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PRZEDMOWA 

 

Strategia Europa 2020 została podpisana w 2010 roku w sytuacji kiedy Europa 

była w stanie załamania gospodarczego spowodowanego kryzysem finansowym. 

Wybuch kryzysu odsłonił słabości strukturalne projektu europejskiego oraz 

zmobilizował do podjęcia koniecznych reform. Globalizacja, starzenie się społeczeństw 

oraz zapotrzebowanie na coraz bardziej ograniczone zasoby wywołały potrzebę 

podjęcia odpowiednich działań w celu zadbania o przyszłość Europejczyków. Państwa 

członkowskie zobowiązały się do współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Europy. Tym samym zaakceptowały priorytety zawarte w strategii Europa 2020, które 

mówią o inteligentnej i zrównoważonej gospodarce dążącej do wypracowania wysokich 

wskaźników zatrudnienia i wydajności oraz zwiększenia spójności społecznej.  

Inteligentny (smart), zrównoważony (sustainable), sprzyjający włączeniu 

społecznemu (inclusive) wzrost to trzy powiązane ze sobą i wzajemnie się uzupełniające 

priorytety: 

I PRIORYTET - dotyczy inteligentnego rozwoju, czyli rozwoju gospodarki opartej 

na wiedzy i innowacjach. Działania podejmowane w ramach tego priorytetu polegać 

będą głównie na bardziej efektywnych inwestycjach w edukację, badania naukowe 

i innowacje.  

II PRIORYTET - zrównoważony rozwój, czyli wspieranie gospodarki bardziej 

przyjaznej środowisku, bardziej konkurencyjnej oraz efektywniej korzystającej 

z zasobów. Działania są skierowane szczególnie na wzrost konkurencyjności przemysłu 

oraz rozwój gospodarki niskoemisyjnej. 

III PRIORYTET – rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu dotyczący 

wspierania gospodarki zapewniającej spójność społeczną i terytorialną oraz wspierającą 

wysoki poziom zatrudnienia. Szczególny nacisk kładziony jest na ograniczenie ubóstwa 

oraz tworzenie nowych miejsc pracy.  

Przedstawiona Strategia oraz zawarte w niej priorytety stanowią rozwinięcie 

wizji rozwoju opracowanej i opisanej w Strategii Lizbońskiej. Zostały one stworzone 

w reakcji na kryzys europejskiej gospodarki, który ujawnił słabości europejskiej 

gospodarki. Strategia Europa 2020 wyznacza pięć głównych obszarów dla całej Unii 

Europejskiej, w ramach których podejmowane są najważniejsze działania. Do tych 

obszarów zaliczamy: 

 zatrudnienie, 

 badania i rozwój oraz innowacje,  

 klimat i efektywność energetyczna, 

 edukacja, 

 ubóstwo/ włączenie społeczne. 
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Województwo podkarpackie nie posiada jeszcze swoich przedstawicieli 

w Platformie Monitorowania Strategii Europa 20201. Tym samym przedstawiciele władz 

lokalnych i regionalnych Podkarpacia nie uczestniczą w przeprowadzanych wśród 

członków Platformy sondażach i konsultacjach, w Dialogu Terytorialnym i pozostałych 

działaniach tematycznych zakładających wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. 

Ufamy, że w najbliższym czasie sytuacja ta ulegnie zmianie i przedstawiciele regionu 

będą bezpośrednio śledzić rozwój sytuacji, a ich stanowiska będą uwzględniane 

w debacie na temat polityki UE, co w konsekwencji zaowocuje stałym przepływem 

informacji nt. realizacji Strategii Europa 2020 ze społecznością lokalną. Bez względu 

jednak na rychłość tego procesu, kierując się przekonaniem o konieczności podjęcia, już 

teraz, działań na rzecz: 1) zwiększenia zainteresowania mieszkańców regionu wizją 

Europy XXI wieku przedstawioną w strategii Europa 2020 oraz 2) umożliwienia 

szerokiemu odbiorcy zrozumienie i utożsamienie się z treściami zawartymi 

w dokumencie przygotowaliśmy niniejszą publikację, Strategia Europa 2020. Implikacje 

dla podregionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.  

W formie czterech raportów przybliżony został, z uwzględnieniem kontekstu 

lokalnego, stan – na sierpień 2013 r. - realizacji następujących celów Unii Europejskiej:2 

1) na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczyć 3% PKB UE; 2) należy osiągnąć 

cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku 

węgla  nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki; 3) liczbę osób przedwcześnie 

kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego 

pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie; 4) liczbę osób zagrożonych 

ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.  

Ciekawi Państwa spostrzeżeń, w celu podnoszenia jakości kolejnych publikacji 

wydawanych przez Punkt, kierujemy prośbę o dzielenie się spostrzeżeniami z lektury 

niniejszej publikacji na adres e-mailowy: europedirect-rzeszow@europedirect-

rzeszow.pl   

 

Zespół Punktu Informacji  Europejskiej  Europe Direct - Rzeszów   

                                                           
1 Stan na 06.2013 r. http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Knowledge/Pages/CurrentMembers.aspx 

dostęp on-line z dn. 30.09.2013 r. 
2 Komunikat Komisji, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna 

mailto:europedirect-rzeszow@europedirect-rzeszow.pl
mailto:europedirect-rzeszow@europedirect-rzeszow.pl
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Knowledge/Pages/CurrentMembers.aspx
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 Liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną  należy 

ograniczyć do 10% ,   

 co najmniej 40% osób z młodego  pokolenia powinno zdobywać 

wyższe wykształcenie  
 

Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Bruksela, 3.3.2010, KOM2010 (2020) wersja ostateczna 
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Ewa Nowak-Koprowicz 

 

Podniesienie poziomu wykształcenia  

- stan realizacji strategii „Europa 2020” z uwzględnieniem 

sytuacji podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego 
 

Analizując sytuację w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których 

u progu drugiego dziesięciolecia XXI wieku: „co czwarty uczeń nie potrafi dobrze czytać, 

a co siódmy młody człowiek przerywa proces kształcenia i szkolenia przedwcześnie. Około 

połowa uczniów zdobywa kwalifikacje na średnim poziomie, które jednak często nie 

zaspokajają potrzeb rynku pracy. Mniej niż jedna trzecia osób między 25 a 34 rokiem życia 

ma wykształcenie wyższe, w porównaniu z 40% w USA i ponad 50% w Japonii. Zgodnie 

z rankingiem Uniwersytetu Shanghai Jiao Tong tylko dwa europejskie uniwersytety są 

pośród 20 najlepszych uczelni świata.”3 w 2010 roku Komisja Europejska w kontekście 

strategii „Europa 2020”, wskazała dwie bariery wzrostu dotyczące sektora edukacji: 

1) zbyt wysoką liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną 

2) zbyt niski odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie. 

 W niniejszym raporcie przedstawiono stan realizacji strategii Europa 2020 

w zakresie celów edukacyjnych na sierpień 2013 roku. W publikacji przybliżono stan 

zaawansowania prac na poziomie unijnym oraz Polski ze szczególnym uwzględnieniem 

sytuacji w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim. 

 

„Liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%” 
Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Bruksela, 3.3.2010, KOM2010 (2020) wersja ostateczna 

 

Obserwowany w Unii Europejskiej, przed 2010 rokiem, około 15% odsetek osób 

w wieku 18-24 lat z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, które nie kontynuują 

kształcenia lub szkolenia4 został uznany za na tyle niepokojący5, że w perspektywie do 

                                                           
3 Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM2010 (2020) wersja ostateczna, s. 14. 
4 Wskaźnik osób przedwcześnie kończących naukę został zdefiniowany jako procent populacji w wieku 
18-24 lat o wykształceniu średnim I stopnia lub niższym (ISCED poziomy 0, 1, 2 lub 3c short), 
nieuczestniczących w dalszym kształceniu ani szkoleniu w okresie na cztery tygodnie przed 
przeprowadzeniem badania. 
5 Początkowo w myśl konkluzji Rady z dnia 5-6 maja 2003 roku w sprawie poziomów referencyjnych 

wyznaczających średni europejski wynik w dziedzinie kształcenia i szkolenia stwierdzono, że odsetek 
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2020 roku postanowiono ograniczyć wskaźnik przedwczesnego kończenia nauki do 

10%. Największe wyzwania zostały postawione przed Maltą, Hiszpanią oraz Portugalią. 

W przypadku tych krajów w pierwszej dekadzie XXI wieku problem przedwczesnego 

kończenia nauki dotyczył ponad 30% młodych ludzi. Ponadto do grupy państw 

o wskaźniku wyższym niż średnia unijna - za 2009 rok - należały: Włochy (19,2%), 

Rumunia (16,6%), Wielka Brytania (15,7%), Bułgaria (14,7%) oraz Grecja (14,5%). 

Polska ze wskaźnikiem na poziomie 5,3% w 2009 roku zasiliła grupę unijnych liderów, 

w której prymusem, z najniższym wskaźnikiem wśród państw członkowskich, była 

Słowacja (4,9%). Z kolei zróżnicowanie skali problemu pod względem płci dotyczyło 

zarówno państw o niższych jak i znacznie wyższych niż średnia unijna wskaźnikach 

przedwczesnego przerywania nauki dla ogółu populacji. Prezentowane zjawisko 

wystąpiło6 zatem zarówno w Hiszpanii (37,4% oraz 24,7%), Portugalii (36,1% oraz 

26,1%), jak i m.in. na Cyprze (15,2% oraz 8,7%), Litwie (11,5% oraz 5,7%), w Danii 

(14,3% oraz 8,1%), Estonii (18,4% oraz 9,3%), Grecji (18,3% oraz 10,6%), Holandii 

(13,1% oraz 8,6%), Irlandii (14,7% oraz 8,5%) oraz Łotwie (17,5% oraz 10,4%). Z kolei 

w Niemczech, w których zaobserwowano w 2009 roku najmniejsze zróżnicowanie pod 

względem płci, problem dotyczył 11,5% mężczyzn oraz 10,7% kobiet.  Przeważnie, jak 

w zamieszczonych powyżej przykładach przedwczesne przerywanie nauki bardziej 

dotyczyło mężczyzn niż kobiet. Jedynie w Austrii (8,5% oraz 8,9%) i Bułgarii (13,7% 

oraz 15,8%) odnotowano odmienną zależność.  

W powyższej sytuacji państwa członkowskie w ramach realizacji strategii Europa 

2020, przy uwzględnieniu indywidualnie sformułowanych wobec każdego członka 

wskazań7, przyjęły wytyczne krajowe (Tabela 1.1.).  

 
Tabela 1.1. 

Osoby przedwcześnie kończące naukę szkolną - % osób w wieku 18-24 lat z wykształceniem 
co najwyżej gimnazjalnym, które nie kontynuują kształcenia lub szkolenia w UE w latach 

2003-2009 z uwzględnieniem podziału na płeć 

Państwa przy 
uwzględnieniu 

płci/Rok 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020* 

UE - 27 

O 16,5 (b) 16,1 15,8 15,5 15,0 14,8 14,3 

10 (i)  M 18,6 (b) 18,4 17,8 17,5 17,0 16,8 16,2 

K 14,4 (b) 13,8 13,8 13,4 12,9 12,8 12,4 

UE - 25 

O 16 (b) 15,6 15,5 15,3 14,9 14,7 14,2 

- M 18,2 (b) 18,0 17,6 17,5 17,1 16,9 16,2 

K 13,9 (b) 13,3 13,4 13,0 12,6 12,5 12,1 

 

                                                                                                                                                                                     
osób przedwcześnie kończących naukę powinien wynieść poniżej 10% do 2010 roku. Wyznaczony poziom 

nie został osiągnięty.   
6 Dane za 2009 rok. Pierwsza z prezentowanych w nawiasie liczb dotyczy populacji mężczyzn, druga 

kobiet. 
7 Szerzej na temat indywidualnych wobec państw członkowskich rekomendacji: 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/index_en.htm   

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/index_en.htm
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Państwa przy wzgl. 

płci/Rok 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020* 

UE - 15 

O 18,1 (b) 17,7 17,5 17,2 16,8 16,5 15,8 

- M 20,5 (b) 20,3 19,8 19,7 19,2 18,9 18,0 

K 15,7 (b) 15,1 15,2 14,8 14,4 14,1 13,6 

Austria 

O 9 (b) 9,5 (d) 9,1 9,8 10,7 10,1 8,7 

9,5 M 8,3 (b) 10,2 (d) 9,6 10,0 11,4 10,4 8,5 

K 9,8 (b) 8,8 (d) 8,7 9,7 10,1 9,8 8,9 

Belgia 

O 14,3 13,1 (b) 12,9 12,6 12,1 12,0 11,1 

9,5 M 16,9 15,4 (b) 15,3 15,1 13,9 13,4 12,8 

K 11,6 10,8 (b) 10,5 10,0 10,3 10,6 9,3 

Bułgaria 

O 21,9 21,4 20,4 17,3 14,9 14,8 14,7 

11 M 22,5 22,2 20,6 17,7 15,2 14,1 13,7 

K 21,3 20,6 20,3 17,0 14,7 15,5 15,8 

Cypr 

O 17,3 (b) 20,6 18,2 (b) 14,9 12,5 13,7 11,7 

10 M 24,1 (b) 27,2 27,2 (b) 22,5 19,5 19,0 15,2 

K 11,8 (b) 14,9 10,4 (b) 8,2 6,8 9,5 8,7 

Czechy 

O 6,5 (b) 6,3 6,2 5,1 5,2 5,6 5,4 

5,5 M 5,9 (b) 6,1 6,1 5,4 5,7 5,8 5,5 

K 7 (b) 6,6 6,3 4,9 4,7 5,4 5,2 

Dania 

O 10,4 (b) 8,8 8,7 9,1 12,9 (b) 12,5 11,3 

9,9 (i) M 10,7 (b) 10,5 10,5 10,5 16,2 (b) 15,0 14,3 

K 10 (b) 7,1 6,9 7,7 9,5 (b) 10,0 8,1 

Estonia 

O 12,9 13,1 13,4 13,5 14,4 14,0 13,9 

9,5 M 17,0 18,6 17,1 19,8 21,7 19,8 18,4 

K 8,6 7,8 9,6 7,1 7,1 8,2 9,3 

Finlandia 

O 10,1 (b) 10,0 10,3 9,7 9,1 9,8 9,9 

8 M 12 (b) 12,5 12,4 11,8 11,2 12,1 10,7 

K 8,2 (b) 7,5 8,2 7,8 7,2 7,7 9,0 

Francja 

O 12,4 (b) 12,1 12,2 12,4 12,6 11,5 12,2 

9,5 M 14 (b) 14,0 14,1 14,3 14,9 13,5 14,3 

K 10,8 (b) 10,3 10,4 10,6 10,3 9,5 10,1 

Grecja 

O 16 (b) 14,7 13,6 15,5 14,6 14,8 14,5 

9,7 M 20 (b) 18,1 17,6 20,2 18,6 18,5 18,3 

K 11,9 (b) 11,3 9,7 10,8 10,6 10,9 10,6 

Hiszpania 

O 31,6 32,0 30,8 (b) 30,5 31,0 31,9 31,2 

15 M 38,1 38,7 36,6 (b) 36,7 36,6 38,0 37,4 

K 24,8 25,1 24,9 (b) 24,0 25,2 25,7 24,7 

Holandia 

O 14,3 (b) 14,1 13,5 12,6 11,7 11,4 10,9 

7,9 (i) M 15,6 (b) 16,4 15,9 15,1 14,0 14,0 13,1 

K 12,9 (b) 11,7 11,1 10,1 9,3 8,8 8,6 

Irlandia 

O 13,1 (b) 13,1 12,5 12,1 11,6 11,3 11,6 

8 M 16,2 (b) 16,0 15,4 15,2 14,6 14,6 14,7 

K 9,8 (b) 10,0 9,5 9,0 8,4 8,0 8,5 

Litwa 

O 11,4 10,5 (b) 8,1 8,2 7,4 7,4 8,7 

8,9 M 13,6 12,4 (u) 10,7 (u) 10,5 (u) 9,6 (u) 10 (u) 11,5 

K 9,1 (u) 8,6 (u) 5,6 (u) 5,8 (u) 5,1 (u) 4,7 (u) 5,7 

Luksemburg 

O 12,3 (b) 12,7 13,3 14,0 12,5 13,4 7,7 (b) 

9,9 (i) M 14,3 (b) 12,6 17,0 17,6 16,6 15,8 8,9 (b) 

K 10,2 (b) 12,7 9,6 10,4 8,4 10,9 6,6 (b) 

Łotwa 

O 18,0 14,7 14,4 14,8 15,1 15,5 13,9 

13,4 M 22,6 19,8 18,2 18,9 20,0 20,2 17,5 

K 13,4 9,5 10,4 10,4 10,1 10,7 10,4 

Malta 

O 49,9 (p) 42,1 (p) 38,9 (p) 39,9 (p) 38,3 (p) 38,1 (p) 36,8 (p) 

29 M 51,7 (p) 44,3 (p) 42,1 (p) 42,8 (p) 41,3 (p) 40,5 (p) 40,1 (p) 

K 48 (p) 39,8 (p) 35,5 (p) 36,8 (p) 34,9 (p) 35,5 (p) 33,2 (p) 



 

  

10 

Państwa przy 
uwzględnieniu 

płci/Rok 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020* 

Niemcy 

O 12,8 (d) 12,1 13,5 (b) 13,7 12,5 11,8 11,1 

9,9 (i) M 12,9 (d) 12,2 13,3 (b) 14,0 13,1 12,4 11,5 

K 12,8 (d) 11,9 13,7 (b) 13,4 11,9 11,2 10,7 

Polska 

O 6,0 5,6 (b) 5,3 5,4 5,0 5,0 5,3 

4,5 M 7,6 7,3 (b) 6,8 6,9 6,2 6,1 6,6 

K 4,4 3,9 (b) 3,7 3,9 3,8 3,9 3,9 

Portugalia 

O 41,2 39,4 (b) 38,8 39,1 36,9 35,4 31,2 

10 M 48,7 47,7 (b) 46,7 46,6 43,1 41,9 36,1 

K 33,6 31 (b) 30,7 31,3 30,4 28,6 26,1 

Rumunia 

O 22,5 22,4 (b) 19,6 17,9 17,3 15,9 16,6 

11,3 M 23,6 23,7 (b) 20,1 17,8 17,1 15,9 16,1 

K 21,5 21,1 (b) 19,1 18,0 17,4 16,0 17,2 

Słowacja 

O 5,3 (b) 6,8 6,3 6,6 6,5 6,0 4,9 

6 M 5,7 (b) 7,3 6,7 7,3 7,2 7,1 5,7 

K 4,8 (b) 6,3 5,9 5,8 5,8 4,9 4,1 

Słowenia 

O 4,6 (b) 4,3 4,9 5,6 4,1 5,1 5,3 

5 M 6,6 (b) 6,0 6,5 7,1 5,8 7,2 7,2 

K 2,4 (u) 2,5 (u) 3,2 (u) 4,0 (u) 2,2 (u) 2,6 (u) 3,2 (u) 

Szwecja 

O 9,2 (d) 9,2 (d) 10,8 (d) 8,6 (b) 8,0 7,9 7,0 

9,9 (i) M 10,2 (d) 10,6 (d) 11,9 (d) 10,1 (b) 9,5 9,0 8,0 

K 8,1 (d) 7,8 (d) 9,7 (d) 7,1 (b) 6,5 6,8 6,0 

Węgry 

O 12 (b) 12,6 12,5 12,6 11,4 11,7 11,2 

10 M 12,7 (b) 13,6 13,7 13,8 12,6 12,5 12,0 

K 11,3 (b) 11,5 11,3 11,4 10,1 10,9 10,4 

Wielka Brytania 

O : 12,1 11,6 11,3 16,6 (b) 17,0 15,7 

: (i) M : 13,0 12,6 12,3 17,6 (b) 18,3 16,9 

K : 11,2 10,6 10,2 15,6 (b) 15,6 14,5 

Włochy 

O 23,0 22,9 22,3 20,6 19,7 19,7 19,2 

15 (i) M 26,5 27,0 26,0 23,9 22,9 22,6 22,0 

K 19,6 18,9 18,5 17,1 16,4 16,7 16,3 
* - cel wyznaczony na 2020 rok; O – wartość dla ogółu społeczeństwa; M – wartość dla populacji mężczyzn; K – 
wartość dla populacji kobiet; b – break in time series; d – definition differs, see meta data; i – see metadatal p – 
provisional; u – low reliability. 

Źródło: Opracowanie na podstawie Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [aktualizacja: 26.06.13] 

W przypadku Polski, przy 5,4% w 2010 roku odsetku osób przedwcześnie 

kończących naukę8 jako cel w skali kraju przyjęto ograniczenie wskaźnika przerywania 

nauki do 4,5% do 2020 roku. Polskie założenia zostały określone przez Komisję 

Europejską jako bardzo ambitne. Tworząc harmonogram dojścia do realizacji celów 

krajowych w przyjętym w kwietniu 2011 roku Krajowym Programie Reform (KPR) 

odnośnie omawianego wskaźnika założono prowadzenie trzech rodzajów działań: 9  

1) profilaktyczne: upowszechnianie wychowania przedszkolnego, wdrażanie reformy 

podstaw programowych kształcenia ogólnego ukierunkowanej na większą 

elastyczność procesu kształcenia, upowszechnianie wykształcenia 

                                                           
8 W prowadzonych przez Eurostat od 1992 roku badaniach dotyczących problemy osób przedwcześnie 

kończących naukę Polska uwzględniania od 2001 roku. Wskaźnik przedwczesnego przerywania nauki dla 

Polski wyniósł w: 2001 - 7.4% a w 2002 – 7.2%. Wartości wskaźnika w kolejnych latach zostały 

przedstawione w Tabeli 1.1. oraz Tabeli 1.3. 
9 Krajowy Program Reform Europa 2020, Warszawa 2011, s. 50. 
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ponadgimnazjalnego (w szkołach średnich lub zasadniczych), modernizacja 

kształcenia i szkolenia zawodowego, promowanie i wspieranie zaangażowania 

pracodawców w procesy uczenia się w pracy. 

2) interwencyjne: indywidualizacja kształcenia w szkołach, konsolidowanie systemu 

wspomagania szkół, łącznie z systemem doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

rozwój wczesnej interwencji, rozwój zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych (m.in. 

finansowanych z funduszy europejskich), wzmocnienie i rozwój mechanizmów 

współpracy szkół z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu 

edukacji (np. kulturalnej, medialnej), rozwój poradnictwa edukacyjnego 

i zawodowego przez całe życie. 

3) kompensacyjne: przyuczanie do zawodu, działalność instytucji rynku pracy, rozwój 

systemu walidacji. 

W KPR wskazano również na wzmocnienie edukacji medialnej, kulturalnej, 

obywatelskiej w procesach kształcenia w celu rozwijania postaw sprzyjających 

kreatywności, współpracy oraz elastyczności w wykorzystywaniu posiadanej wiedzy 

i umiejętności na zmiennym rynku pracy. 

 Przyjęte założenia wdrażane są w zróżnicowanych pod względem skali problemu 

województwach (Tabela 1.2). Przedwczesne przerywanie nauki stanowiło w 2010 roku 

w skali ogólnopolskiej największy problem w województwach: warmińsko-mazurskim 

(10%), zachodniopomorskim (9,1%), lubuskim (8,7%), kujawsko-pomorskim (8,2%). 

