poziomie zawodowym lub 
średnim, specjalistów konkretnych zawodów, potrafiących wykorzystywać nowoczesne technologie 
– przykładowe specjalności: mechatronika, elektronika, budownictwo, logistyka, mechanika, usługi 
specjalistyczne (np. opieka medyczna, fryzjerstwo, kosmetologia). Na obszarach o wysokim poziomie 
rozwoju rolnictwa towarowego pewnym zainteresowaniem będą cieszyły się również kierunki 
związane z tym sektorem gospodarki oraz podejmowanie studiów przez młodzież z tych terenów 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Oczywiście w dalszym ciągu zainteresowaniem 
będą cieszyły się kierunki ogólnokształcące, ze względu na chęć zdobywania przez młodzież 
wykształcenia wyższego. Jednakże w liceach coraz mniejszym zainteresowaniem będą cieszyły się 
klasy o profilu humanistycznym, a coraz większym – o profilu matematyczno‑przyrodniczym i ścisłym. 
Przy zmniejszającej się populacji dzieci i młodzieży w przyszłości, zmniejszy się jednocześnie liczba 
dzieci uzdolnionych, w związku z czym „wtłaczanie” dzieci mniej zdolnych do liceów może powodować 
frustracje i problemy u osób mniej utalentowanych. Pomimo iż łatwiejsze i tańsze w organizacji są 
licea, to nacisk powinien być położony w przyszłości na kształcenie techniczne.

Już obecnie zauważane jest nasycenie lokalnych rynków pracy ekonomistami i humanistami, zatem 
w przyszłości absolwenci tych kierunków powinni stanowić mniejszy udział w strukturze. Język obcy 
i znajomość informatyki już w tej chwili traktowane są jako rzeczy obligatoryjne przy ubieganiu się 
o pracę oraz jako narzędzie komunikacji, a nie jako cele kształcenia same w sobie, w związku z czym 
nie przewiduje się wyraźnego sprofilowania kierunków kształcenia w szkołach w tym zakresie. Na 
obszarach peryferyjnych regionu będzie brakowało miejsc pracy dla osób wykształconych, w związku 
z czym najlepsi uczniowie będą wyjeżdżali do innych ośrodków. 

Poziom wykształcenia mieszkańców będzie się, w wartościach bezwzględnych, na pewno poprawiał 
– coraz więcej młodzieży ukończy szkoły na poziomie średnim i wyższym, a coraz bardziej będzie 
się kurczyła grupa osób w wieku poprodukcyjnym o niskim poziomie wykształcenia. Jednak w ujęciu 
relatywnym, poziom wykształcenia mieszkańców z terenów peryferyjnych będzie się pogarszał 
w stosunku do przeciętnej w regionie, ze względu na migracje najlepiej wykształconych mieszkańców 
do Warszawy i innych większych ośrodków miejskich. Należy mieć na względzie, iż w przyszłości 
dużo ważniejsze będą umiejętności niż skwantyfikowane formalnie wykształcenie ogólne.

Reforma, która łączyła się z likwidacją wielu szkół technicznych i zawodowych, spowodowała pewne 
luki w kształceniu na tym poziomie – upadło dobre kształcenie zawodowe. Aktualnie coraz większy 
nacisk jest kładziony na kształcenie modułowe. Dzięki temu uczeń, poprzez zdane egzaminy, będzie 
zdobywał większy zakres szczegółowych kwalifikacji, potwierdzonych większą liczbą uzyskanych 
dyplomów. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów w szkołach ponadgimnazjalnych.
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a  szczególnie o  ekstensywnym rolnictwie. W  aktu‑
alnej sytuacji, ze względu na niski poziom wykształ‑
cenia ogólnego mieszkańców na tych terenach, nie 
należy oczekiwać, iż w gminach tych pojawią się ja‑
kieś funkcje pozarolnicze, jak też funkcja rolnicza nie 
zintensyfikuje się ze względu na niski poziom kapi‑
tału ludzkiego u rolników. Należy zatem szczególną 
uwagę, w zakresie monitorowania sytuacji edukacyj‑
nej dzieci i młodzieży oraz intensyfikacji zawodowej 
i szkoleniowej mieszkańców, skierować na te obszary. 