Z kolei w najmniejszym stopniu problem ten w 2010 roku dotyczył województw: 

małopolskiego (2,8%), mazowieckiego (4%) oraz podlaskiego (4,1%).  Odnotowany 

w 2010 roku na Podkarpaciu 4,3% odsetek osób zbyt wcześnie przerywających naukę 

uplasował województwo na czwartej pozycji w Polsce.  Tak na Podkarpaciu jak i w skali 

całego kraju problem przedwczesnego przerywania nauki częściej dotyczył mężczyzn 

niż kobiet. Przy średniej dla Polski 7,2% w przypadku mężczyzn oraz 3,5% odnośnie 

kobiet, w województwach najbardziej dotkniętych problemem odnotowano ponad 10% 

populację mężczyzn, którzy zakończyli edukację na poziomie co najwyżej gimnazjalnym, 

warmińsko-mazurskie (13,5%), zachodniopomorskie (11,6%), kujawsko-pomorskie 

(10,4%). Problem przedwczesnego przerywania nauki przez mężczyzn jako najmniejszy 

w 2010 roku odnotowano w województwie małopolskim (3,7%). W przypadku 

województwa podkarpackiego 5,7% odsetek mężczyzn przedwcześnie przerywających 

naukę był jednym z najniższych w Polsce. W skali kraju w 2010 roku omawiany problem 

dotyczył 3,5% populacji kobiet, ze względu na brak danych dla poszczególnych 

województw trudno o szczegółową analizę w odniesieniu do regionów. 
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Tabela 1.2. 
Osoby przedwcześnie kończące naukę szkolną - % osób w wieku 18-24 lat z wykształceniem 

co najwyżej gimnazjalnym, które nie kontynuują kształcenia lub szkolenia w latach 2008-
2012 w Polsce z uwzględnieniem podziału na województwa i płeć 

 

Region/Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Polska 

O 5.0 5.3 5,4 (p) 5,6 (p) 5,7 (p) 

M 6.1 6.6 7,2 (p) 7,4 (p) 7,8 (p) 

K 3.9 3.9 3,5 (p) 3,8 (p) 3,5 (p) 

Łódzkie 

O 5,2 (u) 5 (u) 6,1 (p) 5,6 (u) 7,1 (p) 

M 7,4 (u) 6,7 (u) 8,8 (u) 7,5 (u) 9,4 (u) 

K : (u) : (u) : (u) : (u) 4,5 (u) 

Mazowieckie 

O 4.9 4.9 4,0 (p) 4,1 (p) 4,3 (p) 

M 5,4 (u) 5,2 (u) 5,1 (u) 5,0 (u) 6,3 (u) 

K 4,5 (u) 4,7 (u) 2,9 (u) 3,1 (u) 2,3 (u) 

Małopolskie 

O 3,2 (u) 3,1 (u) 2,8 (u) 3,4 (u) 2,8 (u) 

M 5,3 (u) 3,9 (u) 3,7 (u) 4,3 (u) 3,6 (u) 

K : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) 

Śląskie 

O 4.1 5.2 4,6 (p) 5,6 (p) 6,1 (p) 

M 4,0 (u) 5,2 (u) 5,8 (u) 7,6 (p) 8,9 (p) 

K 4,2 (u) 5,2 (u) 3,4 (u) 3,5 (u) 3,2 (u) 

Lubelskie 

O 5,7 (u) 4,9 (u) 5,6 (u) 6,0 (u) 5,2 (u) 

M 7,5 (u) 7,2 (u) 8,4 (u) 8,4 (u) 7,8 (u) 

K : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) 

Podkarpackie 

O 3,4 (u) 3,6 (u) 4,3 (u) 5,4 (u) 5,5 (u) 

M : (u) 5,6 (u) 5,7 (u) 7,2 (u) 7,8 (u) 

K : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) 

Świętokrzyskie 

O 3,7 (u) 3,7 (u) 5,1 (u) 5,5 (u) 4,2 (u) 

M : (u) : (u) 6,6 (u) 6,9 (u) : (u) 

K : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) 

Podlaskie 

O 4,7 (u) 4,3 (u) 4,1 (u) 5,3 (u) : (u) 

M : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) 

K : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) 

Wielkopolskie 

O 3,7 (u) 4.6 4,9 (p) 4,6 (p) 5,4 (p) 

M 4,0 (u) 6,4 (u) 7,3 (u) 6,0 (u) 7,9 (u) 

K 3,5 (u) 3,1 (u) : (u) 3,4 (u) : (u) 

Zachodniopomorskie 

O 8,7 (u) 8,2 (u) 9,1 (u) 10,1 (u) 8,6 (u) 

M 10,1 (u) 10,7 (u) 11,6 (u) 13,9 (u) 11,7 (u) 

K 7,4 (u) : (u) : (u) : (u) : (u) 

Lubuskie 

O 8,3 (u) 9,4 (u) 8,7 (u) 8,0 (u) 7,6 (u) 

M : (u) 12 (u) : (u) : (u) : (u) 

K : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) 

Dolnośląskie 

O 5.8 5,2 (u) 5,6 (p) 5,9 (p) 6,6 (p) 

M 6,1 (u) 6,9 (u) 7,9 (u) 8,0 (u) 9,0 (u) 

K 5,5 (u) : (u) : (u) : (u) 4,2 (u) 

Opolskie 

O 5,2 (u) 5,8 (u) 6,5 (u) 6,2 (u) : (u) 

M : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) 

K : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) 

Kujawsko-Pomorskie 

O 5,6 (u) 9.4 8,2 (p) 6,5 (u) 6,1 (u) 

M 8,1 (u) 11,9 (u) 10,4 (u) 7,6 (u) 7,1 (u) 

K : (u) 6,9 (u) 5,9 (u) 5,5 (u) : (u) 
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Region/Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Warmińsko-Mazurskie 

O 7,9 (u) 6,4 (u) 10,0 (u) 10,5 (u) 10,7 (u) 

M 8,0 (u) 7,7 (u) 13,5 (u) 13,9 (u) 13,2 (u) 

K 7,9 (u) : (u) : (u) : (u) : (u) 

Pomorskie 

O 6,1 (u) 5,7 (u) 6,4 (u) 6,7 (u) 7,5 (u) 

M 6,9 (u) 6,9 (u) 8,1 (u) 10,2 (u) 10,5 (u) 

K 5,3 (u) : (u) : (u) : (u) : (u) 

O – wartość dla ogółu społeczeństwa; M – wartość dla populacji mężczyzn; K – wartość dla populacji kobiet; p – 
provisional; u – low reliability. 
 

Źródło: Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [aktualizacja: 26.06.13] 

 

Dotychczas w ramach realizacji strategii Europa 2020 w skali ogólnopolskiej 

wskazano na podjęcie m.in. następujących działań w zakresie ograniczenia ilości osób 

przedwcześnie przerywających naukę:10 

1) proces wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – od roku 

szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w oparciu o nową 

podstawę programową. W kwietniu 2012 roku do egzaminu gimnazjalnego 

przystąpiło 403 tys. uczniów w tym 393 tys. (arkusze standardowe) oraz blisko 

10 tys. (arkusze dostosowane) w 6707 gimnazjach w Polsce, w tym 24 526 (arkusze 

standardowe) w 546 placówkach w województwie podkarpackim.  W kwietniu 

2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 389 tys. uczniów w tym blisko 

380 tys. (arkusze standardowe) oraz ponad 9 tys. (arkusze dostosowane).11; 

od 1 września 2012 roku zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa 

w IV klasach szkoły podstawowej i I klasach szkół ponadgimnazjalnych.12 

2) reforma szkolnictwa zawodowego - w celu podniesienia jakości i efektywności 

systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego w kontekście oczekiwań rynku 

pracy od roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęto wdrażanie reformy szkolnictwa 

zawodowego; w ramach obowiązującej od 1 września 2012 roku nowej klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto 200 zawodów, w zakresie których 

wyodrębniono 252 kwalifikacje, z których każda jest potwierdzana oddzielnie 

egzaminem przeprowadzanym w trakcie trwania nauki w szkole. Zmieniona 

                                                           
10 Informacje na temat stopnia zaawansowania prac w zakresie realizacji powyższego celu edukacyjnego 

pochodzą w głównej mierze z przyjętej 30 kwietnia 2013 roku przez Radę Ministrów aktualizacji 

Krajowego Programu Reform. Wybór źródła z pominięciem wcześniejszej aktualizacji KPR z 2012 roku, 

odnoszącym się do działań z 2011 roku, jest związany z zastosowanym w edycji z 2013 roku układem 

umożliwiającym, jak wskazują również autorzy dokumentu, bardziej precyzyjny monitoring postępów 

w realizacji strategii Europa 2020. Szerzej: Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 

2013/2014 s. 41. 
11

 Szerzej: Portal Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-

gimnazjalny-left/informacje-o-wynikach  dostęp on-line z dn. 23.08.2013 r. 
12 Szerzej: Portal Ministerstwa Edukacji -

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2704%3Arozporzdzenie-

ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkoach-publicz dostęp on-line 

z dn. 23.08.2013 r. 

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-gimnazjalny-left/informacje-o-wynikach
http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-gimnazjalny-left/informacje-o-wynikach
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konstrukcja podstawy programowej kształcenia w zawodach określa zawody oraz 

wszystkie wyodrębnione z nich kwalifikacje, a także wskazuje ścieżki ich 

uzupełniania lub podwyższania. Ponad 60% całego czasu przeznaczonego na 

kształcenie zawodowe w ciągu trzech lat nauki w zasadniczej szkole zawodowej 

stanowi zgodnie z wprowadzonymi zmianami kształcenie praktyczne. Centra 

kształcenia praktycznego, warsztaty szkolne oraz przedsiębiorstwa to miejsca, 

w których jak wskazano odbywać się będzie praktyczna nauka zawodu. Wsparcie 

sektora szkolnictwa zawodowego było od dawna oczekiwane. W ramach badań 

regionalnych identyfikowano problemy szkolnictwa zawodowego w odniesieniu do 

poszczególnych województw. W jednym z raportów13 poświęconych Podkarpaciu 

wskazano m.in. na: utrzymujące się postrzeganie szkoły zawodowej jako szkoły 

„drugiego wyboru”, mniej atrakcyjnej dla młodzieży i ich rodziców; niedostateczną 

świadomość korzyści płynących z wyboru szkoły zawodowej; brak skutecznych 

mechanizmów kompleksowej diagnozy predyspozycji uczniów gimnazjum w celu 

wyboru optymalnej ścieżki edukacyjnej; brak odpowiedniej infrastruktury oraz 

wyposażenia placówek, co zdaniem autorów badania, stanowi kluczową barierę 

rozwojową ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; dezaktualizację kompetencji 

nauczycieli zawodu; trudności we współpracy szkół z pracodawcami i instytucjami 

rynku pracy.  

3) realizacja projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego 

systemu pracy z uczniem zdolnym” – cel przedsięwzięcia prowadzonego od 1 lutego 

2010 roku do końca 2013 roku z planowanym rocznym przedłużeniem to 

upowszechnianie i dostosowanie do potrzeb uczniów różnorodnych form zajęć, 

które – jak zakładają pomysłodawcy – przyczynią się do identyfikacji i rozwijania 

talentów uczniów.14 Ponadto rozwój sieci Szkół Odkrywców Talentów - w ramach 

włączania szkół do sieci Szkół Odkrywców Talentów, uwzględniono działania 

dotyczące rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych 

uczniów, w tym 6-latków15; na 1845 w skali  kraju, 119 placówek16 w województwie 

                                                           
13 Przedstawione spostrzeżenia pochodzą z raportu końcowego z badania ewaluacyjnego, Ocena rozwoju 

szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście Działania 9.2 PO KL. Katowice-

Kraków, grudzień 2012 r. s.2. Szerzej: 

http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ocena_rozwoju_szkolnictwa_zawodowego__podkarpac

kie_92_POKL_12062013.pdf dostęp on-line z dn. 23.08.2013 r. 
14 Szerzej o projekcie: Portal Ośrodka Rozwoju Edukacji - http://www.ore.edu.pl/strona-

ore/index.php?option=com_content&view=article&id=1100&Itemid=1352 dostęp on-line z dn. 

23.08.2013 r. 
15 Na listopad 2013 r. zaplanowano wręczenie wyróżnień za najciekawsze projekty dotyczące rozwijania 

zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów, na I etapie edukacyjnym, które zostały 

zrealizowane w roku szkolnym 2012/2013. Szerzej:  Portal Ośrodka Rozwoju Edukacji - 

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/odkrywamytalenty dostęp on-line z dn. 23.08.2013 r. 
16 Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów mogą otrzymać przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne, 

ośrodki szkolno-wychowawcze, zespoły szkół i placówek oświatowych, międzyszkolne ośrodki sportowe, 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii ze szkołami. 

http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ocena_rozwoju_szkolnictwa_zawodowego__podkarpackie_92_POKL_12062013.pdf
http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ocena_rozwoju_szkolnictwa_zawodowego__podkarpackie_92_POKL_12062013.pdf
http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=1100&Itemid=1352
http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=1100&Itemid=1352
http://www.ore.edu.pl/strona-ore/odkrywamytalenty
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podkarpackim otrzymało tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, w tym w ramach 

podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego jest to 68.17 

4) konkursy Ministra Edukacji Narodowej - „Program pomocy wybitnie uzdolnionym 

uczniom” oraz „Mogę zostać geniuszem”. Konkurs „Program pomocy wybitnie 

uzdolnionym uczniom” jest cyklicznie realizowany od 2009 roku. W ramach 

dotychczasowych edycji konkursu  „Program pomocy wybitnie uzdolnionym 

uczniom” przyznano dotacje w wysokości 3 mln zł, w tym w latach 2011-2013 blisko 

2 mln zł18 na realizację projektów. W  projektach z zakończonych edycji 

z 2011 i 2012 roku wzięła również młodzież z Podkarpacia, m.in. w Programie 

pomocy uczniom wybitnie zdolnym realizowanym przez Krajowy Fundusz na rzecz 

Dzieci oraz w projekcie „Kultuhurra! Zajęcia artystyczne w szkole” zrealizowanym 

przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Z kolei w ramach 

przeprowadzonego w 2012 roku konkursu „Mogę zostać geniuszem – projekty dla 

uczniów wybitnie uzdolnionych” przyznano na realizację projektów dotację 

w wysokości 338 223 zł.19 

W efekcie działań podjętych przez państwa członkowskie UE w latach 2010-2012 

zmniejszeniu uległ odsetek osób, które przedwcześnie przerywają kształcenie 

z 14,3% w 2009 roku do 12,8% w 2012 roku. We wspomnianym okresie pozytywny 

trend spadkowy odnotowało 20 z 27 państw członkowskich. Niewielkie wzrosty 

omawianego wskaźnika jakie odnotowano w krajach takich jak Belgia, Czechy, 

Luksemburg, Polska, Słowacja, Szwecja oraz Węgry należy rozpatrywać indywidualnie 

i w dłuższej perspektywie. W przypadku Polski wspomniany nieznaczny wzrost wynosił 

z 5,3% w 2009 roku do 5,7% w 2012 roku. W żadnym z państw członkowskich UE skala 

problemu nie dotyczy już ponad 30% populacji. Nadal, w porównaniu do okresu sprzed 

realizacji strategii Europa 2020, największe wyzwania są przed Maltą, Hiszpanią oraz 

Portugalią, jednak nawet w tych  państwach mamy do czynienia z inną skalą problemu 

niż w pierwszych dziesięcioleciu XXI wieku. Wartość wskaźnika powyżej średniej 

unijnej20 utrzymały, obok powyższej trójki, również Włochy (17,6%), Rumunia (17,4%) 

oraz Wielka Brytania (13,5%). Z kolei Bułgaria (12,5%) oraz Grecja (11,4%) obecne 

w grupie wymienionych państw jeszcze w 2009 roku zasiliły grono krajów ze 

wskaźnikiem poniżej średniej unijnej. Prymusem, czyli krajem z najniższym 

wskaźnikiem przedwczesnego opuszczania systemu edukacji przez młodych ludzi 

w 2012 roku była Słowenia (4,4%). Nadal omawiany problem częściej dotyczy mężczyzn 

                                                           
17 Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów otrzymały placówki w następujących powiatach w podregionie 

rzeszowsko-tarnobrzeskim: dębicki – 3, kolbuszowski - 2, leżajski – 3, łańcucki – 6, mielecki – 12, niżański 

– 4, ropczycko-sędziszowski – 2, rzeszowski – 6, m. Rzeszów – 8, stalowowolski – 13, m. Tarnobrzeg – 8, 

tarnobrzeski - 1.  Stan na 23 sierpnia 2013 roku. Szerzej: portal Ośrodka Rozwoju Edukacji - 

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1248&Itemid=1499 
18 2986675 zł w tym: edycja w 2009 roku – 449574 zł, edycja w 2010 roku – 700000 zł, edycja w 2011 

roku – 700000 zł, edycja w 2012 – 437101 zł, edycja w 2013 roku – 700000 zł. 
19 Szerzej informacje o wynikach konkursów na bip.men.gov.pl. 
20 Dane za rok 2012. 
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niż kobiet, sytuację odmienną odnotowano jedynie w Bułgarii (12,1% oraz 13,0%). 

Ponadto mamy do czynienia z szybszym spadkiem wartości wskaźnika dla ogółu 

populacji niż wielkości zróżnicowania problemu przy uwzględnieniu podziału na płeć. 

Podobnie jak w 2009 roku Niemcy wyróżniają się na tle państw członkowskich 

zbliżonymi wartościami wskaźnika dla mężczyzn i kobiet, odpowiednio 11,1% oraz 

9,8%. (Tabela 1.3) 
Tabela 1.3 

Osoby przedwcześnie kończące naukę szkolną - % osób w wieku 18-24 lat z wykształceniem co najwyżej 
gimnazjalnym, które nie kontynuują kształcenia lub szkolenia w latach 2010-2012 

Państwa/Rok 2010 2011 2012 2020* 

UE - 27 

O 14,0 13,5 12,8 p 

10 (i) M 15,9 15,3 14,5 (p) 

K 12,1 11,6 11,0 (p) 

UE - 25 

O 13,8 13,3 12,5 p 

- M 15,8 15,2 14,3 (p) 

K 11,7 11,3 10,6 (p) 

UE - 15 

O 15,4 14,7 13,7 p 

- M 17,6 16,8 15,6 (p) 

K 13,1 12,6 11,8 (p) 

Austria 

O 8,3 8,3 7,6 

9,5 M 8,4 8,8 7,9 

K 8,2 7,8 7,3 

Belgia 

O 11,9 12,3 12,0 

9,5 M 13,8 14,9 14,4 

K 10,0 9,7 9,5 

Bułgaria 

O 13,9 11,8 12,5 

11 M 13,2 11,2 12,1 

K 14,5 12,6 13,0 

Cypr 

O 12,7 11,3 11,4 

10 M 16,2 15,1 16,5 

K 9,8 8,1 7,0 

Czechy 

O 4,9 4,9 5,5 

5,5 M 4,9 5,4 6,1 

K 4,8 4,4 4,9 

Dania 

O 11,0 9,6 9,1 

9,9 (i) M 14,1 12,1 10,8 

K 7,7 7,0 7,4 

Estonia 

O 11,6 10,9 10,5 

9,5 M 15,2 13,1 14,0 

K 7,8 8,6 7,1 

Finlandia 

O 10,3 d 9,8 8,9 

8 M 11,6 (d) 11,2 9,8 

K 9,0 (d) 8,4 8,1 

Francja 

O 12,6 12,0 11,6 

9,5 M 15,1 13,8 13,4 

K 10,0 10,2 9,8 

Grecja 

O 13,7 13,1 11,4 

9,7 M 16,5 16,1 13,7 

K 10,8 10,1 9,1 
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Państwa/Rok 

 
2010 2011 2012 2020* 

Hiszpania 

O 28,4 26,5 24,9 

15 M 33,5 31,0 28,8 

K 23,1 21,9 20,8 

Holandia 

O 10 b 9,1 8,8 p 

7,9 (i) M 12,1 (b) 10,8 10,2 (p) 

K 7,8 (b) 7,2 7,3 (p) 

Irlandia 

O 11,5 10,8 9,7 

8 M 13,4 12,8 11,2 

K 9,6 8,8 8,2 

Litwa 

O 8,1 7,2 6,5 

8,9 (i) M 9,9 9,7 8,2 

K 6,2 4,5 (u) 4,6 (u) 

Luksemburg 

O 7,1 6,2 8,1 p 

9,9 M 8,0 7,6 10,7 (p) 

K 6,0 4,8 (u) 5,5 (p) 

Łotwa 

O 13,3 11,6 b 10,5 

13,4 M 17,2 15,8 (b) 14,5 

K 9,4 7,5 (b) 6,2 

Malta 

O 24,8 b 23,6 22,6 

29 M 31,2 (b) 29,6 27,5 

K 17,7 (b) 17,1 17,6 

Niemcy 

O 11,9 11,7 10,5 p 

9,9 (i) M 12,7 12,7 11,1 (p) 

K 11,0 10,8 9,8 (p) 

Polska 

O 5,4 p 5,6 p 5,7 p 

4,5 M 7,2 (p) 7,4 (p) 7,8 (p) 

K 3,5 (p) 3,8 (p) 3,5 (p) 

Portugalia 

O 28,7 23,2 20,8 

10 M 32,7 28,2 27,1 

K 24,6 18,1 14,3 

Rumunia 

O 18,4 17,5 17,4 

11,3 M 18,6 18,5 18,0 

K 18,2 16,6 16,7 

Słowacja 

O 4,7 5,0 5,3 

6 M 4,6 5,4 6,0 

K 4,9 4,6 4,6 

Słowenia 

O 5,0 4,2 4,4 

5 M 6,4 5,7 5,4 

K 3,3 (u) 2,5 (u) 3,2 (u) 

Szwecja 

O 6,5 6,6 7,5 

9,9 (i) M 7,5 7,8 8,5 

K 5,5 5,4 6,3 

Węgry 

O 10,5 11,2 11,5 

10 M 11,5 12,1 12,2 

K 9,5 10,3 10,7 

Wielka Brytania 

O 14,9 15,0 13,5 

: (i) M 15,8 16,2 14,6 

K 14,0 13,8 12,4 
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Państwa/Rok 2010 2011 2012 2020* 

Włochy 

O 18,8 18,2 17,6 

15 (i) M 22,0 21,0 20,5 

K 15,4 15,2 14,5 

* - cel wyznaczony na 2020 rok; O – wartość dla ogółu społeczeństwa; M – wartość dla populacji mężczyzn; K – wartość dla populacji 
kobiet; b – break in time series; d – definition differs, see meta data; i – see meta data; p – provisional; u – low reliability.  

 Źródło: Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [aktualizacja: 26.06.13] 

 

Jak wspomniano powyżej od momentu wdrożenia strategii Europa 2020 Polska 

odnotowała niewielki wzrost osób przedwcześnie przerywających naukę.  Trend ten 

dotyczy większości województw. Spadki wartości wskaźnika zaobserwowano natomiast 

m.in. w regionach, w których przed 2010 rokiem omawiany problem dotyczył 

największego odsetka populacji w skali ogólnopolskiej, czyli województw: 

zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Jedynym regionem 

w Polsce ze wskaźnikiem powyżej zakładanego dla średniej unijnej poziomu 

10% wskaźnika jest województwo warmińsko-mazurskie (10,7%). Z kolei założony do 

realizacji w perspektywie 2020 roku wskaźnik 4,5% jak dotychczas21 osiągnęły 

województwa: małopolskie (2,8%), świętokrzyskie (4,2%), mazowieckie (4,3%). Na 

Podkarpaciu w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano wzrost wskaźnika z 4,3% do 

5,5%. 