W  dalszej kolejności należy dołożyć wszelkich 
starań, aby oferowane kierunki kształcenia (szcze‑
bel ponadgimnazjalny i wyższy) były jak najbardziej 
zbliżone do zapotrzebowania rynków pracy. Niedo‑
stosowanie oferty kształcenia do wymagań stawia‑
nych przez przedsiębiorców czy ogólnie wynikających 
z  uwarunkowań zewnętrznych, jest jednym z  istot‑
nych elementów utrudniających efektywne wejście 
i  funkcjonowanie mieszkańców regionu (zwłaszcza 
absolwentów) na rynku pracy. Należy powołać ze‑
spół/grupę/instytucję zajmującą się dokładną anali‑
zą przyszłych trendów w gospodarce i na rynku pracy 
– w kontekście poszukiwanych zawodów i specjalno‑
ści. Współczesne tempo zmian prowadzi do szybkiej 
dezaktualizacji posiadanych umiejętności, szybkiej 
deprecjacji poszczególnych zawodów. System edu‑
kacji posiada pewną bezwładność, która, w związku 
z  uwarunkowaniami natury organizacyjnej czy me‑
rytorycznej, nie jest możliwa do pokonania w  krót‑
kim czasie. Stąd też pewnego rodzaju „wyprzedzenie” 
w przewidywaniach przyszłych trendów i dopasowa‑
nie do nich przynajmniej części oferty szkół i instytu‑
cji szkoleniowych może poprawić koherencję systemu 
edukacji z rynkami pracy. Poza stałym monitorowa‑
niem losów absolwentów (wyznacznik słabych i moc‑
nych stron edukowania), należy obserwować za‑
chowania przedsiębiorców, zwłaszcza w  branżach 
generujących duże dochody i będących potencjalnymi 
dźwigniami rozwoju.

Na końcowym etapie konieczne jest zwiększenie 
dostępności do szkoleń i kursów. Jest to istotny ele‑
ment kształcenia, wyposażający we wszelkie dodat‑
kowe umiejętności, informacje, które są istotne z per‑
spektywy funkcjonowania na rynku pracy. Służą 

one bowiem najczęściej waloryzacji zasobów wiedzy 
i umiejętności osób posiadających już pewien poziom 
wykształcenia i  praktykę zawodową. W  związku 
z  coraz powszechniejszą informatyzacją warto roz‑
patrzyć, czy nie stymulować tego typu działań via 
Internet. Jest to najłatwiejszy sposób „pokonania” 
oporu dystansu, a przy obecnych możliwościach tech‑
nologicznych (konferencje, kształcenie on‑line, odpo‑
wiednie oprogramowanie) może stać się to szansą dla 
mieszkańców obszarów peryferyjnych, niemogących 
pozwolić sobie na uczęszczanie na specjalistyczne 
kursy w stolicy regionu.

* * *

Monografia w całości została przygotowana przez 
dwóch autorów, wymienionych na początkowych 
stronach tej książki. Jednakże do jej powstania przy‑
czyniła się pomoc wielu osób, za którą w  tym sym‑
bolicznym miejscu – u  celu wieloletniej pracy – ser‑
decznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że niniejsza 
publikacja stanowi i dla Państwa powód do satysfakcji 
naukowej – bo tym właśnie jest dla Nas. Szczególnie 
dziękujemy: mgr Aleksandrze Deręgowskiej i dr Mar‑
cinowi Stępniakowi za pomoc przy opracowaniach 
kartograficznych, mgr Beacie Zielińskiej za koordy‑
nację badań ankietowych i wywiadów pogłębionych, 
wszystkim 40 Dyrektorom szkół ponadgimnazjal‑
nych, biorącym udział w  badaniach, za podzielenie 
się niezwykle interesującymi własnymi obserwacja‑
mi o  funkcjonowaniu edukacji na Mazowszu, prof. 
Bożennie Balcerzak‑Paradowskiej, prof. Januszowi 
Witkowskiemu i  prof. Michałowi Federowiczowi za 
wnikliwe recenzje pierwszej wersji raportu, będącego 
podstawą niniejszego opracowania, całej Radzie Na‑
ukowej i Zespołowi Projektowemu Trendów rozwojo‑
wych Mazowsza za twórczą dyskusję oraz wszystkim 
Koleżankom i  Kolegom, biorącym udział w  latach 
2010–2012 w  realizacji przedsięwzięcia o  nazwie 
Trendy rozwojowe Mazowsza, za wzajemną pomoc, 
dyskusje, konsultacje, zaangażowanie i  inspiracje, 
a w szczególności prof. Przemysławowi Śleszyńskie‑
mu za wzorcową koordynację całości i kredyt zaufa‑
nia przy realizacji badań. 
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Aneks  
Scenariusz Wywiadu z Dyrektorem Szkoły 
Ponadgimnazjalnej i Ankieta skierowana  
do Urzędów Gmin