W ramach dalszych działań na rzecz ograniczania odsetka osób przedwcześnie 

przerywających naukę w przypadku Polski zaplanowano na lata 2013-2014 następujące 

kroki:22 

1) przyjęcie dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie” - 

w ten sposób Polska wypełni zobowiązania w zakresie tworzenia kompleksowej 

i spójnej polityki LLL (lifewide lifelong learning). Dokument odpowiada na szereg 

wyzwań, które stoją obecnie przed kształceniem i szkoleniem w Polsce (przyjmując, 

że szkolenie, w tym zwłaszcza szkolenie osób dorosłych, wychodzi poza zakres 

systemu edukacji i dotyczy w zasadzie wszystkich resortów). Trzy z pięciu 

wskazanych w dokumencie celów strategicznych stanowią odpowiedź na diagnozę 

najsłabiej rozwiniętych obszarów uczenia się w Polsce, czyli: 1) wczesnej opieki 

i edukacji w całym okresie poprzedzającym obowiązkowe kształcenie, tj. już od 

wieku 0 (cel 3. Różnorodna i dostępna oferta form wczesnej opieki i edukacji,), 

2) dostosowania kształcenia i szkolenia do potrzeb gospodarki (cel 4. Kształcenie 

i szkolenie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na rynku pracy) oraz uczenia 

się dorosłych (cel 5. Środowisko pracy i zaangażowanie społeczne sprzyjające 

upowszechnieniu uczenia się dorosłych). Przyjęcie dokumentu przez Radę 

Ministrów zakładano na II kwartał 2013 roku, nastąpi to jednak w III kwartale 

2013 roku.  

2) modernizacja krajowego systemu kwalifikacji – prowadzone prace, zgodnie 

z intencją autorów – mają zaspokoić oczekiwania i potrzeby związane ze zmianami 

                                                           
21 Dane za 2012 rok. 
22 Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 2013/2014, kwiecień 2013,  s. 42-43. 
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zachodzącymi na rynku pracy, rozwojem technologicznym oraz procesami 

demograficznymi, a także, aby ułatwić obywatelom rozwój zawodowy i osobisty 

w przestrzeni krajowej oraz europejskiej. W ramach realizowanego od lipca 2010 r. 

przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu systemowego „Opracowanie założeń 

merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz 

Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, podjęto działania 

poprzedzające ustanowienie i wdrożenie zintegrowanego systemu kwalifikacji, 

opartego na Polskiej Ramie Kwalifikacji, w tym m.in.: projekt Polskiej Ramy 

Kwalifikacji; założenia instytucjonalne i organizacyjne krajowego rejestru 

kwalifikacji; koncepcję zasad zapewniania jakości kwalifikacji w tym założeń 

dotyczących zasad walidowania efektów uczenia się (procedur potwierdzania 

kompetencji), osiąganych w trybie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego; 

zasad przypisywania poziomów do kwalifikacji (w ramach projektu wstępnie 

poziomy zostaną określone dla 350 kwalifikacji z różnych sektorów). W roku 

2013 przewidywane jest jeszcze opracowanie rozwiązań dla budowy Krajowego 

Systemu Kwalifikacji. Z kolei przeprowadzenie pilotażu opracowanych rozwiązań 

oraz przygotowanie do ich wdrożenia zakłada się na lata 2014-2015. W roku 

2015 planowane jest rozpoczęcie wdrażania rozwiązań. Budżet prac nad KRK 

w ramach wspomnianego projektu systemowego, współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, w latach 2010-2013 wynosi ok. 35,9 mln zł. 

W odniesieniu do sytuacji sektora edukacji przedstawionej w aktualizacji 

Krajowego Programu Reform z kwietnia 2013 roku w zaleceniach Rady23 stwierdzono, 

że główną przyczyną rosnącego bezrobocia młodych osób w Polsce jest „niedostateczne 

dopasowanie wyników nauczania do potrzeb rynku pracy”. Dostrzegając kroki podjęte 

przez Polskę, wdrożone reformy systemu edukacji, zasugerowano „zwiększenie wysiłków 

na rzecz obniżenia bezrobocia osób młodych, na przykład poprzez gwarancję dla 

młodzieży, większe udostępnienie przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez praktykę, 

zacieśnienie współpracy szkół i pracodawców oraz poprawę jakości nauczania.” Ponadto 

wskazując na bardzo niski odsetek osób dorosłych angażujących się w uczenie przez 

całe życie wskazano na konieczność przyjęcia projektu strategii na rzecz uczenia się 

przez całe życie.  

 Rekomendacje z poziomu unijnego oraz ogólnopolskiego w wymiarze 

regionalnym znalazły odzwierciedlenie w strategiach rozwoju województw. 

W zaktualizowanej strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 

w odniesieniu do prezentowanej tematyki przyjęto w perspektywie do 2020 roku 

założenia m.in. co do odsetka dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym, średnich wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych w stosunku 

średniej krajowej, udziału absolwentów: a) szkół zawodowych b) techników c) liceów 

                                                           
23

 Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinie Rady na 

temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2016, Bruksela, dnia 29.5.2013 

COM(2013) 371 final 



 

  

20 

ogólnokształcących w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Realizacji 

zamierzeń ma się odbywać w ramach następujących priorytetów edukacyjnych: 

1. Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych; 2. Tworzenie atrakcyjnej oferty 

edukacyjnej dostosowanej do zmieniającego się regionalnego rynku pracy, postępu 

technologicznego oraz potrzeb branż kluczowych gospodarki regionu; 3. Kształtowanie 

i promocja postaw związanych z uczeniem się przez całe życie.24 

 

„co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe 

wykształcenie” 
Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Bruksela, 3.3.2010, KOM2010 (2020) wersja ostateczna 

 

Jak wspomniano powyżej, obserwowany u progu drugiego dziesięciolecia 

XXI wieku w Unii Europejskiej, stan w którym mniej niż jedna trzecia osób między 

25 a 34 rokiem życia posiada wykształcenie wyższe został uznany za niewystarczający. 

Odnosząc do gospodarek Stanów Zjednoczonych oraz Japonii, w ramach strategii Europa 

2020, zaproponowano  w perspektywie 2020 roku osiągnięcie w Unii Europejskiej co 

najmniej 40% odsetka osób między 30 a 34 rokiem życia z wykształceniem wyższym.  

Podobnie jak przy pierwszym celu edukacyjnym strategii, również i tu 

zaobserwowano zróżnicowanie co do skali problemu w zależności od regionu oraz płci.  

Przyjęty na poziomie 40% drugi wskaźnik edukacyjny w momencie ogłaszania strategii 

Europa 2020 spełniało jedenaście z dwudziestu siedmiu państw członkowskich.25 

Najwyższy wskaźnik odnotowano w Irlandii (48,9%) oraz kolejno w Luksemburgu 

(46,6%) i w Finlandii (45,9%). Ponadto w grupie liderów były: Cypr (45%), Szwecja 

(43,9%), Francja (43%), Belgia (42%), Wielka Brytania (41,5%), Dania (40,7%), Litwa 

(40,6%) oraz Holandia (40,5%). Z kolei wskaźnik poniżej średniej unijnej (32,2%) 

odnotowano u trzynastu członków. Najniższy wskaźnik wystąpił w Rumunii (16,8%). 

Wskaźniki poniżej 20% zaobserwowano również w Czechach (17,5%), na Słowacji 

(17,6%) oraz we Włoszech (19%).  W gronie pozostałych państw ze wskaźnikiem 

poniżej średniej unijnej były: Malta (21%), Portugalia (21,1%), Austria (23,5%), Węgry 

(23,9%), Grecja (26,5%), Bułgaria (27,9%), Niemcy (29,4%), Łotwa (30,1%) oraz 

Słowenia (31,6%). Wśród obywateli Unii Europejskiej w wieku 30 a 34 lat z wyższym 

wykształceniem przeważają kobiety. Przed 2009 rokiem jedynie w Niemczech 

odnotowano stałą nieznaczną przewagę w omawianym wskaźniku na korzyść mężczyzn, 

a w samym 2009 roku również w Luksemburgu. Zarówno w grupie liderów z ponad 

40% odsetkiem populacji w wieku 30-34 lat z wyższym wykształceniem jak w grupie 

                                                           
24 Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/697/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2013 r., Samorząd Województwa 

Podkarpackiego, Rzeszów sierpień 2013 r.,  s. 44-46. Szerzej: 

http://www.umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/Strategia%20Wojew%C3%B3dztwa%20

Podkarpackiego_28.08.2013.pdf dostęp on-line 5.09.2013 r. 
25 Dane za 2009 rok. 

http://www.umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/Strategia%20Wojew%C3%B3dztwa%20Podkarpackiego_28.08.2013.pdf
http://www.umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/Strategia%20Wojew%C3%B3dztwa%20Podkarpackiego_28.08.2013.pdf
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państw ze wskaźnikami poniżej średniej unijnej zaobserwowano znaczne zróżnicowanie 

w kontekście płci. I tak prymus ogólnego rankingu, czyli Irlandia, zasilił grupę państw 

z ponad 10% różnicą między wartością wskaźnika w zależności od płci, a nienotowana 

najwyżej wśród liderów ogólnego rankingu Wielka Brytania, z odsetkiem 40,7% dla 

mężczyzn i 42,3% dla kobiet, zajęła mocną pozycję w grupie państw członkowskich 

z niskim zróżnicowaniem wskaźnika pod względem płci. Ponad 10% różnicę między 

wartością wskaźników w zależności od płci odnotowano również wśród innych liderów 

ogólnego rankingu m.in.: Finlandii (36,6% i 55,5%), Litwy (32,9% i 48,5%) oraz Szwecji 

(38,1% i 50%). Znaczne dysproporcje wystąpiły również w państwach ze wskaźnikiem 

ogólnym poniżej średniej unijnej m.in. w przypadku Bułgarii (20,4% - 35,6%) czy Łotwy 

(20% i 40,5%). Z kolei małe zróżnicowanie wskaźników w zależności od płci wystąpiło 

obok wspomnianej Wielkiej Brytanii, również w przypadku Holandii (38,4% i 42,6%), 

ale też i m.in. Rumunii (15,2% i 18,5%), Czech (16,4% i 18,7%), Austrii (23% i 24%) 

oraz Niemiec (29,6% i 29,2%). W rezultacie, w odniesieniu do sytuacji lokalnej, państwa 

członkowskie przyjęły cele krajowe. (Tabela 2.1) 

 
Tabela 2.1 

Osoby z wykształceniem wyższym - % osób w wieku 30-34 lat posiadające wykształcenie 
wyższe w UE w latach 2003-2009 z uwzględnieniem podziału na płeć 

 

Państwa z uwzględnieniem 
podziału na płeć\Rok 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020* 

UE - 27 

O 25 26,9 28 28,9 30 31 32,2 

40 (i) M 24 25,3 26 26,3 27,2 27,9 28,8 

K 26 28,5 30 31,5 32,8 34,2 35,6 

Austria 

O : (u) 21 (d) 20,5 21,2 21,1 22,2 23,5 

38  (i) M : (u) 22,1 (d) 20,7 21,8 21,8 21,9 23 

K : (u) 20 (d) 20,4 20,7 20,5 22,4 24 

Belgia 

O 37,7 39,9 39,1 41,4 41,5 42,9 42 

47  (i) M 34,2 35,8 34,9 36,6 36,6 37,4 36,4 

K 41,3 44,1 43,4 46,2 46,4 48,6 47,7 

Bułgaria 

O 23,6 25,2 24,9 25,3 (d) 26 27,1 27,9 

36  (i) M 17,9 18,7 18,3 17,8 (d) 18,7 19,7 20,4 

K 29,5 31,8 31,5 32,8 (d) 33,2 34,5 35,6 

Cypr 

O 39,9 41 40,8 46,1 46,2 47,1 45 

46  (i) M 42,5 43,5 38,9 45,4 44,4 41,3 40,2 

K 37,7 38,7 42,5 46,8 48 52,9 49,3 

Czechy 

O 12,6 12,7 13 13,1 13,3 15,4 17,5 

32  (i) M 14,3 13,2 13,1 13,7 13 14,8 16,4 

K 10,8 12,1 13 12,4 13,7 15,9 18,7 

Dania 

O 38,2 (b) 41,4 43,1 43 38,1 (b) 39,2 40,7 

40 M 35,3 (b) 38,7 39 38,7 34,8 (b) 36,8 35 

K 41,1 (b) 44 47,3 47,4 41,6 (b) 41,8 46,5 

Estonia 

O 27,6 27,4 30,6 32,5 33,3 34,1 35,9 

40  (i) M 22 20,6 25,7 26,5 24,1 28,6 29,8 

K 33,1 34,1 35,4 38,4 42,4 39,6 41,9 
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Państwa z uwzględnieniem 

podziału na płeć\Rok 
 

 
2003 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020* 

Finlandia 

O 41,7 43,4 43,7 46,2 47,3 45,7 45,9 

42 M 33,7 35 35,4 37,1 39,3 35 36,6 

K 50,2 52,1 52,1 55,3 55,4 56,6 55,5 

Francja 

O 34,9 (b) 35,7 37,7 39,7 41,4 41,2 43,2 

50 M 32 (b) 32,6 34,9 35,2 37,7 37,1 38,9 

K 37,6 (b) 38,7 40,4 44,1 45 45,2 47,4 

Grecja 

O 22,8 24,9 25,3 26,7 26,2 25,6 26,5 

32  (i) M 21,6 23,3 23,3 25,1 25 23,4 24 

K 24,1 26,6 27,5 28,3 27,3 27,9 29,1 

Hiszpania 

O 34 35,9 38,6 38,1 39,5 39,8 39,4 

44 M 31,8 32,7 34,5 33,5 34,8 35,3 34,3 

K 36,3 39,2 43 43 44,6 44,7 44,9 

Holandia 

O 31,7 33,6 34,9 35,8 36,4 40,2 40,5 

40  (i) M 31,1 33,2 35,1 35,1 35,5 38,5 38,4 

K 32,3 34 34,7 36,6 37,3 41,8 42,6 

Irlandia 

O 35,1 38,6 39,2 41,3 43,3 46,1 48,9 

60 M 33,9 35,7 35,5 35,8 37,9 39,8 42,9 

K 36,3 41,5 42,9 46,8 48,8 52,4 54,8 

Litwa 

O 25,2 31,1 37,9 39,4 38 39,9 40,6 

40 M 19,7 26,7 34,2 35,2 31 31 32,9 

K 30,7 35,6 41,5 43,5 45 48,6 48,5 

Luksemburg 

O 
17,3 (b) 31,4 37,6 35,5 35,3 39,8 

46,6 
(b) 

40 
M 

18,3 (b) 33,2 36,7 32 32,4 36,9 
48,4 
(b) 

K 
16,3 (b) 29,6 38,5 38,9 38,1 42,7 

44,9 
(b) 

Łotwa 

O 18,3 18,5 18,5 19,2 25,6 27 30,1 

34 M 13,3 14,1 12,1 14,2 19,8 19,3 20 

K 23,2 22,9 25 24,3 31,5 34,9 40,5 

Malta 

O 13,7 (b) 17,6 18,4 21,6 21,5 20,9 21 

33 M 14,9 (b) 19,3 19,3 20,9 19,5 20,5 19,2 

K 12,6 (b) 16,1 17,5 22,3 23,7 21,4 22,9 

Niemcy 

O 25,1 26,8 26,1 (b) 25,8 26,5 27,7 29,4 

42 M 27,5 29,1 28 (b) 27,2 27,3 28,3 29,6 

K 22,5 24,3 24,1 (b) 24,4 25,7 27 29,2 

Polska 

O 17,2 20,4 22,7 24,7 27 29,7 32,8 

45  (i) M 14,9 17,8 19,1 20,4 22,7 24,4 27,3 

K 19,6 23,2 26,4 29 31,3 35 38,4 

Portugalia 

O 14,9 16,5 17,7 18,4 19,8 21,6 21,1 

40 M 11,3 12,5 13,7 13,3 15 17 17,5 

K 18,5 20,5 21,7 23,6 24,7 26,4 24,8 

Rumunia 

O 8,9 10,3 11,4 12,4 13,9 16 16,8 

26,7 M 9,4 9,9 10,8 11,7 13,6 14,9 15,2 

K 8,3 10,7 12,1 13,1 14,3 17,1 18,5 

Słowacja 

O 11,5 12,9 14,3 14,4 14,8 15,8 17,6 

40 M 11,6 12,6 14 13,6 13,4 14 15,5 

K 11,4 13,2 14,6 15,3 16,1 17,6 19,8 
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Państwa z uwzględnieniem 
podziału na płeć\Rok 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2020* 

Słowenia 

O 23,6 25,1 24,6 28,1 31 30,9 31,6 

40 M 17 18,1 19,4 21 21,7 24,3 24,6 

K 31 32,5 30,1 36 41,1 38,4 39,3 

Szwecja 

O 31 33,9 37,6 39,5 41 42 43,9 

40 M 27,1 28,6 33,3 34,3 35,2 36,6 38,1 

K 35,1 39,3 42,2 44,9 46,9 47,7 50 

Węgry 

O 16,3 (b) 18,5 17,9 19 20,1 22,4 23,9 

30,3 M 14,7 (b) 15,5 15,2 15,2 16,4 18,6 19 

K 17,9 (b) 21,5 20,7 22,8 23,9 26,3 28,8 

Wielka Brytania 

O 31,5 33,6 34,6 36,5 38,5 39,7 41,5 

: M 32,2 34 34,3 36,1 36,9 38,3 40,7 

K 30,8 33,3 34,9 37 40,1 41 42,3 

Włochy 

O 13,9 15,6 17 17,7 18,6 19,2 19 

26  (i) M 12,3 13 14,1 14,2 15 14,9 15 

K 15,7 18,4 19,9 21,2 22,3 23,5 23 

* - cel wyznaczony na 2020 rok; O – wartość dla ogółu społeczeństwa; M – wartość dla populacji mężczyzn; K – wartość dla 
populacji kobiet; b – break in time series; d – definition differs, see meta data; i – see meta data; p – provisional; u – low 
reliability; :=not available. 

Źródło: Opracowanie na podstawie Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [aktualizacja: 13.08.13] 

W przypadku Polski, przy wskaźniku powyżej średniej unijnej 

(32,8% w 2009 roku i 35,3% w 2010 roku) przyjęto założenie zwiększenia do 2020 roku 

odsetka młodych osób posiadających wykształcenie wyższe do 45%. Wyznaczenie przez 

Polskę wskaźnika na poziomie bardziej ambitnym niż dla średniej unijnej wynika jak 

podkreślono ze świadomości polskiej strony co do znaczenia obszaru edukacji dla 

rozwoju życia społeczno-gospodarczego.26 Prognozowane kształtowanie się wskaźnika 

zostało przedstawione w Krajowym Programie Reform (Tabela 2.2) 

 
Tabela 2.2. 

Odsetek osób z wyższym wykształceniem w wieku 30-34 lat w latach 2010-2020 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% 

udział 
33,5 35,0 37,0 38,5 39,0 40,5 41,5 42,3 43,6 44,5 45,0 

Źródło: MNiSW dla Krajowy Program Reform Europa 2020, Warszawa kwiecień 2011 r., s. 51. 

 W ramach harmonogramu dojścia do realizacji celów krajowych w przyjętym 

w kwietniu 2011 r. Krajowym Programie Reform odnośnie omawianego wskaźnika 

zapowiedziano koncentrację działań wokół wdrażania reform szkolnictwa wyższego. 27 

Zgodnie z intencją autorów zaproponowany program ma przyczynić się do m.in. 

zwiększenia dostępności do edukacji na poziomie wyższym oraz podniesienia jakości 

polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Zwiększenie dostępności do studiów 

wyższych ma zostać osiągnięte poprzez działania na rzecz m.in. zwiększenia dostępności 

kredytów dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz zwiększenia efektywności 

                                                           
26 Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 2013/2014, Warszawa 2013, s. 38. 
27 Krajowy Program Reform Europa 2020, Warszawa 2011, 50. 
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systemu świadczenia bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów. Ponadto 

zaplanowano działania w ramach: upowszechnienia studiów I stopnia, promocji 

polskiego szkolnictwa wyższego za granicą, promocji łączenia edukacji uniwersyteckiej 

z aktywnością zawodową, zwiększania atrakcyjności systemu szkolnictwa wyższego 

(wprowadzenie różnorodności kierunków studiów/zwiększenie oferty edukacyjnej), 

zwiększenia swobody uczelni w ustalaniu zawartości programów studiów, zwiększenia 

oferty edukacyjnej uczelni dla osób w różnym wieku, propagowania wśród studentów 

idei „uczenia się przez całe życie.”28 

 W odniesieniu do sytuacji w poszczególnych regionach Polski, nie 

kwestionowanym liderem rankingu było Mazowsze (45%). Wskaźnik osób 

z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lat w 2009 roku powyżej średniej 

ogólnopolskiej (32,8%) odnotowano również w województwach: podlaskim (38,2%), 

śląskim (36,3%), warmińsko-mazurskim (35,1%), pomorskim (34,7%) oraz 

podkarpackim (33,2%). Natomiast najniższa wartość wskaźnika wystąpiła 

w województwie opolskim (20,3%). Ponadto wyższe wartości wskaźnika, średnio 

o ok. 10% zaobserwowano dla kobiet niż mężczyzn, m.in. odzwierciedla to sytuacja na 

Podkarpaciu gdzie 28,6% wskaźnikowi dla mężczyzn towarzyszyła 38,2% wartość 

wskaźnika dla populacji kobiet. (Tabela 2.3) 

 
Tabela 2.3.  

Osoby z wykształceniem wyższym - % osób w wieku 30-34 lat w latach 2008-2012 
w Polsce z uwzględnieniem podziału na województwa i płeć 

 
Region/Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Polska 

O 29,7 32,8 35,3 36,9 39,1 

M 24,4 27,3 29,8 30,3 31,9 

K 35,0 38,4 40,8 43,5 46,5 

Łódzkie 

O 30,4 30,6 33,3 36,6 39,0 

M 26,0 26,0 25,6 28,5 32,0 

K 34,8 35,3 42,0 45,1 46,4 

Mazowieckie 

O 40,9 45,0 48,0 47,6 47,9 

M 30,7 34,6 42,4 40,4 40,2 

K 51,7 55,2 53,4 54,8 55,3 

Małopolskie 

O 31,9 31,6 34,3 37,8 39,9 

M 25,9 27,2 28,9 31,4 33,7 

K 38,0 36,1 39,9 43,8 47,0 

Śląskie 

O 30,2 36,3 37,3 38,0 40,7 

M 23,5 31,6 32,0 31,7 33,8 

K 36,8 40,8 42,2 44,3 47,5 

Lubelskie 

O 27,7 30,1 34,1 37,3 39,3 

M 22,1 25,4 28,9 28,7 31,1 

K 33,3 35,2 39,6 46,6 48,2 

Podkarpackie 

O 26,1 33,2 32,4 32,0 36,0 

M 25,4 28,6 28,4 27,3 30,7 

K 26,9 38,2 36,4 36,9 42,0 

                                                           
28 Krajowy Program Reform Europa 2020, Warszawa 2011, s. 51. 
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Region/Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Świętokrzyskie 

O 26,5 31,1 36,7 35,7 39,3 

M 22,3 27,1 31,2 28,3 30,9 

K 30,5 35,1 42,6 43,8 47,9 

Podlaskie 

O 32,0 38,2 35,9 37,4 43,0 

M 23,7 31,3 30,1 32,1 35,8 

K 40,5 45,7 41,8 42,7 50,7 

Wielkopolskie 

O 24,5 24,0 30,0 32,1 35,6 

M 20,7 22,6 25,5 26,9 29,1 

K 28,4 25,4 34,5 37,4 42,3 

Zachodniopomorskie 

O 31,3 29,3 31,8 33,6 33,7 

M 26,8 20,0 24,8 28,8 27,1 

K 35,0 37,0 38,3 38,1 39,8 

Lubuskie 

O 22,9 26,1 27,4 30,2 31,5 

M 16,6 18,6 22,4 27,0 25,5 

K 29,2 34,7 32,3 33,4 37,8 

Dolnośląskie 

O 25,9 29,1 32,0 35,1 36,3 

M 24,1 24,2 27,3 28,0 29,3 

K 27,6 34,1 37,0 42,7 44,0 

Opolskie 

O 22,5 20,3 27,2 31,9 31,5 

M 21,0 16,0 22,5 24,7 22,5 

K 24,0 24,7 32,1 38,5 40,5 

Kujawsko-Pomorskie 

O 18,4 23,2 29,3 28,4 34,6 

M 15,3 20,9 27,7 24,5 27,6 

K 21,9 25,6 31,0 32,1 41,6 

Warmińsko-Mazurskie 

O 23,7 35,1 30,3 29,4 29,0 

M 18,0 28,2 23,5 20,6 18,8 

K 29,4 42,5 37,7 39,3 41,7 

Pomorskie 

O 30,5 34,7 34,9 36,3 39,9 

M 27,8 30,9 28,1 28,4 34,0 

K 32,8 37,9 41,2 43,5 46,0 

Źródło: Opracowanie na podst. Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [aktualizacja: 26.06.13] 

 

Dotychczas w ramach realizacji strategii Europa 2020 w skali ogólnopolskiej 

wskazano na podjęcie m.in. następujących działań w zakresie zwiększenia odsetka osób 

w wieku 30-34 lat z wykształceniem wyższym:29 

1) wprowadzenie wraz z rokiem akademickim 2012/2013 Krajowych Ram Kwalifikacji, 

nowego systemu kształcenia w uczelniach wyższych. Jak zaznaczają autorzy reformy 

celem nowego systemu jest: ułatwienie porównywania kwalifikacji zdobywanych 

w różnym czasie, miejscach i formach, lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb 

                                                           
29 Informacje na temat stopnia zaawansowania prac w zakresie realizacji powyższego celu edukacyjnego 

pochodzą w głównej mierze z przyjętej 30 kwietnia przez Radę Ministrów aktualizacji Krajowego 

Programu Reform. Wybór źródła z pominięciem wcześniejszej aktualizacji KPR z 2012 roku, odnoszącym 

się do działań z 2011 roku, jest związany z zastosowanym w edycji z 2013 roku układem umożliwiającym, 

jak wskazują również autorzy dokumentu, bardziej precyzyjny monitoring postępów w realizacji strategii 

Europa 2020. Szerzej: Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 2013/2014, Warszawa 2013, 

s. 41. 
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rynku pracy, a w efekcie wzrost mobilności pracowników, wypromowanie 

i ułatwienie uczenia się przez całe życie.30 W związku z powyższym działania 

prowadzone w 2012 r. w koncentrowały się przede wszystkim na implementowaniu 

zmian wprowadzonych zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

oraz ustawy o systemie oświaty. 