A. Indywidualny wywiad pogłębiony (dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatu) 

1)	 Struktura	i	poziom	wykształcenia	ludności:	
•	 Które	 obszary	 powiatu	 (lub	 grupy	 mieszkańców)	 charakteryzowały	 się	 najmniejszą,	 a	 które	

największą	poprawą	w	poziomie	wykształcenia	po	1990	roku?	
•	 Czy	i	który	z	poniższych	czynników	istotnie	wpływa	na	wyniki	osiągane	przez	uczniów:	

–	 przynależność	od	grup	społeczno-zawodowych	
–	 status	materialny	rodziny
–	 miejsce	zamieszkania	(np.	miasto/wieś,	obszary	podmiejskie,	centrum	miasta	itd.)	

•	 Jakie	to	są	zależności?	

2)	 Dostępność	przestrzenna	do	usług	edukacyjnych:	
• Jak	zmieniała	się	dostępność	przestrzenna	do	usług	edukacyjnych	po	1990	roku?	
• Czy	w	tym	okresie	nastąpiło	zmniejszenie	liczby	placówek	edukacyjnych	(jeżeli	tak,	to	dlaczego)?	
• Jak	zmieniły	się	możliwości	dojazdu	młodzieży	do	szkół?	
• Jakie	czynniki	w	największym	stopniu	wpłynęły	na	zmiany	dostępności?	
• Czy	na	terenie	powiatu	można	wyróżnić	obszary	charakteryzujące	się	bardzo	złą	lub	bardzo	dobrą	

dostępnością	przestrzenną	do	usług	edukacyjnych?

3)	 Jakość	usług	edukacyjnych:
• Jak	w	Pani/a	opinii	kształtuje	się	jakość	usług	edukacyjnych	na	różnych	poziomach	kształcenia	na	

terenie	powiatu?	
• Czy	istnieją	zróżnicowania	przestrzenne:	miasto/wieś?	
• Czy	istnieje	ranking	(formalny	lub	nieformalny)	placówek	edukacyjnych?
• Czy	występują	problemy	 z	 zatrudnieniem	odpowiedniej	 kadry	dydaktycznej	 (jakich	przedmiotów	

dotyczy	ten	problem)?	

4)	 Dostępność	społeczna	do	edukacji:	
• Czy	istnieją	inne	niż	przestrzenne	bariery	utrudniające	dostępność	do	edukacji?	Jakie	to	bariery	

(np.	gospodarcze,	społeczne,	kulturowe,	rodzinne)?	Których	grup	społecznych	dotyczy	ten	problem?
• Czy	są	prowadzone	działania	w	celu	przełamywania	tych	barier?	
• Z	jakich	programów	stypendialnych	lub	innych	form	pomocy	na	terenie	powiatu	mogą	korzystać	

uczniowie?
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5)	 Kontynuacja	nauki:	
• Jaki	 odsetek	 uczniów	 Pana/i	 szkoły	 (z	 powiatu)	 kontynuuje	 edukację	 po	 ukończeniu	 szkoły	

(orientacyjnie)?	Jak	zmieniała	się	ta	wielkość	w	ostatnich	10-20	latach?	Gdzie	kontynuują	naukę	
(w	jakich	miejscowościach,	regionach)?	

• Jaka	 jest	 ścieżka	 kariery	 zawodowej	 uczniów,	 którzy	 kontynuują	 edukację	 (czy	 wracają	 oni	 do	
miejsca	zamieszkania	po	ukończeniu	studiów,	zostają	w	miejscu,	gdzie	studiowali,	migrują)?

6)	 Koncentracja	i	polaryzacja:	
• Czy	na	 terenie	powiatu	 (miasta)	można	wskazać	obszary	koncentracji	 ludności	w	zależności	do	

posiadanego	wykształcenia	(np.	wyższe	lub	zawodowe)?	Jakie	to	są	obszary?	
• Czy	może	Pan/i	spróbować	określić,	co	powoduje	koncentrację	lub	jej	brak?	