2) utworzenie instytucji Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego - pierwszym rzecznikiem został powołany w grudniu 

2011 roku Bartłomiej Banaszak. Do zadań rzecznika należy m.in.: analizowanie 

sytuacji absolwentów na rynku pracy i stopnia ich dostępu do określonych 

zawodów; monitorowanie stopnia dopasowania programów studiów do potrzeb 

gospodarki; opiniowanie i rekomendowanie rozwiązań i koncepcji legislacyjnych 

w zakresie procesu kształcenia, zmierzających do skracania ścieżki wejścia na rynek 

pracy absolwentom szkół wyższych; udział w procesie deregulacji dostępu do 

zawodów regulowanych; działalność akademickich biur karier.31 

3) realizacja rządowego programu kierunków zamawianych - celem programu jest 

zwiększenie popularności kierunków priorytetowych32 dla gospodarki wśród 

kandydatów na studia. W latach 2008-2012 w ramach programu zawarto 

323 umowy z uczelniami, na których łącznie kształcenie na I roku podjęło 

65 500 studentów. Łączna kwota przeznaczona na realizację programu w tym 

okresie wyniosła 1 275 mln zł. W przypadku województwa podkarpackiego kilka 

tysięcy studentów podjęło naukę na kilkunastu kierunkach zamawianych na pięciu 

podkarpackich uczelniach, w tym trzech w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim, 

Politechnice Rzeszowskiej, Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Wyższej Szkole 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W roku akademickim 2013/2014 studenci 

rozpoczną naukę na 20 kierunkach zamawianych na 11 uczelniach w Polsce, w tym 

jednej w województwie podkarpackim, rzeszowskiej WSIiZ. (Tabela 2.4) 

                                                           
30 Ponadto w intencji pomysłodawców wprowadzenie KRK ma na celu m.in.: ułatwienie polskim 

studentom bardziej swobodnego podejmowania kształcenia w ramach Europejskiego Obszaru 

Szkolnictwa Wyższego oraz przywrócenie autonomii programowej uczelni (co umożliwi lepsze 

dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy). Wprowadzenie KRK ma przynieść takie rezultaty jak: 

wzrost odpowiedzialności uczelni za tworzone i prowadzone programy studiów; lepsza, łatwiej dostępna 

i wszechstronna informacja dotycząca kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów w ramach 

poszczególnych programów i ścieżek kształcenia oraz możliwości kontynuacji kształcenia w aspekcie 

uczenia się przez całe życie; wzrost dostępności kształcenia i zachęta do jego kontynuacji; zwiększenie 

integracji społecznej przez umożliwienie włączenia do listy osiągnięć w sferze kształcenia dokonań spoza 

obszaru kształcenia formalnego. Szerzej: www.kwalifikacje.edu.pl 
31 Szerzej o działalności Rzecznika Praw Absolwenta: http://rgnisw.nauka.gov.pl/rzecznik-praw-

absolwenta-przy-rgnisw/ 
32 Kierunki priorytetowe dla gospodarki to przede wszystkim kierunki z dziedziny nauk technicznych, 

matematycznych i przyrodniczych, takie jak m.in.: automatyka, robotyka, energetyka, ochrona 

środowiska; kierunki unikatowe, makrokierunki oraz studia międzykierunkowe oparte na kierunkach 

z listy podstawowej. 
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Tabela 2.4. 

Kierunki zamawiane w województwie podkarpackim w latach 2010-2013 

 

Rok naboru 
Uczelnia wyższa na 

Podkarpaciu  
Kierunki zamawiane 

2010/2011 

Politechnika Rzeszowska  

budownictwo II stopnia, budownictwo inżynierskie, informatyka II 
stopnia, informatyka inżynierskie, inżynieria środowiska II stopnia, 

inżynieria środowiska inżynierskie, matematyka II stopnia, 
matematyka licencjackie, mechanika i budowa maszyn II stopnia, 

mechanika i budowa maszyn inżynierskie, mechatronika 
inżynierskie, ochrona środowiska II stopnia, ochrona środowiska 

inżynierskie 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Techniczno-Ekonomiczna 

w Jarosławiu 
budownictwo inżynierskie, informatyka inżynierskie 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Krośnie  

budownictwo inżynierskie, energetyka inżynierskie, informatyka 
inżynierskie, inżynieria środowiska inżynierskie, mechanika 

i budowa maszyn inżynierskie 
 

Uniwersytet Rzeszowski  
 

fizyka techniczna II stopnia, fizyka techniczna inżynierskie, 

 

Wyższa Szkoła Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie  

 

informatyka II stopnia, informatyka inżynierskie 

2011/2012 

Politechnika Rzeszowska  

automatyka i robotyka inżynierskie, energetyka inżynierskie, 
informatyka II stopnia, informatyka inżynierskie, inżynieria 
materiałowa II stopnia, inżynieria materiałowa inżynierskie, 
matematyka II stopnia, matematyka licencjackie, mechanika 

i budowa maszyn II stopnia, mechanika i budowa maszyn 
inżynierskie, mechatronika inżynierskie 

 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Techniczno-Ekonomiczna 

w Jarosławiu 
 

budownictwo inżynierskie 

Uniwersytet Rzeszowski 
fizyka techniczna II stopnia, fizyka techniczna inżynierskie, 

informatyka II stopnia, informatyka inżynierskie, informatyka 
licencjackie 

 

Wyższa Szkoła Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie 

 

informatyka II stopnia, informatyka inżynierskie 

2012/2013 

Politechnika Rzeszowska  

automatyka i robotyka inżynierskie, biotechnologia II stopnia, 
biotechnologia inżynierskie, elektrotechnika II stopnia, 

elektrotechnika inżynierskie, energetyka inżynierskie, informatyka 
II stopnia, informatyka inżynierskie, inżynieria materiałowa II 

stopnia, inżynieria materiałowa inżynierskie, matematyka II stopnia, 
matematyka licencjackie, mechanika i budowa maszyn II stopnia, 

mechanika i budowa maszyn inżynierskie, mechatronika 
inżynierskie, technologia chemiczna II stopnia, technologia 

chemiczna inżynierskie 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Krośnie  

budownictwo inżynierskie, energetyka inżynierskie, informatyka 
inżynierskie, inżynieria środowiska inżynierskie, mechanika 

i budowa maszyn inżynierskie 
 

Uniwersytet Rzeszowski 
 

fizyka techniczna II stopnia, fizyka techniczna inżynierskie 

2013/2014 

 

Wyższa Szkoła Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie 

 

informatyka II stopnia, informatyka inżynierskie 

Źródło: opracowanie na podstawie serwisu kierunki-zamawiane.pl, 23.08.2013 r. 
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4) wprowadzenie w 2012 roku do systemu finansowania szkolnictwa wyższego dotacji 

projakościowej - środki w drodze konkursu są kierowane na wsparcie Krajowych 

Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW), dofinansowanie podstawowych 

jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę wyróżniającą na podstawie 

opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz dofinansowanie podstawowych 

jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości 

kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. W ramach ogłoszonych konkursów 

zostało wybranych: sześć jednostek, którym na 5 lat nadano status KNOW33, 

25 podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę 

wyróżniającą PKA, oraz 62 jednostki, które otrzymały jednorazowe dofinansowanie 

w wysokości 1 mln zł każda. Dotacja projakościowa została rozdysponowana także 

na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych 

studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych oraz 

finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla 

30% najlepszych doktorantów w uczelniach publicznych i niepublicznych. 

Dwa lata od przyjęcia założeń strategii Europa 202034 drugi wskaźnik edukacyjny 

z wartościami powyżej 40% został spełniony przez dwanaście państw członkowskich 

Unii Europejskiej. Najwyższy wskaźnik, podobnie jak u progu wdrażania zmian 

odnotowano w Irlandii (51,1%) oraz kolejno na Cyprze (49,9%), w Luksemburgu 

(49,6%) i na Litwie(48,7%). Ponadto w grupie liderów były: Szwecja (47,9%), Wielka 

Brytania (47,1%), Finlandia (45,8%), Belgia (43,9%), Francja (43,6%), Dania (43%), 

Holandia (42,3%) oraz dołączająca do grupy liderów Hiszpania (40,1%). Natomiast 

wskaźnik poniżej średniej unijnej (35,8%) odnotowano w grupie jedenastu krajów. 

Wzrost odnotowany przez Łotwę (z 30,1% w 2010 roku na 37% w 2012 roku) 

i Słowenię (z 31,6% w 2010 roku na 39,2% w 2012 roku) umożliwił tym państwom 

opuszczenie grupy państw osiągających wskaźnik drugiego celu edukacyjnego poniżej 

średniej unijnej.  Najniższą wartość wskaźnika odnotowano we Włoszech (21,7%). 

W odróżnieniu do sytuacji sprzed postawienia drugiego celu edukacyjnego w żadnym 

państwie nie zanotowano wskaźników poniżej 20%.  Nadal wśród obywateli Unii 

Europejskiej w wieku 30 a 34 lat z wyższym wykształceniem przeważają kobiety. 
                                                           
33 Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące: 1) Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych - wspólne 

przedsięwzięcie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu 

Matematycznego PAN (nauki matematyczne); 2) Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana 

Smoluchowskiego - "Materia - Energia - Przyszłość", tworzone przez krakowskie jednostki: Wydział Fizyki 

i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytutu Katalizy 

i Fizykochemii Powierzchni PAN, Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej UJ (nauki fizyczne); 3) Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne utworzone przez 

wydziały chemiczne UW i Politechniki Warszawskiej (chemia); 4) Konsorcjum Naukowe Collegium 

Medicum UJ i Instytutu Farmakologii PAN (nauki medyczne); 5) Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (nauki farmaceutyczne); 6) Centrum 

Badań Innowacyjnych w Białymstoku (nauki o zdrowiu). 
34 Dane za 2012 rok. 
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Jedynie w Luksemburgu widoczny jest trend wskazujący na stałą, nieznaczną przewagę 

w omawianym wskaźniku na korzyść mężczyzn. Utrzymuje się również znaczne 

zróżnicowanie wielkości wskaźników w zależności od płci. Ponad 10% różnica między 

wartością wskaźnika w zależności od płci została zaobserwowana u 15 z 27 państw, 

a ponad 5% u kolejnych 7. Najmniejsze zróżnicowanie wskaźników zaobserwowano 

w Austrii (26% i 26,6%) oraz kolejno w Luksemburgu (50,4% i 48,9%),  Niemczech 

(31% i 32,9%), Rumunii (20,5% i 23,2%) a także na Malcie (20,7% i 24%). (Tabela 2.5) 
 
 

Tabela 2.5 

Osoby z wykształceniem wyższym - % osób w wieku 30-34 lat posiadające wykształcenie 
wyższe w UE w latach 2010-2012 z uwzględnieniem podziału na płeć 

Państwa z uwzględnieniem podziału 
na płeć\Rok 

2010 2011 2012 2020* 

UE - 27 

O 33,5 34,6 35,8 

40 (i) M 29,9 30,8 31,6 

K 37,1 38,5 40 

Austria 

O 23,5 23,8 26,3 

38  (i) M 22,5 23,1 26 

K 24,5 24,5 26,6 

Belgia 

O 44,4 42,6 43,9 

47  (i) M 39 37,1 37,1 

K 50 48,1 50,7 

Bułgaria 

O 27,7 27,3 26,9 

36  (i) M 20,7 20,9 20,5 

K 35,5 34,2 33,6 

Cypr 

O 45,3 46,2 49,9 

46  (i) M 41,3 39,7 43,6 

K 48,9 52 55,5 

Czechy 

O 20,4 23,8 25,6 

32  (i) M 18,6 21,6 22,4 

K 22,3 26,1 29,1 

Dania 

O 41,2 41,2 43 

40 M 36,7 34,7 33,7 

K 45,9 48 52,6 

Estonia 

O 40 40,3 39,1 

40  (i) M 32,2 30,5 28,1 

K 47,7 50,2 50,4 

Finlandia 

O 45,7 46 45,8 

42 M 37,7 37,1 36,7 

K 54 55 55,4 

Francja 

O 43,5 43,3 43,6 

50 M 39,2 39 38,5 

K 47,6 47,5 48,6 

Grecja 

O 28,4 28,9 30,9 

32  (i) M 25,7 26,2 27,6 

K 31,4 31,7 34,2 
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Państwa z uwzględnieniem podziału 
na płeć\Rok 

 
2010 

 
2011 2012 2020* 

Hiszpania 

O 40,6 40,6 40,1 

44 M 35,7 36,3 35 

K 45,9 45 45,3 

Holandia 

O 41,4 (b) 41,1 42,3 (p) 

40  (i) M 38,4 (b) 37,3 39,9 (p) 

K 44,4 (b) 44,8 44,8 (p) 

Irlandia 

O 50,1 49,7 51,1 

60 M 44,4 43,1 44 

K 55,5 56 57,9 

Litwa 

O 43,8 45,8 48,7 

40 M 36,3 38,5 40,7 

K 51,2 52,9 56,4 

Luksemburg 

O 46,1 48,2 49,6 

40 M 44,8 49,1 50,4 

K 47,4 47,4 48,9 

Łotwa 

O 32,3 35,9 (b) 37 

34 M 23,4 25 (b) 26 

K 41,4 46,7 (b) 48,1 

Malta 

O 21,5 21,4 22,4 

33 M 18,2 20,9 20,7 

K 24,7 21,9 24 

Niemcy 

O 29,8 30,7 31,9 

42 M 29,9 29,9 31 

K 29,7 31,6 32,9 

Polska 

O 35,3 (p) 36,9 (p) 39,1 (p) 

45  (i) M 29,8 (p) 30,3 (p) 31,9 (p) 

K 40,8 (p) 43,5 (p) 46,5 (p) 

Portugalia 

O 23,5 26,1 (d) 27,2 

40 M 17,7 21,7 (d) 24,3 

K 29,4 30,5 (d) 30,1 

Rumunia 

O 18,1 20,4 21,8 

26,7 M 16,7 19,7 20,5 

K 19,6 21 23,2 

Słowacja 

O 22,1 23,4 23,7 

40 M 18,2 19,6 19,4 

K 26,2 27,4 28,2 

Słowenia 

O 34,8 37,9 39,2 

40 M 26,4 29,4 29,5 

K 44 47,3 49,6 

Szwecja 

O 45,3 46,8 47,9 

40 M 39,8 40,5 42,4 

K 51,1 53,5 53,7 

Węgry 

O 25,7 28,1 29,9 

30,3 M 21 23,2 24,7 

K 30,7 33,4 35,5 

Wielka Brytania 

O 43 45,8 47,1 

: M 40,9 43 44 

K 45,1 48,6 50,2 
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Państwa z uwzględnieniem podziału 
na płeć\Rok 

2010 2011 2012 2020* 

Włochy 

O 19,8 20,3 21,7 

26  (i) M 15,5 15,9 17,2 

K 24,2 24,7 26,3 

* - cel wyznaczony na 2020 rok; O – wartość dla ogółu społeczeństwa; M – wartość dla populacji mężczyzn; K – wartość 
dla populacji kobiet; b – break in time series; d – definition differs, see meta data; i – see meta data; p – provisional; 
:=not available. 

Źródło: Opracowanie na podstawie Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [aktualizacja: 13.08.13] 

 Jak dotychczas Polska utrzymuje wskaźnik drugiego celu edukacyjnego powyżej 

średniej unijnej, oscylując wokół progu 40% dla ogółu społeczeństwa. Równocześnie 

należy do grona państw o wysokim zróżnicowaniu wartości wskaźnika w zależności od 

płci, 31,9% oraz 46,5%. Nadal najwyższy odsetek ludności z wykształceniem wyższym 

w wieku 30-34 lat utrzymuje się na Mazowszu (47,9%) i jest to jedyny region ze 

wskaźnikiem powyżej 45%. W przypadku pięciu województw wskaźniki są niższe od 

średniej unijnej (35,8%): wielkopolskie (35,6%), zachodniopomorskie (33,7%), lubuskie 

oraz opolskie (31,5%) oraz warmińsko-mazurskie (29%). Wartość odnotowana dla 

Podkarpacia (36%) jest wyższa od średniej unijnej, lecz niższa od średniej krajowej. 

W województwie podkarpackim podobnie jak w wielu państwach członkowskich Unii 

Europejskiej występuję ponad 10% zróżnicowanie wskaźnika ze względu na płeć, co na 

tle kraju przy różnicach wielkości ponad 20% plasuje województwo wśród średniaków. 

(Tabela 2.3) 

W ramach dalszych działań na rzecz zwiększania odsetka osób z wykształceniem 

wyższym w wieku 30-34 lat zaplanowano na lata 2013-2014:35 

1) zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym w celu zwiększenia uczestnictwa 

w kształceniu formalnym osób powyżej 25 roku życia – planowane są regulacje, 

które mają umożliwić uczelniom potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych 

w sposób pozaformalny m.in. przez wykonywanie pracy, uczestnictwo w kursach 

i szkoleniach, samodoskonalenie, wolontariat. Powyższe rozwiązanie ma stanowić 

zachętę do podjęcia studiów oraz ułatwienie godzenia nauki z życiem zawodowym 

czy osobistym.  W praktyce osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się 

będzie mogła uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć, a tym samym skrócić czas 

odbywanych studiów lub zmniejszyć ich intensywność. Ponadto zmiany 

w kształceniu na profilu praktycznym i ogólnoakademickim – planowane regulacje 

mają przyczynić się do wyspecjalizowania się uczelni zawodowych w kształceniu na 

kierunkach praktycznych, przygotowujących absolwentów do potrzeb rynku pracy. 

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym został opublikowany 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 lipca 2013 roku, następnie do 

14 sierpnia zainteresowani, a zwłaszcza przedstawiciele samorządów studenckich 

zostali zaproszeni do analizy projektu i przesyłania uwag do ministerstwa.36 

                                                           
35 Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 2013/2014, Warszawa 2013, s. 43-45. 
36 Tekst projektu: http://www.psrp.org.pl/wp-content/uploads/2013/08/projekt-nowelizacji-ustawy-

lipiec2013.pdf dostęp on-line z dn. 23.08.2013 r. 

http://www.psrp.org.pl/wp-content/uploads/2013/08/projekt-nowelizacji-ustawy-lipiec2013.pdf
http://www.psrp.org.pl/wp-content/uploads/2013/08/projekt-nowelizacji-ustawy-lipiec2013.pdf
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2) podział i przekazanie podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań 

projakościowych – dofinansowanie obejmie: jednostki organizacyjne o statusie 

Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW); podstawowe jednostki 

organizacyjne uczelni posiadające ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, dotyczącej oceny kształcenia; podstawowe jednostki organizacyjne 

uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych 

Ram Kwalifikacji; zadania związane z kształceniem uczestników stacjonarnych 

studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych; zwiększenie 

wysokości stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200a ustawy, dla 

30% najlepszych doktorantów, w uczelniach publicznych i niepublicznych. Środki 

przeznaczone na finansowanie zadania w roku 2013 wynoszą 235,8 mln zł. 

3) wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - realizacja rozstrzygniętego 

w 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, konkursu na realizację 

działań mających na celu wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 

w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020. Wyłonione 

w ramach konkursu uczelnie przeznaczą środki m.in. na: otwieranie nowych 

kierunków studiów, współpracę z pracodawcami przy realizacji praktycznych 

elementów kształcenia oraz stypendia dla doktorantów, doktorów oraz profesorów 

wizytujących. Dofinansowane zostaną również działania 52 uczelni mające na celu 

wdrażanie modeli zarządzania uczelnią oraz na rozwój kompetencji ich kadry 

kierowniczej. Ponadto w 2013 r. zostanie przeprowadzony konkurs na projekty 

prowadzone we współpracy ponadnarodowej obejmujące realizację działań 

mających na celu wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Realizacja 

powyższych działań planowana jest na lata 2013-2012. Zakładany budżet to 

ok. 340 mln zł. 

4) realizacja projektu systemowego „Biznes dla edukacji” dotyczącego aktywizacji 

pracodawców na rzecz włączenia się w organizację edukacji formalnej na wszystkich 

poziomach - celem projektu realizowanego od maja 2012 roku do czerwca 

2015 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest promowanie 

praktycznej współpracy przedsiębiorców z placówkami kształcącymi potencjalnych 

pracowników, uczelniami oraz szkołami zawodowymi. W ramach projektu zakładana 

jest m.in. realizacja 10 Programów Edukacyjnych37 oraz seminariów regionalnych 

we wszystkich województwach. Przeważnie Programy Edukacyjne skierowane są do 

studentów określonych uczelni. Jedno z przedsięwzięć „Stery kariery” jest 

realizowane również dla studentów województwa podkarpackiego. W programie 

prowadzonym przez firmy wchodzące w skład korporacji United Technology 

(PZL Mielec, WSK "PZL Rzeszów” S.A., UTC CCS Manufacturing Polska, 

                                                           
37 Programy Edukacyjne realizowane są wspólnie z grupami pracodawców w szkołach oraz na uczelniach 

i są to: Automotywacja, Budujemy lepszą przyszłość, Filary sukcesu, getSMarTer, Nauka od Kuchni, 

Pigułka Sukcesu, Stery kariery, Ticket to Your Future, Uwolnij kreatywność, Wyzwalamy energię. Szerzej 

o projekcie: www.biznesdlaedukacji.parp.gov.pl   
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Pratt & Whitney Tubes) biorą udział m.in. studenci Politechniki Rzeszowskiej.38 

Ponadto inicjatywą skierowaną do studentów z całej Polski jest Program Edukacyjny 

Wyzwalamy energię realizowany przez ENERGĘ wraz ze spółkami partnerskimi - 

ENERGA Obrót oraz ENERGA Obsługa i Sprzedaż, we współpracy 

z przedsiębiorstwami: W-TECH Sylwester Wróblewski i Led Electronics.39 

  

                                                           
38 Szerzej o projekcie: www.sterykariery.pl 
39

 Szerzej o projekcie: www.wyzwalamyenergie.pl 
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 na inwestycje w badania i  rozwój należy przeznaczyć 3% PKB UE  
 

Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Bruksela, 3.3.2010, KOM2010 (2020) wersja ostateczna 
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Natalia Białek 

 

Badania, rozwój oraz innowacje 

- stan realizacji strategii „Europa 2020” z uwzględnieniem 

sytuacji podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego 
 

Niniejszy Raport ma na celu przedstawienie stanu realizacji priorytetu 

dotyczącego innowacyjności, a przedstawionego w Strategii „Europa 2020 – Strategia na 

rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. 

Szczególna uwaga zostanie poświęcona województwu podkarpackiemu i jego dwóm 

podregionom: rzeszowskiemu i tarnobrzeskiemu. Ocenie zostanie poddana wielkość 

wydatków na badania i rozwój (B+R) ponoszona zarówno przez władze krajowe, jak 

i samorządowe. W pierwszej części raportu przedstawione zostaną najważniejsze 

założenia Strategii Europa 2020 w kontekście badań i rozwoju. Druga część poświęcona 

zostanie porównaniu nakładów na badania i rozwój ponoszonych przez Polskę oraz 

inne, wybrane państwa Unii Europejskiej. Analiza poziomu innowacyjności 

województwa podkarpackiego, a szczególnie podregionów: rzeszowskiego 

i tarnobrzeskiego zostanie przeprowadzona w trzeciej części raportu. Ostatni fragment 

zawierał będzie wnioski i rekomendacje na przyszłość. 

 

Założenia Strategii Europa 2020 w kontekście badań i rozwoju 

 

W reakcji na kryzys europejskiej gospodarki, który ujawnił jej słabości, 

w zapisach Strategii Europa 2020, wyznaczono pięć głównych obszarów dla całej Unii 

Europejskiej, w ramach których podejmowane są najważniejsze działania. Do tych 

obszarów obok zatrudnienia, klimatu i efektywności energetycznej, edukacji, 

ubóstwa/włączenia społecznego zaliczamy badania i rozwój oraz innowacje. 

Wskaźnik, który będzie podstawą analizy niniejszego raportu dotyczy 

przeznaczenia na inwestycje w badania i rozwój 3% PKB do 2020 r. Osiągnięcie 

wskazanych wartości ma na celu poprawę warunków prowadzenia działalności 

badawczo-rozwojowej. Potencjał badawczo-rozwojowy oraz działalność państw 

i regionów w tym kierunku można zbadać na podstawie np. intensywności nakładów 

w sektorze B+R, efektów działalności badawczo-rozwojowej czy wartości kapitału 

ludzkiego tego sektora. W pierwszym etapie warto przyjrzeć się realizacji wyżej 

wymienionego celu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. 
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Wydatki na B+R w Polsce i Europie 

 

Łączny poziom inwestycji prywatnych i publicznych w tym sektorze zgodnie 

z założeniami Strategii Europa 2020 powinien osiągnąć wartość 3% PKB.40 Obecnie 

wydatki na działalność badawczo-rozwojową wynoszą w Europie zaledwie 2% PKB. 

Poniższy wykres (Wykres 1) przedstawia wielkość nakładów na B+R ponoszonych 

w latach 2000-2010, a więc przed podpisaniem Strategii Europa 2020. Polska na tle 

innych państw europejskich wykazywała się bardzo niskim udziałem wydatków na 

działalność badawczo-rozwojową, która wynosiła ok. 0,74%. Jedynie Słowacja, Cypr, 

Bułgaria i Rumunia ponosiły mniejsze nakłady na sektor B+R w porównaniu do Polski. 

Finlandia jest państwem, które przeznacza na ten cel największy procent PKB kraju 

w stosunku do innych państw unijnych. W 2010 r. średnia dla całej Unii Europejskiej 

wynosiła 2% PKB.  

 

Wykres 1. 
Wielkość wydatków na B+R jako % PKB dla wybranych państw UE w latach 2000-2010 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 20.08.2013 r. 

 

Porównując tą wielkość do wydatków ponoszonych przez rząd Stanów Zjednoczonych, 

które kształtują się na poziomie 2,6% czy Japonii – 3,4%. Tak duża różnica wynika 

                                                           
40 Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, s.5 
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głównie ze zdecydowanie niższego poziomu inwestycji w działalność naukowo-

badawczą ponoszonych przez sektor prywatny. Istnieje także problem braku 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem naukowym. Według danych 

opublikowanych przez firmę Deloitte, Polska w stosunku do innych krajów OECD nie 

wykorzystuje ulg podatkowych na badania i rozwój, możliwych do wykorzystania przez 

przedsiębiorców. Polska ma jeden z najniższych poziomów zwrotu podatków z każdej 

złotówki zainwestowanej w sektor B+R. Przyczyną opisanego zjawiska są rygorystyczne 

przepisy podatkowe, które w najbliższym czasie powinny ulec zmianie, aby zachęcić 

sektor prywatny do inwestowania w działalność naukowo-badawczą.41 Europa musi 

przeprowadzić odpowiednie reformy, aby przynajmniej dorównać wiodącym 

gospodarkom świata i temu ma służyć podpisana Strategia Europa 2020. Według 

przyjętej implementacji założeń Strategii Europa 2020 na grunt krajowy Polska 

w najbliższych latach przewiduje przeznaczyć na B+R następującą wielkość nakładów 

(Wykres 2). Jest to wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w relacji do 

PKB. Zgodnie z ostatnimi danymi opublikowanymi przez Eurostat42, w 2011 roku 

wydatki wyniosły 0,76% PKB, a więc ich wartość była zgodna z prognozowaną 

w ramach polskiego celu krajowego Strategii Europa 2020. Kolejne lata będą jednak 

w tej kwestii decydujące, ponieważ planowany jest dynamiczny wzrost wielkości 

nakładów na działalność badawczo-rozwojową, szczególnie w okresie 2014-2020. 

   

Wykres 2.  
Wielkość nakładów na działalność B+R w Polsce (% PKB) w latach 2011-2020 

 

 
 

Źródło: Krajowy Program Reform Europa 2020, Warszawa, 04.2013 

 

 Analizując dane należy także zwrócić uwagę, że niekoniecznie istotna jest 

wielkość kwot ponoszonych na działalność B+R, lecz struktura wydatków. W pierwszej 

kolejności należy poprawić warunki prywatnej działalności badawczo-rozwojowej w UE. 

                                                           
41 N. Białek, D. Łazarz, E. Nowak-Koprowicz, Nakłady na badania naukowe i rozwój oraz ich wpływ na 

innowacyjność uczelni wyższych na przykładzie Polski na tle państw UE od 2000 roku, w: P. Sochaczewski 

(red.), W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, WSE, Białystok 2011, s. 68-69. 
42 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators, 

dostęp on-line z dn. 21.08.2013  

0.75 0.80 0.83 0.86 0.93 1.07 1.21 1.33 
1.57 1.70 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

nakłady na B+R

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators


 

  

38 

Tak znacząca różnica, w stosunku do Stanów Zjednoczonych, wynika z mniejszej liczby 

firm europejskich działających w branży zaawansowanych technologii.  

Oprócz wymienionych wyżej priorytetów, w Strategii przewidziano także 

realizację tzw. projektów przewodnich. Są to inicjatywy flagowe stanowiące 

uzupełnienie Strategii i zawierające opisy działań mających na celu umożliwienie 

implementacji priorytetów tematycznych. Inicjatywa dotycząca innowacji i badań nosi 

nazwę „Unia innowacji” i ma na celu poprawę warunków ramowych oraz dostępu do 

finansowania badań i innowacji. Powstanie nowych innowacyjnych pomysłów powinno, 

zgodnie z tym projektem, przyczynić się do stworzenia nowych produktów i usług, 

a w efekcie do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy dla 

mieszkańców UE.      

Do wprowadzenia zaleceń powyższych priorytetów w państwach członkowskich 

wykorzystywane są instrumenty, jakie są do dyspozycji na poziomie unijnym, 

a mianowicie: instrumenty finansowe i narzędzia polityki zewnętrznej oraz jednolity 

rynek. Strategia opiera się na dwóch filarach. Pierwszym, podejściu tematycznym, 

łączącym priorytety i służącym ich realizacji wymiernym celom oraz drugim 

opierającym się na sprawozdaniach państw członkowskich, które mają za zadanie 

pomóc w powrocie do trwałego wzrostu. Państwa członkowskie otrzymały zalecenia 

według których powinny postępować. W związku z tym opracowane zostały Krajowe 

Programy Reform przez poszczególne państwa członkowskie, według których 

realizowane będą wyznaczone przez Komisję Europejską cele i inicjatywy flagowe. 

Według Komisji przełożenie wyżej wymienionych priorytetów na krajowe cele 

i zarazem metody realizacji w większym stopniu odzwierciedli sytuację panującą 

w każdym państwie członkowskim oraz ocenę stopnia zaangażowania danego państwa 

w realizację wytyczonych celów unijnych. Organem sprawującym nadzór nad 

wytyczonymi celami jest właśnie Komisja Europejska.   

Przyjęte cele krajowe państw UE oraz ich realizacja przedstawiają się jak na poniższym 

wykresie (Wykres 3). Pozytywnym jest obserwowany stale rosnący trend, co świadczy 

o tym, że podejmowane inicjatywy mające na celu zwiększenie wielkości nakładów na 

działalność badawczo-rozwojową są skuteczne. Ponadto, należy podejmować starania, 

w celu ich zintensyfikowania. 
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Wykres 3. 
Wielkość poniesionych nakładów na B+R w Polsce (% PKB) latach 2007-2011 
 

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 04.2013 

 

W 2012 r. zostały podjęte działania43 mające na celu wdrożenie założeń 

dotyczących wielkości nakładów na B+R. Po pierwsze, wprowadzono nowe zasady 

ewaluacji jednostek naukowych. Po drugie, przygotowano do realizacji bądź 

zrealizowano szereg programów dotyczących badań stosowanych oraz prac 

rozwojowych wspierających komercjalizację wyników badań z zakresu B+R do 

gospodarki. Warto zaznaczyć, że wyżej wymienione badania w coraz większym stopniu 

były współfinansowane ze środków prywatnych. Po trzecie, uruchomiono w ramach 

Działania 1.4 PO IG konkurs dla przedsiębiorców – „Wsparcie projektów celowych” 

i przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 563 mln zł dla 108 projektów. 

Uruchomiono także konkurs w ramach Poddziałania 1.3.1 PO IG (60 mln złotych) na 

dofinansowanie projektów badawczych realizowanych przez konkretnych 

przedsiębiorców i publiczne organizacje badawcze. Stworzono także całościowy system 

finansowania krajowej infrastruktury badawczej  poprzez przygotowanie ustawy 

o zasadach finansowania nauki pod kątem rozwoju dużej infrastruktury badawczej. 

Zrealizowano także program „Top 500 Innovators” polegającego na komercjalizacji 

wyników badań poprzez program stażowo-szkoleniowy odbywający się na 

uniwersytetach amerykańskich i przeznaczony dla 80 pracowników polskich jednostek 

naukowych. Program ten ma za zadanie podnieść kwalifikacje pracowników w zakresie 

współpracy nauki z gospodarką, komercjalizacji wyników badań naukowych 

i zarządzania nimi. Również przedsiębiorcy zostali objęci opieką państwa. 

                                                           
43 Przedstawione informacje na temat stopnia zaawansowania prac w zakresie realizacji nakładów na B+R 

pochodzą w głównej mierze z przyjętej 30 kwietnia 2013 roku przez Radę Ministrów aktualizacji 

Krajowego Programu Reform. Wybór źródła z pominięciem wcześniejszej aktualizacji KPR z 2012 roku, 

odnoszącym się do działań z 2011 roku, jest związany z zastosowanym w edycji z 2013 roku układem 

umożliwiającym, jak wskazują również autorzy dokumentu, bardziej precyzyjny monitoring postępów 

w realizacji strategii „Europa 2020”. Szerzej: Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 

2013/2014, Warszawa, kwiecień 2013 r., s. 21-22. 
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Przygotowano dla nich program wykonawczy – Program Rozwoju Przedsiębiorstw – 

w ramach Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 

2020”.  W tym samym czasie trwały także prace nad zmianami w ustawie podatkowej, 

które umożliwiałyby odpis jednoprocentowy odpis od podatku od osób prawnych na 

rzecz instytucji naukowych. Rozpoczęte zostały także prace nad zmianami w Prawie 

o szkolnictwie wyższym w zakresie umożliwienia uczelniom tworzenia spółek.  

Na kolejne lata 2013-2014 przewidziano także następujące działania:44 

1. realizacja projektu Programu Rozwoju Przedsiębiorstw mającego za zadanie 

wspierać przedsiębiorców w zakresie wzrostu innowacyjności 

i konkurencyjności; 

2. przygotowanie mechanizmów finansowania infrastruktury badawczej 

i działalności jednostek naukowych, m.in. wprowadzenie możliwości 

przekazywania 1% podatku CIT na rzecz wskazanej przez podatnika jednostki 

naukowej; 

3. wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu realizujących działania proinnowacyjne 

oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, m.in. realizacja projektów 

systemowych „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz 

przedsiębiorczości oraz ich sieci” oraz „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”; 

4. realizację szeregu programów naukowo-badawczych przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, m.in. w oparciu o Krajowy Program Badań programu 

„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STARTEGMEG”; Programu Badań 

Stosowanych (PBS); programów sektorowych w obszarze wydobycia gazu 

łupkowego w Polsce (BLUE GAS), medycyny innowacyjnej (INNOMED), 

przemysłu lotniczego (INNOLOT), technologii proekologicznych (GEKON), metali 

nieżelaznych (CuBR); programu zwiększającego kompetencje młodych 

naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu 

własnym zespołem badawczym (LIDER); programów wspierających transfer B+R 

do gospodarki, w tym  INNOTECH, SPIN-TECH, BRIGE; 

5. realizację „Programu wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej 

gospodarki na lata 2011-2020”;  

6. wsparcie dla projektów w ramach obszarów i technologii o największym 

potencjale; 

7. opracowanie narzędzi i wdrożenie systemu do cyklicznej oceny potencjału 

naukowo-technologicznego; 

8. wdrożenie programu w zakresie rozwoju działalności innowacyjnej oraz 

badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw - „Bon na innowacje”; 

9.  realizacja programu „Top 500 Innovators” oraz „Brokerzy Innowacji”. 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione inicjatywy nie trudno stwierdzić, że coraz to 

większe nakłady na badania i rozwój są szansą dla rozwoju polskiej gospodarki opartej 

                                                           
44 Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 2013/2014, kwiecień 2013,  s. 22-30. 
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na wiedzy. Jednak działania wspierające wzrost innowacyjności powinny być 

podejmowane na różnych płaszczyznach: otoczenie prawne i instytucjonalne 

przedsiębiorstw, infrastruktura naukowo-badawcza, zwiększenie powiązań sektora 

nauki i przedsiębiorstw oraz kapitał społeczny.  

Innowacyjne Podkarpacie? 

 

Niniejszy Raport ma za zadanie przedstawić stan realizacji Strategii Europa 2020 

w zakresie inwestycji w działalność badawczo-rozwojową (B+R) również 

w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem podregionów 

rzeszowskiego i tarnobrzeskiego. Według Komisji Europejskiej przeznaczenie 3% PKB 

na badania i rozwój ma zadanie wpłynąć na pobudzenie innowacyjności w państwach 

członkowskich. Czy rzeczywiście po podpisaniu Strategii wielkość wskaźników uległa 

poprawie?  

Ostatnia aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-

2020 wskazuje, że Podkarpacie na tle innych regionów UE, charakteryzuje się niskimi 

nakładami na badania i rozwój, których udział w PKB wynosi zaledwie 0,36%. 

Najprawdopodobniej jest to efektem niskiej liczby zgłaszanych patentów. Ponadto, może 

to być konsekwencją niskiej wydajności pracy, która niekorzystnie rzutuje na 

atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność regionu. Jedynie podregion rzeszowski 

w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski, 

przygotowywanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, zajmuje dziesiątą 

pozycję w kraju pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności 

zaawansowanej technologicznie (Rysunek 1).45    

  

                                                           
45 M. Nowicki (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad 

Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 2012, s. 34-35 
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Rysunek 1.  
Atrakcyjność inwestycyjna podregionów Polski dla działalności zaawansowanej 

technologicznie w 2012 r. 

 
Źródło: M. Nowicki (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad 

Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 2012, s. 34-35 

 

Natomiast na tle Polski, województwo podkarpackie w 2010 r., przed podpisaniem 

Strategii Europa 2020, odznaczało się dużym udziałem nakładów na B+R w relacji do 

PKB i znajdowało się na 3 miejscu w kraju z wartością wynoszącym 0,97% PKB (Wykres 

4.). Jedynie województwa mazowieckie i małopolskie osiągnęły lepsze wskaźniki.  
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Wykres 4. 
Wielkość nakładów na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB (%) w 2010 r. 

w poszczególnych województwach 
 

 
Źródło: http://monitoruj.podkarpackie.pl/innowacyjno%C5%9B%C4%87.html, 21.08.2013 

 

Mówiąc o nakładach na badania i rozwój należy także dokonać analizy stanu 

zatrudnienia, a mianowicie udziału pracowników naukowo-badawczych w zatrudnieniu 

ogółem. Ten wskaźnik dla Podkarpacia w stosunku do innych regionów europejskich 

posiada niską wartością i wynosi zaledwie 0,12% mimo, że funkcjonują w regionie 

rzeszowskim oraz tarnobrzeskim duże uczelnie zatrudniające naukowców. W Polsce, 

województwo zajmuje przedostatnie miejsce w liczbie zatrudnionych pracowników 

naukowych. Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i nakładów na sektor B+R 

przedstawia tabela (Tabela 1). Analiza przedstawionych danych wskazuje, że wartość 

bazowa wskaźnika mówiącego o liczbie zatrudnionych w sektorze B+R wynosiła 

w 2011 r. ok. 2850 osób, natomiast wielkość ta powinna osiągnąć wartość 

ok. 3500 osób. W związku z tym należy podjąć działania mające na celu zwiększanie 

liczby pracowników naukowych, zwłaszcza w obszarach nauk, które będą wspierały 

potencjał rozwojowy województwa. Biorąc pod uwagę poziom wydatków per capita na 

działalność badawczo-rozwojową to obecnie wynoszą one ok. 250 zł, a do 2020 r. 

planowany jest ich wzrost o ok. 110 zł. Istotnym jest także wypracowanie mechanizmów 

współpracy pomiędzy nauką a biznesem przy wsparciu samorządu województwa. 

Ponadto, należy także zwiększyć liczbę zespołów badawczych, szczególnie tych 

http://monitoruj.podkarpackie.pl/innowacyjno%C5%9B%C4%87.html
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o charakterze międzynarodowym, dzięki czemu możliwe będzie uzyskiwanie większej 

ilości zleceń badawczych, a także zgłaszanie nowych wniosków patentowych. 

 

Tabela 1. 
Wskaźniki dotyczące nakładów na działalność badawczo-rozwojową w województwie 

podkarpackim 
 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

bazowa 

Wartość 

wskaźnika 

szacunkowa 2020 

Źródło danych 

1. 

Wydatki per capita na 

działalność badawczo-

rozwojową (B+R) 

254,8 PLN 

( 2011 r.) 
350 PLN GUS 

2. 

Udział samodzielnych 

pracowników naukowych w 

ogólnej liczbie nauczycieli 

akademickich w podstawowym 

miejscu pracy 

25% (2012 r.) 28% 
4 uczelnie: UR, 

PR, WSIZ, WSPiA 

3. 
Liczba zespołów badawczych, w 

tym Międzynarodowych 

431 (w tym 

międzynarodowych 

73) 

480 (w tym 100 

międzynarodowych) 

4 uczelnie: UR, 

PR, WSIZ, WSPiA 

4. 

Liczba zgłoszonych wniosków 

patentowych oraz liczba 

uzyskanych patentów 

zgłoszonych: 

120 (2011 r.) 

uzyskanych: 

53 (2011r.) 

Wzrost o 20% GUS 

5. 
Liczba zleceń badawczych dla 

uczelni 
365 (2012 r.) 500 

4 uczelnie: UR, 

PR, WSIZ, WSPiA 

6. 
Wartość zleceń badawczych dla 

uczeni 

54,9 mln PLN (2012 

r.) 
100 mln PLN 

4 uczelnie: UR, 

PR, WSIZ, WSPiA 

7. 

Liczba jednostek, które 

uzyskały status Krajowych 

Naukowych Jednostek 

Wiodących (KNOW) 

0 (2012 r. 3 MNiSW 

8. 
Liczba zatrudnionych w 

sektorze B+R (ogółem w EPC) 
2851,3 (2011 r.) 3500 GUS 

9. 
Liczba studentów studiujących 

na kierunkach zamawianych 
7098 10000 źródła własne 

10. 

Liczba i wartość zakończonych 

projektów badawczo-

rozwojowych zrealizowanych 

poprzez system grantowy 

45 projektów na sumę 

25,2 mln zł (2012 r.) 

70 projektów na 

sumę 44 mln zł 
źródła własne 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020, aktualizacja 2013, s. 36-37 

 

Warto zaznaczyć, że niezwykle ważne są środki przeznaczane na działalność B+R 

przez podmioty publiczne, ale równie istotna jest ich wielkość przekazywana przez 

sektor prywatny. W województwie podkarpackim występuje przeszło 2-krotnie wyższy 
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niż przeciętnie w kraju udział wydatków na ten sektor, gdyż występują dogodne 

warunki dla prowadzenia prywatnej działalności badawczo-rozwojowej, czego 

odzwierciedleniem jest pierwsze miejsce w Polsce pod względem prywatnego 

finansowania prac z zakresu B+R. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że podregiony 

rzeszowski oraz tarnobrzeski są szczególnie istotnymi w działalności badawczo-

rozwojowej, ponieważ to w tych regionach Podkarpacia działają parki naukowo-

technologiczne oraz specjalne strefy ekonomiczne, jak np. strefa ekonomiczna Euro-Park 

Mielec oraz Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan, które przyciągają 

zagraniczny kapitał. Przedsiębiorstwa przemysłowe tam działające posiadają własne 

ośrodki badawczo-rozwojowe i w ten sposób finansują badania ze środków prywatnych. 

Już w 2005 roku Podkarpacie znalazło się wysoko w rankingach województw biorąc pod 

uwagę odsetek przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność innowacyjną w stosunku 

do ogólnej liczby przedsiębiorstw przemysłowych (Rysunek 2). 

 

Rysunek 2.  
Udział przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną w stosunku do ogólnej 

liczby przedsiębiorstw przemysłowych (w %) 

 
Źródło: Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w latach 1999-2004, 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2005 

 

Przeciętny wskaźnik dla Polski wynosił ówcześnie 39,3%, a dla województwa 

podkarpackiego 43,8%, co uplasowało województwo na 4 miejscu w Polsce. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na Podkarpaciu odznaczają się 
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większą skłonnością do wprowadzania innowacji, dzięki czemu zwiększają się szanse 

konkurencyjne województwa (Wykres 1).46  

Jednak należy podkreślić, że atrakcyjność dla działalności przemysłowej 

ograniczona jest w województwie podkarpackim jedynie do regionów rzeszowskiego 

i tarnobrzeskiego, ponieważ to w nich rozwija się innowacyjny oraz konkurencyjny 

przemysł lotniczy, informatyczny oraz chemiczny. Sektor publiczny oraz uczelnie 

wyższe oferują znikome wsparcie finansowe, co niekorzystnie wyróżnia województwo 

podkarpackie na tle innych w kraju. Fakt, iż w województwie podkarpackim wydatki na 

badania i rozwój są w głównej mierze finansowane przez podmioty prywatne jest 

szczególnie cennym, ponieważ po przeanalizowaniu struktury wydatków najbardziej 

innowacyjnych gospodarek europejskich, jak np. fińska (Wykres 1), właśnie to źródło 

finansowania jest najbardziej wartościowym i decyduje o rozwoju gospodarki opartej na 

wiedzy.47 Jednak w ostatnich latach zaobserwowana została niepokojąca tendencja, 

ponieważ całkowite nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną w Polsce 

wzrosły o 24,7%, podczas gdy w Polsce Wschodniej wzrost ten wyniósł zaledwie 10%. 