7)	 Edukacja	a	rynek	pracy:	
• Czy	program	w	szkołach	powiatu	jest	dopasowywany	do	potrzeb	rynku	pracy?	
• Czy	 znalezienie	 pracy	 przez	 absolwentów	 wymusza	 migracje	 (dzienne	 /	 tygodniowe)	 lub	 wręcz	

zmiany	miejsca	zamieszkania	(gdzie	wyjeżdżają)?	
• Czy	w	ramach	praktyk	uczniowskich	szkoły	współpracują	z	przedsiębiorstwami?	Jaki	charakter	ma	

ta	współpraca?	Czy	uczniowie	znajdują	zatrudnienie	w	 tych	przedsiębiorstwach	po	zakończeniu	
edukacji?	

8)	 Drenaż	mózgów:	
• Czy	 na	 terenie	 powiatu	 można	 zaobserwować	 wzmożony	 odpływ	 lub	 napływ	 osób	 z	 wyższym	

wykształceniem?	
• Czy	występuje	zjawisko	migracji	zagranicznych	(stałych,	cyrkulacyjnych)?

9)	 Opinie	i	prognozy:	
• Jakie	profile	kształcenia	w	Pana/i	opinii	będą	cieszyły	się	największym	zainteresowaniem	młodzieży	

w	perspektywie	20	lat	(ogólnokształcący,	techniczny,	ścisły,	językowy,	inny)?	
• Czy	będzie	 to	korespondować	z	zapotrzebowaniem	 lokalnych	rynków	pracy?	Czy	szkoły	powiatu	

będą	w	stanie	dostosować	się	do	tych	potrzeb?	
• Jak	w	Pani/a	opinii	będzie	wyglądało	 zróżnicowanie	poziomu	wykształcenia	 ludności	na	 terenie	

Pana/i	powiatu	w	roku	2030?

10)	Ogólne	pytania	(dotyczą	ogólnej	sytuacji	powiatu):
• Które	z	czynników	demograficzno-społecznych	w	najistotniejszy	sposób	wpływają	na	rozwój	powiatu	

(proszę	wyjaśnić	dlaczego)?
• Które	 z	 czynników	 infrastrukturalnych	 (infrastruktura	 techniczna,	 społeczna,	 kapitał	 fizyczny)	

w	najistotniejszy	sposób	wpływają	na	rozwój	powiatu	(proszę	wyjaśnić	dlaczego)?
• Które	 z	 czynników	 przestrzennych	 (np.	 bliskość	 dużego	 miasta,	 położenie	 w	 pobliżu	 parku	

narodowego,	 droga	 tranzytowa	 przebiegająca	 przez	 obszar	 powiatu)	 w	 najistotniejszy	 sposób	
wpływają	na	rozwój	powiatu	(i	dlaczego)?
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B. Edukacja (dotyczy tylko placówek nadzorowanych przez samorządy gminne)

Nazwa	gminy:	…………………………………………………………………………………

1.	 Czy	w	Państwa	gminie	uczniowie	dowożeni	są	do	szkół	transportem	zorganizowanym	przez	gminę	lub	
wskazany	przez	nią	podmiot	(2009/2010)?
a)	 tak,	ale	tylko	zgodnie	z	obowiązkiem	ustawowym	 

b)	 tak,	a	ponadto	włączone	są	w	to	szersze	kategorie	dzieci	i	młodzieży	 

c)	 nie	 

2.	 Jeśli	tak,	to	jakich	szkół	i	ilu	uczniów	to	dotyczy	(proszę	podać	orientacyjnie)?

Typ	szkoły

Liczba	uczniów

ogółem
w	tym	dowożonych

ogółem
w	tym	na	podstawie	

obowiązku	ustawowego

a)	przedszkola
b)	szkoły	podstawowe
c)	gimnazja
d)	inne

3.	 Jak	według	Państwa	wiedzy	w	ostatnich	pięciu	latach	w	gminie	zmienił	się	odsetek	
dowożonych	uczniów:
a)	spadł	 

b)	wzrósł	 

c)	nie	zmienił	się	 

4	 Prosimy	o	podanie	liczby	uczniów	korzystających	ze	świadczeń	(2009/2010)

Typ	szkoły
Liczba	uczniów	otrzymujących

tylko	stypendium	
socjalne

tylko	stypendium	
naukowe	

stypendium	socjalne	
i	naukowe	

a)	szkoły	podstawowe

b)	gimnazja

c)	technika	i	szkoły	zawodowe

d)	licea

5.	 Czy	według	Państwa	wiedzy	w	gminie	w	ostatnich	pięciu	latach	odsetek	uczniów	korzystających	ze	
świadczeń	socjalnych:
a)	spadł	 

b)	wzrósł	 

c)	nie	zmienił	się	 

6.	 Czy	w	Państwa	gminie	ma	miejsce	dożywianie	dzieci	i	młodzieży?
a)	tak	 

b)	nie	 
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7.	 Jeśli	tak,	to	jakich	kategorii	szkół,	liczby	uczniów	oraz	źródeł	finansowania	dotyczy	to	zjawisko?