Jest to zjawisko o tyle niepokojące, że ma bezpośredni wpływ na wielkość produkcji 

sprzedanej wyrobów ulepszonych i nowych w przedsiębiorstwach. Kolejne niepokojące 

zjawisko to spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej ich liczbie. 

Najprawdopodobniej jest to spowodowane przez kryzys, który zniechęcił 

przedsiębiorców do podejmowania ryzykownych inwestycji, lecz jest to niekorzystne 

z punktu widzenia podregionu rzeszowskiego i tarnobrzeskiego i wzmacniania ich 

potencjału innowacyjnego.48 

Spójne podejście do działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej wpłynęło 

na zwiększenie zakresu środków do dyspozycji, co miało przełożenie w działaniach 

biznesowych i jednocześnie pobudziło wydajność w regionach: rzeszowskim 

i tarnobrzeskim. Większe spektrum działań w zakresie działalności badawczo-

rozwojowej oraz innowacji w różnych dziedzinach gospodarki, a także efektywniejsze 

wykorzystanie zasobów przyczyniło się do poprawy konkurencyjności regionów 

tarnobrzeskiego i rzeszowskiego oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Ponadto, nowe 

technologie wpłynęły na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, co 

wzmocniło tradycyjne sektory gospodarki oraz rozwój obszarów wiejskich 

w podregionie rzeszowskim, a szczególnie tarnobrzeskim. Równocześnie miało to 

pozytywny wpływ na sektory gospodarki  oparte na usługach, w których to kwalifikacje 

pracowników odgrywają ważną rolę.    

                                                           
46 A. Czudec, Ekspertyza dotycząca województwa podkarpackiego, s. 849 
47 J. Heller, M. Bogdański, Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich, 

Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, 2005, s. 68 
48 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa 2013, s. 30 
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Realizacja założeń Strategii 2020 w ramach projektu przewodniego, 

stanowiącego inicjatywę przewodnią -  „Unia innowacji” - wymagała najpierw 

zaangażowania na poziomie krajowym, które polegało na: 

 przeprowadzeniu reform systemu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej 

i innowacyjnej na poziomie krajowym, ale także w podregionach: rzeszowskim 

i tarnobrzeskim. Mają one na celu rozwijanie doskonałości i inteligentnej 

specjalizacji, a także zacieśnienie współpracy między uczelniami, społecznością 

badawczą i biznesem, aby wszystkie obszary mogły ze sobą współpracować, 

realizować przedsięwzięcia i projekty służące rozwojowi innowacyjności w regionie 

rzeszowskim i tarnobrzeskim,  

 zapewnieniu odpowiedniej ilości absolwentów nauk ścisłych oraz wprowadzeniu 

podstaw przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywnego myślenia do programów 

szkolnych, 

 promowaniu zwiększenia wydatków na wiedzę np. poprzez stosowanie ulg 

podatkowych i innych instrumentów finansowych wpływających na zwiększenie 

prywatnych inwestycji w badania i rozwój. 

Niestety, zgodnie z dokumentem sprawozdania rocznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) 49 

obecnie na terenie podregionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, nie podjęto żadnych 

działań związanych z inicjatywami flagowymi. Głównym instrumentem służącym 

realizacji Strategii oraz inicjatyw flagowych w ramach województwa podkarpackiego, 

a szczególnie podregionów: rzeszowskiego i tarnobrzeskiego jest Polityka Spójności UE. 

Założenia Polityki Spójności mają charakter prorozwojowy i innowacyjny, tym samym 

wpisując się w realizację Strategii. Poniższy rysunek przedstawia wielkość alokacji na 

cele Strategii UE 2020.  

 

Rysunek 3.  
Wielkość alokacji z EFRR w ramach RPO WP w podziale na trzy priorytety Strategii 

Europa 2020. Stan na dzień 31.12.2012 r. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rocznego RPO WP za 2012 r., s. 56 

                                                           
49 Sprawozdanie Roczne z realizacji RPO WP na lata 2007-2013 za rok 2012 
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Ponadto, w Tabeli 2. przedstawiono priorytety RPO WP, które są zgodne 

z poszczególnymi celami Strategii. Klasyfikacja została dokonana na podstawie tematów 

priorytetowych.  

 

Tabela 2. 
Spójność priorytetów RPO WP z celami zapisanymi w Strategii Europa 2020 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rocznego RPO WP za 2012 r., s. 56 

 

Rozwój inteligentny opiera się głównie na wiedzy oraz innowacji i jego zadaniem 

jest poprawa i podniesienie jakości edukacji oraz wyników działalności badawczej, 

a także wspieranie transferu innowacji i wiedzy w UE poprzez wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. W zakres priorytetu dotyczącego 

inteligentnego rozwoju wpisują się działania realizowane w ramach I, III i V osi 

priorytetowej RPO WP. Wymienione kategorie interwencji w największym stopniu 

realizowane są w ramach I osi priorytetowej – Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka. Jej celem jest tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju gospodarki 

opartej na wiedzy i warunków sprzyjających przedsiębiorczości. Tak więc cel ten jest 

w pełni zgodny z zapisami Strategii Europa 2020 dotyczącymi przedsiębiorczości 

i innowacyjności. W ramach tej osi realizowane są na terenie podregionu rzeszowskiego 

i tarnobrzeskiego projekty, które mają za zadanie głównie zaspokoić potrzeby tych 

regionów w zakresie wzrostu liczby i poprawy jakości inwestycji w sferze badań 

i rozwoju. W ramach tej osi prowadzone są także prace naukowo-badawcze na 

podkarpackich uczelniach, szczególnie w podregionie rzeszowskim. Tym samym zyskują 

one coraz większy prestiż w międzynarodowej przestrzeni badawczej i dzięki 

nowoczesnej aparaturze badawczej mogą być prowadzone na światowym poziomie. 

Dzięki takim inwestycjom uczelnie województwa podkarpackiego są coraz bardziej 

dostrzegane i tym samym zapraszane do międzynarodowych, innowacyjnych projektów 

badawczych. Wsparcie polegające głównie na zakupie aparatury i sprzętu służącego 

wyposażeniu jednostek badawczych czy laboratoriów istniejących lub 
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nowopowstających przynosi zyski polegające nie tylko na wzroście jakości badań, ale 

także wzmacnianiu znaczenia podkarpackich uczelni. 

Rozwój inteligentny zawiera się także w III osi priorytetowej, która dotyczy 

społeczeństwa informacyjnego. Działania podejmowane w ramach tej osi są jak 

najbardziej zgodne ze Strategią Europa 2020, ponieważ odnoszą się głównie do 

zwiększenia dostępności społeczeństwa zamieszkującego region rzeszowski 

i tarnobrzeski do sprzętu, ale przede wszystkim nowoczesnych technologii w celu 

efektywniejszego zaspokojenia potrzeb gospodarczych, administracyjnych oraz 

naukowych. Natomiast V oś priorytetowa – Infrastruktura publiczna – poprzez budowę 

uczelni, szkół, ośrodków badawczych oraz placówek systemu oświaty wpływa na wzrost 

jakości kształcenia. Ponadto, umożliwia przygotowanie zawodowe młodzieży do 

wymagań stawianym na rynku pracy i tym samym jest spójna ze Strategią Europa 2020. 

Wartość alokacji RPO WP przeznaczonej na realizację działań w ramach celu: 

Badania i rozwój, innowacje przedsiębiorczości, otoczenie biznesu wyniosła 280 mln 

euro. Od rozpoczęcia realizacji projektu w ramach RPO WP podpisano 886 umów 

o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynoszącej 237 mln euro. 

Na terenie województwa podkarpackiego realizacja wyżej opisanego celu określona na 

podstawie podpisanych umów osiągnęła 85% alokacji. W zatwierdzonych wnioskach 

o płatność wielkość ta wyniosła 60%. 

Reasumując dotychczasowe rozważania dotyczące wielkości nakładów na 

badania i rozwój należy zauważyć, że od początku realizacji Programu w ramach 

obszaru: Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość otoczenie biznesu zostało 

podpisanych na terenie województwa podkarpackiego 546 umów na realizację 

projektów na obszarach miejskich oraz 340 umów zakontraktowanych na tereny 

wiejskie. Realizacja tych projektów w ramach RPO WP polegająca głównie na wsparciu 

finansowym oraz instytucjonalnym w kwestii przedsiębiorczości, a szczególnie wzrostu  

jej innowacyjności i produktywności stanowi istotny wkład mający na celu osiągnięcie 

wskaźnika przypisanego do tego celu, czyli przeznaczenia 3% PKB Unii na inwestycje 

w badania i rozwój.  

 Na terenie województwa podkarpackiego, a szczególnie regionów rzeszowskiego 

i tarnobrzeskiego konieczne jest zaktywizowanie największych uczelni, głównie 

Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej do zwiększenia udziału 

badań stosowanych w działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto, należy zwrócić 

szczególną uwagę na rozwój współpracy uczelni z przemysłem i przedsiębiorstwami 

działającymi w ramach stref ekonomicznych. Warto także w coraz większym zakresie 

powiększać ilość badań podstawowych realizowanych w ramach międzynarodowych 

konsorcjów badawczych, dzięki czemu możliwe będzie unowocześnienie infrastruktury 

laboratoryjnej. Jednocześnie należałoby wzmocnić potencjał kadrowy uczelni. 

Uzasadnionym byłoby także stworzenie dla regionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 

systemu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności. 
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Województwo podkarpackie, a szczególnie region: rzeszowski czy tarnobrzeskim 

są obecnie w trakcie transformacji z gospodarki opartej na inwestycjach w gospodarkę 

opartą na wiedzy. Badania i rozwój stanowią główne źródło innowacji dla tych 

regionów, a to z kolei jest jednym z najważniejszych źródeł rozwoju gospodarczego 

województwa, wzrostu efektywności gospodarowania i tym samym tworzenia nowych 

miejsc pracy. Niski poziom nakładów na badania i rozwój stanowi  przeszkodę dla 

rozwoju gospodarczego nie tylko regionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, ale także 

budowaniu polskiej gospodarki opartej na wiedzy.50    

Rozwój oparty na wiedzy oraz innowacyjności wobec coraz większych trudności 

z wyczerpywaniem się tradycyjnych źródeł energii stanowi szansę dla rozwoju polskiej 

gospodarki. Tym bardziej wielkość nakładów na działalność B+R powinna 

systematycznie wzrastać tak aby wskaźniki osiągnęły wartości odpowiadające 

średniemu poziomowi unijnemu. Ich podniesienie będzie możliwe, gdy podmioty 

prywatne oraz jednostki naukowe uzyskają wsparcie w zakresie realizowanych badań. 

Celem, na którym powinna opierać się działalność proinnowacyjna w Polsce powinno 

być powiązanie sektora nauki z przedsiębiorstwami, ponieważ takie działanie może 

przynieść spektakularne korzyści dla obu stron. W ostatnich zaleceniach Rady 

skierowanych wobec Polski zasugerowano  „przestawienie się na bardziej lokalny model 

oparty na innowacjach”. Ponadto w zakresie pobudzenia współpracy między 

środowiskiem naukowym a przemysłem uwzględniając zapoczątkowany w Polsce, 

poprzez reformy systemów nauki i szkolnictwa wyższego, proces restrukturyzacji 

wskazano na konieczność wypracowania bardziej kompleksowego podejścia, które 

umożliwi połączenie wysiłków w ramach badań naukowych, innowacji  polityki 

przemysłowej oraz stworzenie instrumentów wspierających cały cykl innowacji.51 

  

                                                           
50 I. Goldberg, Poland and the Knowledge Economy, The World Bank, Washington, 2004 
51 Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinie Rady na 

temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2016, Bruksela, dnia 29.5.2013 

COM(2013) 371 final, s. 5. 
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 Liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln  
 

Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Bruksela, 3.3.2010, KOM2010 (2020) wersja ostateczna 

 

  



 

  

52 

 

 

 

 

Katarzyna Stępak 

 

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

- stan realizacji strategii „Europa 2020” z uwzględnieniem 

sytuacji podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego 
 

„Liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln” 
Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Bruksela, 3.3.2010, KOM2010 (2020) wersja ostateczna 

 

Strategia Unii Europejskiej Europa 2020, zgodnie z intencją autorów, ma sprzyjać 

integracji społecznej w szczególności poprzez zmniejszenie ubóstwa. W tym celu 

państwa członkowskie UE w 2010 roku, który obchodzono jako Europejski Rok Walki 

z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, podjęły zobowiązanie ograniczenia tego 

zjawiska o 20 mln w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Skalę zobowiązań przyjęto 

w oparciu o najbardziej aktualne wówczas dane pochodzące z 2008 roku. (Tabela 1.) 
 

Tabela 1. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 2008 r. - wskaźnik łączny 

 

Region UE-27 Austria Belgia Bułgaria Cypr Czechy Dania 

2008 
115 694 

000 
1 532 000 2 194 000 3 421 000 181 000 1 566 000 887 000 

Region Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia 

2008 291 000 910 000 
11 195 

000 
3 046 000 

10 340 

000 
2 432 000 1 050 000 

Region Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Polska Portugalia 

2008 928 000 72 000 757 000 80 000 
16 345 

000 

11 491 

000 
2 757 000 

Region Rumunia Słowenia Słowacja Szwecja Węgry 
Wielka 

Brytania 
Włochy 

2008 9 418 000 361 000 1 111 000 1 367 000 2 794 000 
14 069 

000 

15 099 

000 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu [aktualizacja: 08.2013] 

 

 

Według metodologii przyjętej w UE w gronie zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym są osoby, które spełniają przynajmniej jedno 

z następujących kryteriów:  
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1. niska intensywność pracy – dotyczy czasu pracy członków rodziny w roku 

poprzedzającym badanie. Niska intensywność pracy występuje wówczas gdy czas 

pracy członków rodziny (osób żyjących w gospodarstwie domowym) w wieku 18-59 

lat był niższy niż 20% pełnego rocznego czasu pracy. W praktyce oznacza to, że dana 

osoba przepracowała w ciągu 12 miesięcy maksymalnie około 2,4 miesiąca. 

2. deprywacja materialna – oznacza deklarowany przez respondentów brak 

możliwości zaspokojenia z powodów finansowych co najmniej czterech z dziewięciu 

następujących potrzeb: a) terminowego opłacenia czynszu, rat kredytu lub opłat za 

media; b) utrzymania w mieszkaniu odpowiedniej temperatury; c) pokrycia 

nieoczekiwanych wydatków (w wysokości odpowiadającej miesięcznej wartości 

przyjętej w danym kraju granicy ubóstwa relatywnego); d) jedzenia mięsa, ryb lub 

wegetariańskiego odpowiednika co drugi dzień; e) opłacenia tygodniowego wyjazdu 

wszystkich członków gospodarstwa domowego na wypoczynek raz w roku; 

f) posiadania samochodu g) posiadania pralki h) posiadania telewizora i) posiadania 

telefonu. 

3. zagrożenie ubóstwem – występuje wówczas gdy dochody rodziny (gospodarstwa 

domowego) są niższe niż 60% mediany dochodów gospodarstw domowych 

w danym kraju.  

Osoby, które spełniają rozłącznie jedno z omówionych kryteriów uznawane są za 

ubogie lub wykluczone społecznie. Powyższa interpretacja pozwala również na 

pokazanie zachodzenia na siebie zbiorowości określonych każdym z kryteriów, 

np. ubogich relatywnie i podlegających pogłębionej deprywacji materialnej oraz ubogich 

relatywnie, ale nie podlegających pogłębionej deprywacji materialnej etc. Ponadto jak 

wskazują eksperci52, w dużej mierze, poruszone w strategii Europa 2020, problemy zbyt 

niskiej intensywności pracy oraz zbyt niskiego zatrudnienia pokrywają się. Jednak, jak 

podkreślają, może być tak, że zwiększenie wskaźnika zatrudnienia53 zostanie osiągnięte 

dzięki podejmowaniu pracy przez osoby żyjące w tych gospodarstwach domowych, 

w których nie występowała niska intensywność pracy. 

W celu spełnienia zobowiązania pomocy co najmniej 20 mln Europejczyków 

przygotowano na poziomie unijnym narzędzie, w postaci inicjatywy pod nazwą 

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym: europejskie  ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej, za pomocą 

którego udzielane jest wsparcie. Zadaniem Platformy jest skupienie podmiotów 

zaangażowanych w omawianą problematykę na zasadzie partnerskiej współpracy na 

rzecz walki z ubóstwem. Oznacza to, że podmiotami współpracującymi mogą być 

zarówno państwa członkowskie, instytucje unijne, organy władzy krajowej, regionalnej 
                                                           
52 Szerzej: Opinia Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu na temat Krajowego 

Programu Reform 2011 i 2012/2013 w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,  

Sekretariat Polskiego Komitetu EAPN, 14.01.2013, dostęp on-line: http://www.eapn.org.pl/wp-

content/uploads/2013/07/Opinia-EAPN-Polska-w-sprawie-KPR.pdf z dn. 24.08.2013 r. 
53

 W ramach strategii Europa 2020 jako jeden z celów przyjęto również wskaźnik zatrudnienia osób 

w wieku 20-64 lat w wysokości 75% w 2020 r. 

http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Opinia-EAPN-Polska-w-sprawie-KPR.pdf
http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Opinia-EAPN-Polska-w-sprawie-KPR.pdf
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i lokalnej, jak również partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe i osoby dotknięte 

zjawiskiem ubóstwa. Partnerska współpraca, oparta na myśleniu nic dla nas, bez nas – 

nic dla was, bez was54, ma umożliwić wypracowanie wspólnego podejścia we wszystkich 

dziedzinach związanych z włączeniem społecznym, a zwłaszcza w zakresie:  

 dostępu do zatrudnienia, poprzez ocenę krajowych strategii włączania oraz 

europejskiej strategii na rzecz rozwoju nowych miejsc pracy i umiejętności 

pracowników; 

 dostępu do podstawowych usług oraz ochrony socjalnej, zwłaszcza w kontekście 

starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu wykluczenia społecznego 

(m.in. zapewnienie właściwego wdrażania programu pomocy żywnościowej dla osób 

najuboższych w UE); 

 edukacji młodzieży w kierunku zredukowania liczby osób przedwcześnie 

kończących naukę oraz nierówności w systemie edukacji (m.in. za pośrednictwem 

metod nieformalnego uczenia się i uczestniczących); 

 integracji ekonomicznej i społecznej migrantów; 

 walki z dyskryminacją, w szczególności mniejszości, osób niepełnosprawnych, 

bezdomnych (m.in. promowanie włączania społecznego osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zwiększenie wsparcia dla grup w niekorzystnej sytuacji takich jak 

Romowie), a także poprawą niezależności ekonomicznej i równego traktowania 

kobiet; 

 dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych, usług sieciowych 

(m.in. podjęcie wysiłków w celu przezwyciężania wykluczenia cyfrowego), 

finansowych (m.in. wykorzystanie mikrokredytów przez społeczności 

zmarginalizowane i narażone na ryzyka) oraz energetycznych (m.in. odpowiadanie 

na zidentyfikowane problemy ubóstwa energetycznego). 

Podejście zaproponowane w strategii Europa 2020 zostało implementowane na 

grunt państw członkowskich UE, w przypadku Polski, w ramach Krajowego Programu 

Reform, bez dodatkowych interpretacji. W KPR zapisano jako cel krajowy, obniżenie 

o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem i/lub deprywacją materialną i/lub żyjących 

w gospodarstwach domowych bez osób pracujących lub o niskiej intensywności pracy. 55 

Ścieżka osiągania tego celu, przyjęta wartość bazowa oraz prognozy w tym zakresie 

zostały przedstawione w ostatniej aktualizacji KPR z kwietnia 2013 r.56 (Tabela 2.) 

                                                           
54 Przesłanie „nic dla nas, bez nas...” zastosowane dla pokazania sposobu podejścia do problematyki 

ubóstwa i wykluczenia społecznego, a które w intencji autorów, ma być realizowane w ramach Platformy, 

jest również hasłem kampanii społecznej przygotowanej w 2013 roku przez Polski Komitet Europejskiej 

Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu.  
55 Krajowy Program Reform Europa 2020, Rzeczpospolita Polska, Warszawa, kwiecień 2011 r. s. 7. 
56 Postulaty w tym zakresie zostały przedstawione m.in. w dokumencie, Opinia Polskiego Komitetu 

Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu na temat Krajowego Programu Reform 2011 i 2012/2013 

w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,  Sekretariat Polskiego Komitetu EAPN, 

14.01.2013, dostęp on-line: http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Opinia-EAPN-Polska-

w-sprawie-KPR.pdf z dn. 24.08.2013 r. 

http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Opinia-EAPN-Polska-w-sprawie-KPR.pdf
http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Opinia-EAPN-Polska-w-sprawie-KPR.pdf
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Rokiem referencyjnym jest 2018. Wartości wskaźników dotyczących ubóstwa 

publikowane są z około 2-letnim opóźnieniem, dlatego przyjęto założenie, że dane 

dotyczące liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępne 

w 2020 roku będą dotyczyły 2018 roku. 
 

Tabela 2. 

Cel strategii w zakresie przeciwdziałania ubóstwu lub wykluczeniu społecznemu – ścieżka dojścia na 

lata 2012-2018 (liczba osób w tys.) przedstawiona w aktualizacji Krajowego Programu Reform 

2013/2014 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

ważona 

dynamiką 

wskaźnika 

zatrudnienia 

w KPR, w tys. 

11491 10454 10409 10196 10186 10176 10145 10114 10073 10032 9991 

Wskaźnik 

zatrudnienia 

osób w wieku 

20-64 lata 

ogółem w 

Polsce, w % 

- - 64,3 64,5 64,7 65,3 65,9 66,7 67,5 68,3 69,2 

Dynamika 

wskaźnika 

zatrudnienia, 

w pkt. proc. 

- - - 0,2 0,2 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 

Zakładany 

roczny spadek 

liczby ubogich 

w tys. 

- 
- - - 

-10 -10 -31 -31 -41 -41 -41 

Źródło:  Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 2013/2014, Rzeczpospolita Polska, Warszawa, 

kwiecień 2013 r. s. 46. 

 

Z tego też powodu przedstawiona poniżej skala zagrożenia ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym w poszczególnych regionach Polski w latach 2008-2010 

(Tabele 3.0. – 3.3. ) w momencie podejmowania decyzji o pomocy konkretnej liczbie 

osób (1,5 mln) nie była w pełni znana decydentom. Dostępne były jednak informacje 

o specyfice problemu. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce 

zarówno w 2008 r. jak i 2010 r. było bardziej determinowane przez zbyt niskie dochody, 

niż niską intensywność pracy.  
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Tabela 3.0. 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym w latach 2008-
2010 w województwach % populacji 

 

 
Tabela 3.1. 