Rodzaj	szkół

Liczba 
uczniów	
objętych	

dożywianiem

Źródła	finansowania	lub	otrzymywanych	środków	
rzeczowych
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a)	przedszkola     

b)	podstawowe     

c)	gimnazja     

d)	technika	i	szkoły	zawodowe     

e)	licea     

8.	 Prosimy	o	wskazanie,	jakie	są	główne	problemy	związane	z	jakością	nauczania	w	państwa	gminie	
(ogólnie,	na	wszystkich	szczeblach	kształcenia	podlegających	gminie):

zd
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ud
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a)	brak	wykwalifikowanej	kadry	nauczycielskiej     

b)	problemy	lokalowe,	brak	wyposażenia     

c)	 problemy	we	współpracy	i	komunikowaniu	się	z	rodzicami     

d)	brak	motywacji	i	chęci	nauki	ze	strony	uczniów     

e)	złe	programy	nauczania	i	podręczniki     

f)	 brak	promocji	edukacji	i	nawyku	uczenia	się     

g)	brak	dobrych	wzorców	instytucjonalnych,	rozwoju	kultury     

h)	niewystarczający	poziom	finansowania     

i)	 przemiany	ideowo-obyczajowe,	osłabianie	prestiżu 
edukacji	i	nauki

    

j)	 upośledzone	pochodzenie	społeczne	uczniów,	bieda,	
patologie

    

k)		inne	(jakie)	……………………………………………………     
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9.	 Czy	na	terenie	gminy	organizowane	są	kursy	i	szkolenia	dla	osób	pragnących	powiększyć	zasoby	
wiedzy?
a)	tak	 

b)	nie	 

c)	nie	wiem	 

10.	Jeśli	tak,	prosimy	o	wymienienie,	w	trzech	głównych	profilach,	prowadzonych	kursów	i	szkoleń	 
(np.	językowe,	komputerowe,	rolnicze):
a)	...............................................................................................................................................................
b)	...............................................................................................................................................................
c)	...............................................................................................................................................................

11.	Kto	jest	głównym	organizatorem,	a	jaka	grupa	głównym	odbiorcą	kursów	i	szkoleń	(proszę	wskazać	
wszystkie	możliwe	odpowiedzi):

Organizatorzy/	Odbiorcy

Be
zr
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ot
ni

M
ło
dz
ie
ż

Ko
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y
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ni
	(k
to
)	

…
…
…
...
...
...

W
sz
ys
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(b
ra

k 
sp
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yfi
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)

Gmina     

Stowarzyszenia	i	organizacje	społeczne     

Powiatowy	Urząd	Pracy     

Przedsiębiorstwa     

Inne	podmioty	(jakie)
………………………....................………………...

    

12.	Jak	duży	odsetek	dzieci	objętych	obowiązkiem	szkolnym	z	obszaru	gminy	dojeżdża	do	szkół	położonych	
poza	granicami	gminy	i	gdzie	położone	są	te	szkoły?

Rodzaj	placówek Odsetek	dojeżdżających	dzieci Gdzie	dojeżdżają	(gminy)

a)	przedszkola

b)	szkoły	podstawowe

c)	gimnazja

d)	szkoły	średnie

13.	Inne	ewentualne	uwagi	na	temat	zagadnień	związanych	z	powyższymi	pytaniami:
……………...........................................................………………………………………………………………………………………
……………...........................................................………………………………………………………………………………………
……………...........................................................………………………………………………………………………………………
……………...........................................................………………………………………………………………………………………
……………...........................................................………………………………………………………………………………………
……………...........................................................………………………………………………………………………………………
……………...........................................................………………………………………………………………………………………

W	razie	wątpliwości	i	trudności	w	wypełnieniu	ankiety,	prosimy	o	kontakt:
dr	Dariusz	Świątek,	e-mail:	swiatekd@twarda.pan.pl.
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