Wskaźnik niskiej intensywności pracy 
w latach 2008-2010  

w województwach % populacji (0-59) 

Region/Rok 2008 2009 2010  Region/Rok 2008 2009 2010 

Polska 30,5 27,8 27,8  Polska 7,9 6,9 7,3 

Łódzkie 33,8 30,4 31,4  Łódzkie 9,6 8,4 8,8 

Mazowieckie 23,8 20,0 22,0  Mazowieckie 6,3 4,3 5,1 

Małopolskie 32,1 28,3 27,9  Małopolskie 6,6 5,6 5,9 

Śląskie 29,0 26,7 25,8  Śląskie 9,9 8,4 8,1 

Lubelskie 37,8 36,4 38,9  Lubelskie 8,3 6,5 8,3 

Podkarpackie 35,8 29,8 31,6  Podkarpackie 7,1 4,5 6,0 

Świętokrzyskie 40,7 35,3 32,4  Świętokrzyskie 9,0 8,8 8,9 

Podlaskie 24,1 20,7 19,6  Podlaskie 8,0 7,4 5,6 

Wielkopolskie 27,2 25,5 24,5  Wielkopolskie 5,8 4,9 5,4 

Zachodniopomorskie 33,4 35,9 36,0  Zachodniopomorskie 8,3 8,5 9,6 

Lubuskie 34,0 37,4 38,0  Lubuskie 12,6 13,6 14,4 

Dolnośląskie 29,2 27,1 26,5  Dolnośląskie 8,5 7,7 8,1 

Opolskie 25,3 19,5 25,8  Opolskie 7,3 3,6 10,3 

Kujawsko-Pomorskie 29,2 25,8 28,2  Kujawsko-Pomorskie 9,8 8,5 8,2 

Warmińsko-Mazurskie 36,0 36,0 26,4  Warmińsko-Mazurskie 7,9 10,8 8,1 

Pomorskie 31,6 28,4 25,7  Pomorskie 6,4 6,2 6,0 

Źródło: Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
 

Tabela 3.2. 
Wskaźnik zagrożenia pogłębioną deprywacją 

materialną w latach 2008-2010 
w województwach % populacji 

 Tabela 3.3. 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem 

w latach 2008-2010 w województwach 
% populacji 

Region/Rok 2008 2009 2010  Region/Rok 2008 2009 2010 

Polska 17,7 15,0 14,2  Polska 16,9 17,1 17,6 

Łódzkie 20,1 17,6 19,0  Łódzkie 18,4 17,6 17,8 

Mazowieckie 15,1 10,4 9,8  Mazowieckie 12,4 12,5 15,0 

Małopolskie 22,1 16,2 13,1  Małopolskie 14,6 15,6 17,7 

Śląskie 17,8 15,7 14,9  Śląskie 13,0 12,9 12,4 

Lubelskie 15,9 14,9 14,5  Lubelskie 27,6 27,9 30,7 

Podkarpackie 19,4 13,7 14,7  Podkarpackie 25,5 22,6 24,1 

Świętokrzyskie 22,0 19,2 15,4  Świętokrzyskie 23,6 23,7 23,2 

Podlaskie 8,0 5,9 8,5  Podlaskie 17,9 16,7 13,4 

Wielkopolskie 13,7 10,2 8,6  Wielkopolskie 16,3 17,4 17,6 

Zachodniopomorskie 22,6 24,6 24,2  Zachodniopomorskie 16,3 18,3 17,4 

Lubuskie 26,3 27,5 26,9  Lubuskie 18,5 22,3 23,3 

Dolnośląskie 18,1 16,8 14,4  Dolnośląskie 14,8 15,7 15,9 

Opolskie 13,4 13,2 16,4  Opolskie 13,9 11,0 14,7 

Kujawsko-Pomorskie 14,5 12,1 13,4  Kujawsko-Pomorskie 16,7 17,6 19,2 

Warmińsko-Mazurskie 19,0 19,8 15,7  Warmińsko-Mazurskie 20,5 20,8 15,1 

Pomorskie 19,7 15,3 15,2  Pomorskie 16,5 17,6 15,1 

Źródło: Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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Powyższy trend był szczególnie widoczny w województwie podkarpackim, gdzie 

odnotowano wyższe niż ogólnopolskie wskaźniki odpowiadające za postrzeganie 

ubóstwa lub wykluczenia społecznego przez pryzmat problemu zbyt niskich dochodów 

oraz niższe od krajowych wskaźniki niskiej intensywności pracy. Na takie zależności 

wpływa jednak również specyfika samego regionu, m.in. zatrudnienia w rolnictwie 

i sferze budżetowej. Jak wskazano w diagnozie potrzeb rozwojowych regionu57 

cechujący województwo podkarpackie jeden z najwyższych w kraju poziomów 

zagrożenia ubóstwem relatywnym (Wykres 1.) wynika z problemów regionalnego rynku 

pracy, gdzie mimo rosnącej grupy osób aktywnych zawodowo obserwowana jest 

tendencja związana ze wzrostem odsetka bezrobotnych i spadkiem udziału pracujących. 

Dodatkowym elementem jest zróżnicowanie geograficzne. Mieszkańcy południa regionu 

oraz powiatów strzyżowskiego, brzozowskiego i niżańskiego znajdują się, jak 

podkreślono, w szczególnie niekorzystnej sytuacji. Wyłączając dostęp do opieki 

przedszkolnej, szczególnie utrudnionej na obszarach wiejskich, dostęp do szeroko 

rozumianych usług publicznych uznano za dobry. 

 
Wykres 1. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach socjalnych 

 
Źródło: A. Regulski, M. Ośka, J. Zawistowski, Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji 

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, s. 81 
 

Dotychczasowe aktualizacje Krajowego Programu Reform wskazują na podjęcie 

przez Polskę następujących działań w zakresie realizacji celu krajowego58: 

                                                           
57 A. Regulski, M. Ośka, J. Zawistowski, Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, s. 8, 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2012_badanie_lV/1212

11raport_potrz_rozwoj.pdf dostęp on-line 24.08.2013 r. 
58 W KPR i jego aktualizacjach zawarto nowe działania i zadania jak i te, które są kontynuowane, 

rozpoczęte przed przyjęciem strategii Europa 2020. 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2012_badanie_lV/121211raport_potrz_rozwoj.pdf
http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2012_badanie_lV/121211raport_potrz_rozwoj.pdf
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1. Coroczne przyjmowanie rozporządzeń na mocy, których podnoszona jest wysokość 

minimalnego wynagrodzenia. - Obecnie od 1 stycznia 2013 r., na mocy 

rozporządzenia z 14 września 2012 r., wynosi ono 1600 zł. 

2. Przeprowadzenie weryfikacji progów dochodowych uprawniających do świadczeń 

z pomocy społecznej. - Od 1 października 2012 r. wzrosły kryteria dochodowe 

uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Do uzyskania wsparcia uprawnia 

dochód na osobę w rodzinie w wysokości 456 zł netto (przed zmianą 351 zł). 

W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium 

dochodowe ustalono na 542 zł netto (przed zmianą 477 zł). Zmiany jak zaznaczono 

zostały przeprowadzone w celu zwiększenia liczby uprawnionych do korzystania ze 

świadczeń pieniężnych. 

3. Dokonanie weryfikacji kwot zasiłków rodzinnych oraz wysokości kryteriów 

dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych. - Od 1 listopada 2012 r.: 

a) zasiłki rodzinne wynoszą: 77 zł na dziecko do 5 lat (przed zmianą 68 zł), 106 zł na 

dziecko w wieku od 6 do 18 lat (przed zmianą 91 zł) i 115 zł na dziecko w wieku od 

19 do 24 lat (przed zmianą 98 zł), b) kryteria dochodowe uprawniające do 

świadczeń rodzinnych wynoszą: 539 zł na osobę dla ogółu rodzin i 623 zł na osobę 

dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (przed zmianą odpowiednio: 504 zł 

i 583 zł); ponadto wzrost wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do 

świadczeń rodzinnych przeprowadzany jest w dwóch etapach, etap drugi ze 

zmianami w wysokości odpowiednio 574 zł i 664 zł zaplanowano od 1 listopada 

2014 r. 

4. Wprowadzenie nowych zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.  - Od 

1 lipca 2013 r., po zakończeniu półrocznego okresu przejściowego dotyczącego osób, 

które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 

31 grudnia 2012 r., powszechnie zaczęły obowiązywać nowe zasady przyznawania 

świadczenia pielęgnacyjnego. Zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone ustawą 

z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r. poz. 1548), która weszła 

w życie 1 stycznia 2013 r. Jak wskazał pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, 

wprowadzenie zmian było konieczne ponieważ od 1 stycznia 2010 r. gwałtownie 

wzrosła liczba osób ubiegających się o świadczenia pielęgnacyjne.59 

5. Przyjęcie regulacji kwestii prawnych związanych ze wspieraniem rodziny 

i systemem pieczy zastępczej. - Uchwalenie, następnie znowelizowanie ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.60 

                                                           
59 Szerzej: http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-ustawie-o-swiadczeniach-rodzinnych-

w-zakresie-swiadczen-opiekunczych dostęp on-line z dn. 24.08.2013 r. 
60 Szerzej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-

dzieckiem/komunikaty/informacja-w-sprawie-rozwiazan-dotyczacych-swiadczen-dodatkow-i-

wynagrodzen-przyslugujacych-rodzinom-zastepczym-funkcjonujacym-przed-1-stycznia-2012-r/ dostęp 

on-line z dn. 24.08.2013 r. 

http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-ustawie-o-swiadczeniach-rodzinnych-w-zakresie-swiadczen-opiekunczych
http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-ustawie-o-swiadczeniach-rodzinnych-w-zakresie-swiadczen-opiekunczych
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/komunikaty/informacja-w-sprawie-rozwiazan-dotyczacych-swiadczen-dodatkow-i-wynagrodzen-przyslugujacych-rodzinom-zastepczym-funkcjonujacym-przed-1-stycznia-2012-r/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/komunikaty/informacja-w-sprawie-rozwiazan-dotyczacych-swiadczen-dodatkow-i-wynagrodzen-przyslugujacych-rodzinom-zastepczym-funkcjonujacym-przed-1-stycznia-2012-r/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/komunikaty/informacja-w-sprawie-rozwiazan-dotyczacych-swiadczen-dodatkow-i-wynagrodzen-przyslugujacych-rodzinom-zastepczym-funkcjonujacym-przed-1-stycznia-2012-r/
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6. Realizacja Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 

lata 2012-201361. - Celem programu opartego na: edukacji osób starszych, 

aktywności społecznej wspierającej solidarność wewnątrz i międzypokoleniową, 

partycypacji społecznej osób starszych oraz usługach dla seniorów, jest stworzenie 

warunków dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. W ramach 

Programu, przyjętego w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 

Międzypokoleniowej, organizacje działające w sferze pożytku publicznego otrzymują 

dofinansowanie na realizację programów dla osób starszych w wyżej wymienionych 

obszarach. Ponad 420 organizacji otrzymało środki finansowe w ramach I edycji, 

a blisko 290 w ramach II edycji otwartego konkursu ofert. W 2012 r. na realizację 

Programu przeznaczono 20 mln zł, a w 2013 r. dwukrotnie więcej. 

7. Odnośnie realizacji deklaracji tanie budownictwo mieszkaniowe62 podkreślono 

prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie budownictwa społecznego i ochrony 

praw lokatorów oraz realizację dotowanego z budżetu państwa programu 

budownictwa socjalnego i komunalnego oraz tworzenia mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych. Zgodnie z Ustawą z 8 grudnia 2006 r. 

o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych – o wsparcie z budżetu państwa mogą ubiegać 

się gminy, związki międzygminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego, które 

mają ustawowy bądź statutowy obowiązek zapewnienia mieszkania potrzebującym.  

Fundusz Dopłat ulokowany jest w Banku Gospodarstwa Krajowego, a wysokość 

finansowego wsparcia to 30-50% kosztów przedsięwzięcia. Wg stanu na 31 stycznia 

2013 roku63 w ramach realizowanego od 2007 roku programu finansowego 

wsparcia budownictwa socjalnego w ramach czterech edycji w latach 2011-2012 

zrealizowano 208 wniosków przy kwocie dofinansowania blisko 17,5 mln zł, w tym: 

2089 lokali socjalnych, 49 lokali chronionych, 71 miejsc w noclegowniach, 

138 miejsc w domach dla bezdomnych, 1555 mieszkań komunalnych z wyłączeniem 

mieszkań dla powodzian oraz 6 mieszkań dla powodzian.  

Odnosząc realizację programu do województwa podkarpackiego w 2012 r. 

w  ramach dwóch edycji zakwalifikowano następujących wnioskodawców 

z Podkarpacia: Gmina Korczyna, Gmina Krosno, Gmina Miasta Sanoka, Gmina Miejska 

                                                           
61 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, Warszawa, 

sierpień 2012 r., 

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rza

dowy%20Program%20ASOS_2012-2013.pdf, dostęp on-line z dn. 24.08.2013 r. 
62 Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 2012/2013, Rzeczpospolita Polska, Warszawa, 

25 kwietnia 2012 r. s. 26. 
63 Informacja o realizacji Programu Finansowego Wsparcia Budownictwa Socjalnego, Departament 

Mieszkalnictwa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, luty 2013 r., 

http://www.transport.gov.pl/files/0/1795999/Informacjaorealizacjiprogramufinansowegowsparciabud

ownictwasocjalnegowgstanuna31stycznia2013r.pdf  dostęp on-line z dn.24.08.2013 r. 

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS_2012-2013.pdf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS_2012-2013.pdf
http://www.transport.gov.pl/files/0/1795999/Informacjaorealizacjiprogramufinansowegowsparciabudownictwasocjalnegowgstanuna31stycznia2013r.pdf
http://www.transport.gov.pl/files/0/1795999/Informacjaorealizacjiprogramufinansowegowsparciabudownictwasocjalnegowgstanuna31stycznia2013r.pdf
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Przemyśl. Złożone wnioski dotyczyły powstania łącznie 35 lokali socjalnych przy 

kwocie finansowego wsparcia ponad 1,6 mln zł (12. miejsce w Polsce). 

8. Realizacja, w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu 

Społecznemu 2011-2015, konkursów: 

 „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa 

socjalnego”  - w ostatniej edycji 2013 pula do podziału wynosiła 2 mln zł, 

a wśród beneficjentów, którzy otrzymali najwięcej (po 120 000 zł) jest Gmina 

Miasto Dębica z województwa podkarpackiego; 

 „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka pomocy społecznej 

i powiatowego urzędu pracy w realizacji kontraktów socjalnych” -  w ostatniej 

edycji 2013, żaden z podmiotów reprezentujących Podkarpacie nie otrzymał 

dofinansowania. 

9. Prace nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.64 

10. Realizacja działań w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii 

Społecznej. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 

2014  r.65 W kontekście regionalnym w ramach projektu powstały m.in. wojewódzkie 

przewodniki po ekonomii społecznej prezentujące podmioty ekonomi społecznej 

pełniące następujące funkcje: a) integracja społeczno-zawodowa, b) dostarczanie 

usług użyteczności publicznej, c) usługi o charakterze wzajemnym, d) usługi na 

otwartym rynku, e) rozwój wspólnot lokalnych oraz f) działalność handlowa 

i produkcyjna. Przewodnik dotyczący województwa podkarpackiego obejmuje 

24 podmioty (Mapa 1.). Większość podmiotów jest położona w podregionie 

rzeszowsko-tarnobrzeskim.66  

                                                           
64 Szerzej o zaawansowaniu prac: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl oraz 

Ekonomiaspoleczna.pl www.ekonomiaspoleczna.pl  
65 W ramach realizacji projektu powstały m.in. publikacje z którymi można się zapoznać: 

http://www.crzl.gov.pl/publikacje-i-produkty/publikacje-i-produkty-projektow-crzl/pomoc-

spoleczna/zintegrowany-system-wsparcia-ekonomii-spolecznej dostęp on-line z dn. 24.08.2013 r. 
66 Są to: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” (Błażowa 01, funkcje: a, b, d), 

Spółdzielnia Socjalna Dębnianka (Dębno 02, funkcje: a, b, d), Spółdzielnia Inwalidów im. Kilińskiego 

(Dynów 03: funkcje: a, d, f), Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” (Leżajsk 07, funkcje: a, b, d), Gminny 

Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu (Malinie 08, funkcje: a, d, f), Zakład Aktywności Zawodowej przy 

Stowarzyszeniu „Dobry Dom” (Nowa Sarzyna 09, funkcje: a, d, f), Centrum Integracji Społecznej przy 

Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta (Rzeszów 11, funkcje: a), Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Rzeszowie (Rzeszów 12, funkcje: c, d), Międzywojewódzka 

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów (Rzeszów 13, funkcje: a, d, f), Spółdzielnia Socjalna „Pięć Plus” (Stalowa 

Wola 14, funkcje: a, b, d), Spółdzielnia Socjalna „Konar” (Tarnobrzeg 16, funkcje: a, d, f), Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Tarnobrzegu (Tarnobrzeg 17, funkcje: c, d), Okręgowa 

Spółdzielnia w Tyczynie (Tyczyn 18, funkcje: b, d), Spółdzielnia Socjalna „Impresja” (Wojków 20, funkcje: 

a, b, d, f), Fundacja „Contigo” Zakład Aktywności Zawodowej (Wola Dalsza 21, funkcje: a, d, f), Zakład 

Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” 

w Dębicy (Wola Żyrakowska 24, funkcje: a, c, f).  

Szerzej: Województwo Podkarpackie Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym: 

http://www.crzl.gov.pl/images/01_Projekty-

http://www.mpips.gov.pl/
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
http://www.crzl.gov.pl/publikacje-i-produkty/publikacje-i-produkty-projektow-crzl/pomoc-spoleczna/zintegrowany-system-wsparcia-ekonomii-spolecznej
http://www.crzl.gov.pl/publikacje-i-produkty/publikacje-i-produkty-projektow-crzl/pomoc-spoleczna/zintegrowany-system-wsparcia-ekonomii-spolecznej
http://www.crzl.gov.pl/images/01_Projekty-pomoc_spoleczna/Zintegrowany_system_ES/Publikacje/2012_fise_es_mapa_podkarpackie.pdf
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Mapa 1. Podmioty ekonomii społecznej w województwie podkarpackim 

 
Źródło: Województwo Podkarpackie Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym: http://www.crzl.gov.pl/images/01_Projekty-

pomoc_spoleczna/Zintegrowany_system_ES/Publikacje/2012_fise_es_mapa_podkarpackie.pdf 

 dostęp on-line z dn. 24.08.2013 r. 

 

11. Prowadzono prace, których celem jest zaprojektowanie systemu usług społecznych 

odpowiadających na nowe wyzwania w zakresie wykluczenia społecznego, w tym 

rozpoczęto pilotaż z zakresu wdrażania standardów usług i funkcjonowania 

instytucji pomocy i integracji społecznej, środowiskowej pracy 

socjalnej/organizowania społeczności lokalnej oraz gminnego standardu 

wychodzenia z bezdomności. 

Kontekst lokalny, podjętych działań, odzwierciedla również dotychczasowa 

interwencja Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarze spójności społecznej. Jak 

wskazano w raporcie diagnozy potrzeb regionu67 podjęte w tym zakresie działania 

objęły przede wszystkim infrastrukturę placówek świadczących usługi publiczne, czyli 

szpitale, szkoły oraz ośrodki pomocy i integracji społecznej. W rezultacie poprawiono 

bazę infrastrukturalną tych podmiotów. Ponadto województwo podkarpackie 

sfinansowało realizację wielu projektów miękkich w zakresie aktywizacji społecznej 

i zawodowej skierowanych do grup znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji, głównie w ramach regionalnego komponentu PO KL. W opinii autorów raportu, 

                                                                                                                                                                                     
pomoc_spoleczna/Zintegrowany_system_ES/Publikacje/2012_fise_es_mapa_podkarpackie.pdf dostęp on-

line z dn. 24.08.2013 r. 
67 A. Regulski, M. Ośka, J. Zawistowski, Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, s. 8, 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2012_badanie_lV/1212

11raport_potrz_rozwoj.pdf dostęp on-line 24.08.2013 r. 

http://www.crzl.gov.pl/images/01_Projekty-pomoc_spoleczna/Zintegrowany_system_ES/Publikacje/2012_fise_es_mapa_podkarpackie.pdf
http://www.crzl.gov.pl/images/01_Projekty-pomoc_spoleczna/Zintegrowany_system_ES/Publikacje/2012_fise_es_mapa_podkarpackie.pdf
http://www.crzl.gov.pl/images/01_Projekty-pomoc_spoleczna/Zintegrowany_system_ES/Publikacje/2012_fise_es_mapa_podkarpackie.pdf
http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2012_badanie_lV/121211raport_potrz_rozwoj.pdf
http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2012_badanie_lV/121211raport_potrz_rozwoj.pdf
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ocena efektywności tych działań pozostaje trudna ze względu na brak wymiernych 

wskaźników rezultatu. 

Przedstawionym powyżej działaniom podejmowanym przez Polskę towarzyszą 

mniej lub bardziej zaawansowane prace na rzecz ograniczenia zagrożenia ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym prowadzone przez pozostałe państwa członkowskie. 

Dotychczasową efektywność realizowanych w UE przedsięwzięć z zakresu omawianej 

tematyki obecnie można ocenić m.in. na podstawie wskaźników obrazujących sytuację 

w państwach członkowskich do 2011 r. (Wykresy 2.0-2.3)  

 
Wykres 2.0. Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym w UE w 2008 r.  i 2011 r., % populacji 

 

 
Źródło: Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Wykres 2.1. Wskaźnik niskiej intensywności pracy w UE w 2008 r.  i 2011 r., % populacji 

 

 
Źródło: Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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Wykres 2.2. Wskaźnik zagrożenia pogłębioną deprywacją materialną w UE w 2008 r.  i 2011 r., % populacji 
 

 
Źródło: Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Wykres 2.3. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w UE w 2008 r.  i 2011 r., % populacji 

 

 
Źródło: Eurostat, accessed: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 2011 r. dotyczyło szerszej 

grupy Europejczyków, niż w 2008 r. W 19 na 27 państw członkowskich UE odnotowano 

wyższe wskaźniki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wskaźnik niskiej 

intensywności pracy wzrósł w 23 państwach, w sposób szczególny dotykając: Irlandię, 

Litwę i Łotwę. Jedynie w przypadku: Czech, Niemiec, Polski oraz Rumuni odnotowano 

spadek tego wskaźnika. Pogłębieniu uległo również zagrożenie deprywacją materialną. 

Przed wzrostem tego wskaźnika w perspektywie trzech lat uchroniły się: Czechy, 

Niemcy, Francja, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia 

oraz Szwecja. W ramach ostatniego z grupy, wskaźnika zagrożenia ubóstwem, spadki 

odnotowały: Cypr, Łotwa, Litwa, Portugalia, Rumunia oraz Wielka Brytania.  
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W ramach dalszych działań na rzecz ograniczania osób zagrożonych ubóstwem 

w przypadku Polski zaplanowano na lata 2013-2014 następujące kroki:68 

1. Przyjęcie Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu 2020 – projekt Programu69 po konsultacjach wewnątrzresortowych 

został skierowany do zaopiniowania i zgłoszenia uwag przez resorty, związki 

zawodowe, związki  pracodawców, instytucje pomocy i integracji społecznej 

oraz  organizacje pozarządowe. Konsultacje zostały zaplanowane do 30 sierpnia 

2013 r. 

2. Wprowadzenie nowych form aktywizacji osób bezrobotnych oddalonych od rynku 

pracy i będących równocześnie klientami pomocy społecznej poprzez zlecanie usług 

aktywizacyjnych (rozwinięcie realizowanego projektu pilotażowego „Partnerstwo 

dla pracy”) oraz program PAI (Program Aktywizacji i Integracja). 

3. Wprowadzenie standardów usług pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych, 

standard interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, standardy 

środowiskowej pracy socjalnej, standardy pracy dla rodzin z dziećmi, z osobami 

pozostającymi bez pracy, standardy usług dla osób bezdomnych oraz modele 

instytucji (ośrodek pomocy społecznej, miejski ośrodek pomocy rodzinie, powiatowe 

centrum pomocy rodzinie, centrum integracji społecznej).  

4. Działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce, w tym m.in.: 

przygotowanie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej; uruchomienie 

funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu 

„Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”; 

uruchomienie projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora 

spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku 

pracy oraz pomocy i integracji społecznej”; wypracowanie koncepcji i wdrożenie 

systemu akredytacji oraz standardów działania instytucji wsparcia ekonomii 

społecznej, wykreowania pozytywnego wizerunku „marki” ekonomii społecznej, 

opracowania programów edukacji i kształcenia w zakresie ekonomii społecznej, 

przygotowania i wdrożenia modelowych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej 

w środowisku lokalnym w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia 

ekonomii społecznej”. 

5. W ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych zakłada się 

m.in. do września 2013 r. wypracowanie założeń długofalowej polityki senioralnej 

Polski.  

6. W celu zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego młodzieży przewidziano 

realizację czterech projektów systemowych Ochotniczych Hufców Pracy: „OHP jako 

                                                           
68 Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 2013/2014, kwiecień 2013,  s. 48-53. 
69 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej 

integracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013 r., http://www.mpips.gov.pl/pomoc-

spoleczna/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-2020/ dostęp on-

line z dn.24.08.2013 r. 

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-2020/
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-2020/
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realizator usług rynku pracy”, „Nowe perspektywy”, „Nowe perspektywy II” oraz 

„Młodzieżowa Akademia Umiejętności II”. 

7. Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej poprzez 

zapewnienie funkcji socjalnej szkoły, rozumiane m.in. jako zapewnienie pomocy 

materialnej uczniom w formie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych. 

8. W ramach przeciwdziałania zjawisku niedożywienia wśród dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych kontynuacja realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Odnosząc się do dotychczasowych, jak również zaplanowanych, przez Polskę 

działań w zakresie problematyki ubóstwa Rada Unii Europejskiej w maju 2013 roku 

wskazała na kwestię konstrukcji umów na czas określonych. Podkreślono, że 

wynagrodzenie w przypadku takich umów jest dużo niższe, co prowadzi do jednego 

z najwyższych w UE odsetków ubóstwa pracujących. 70  

Z kolei na poziomie regionów kierunek zmian wyznaczają strategie województw. 

W zaktualizowanej strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-202071 

w ramach priorytetu tematycznego 2.4 Włączenie społeczne przyjęto cel wzrost poziomu 

adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie. Według zapisanych założeń 

podejmowane działania doprowadzą do: a) zmniejszenia poziomu biedy i wykluczenia 

społecznego; b) wzrostu aktywności osób mających trudności z wejściem i utrzymaniem 

się na rynku pracy; c) funkcjonowaniem zintegrowanego systemu wsparcia dla 

środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Ponadto podjęto 

wymierne zobowiązania w zakresie: populacji zagrożonej ubóstwem, zatrudnionych, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę, stopy bezrobocia rejestrowanego. (Tabela 5.) 

  

                                                           
70 Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinie Rady na 

temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2016, Bruksela, dnia 29.5.2013 

COM(2013) 371 final, s.5. 
71

 Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/697/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2013 r., Samorząd Województwa 

Podkarpackiego, Rzeszów sierpień 2013 r.,  s. 50-52. Szerzej: 

http://www.umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/Strategia%20Wojew%C3%B3dztwa%20

Podkarpackiego_28.08.2013.pdf dostęp on-line 5.09.2013 r. 

http://www.umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/Strategia%20Wojew%C3%B3dztwa%20Podkarpackiego_28.08.2013.pdf
http://www.umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/Strategia%20Wojew%C3%B3dztwa%20Podkarpackiego_28.08.2013.pdf
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Tabela 5. 

Wskaźniki dla priorytetu tematycznego 2.4. Włączenie społeczne  

przyjęte w Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 
 

Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

bazowa 

Wartość wskaźnika 

szacunkowa 2020 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym (%) 21,1% (2011) 17,7% 

Wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej (%)  49,6% (2011) 57% 

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 

10 tys. ludności 
637,2 (2011) 600 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 

(Polska=100) 

76,4% (2011) 

16 miejsce wśród 

województw 

Zmiana pozycji 

w rankingu 

województw 

o 1 miejsce w górę 

Stopa bezrobocia rejestrowanego  

15,5% (2011) 

13 miejsce wśród 

województw 

Zmiana pozycji 

w rankingu 

o 2 miejsca w górę 

Źródło: Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, 28.08.2013 r. 

 

Zalecenia72 odnośnie ukierunkowania wsparcia dotyczą koncentracji na 

zadaniach z zakresu aktywizacji zawodowej, zwłaszcza wzrostu poziomu zatrudnienia. 

Poza działaniami skierowanymi bezpośrednio do bezrobotnych podkreślana jest 

konieczność dalszego wsparcia systemu edukacji, zwłaszcza zawodowej. Z kolei 

w odniesieniu do dotychczasowych interwencji na rzecz poprawy infrastruktury 

placówek świadczących usługi publiczne wskazano na konieczność takich inwestycji 

w obszarze opieki zdrowotnej, które stanowią odpowiedź na potrzeby mieszkańców 

regionu związane z wydłużającym się wiekiem aktywności zawodowej.  

Ponadto w opinii Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania 

Ubóstwu73 cel Polski w zakresie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu nie 

został sformułowany dostatecznie ambitnie. Wg organizacji cel powinien zostać 

zwiększony do co najmniej 3 mln ludzi, którzy wyjdą z ubóstwa i wykluczenia 

społecznego do 2020 r. W sformułowaniu własnej opinii pomóc może odniesienie do 

ostatnio opublikowanych danych za 2012 r. (Tabela 4.) 

  

                                                           
72

 A. Regulski, M. Ośka, J. Zawistowski, Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, s. 9, 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2012_badanie_lV/1212

11raport_potrz_rozwoj.pdf dostęp on-line 24.08.2013 r. 
73 Szerzej: Opinia Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu na temat Krajowego 

Programu Reform 2011 i 2012/2013 w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,  

Sekretariat Polskiego Komitetu EAPN, 14.01.2013, dostęp on-line: http://www.eapn.org.pl/wp-

content/uploads/2013/07/Opinia-EAPN-Polska-w-sprawie-KPR.pdf z dn. 24.08.2013 r. 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2012_badanie_lV/121211raport_potrz_rozwoj.pdf
http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2012_badanie_lV/121211raport_potrz_rozwoj.pdf
http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Opinia-EAPN-Polska-w-sprawie-KPR.pdf
http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Opinia-EAPN-Polska-w-sprawie-KPR.pdf
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 należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i  energii 

(w tym ograniczenie emisji  dwutlenku węgla nawet o 30% jeśli  

pozwolą na to warunki)  
Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Bruksela, 3.3.2010, KOM2010 (2020) wersja ostateczna 
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Dominik Łazarz 

 

Klimat i efektywność energetyczna 

- stan realizacji strategii „Europa 2020” z uwzględnieniem 

sytuacji podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego 
 

Unijne normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego są jednymi 

z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Wynika to z założenia, że środowisko to jeden 

z ważnych kapitałów Europy. Jednym z wymiernych przykładów jest stworzenie 

obszarów ochronnych w ramach programu Natura 2000, które obejmują ok. 26 tys. 

obszarów prawnie chronionych m.in. siedlisk zwierząt, rezerwatów przyrody itp. 

Obszary te stanowią 1/5 powierzchni całej Unii Europejskiej.   

W zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych w Unii Europejskiej 

funkcjonuje kilka instytucji, które tą kwestią zajmują się na co dzień m.in.:  

 Komisarz Europejski ds. Środowiska (w ramach Komisji Europejskiej) 

 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 

i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego 

 Rada ds. Środowiska (w ramach Rady Unii Europejskiej) 

 Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

 Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu Regionów 

 Europejska Agencja Środowiska. 

Jak widać działania UE w zakresie ochrony środowiska są dość prężne, a kwestie 

te są w centrum zainteresowania wszystkich najważniejszych organów unijnych. 

Pokłosiem tego jest stworzenie szeregu przepisów prawnych, norm i wytycznych 

w zakresie ochrony środowiska.  

Priorytetowe traktowanie ochrony środowiska zwłaszcza zmian klimatycznych 

i efektywności energetycznej ma odzwierciedlenie w strategii Europa 2020. W ramach 

której jednym z głównych zagadnień jest tzw. zrównoważony rozwój obejmujący swoim 

zakresem wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, a także bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Jest to ściśle powiązane z realizacją 

celów dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym oraz efektywnością 

energetyczną. W tym zakresie opracowano trzy podstawowe wskaźniki:  

 ograniczenie emisji dwutlenku węgla co najmniej o 20%, w porównaniu 

z poziomem z 1990 roku, 
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 zwiększenie do 20% udziału odnawialnej energii w całkowitym zużyciu energii, 

 zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%. 

Odnośnie pierwszego wskaźnika warto podkreślić, że instytucje UE, jak i część 

państw członkowskim zabiega o redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 30%. 

 Kwestia procesu spełniania przyjętych zobowiązań w poszczególnych 

wskaźników jest na bieżąco monitorowana przez Eurostat. W odniesieniu do emisji 

gazów cieplarnianych, która to w porównaniu z rokiem 1990 ma spać o co najmniej 

20%, najnowsze dane obejmujące rok 2011 pokazują, że spadek ten sumarycznie dla 

wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej wyniósł blisko 17%. Jednak występują bardzo 

duże różnice w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich. Największy 

spadek emisji gazów cieplarnianych notuje się na Litwie, Łotwie, Estonii, a także 

w Rumunii (ok. 50%). Najgorzej sytuacja kształtuje się na Cyprze, Malcie oraz 

w Hiszpanii i Portugalii. Dane szczegółowe dla 27 państw członkowskich UE zawiera 

tabela poniżej (Tabela 1.) 

 
Tabela 1. Emisja gazów cieplarnianych (1990=100) 

 

Regiony 1990  1991  1995  2000  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

UE 27 100  98.26  93.57  91.83  93.22  93.11  92.16  90.29  83.74  85.72  83.03  

Austria 100  105.25  102.55  103.62  120.02  116.58  113.15  112.8  103.56  110.16  107.57  

Belgia 100  101.02  104.86  103.05  100.42  97.26  94.16  96.41  87.82  92.97  85.12  

Bułgaria 100  79.1  69.61  54.19  58.34  59.06  62.62  61.3  52.85  55.2  60.45  

Cypr 100  105.91  121.2  137.78  149.62  153.65  156.7  160.42  155.61  150.58  147.47  

Czechy 100  92.88  76.95  74.53  74.43  75.34  75.67  72.92  68.46  70.43  68.42  

Dania 100  114.81  110.72  100.19  94.41  105.55  99.13  94.28  89.65  90.34  83.39  

Estonia 100  92.2  49.43  42.33  45.82  44.35  52.16  48.47  40.25  49.45  51.81  

Finlandia 100  96.85  100.47  98.53  98.04  114.1  112.08  100.79  94.66  106.65  96.56  

Francja 100  104.12  99.48  101.45  101.59  99.61  97.93  97.1  92.72  93.86  88.9  

Grecja 100  99.3  104.54  120.26  128.28  125.38  128.1  124.61  117.95  111.52  109.61  

Hiszpania 100  102.57  110.93  134.84  154.22  151.46  154.4  142.95  130.06  125.35  126.43  

Holandia 100  102.25  106.65  102.95  101.84  100.07  99.49  99.13  96.26  101.37  94.67  

Irlandia 100  101.33  106.78  124.33  127.78  127.71  126.92  125.12  113.78  113.32  105.82  

Litwa 100  102.95  45.12  40.12  47.77  48.64  53.62  51.16  41.77  43.26  44.31  

Luksemburg 100  104.24  80.83  80.68  108.31  106.56  102.82  101.6  97.44  101.88  100.22  

Łotwa 100  93.13  47.66  38.21  42.49  44.44  46.46  44.68  42.18  46.7  44.67  

Malta 100  107.58  122.81  130.22  147.42  147.71  153.53  151.68  147.25  149.66  151.27  

Niemcy 100  96.27  89.81  83.99  80.9  81.18  79.32  79.27  74.17  76.7  74.48  

Polska 100  97.87  94.67  84.38  85.47  88.99  89.4  87.79  83.47  88.09  87.56  

Portugalia 100  103.21  117.3  138.24  144.66  136.81  133.03  129.92  124.31  118.55  116.49  

Rumunia 100  81.6  70.73  54.63  57.89  59.69  58.36  57.48  49.24  47.76  50.46  

Słowacja 100  88.81  74.13  68.68  70.55  70.44  67.7  68.55  61.34  64.03  63.19  

Słowenia 100  93.76  100.51  102.69  110.16  111.54  112.4  116.33  105.48  105.75  105.88  
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Regiony 1990 1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Szwecja 100  99.9  102.33  95.62  93.42  93.38  91.4  88.92  82.93  91.26  86.03  

Węgry 100  92.43  81.27  79.52  80.57  79.14  77.19  74.82  68.45  68.99  67.19 

Wlk. Brytania 100  100.82  93.1  89.93  88.57  88.16  86.79  84.96  77.86  79.92  74.81  

Włochy 100  100.45  102.44  106.92  111.55  109.63  108.16  105.38  95.53  97.45  95.3  

Źródło: Eurostat 2013 

 

Kolejny wskaźnik badany przez Eurostat dotyczy zwiększenia do 20% udziału 

odnawialnej energii w całkowitym zużyciu energii. Tutaj każdy kraj członkowski ma 

ustalony dość zróżnicowany cel. Szwecja jest tym krajem UE, który wskaźnik ten ustalił 

na poziomie najbardziej restrykcyjnym, tj. blisko 50% energii kraj ten do końca 

2020 roku będzie czerpać z odnawialnych źródeł energii (OZE). Jednak należy zauważyć, 

że już w roku 2004 Szwecja blisko 39% energii pozyskiwała z natury. Liderami 

w zakresie pozyskiwania energii naturalnej na koniec 2020 roku będą Łotwa i Finlandia, 

które swój cel ustaliły na poziomie kolejno 40 i 38%. Krajem, który praktycznie obecnie 

w znikomym zakresie pozyskuje energię, ze źródeł odnawialnych jest Malta, która 

w 2011 roku zaledwie 0,4% energii czerpała z natury, wskaźnik na 2020 ma wynieść 

10%. Podobna sytuacja występuje w Luksemburgu, który obecnie ma poziom niecałych 

3%, a celem jest 11%. Jednocześnie warto zauważyć, że w 2011 roku w porównaniu 

z 2004 największy przyrost wykorzystania OZE nastąpił w Danii, Austrii oraz Szwecji – 

ponad 8%, a także Niemczech i Estonii ponad 7%. Najgorzej w tym zakresie jest na 

Malcie oraz Łotwie, gdzie wzrost wykorzystania OZE nie przekroczył 0,5%. Szczegółowe 

dane w zakresie wykorzystania energii z OZE w poszczególnych państwach UE zawiera 

tabela poniżej. (Tabela 2.) 

 
Tabela 2. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto 

 

Regiony 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cel 

UE 27 8.1 8.5 9.0 9.7 10.4 11.6 12.5 13.0 20.0 

Austria 22.8 23.8 25.3 27.2 28.3 30.2 30.6 30.9 34.0 

Belgia 1.9 2.3 2.6 2.9 3.2 4.4 4.9 4.1 13.0 

Bułgaria 9.2 9.2 9.4 9.0 9.5 11.7 13.7 13.8 16.0 

Chorwacja 15.2 14.1 13.8 12.5 12.2 13.3 14.6 15.7 20.0 

Cypr 2.7 2.6 2.8 3.5 4.5 5.0 5.4 5.4 13.0 

Czechy 6.0 6.1 6.5 7.4 7.6 8.5 9.2 9.4 13.0 

Dania 14.9 16.0 16.4 17.8 18.6 20.0 22.0 23.1 30.0 

Estonia 18.4 17.5 16.1 17.1 18.9 23.0 24.6 25.9 25.0 

Finlandia 29.0 28.6 29.8 29.4 30.7 30.4 31.4 31.8 38.0 

Francja 9.3 9.5 9.6 10.2 11.3 12.3 12.8 11.5 23.0 

Grecja 7.1 7.2 7.4 8.4 8.3 8.5 9.8 11.6 18.0 

Hiszpania 8.3 8.4 9.1 9.7 10.8 13.0 13.8 15.1 20.0 
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Regiony 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cel 

Holandia 1.8 2.1 2.3 3.0 3.2 4.0 3.7 4.3 14.0 

Irlandia 2.4 2.8 3.1 3.6 4.0 5.2 5.6 6.7 16.0 

Litwa 17.3 17.0 17.0 16.7 18.0 20.0 19.8 20.3 23.0 

Luksemburg 0.9 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.9 2.9 11.0 

Łotwa 32.8 32.3 31.1 29.6 29.8 34.3 32.5 33.1 40.0 

Łowacja 6.7 6.6 6.9 8.2 8.1 9.7 9.4 9.7 14.0 

Malta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 10.0 

Niemcy 5.2 6.0 7.0 8.3 8.4 9.2 10.7 12.3 18.0 

Polska 7.0 7.0 7.0 7.0 7.9 8.8 9.3 10.4 15.0 

Portugalia 19.3 19.8 20.9 22.0 23.0 24.6 24.4 24.9 31.0 

Rumunia 17.0 17.6 17.1 18.4 20.3 22.3 23.4 21.4 24.0 

Słowania 16.1 16.0 15.6 15.6 15.0 19.0 19.6 18.8 25.0 

Szwecja 38.7 40.4 42.4 43.9 45.0 47.7 47.9 46.8 49.0 

Węgry 4.4 4.5 5.0 5.9 6.5 8.0 8.6 9.1 13.0 

Wlk. Brytania 1.2 1.4 1.6 1.8 2.4 3.0 3.3 3.8 15.0 

Włochy 5.1 5.1 5.5 5.5 6.9 8.6 9.8 11.5 17.0 

Źródło: Eurostat 2013 

 

Zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% to kolejny wskaźnik w strategii 

Europa 2020 dotyczący środowiska i efektywności energetycznej. W tym zakresie 

Eurostat publikuje dane w stosunku do zużycia energii pierwotnej stosując dwie miary 

tj. zużycie liczone w tysiącach ton ekwiwalentu ropy naftowej oraz w odniesieniu do 

roku bazowego, którym jest 2005. W zakresie całej UE zwiększenie efektywności będzie 

związane ze spadkiem o 230,354 mln toe w roku 2020 w porównaniu z 2005 rokiem. 

Oznacza to, że wykorzystanie energii pierwotnej spadnie z poziomu 1,56 mld toe 

w 1990 i 1,70 mld toe w 2005 roku do poziomu 1,47 mld toe w roku 2020. Najnowsze 

dane wskazują, że poziom wykorzystania energii pierwotnej w 27 krajach UE wyniósł 

w roku 2010 blisko 1,65 mld toe. W przypadku zastosowania wskaźnika indeksowego 

w którym rokiem bazowym jest 2005 (wskaźnik=100) to zużycie energii pierwotnej 

powinno się ukształtować na poziomie 86,5 w 2020 roku (dla całości UE). W 2010 roku 

poziom ten jedynie spełniała Litwa. Najbliżej niego znalazły się także: Grecja, Hiszpania, 

Portugalia, Bułgaria, Rumunia oraz Wielka Brytania, a także Włochy. Państwa te 

uzyskały wskaźnik niedużo przekraczający 90. Na drugim biegunie mamy Norwegię ze 

wskaźnikiem 126,6, a także Estonię (blisko 113) oraz Polskę (blisko 110).  Szczegółowe 

dane dla poszczególnych państw znajdują się w tabelach poniżej. (Tabele 3.1 oraz 3.2) 
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Tabela 3.1. Zużycie energii pierwotnej (tysiąc ton ekwiwalentu ropy naftowej) 

 

Regiony 1990 1991 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

UE 27 1562272  1566491  1559361  1608484  1702815  1704354  1707653  1686155  1683452  1596185  1646839  

Austria 23783  25426  25946  27461  31495  32682  32479  32262  32530  30682  32753  

Belgia 45653  47501  48317  52473  52209  51465  51249  49809  51482  50855  53910  

Bułgaria 26782  21374  22177  17442  18055  19010  19667  19278  18956  16985  17388  

Chorwacja 8336  6537  6289  7165  8126  8246  8286  8616  8372  8124  7979  

Cypr 1575  1654  1938  2309  2413  2448  2545  2673  2808  2730  2634  

Czechy 48077  43904  39180  39078  42707  42272  43316  43553  42260  39783  42003  

Dania 17682  19553  19960  19494  19955  19480  20846  20359  19077  19460  19056  

Estonia 9904  9101  5169  4785  5463  5380  5251  5905  5712  5247  6064  

Finlandia 27422  27651  28380  31804  36718  33728  36866  36223  34653  32756  35399  

Francja 214188  225186  225383  241601  261070  262063  258506  255004  258159  247883  256580  

Grecja 21653  22000  23376  27546  29931  30626  30659  30768  30911  29788  27733  

Hiszpania 84892  88072  94279  114567  132682  135987  136616  138415  134262  123194  123194  

Holadnia 57242  60659  64013  66080  70791  69512  68675  69188  69794  66958  71445  

Irlandia 9677  9670  10427  13697  14974  14926  15166  15866  15635  14757  14835  

Litwa 15229  15819  8175  6498  8577  7986  7815  8013  8172  7801  6150  

Luksemburg 3498  3737  3292  3616  4676  4789  4711  4627  4629  4353  4641  

Łotwa 7855  7460  4582  3667  4319  4387  4515  4647  4475  4253  4465  

Malta 576  599  751  799  922  949  897  957  946  890  902  

Niemcy 328645  322852  314839  312427  318856  314668  317691  308920  313426  298795  306356  

Polska 99370  97872  96287  85461  87497  88531  92808  92337  94014  90712  96929  

Portugalia 15577  16075  18590  22773  24214  24897  23689  23992  23265  23399  22633  

Rumunia 61480  49740  45965  34949  37496  36910  38527  38223  38127  33631  33985  

Słowacja 19512  17620  16785  16345  17006  17570  17407  16330  16912  15413  16881  

Słowenia 5709  5517  5945  6188  6830  6990  7014  7024  7477  6880  7057  

Szwecja 45399  46985  48322  45929  50560  49446  48068  47832  47652  44077  49347  

Węgry 27619  26609  24669  23720  24690  25542  25272  24717  24789  23465  24002  

Wlk.Brytania 199724  206278  209403  220406  220379  222195  219486  213019  210584  199945  204544  

Włochy 143550  147580  153213  167369  178330  179915  177913  176215  172743  161494  165955  

Źródło: Eurostat 2013 
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Tabela 3.2. Zużycie energii pierwotnej (2005=100) 

 

Regiony 1990 1991 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

UE 27 91.7  91.9  91.5  94.4  99.9  100.0  100.2  98.9  98.8  93.7  96.6  

Belgia 88.7  92.3  93.9  102.0  101.4  100.0  99.6  96.8  100.0  98.8  104.8  

Bułgaria 140.9  112.4  116.7  91.8  95.0  100.0  103.5  101.4  99.7  89.3  91.5  

Cypr 64.3  67.6  79.2  94.3  98.6  100.0  104.0  109.2  114.7  111.5  107.6  

Czechy 113.7  103.9  92.7  92.4  101.0  100.0  102.5  103.0  100.0  94.1  99.4  

Dania 90.8  100.4  102.5  100.1  102.4  100.0  107.0  104.5  97.9  99.9  97.8  

Estonia 184.1  169.2  96.1  88.9  101.5  100.0  97.6  109.8  106.2  97.5  112.7  

Finlandia 81.3  82.0  84.1  94.3  108.9  100.0  109.3  107.4  102.7  97.1  105.0  

Francja 81.7  85.9  86.0  92.2  99.6  100.0  98.6  97.3  98.5  94.6  97.9  

Grecja 70.7  71.8  76.3  89.9  97.7  100.0  100.1  100.5  100.9  97.3  90.6  

Hiszpania 62.4  64.8  69.3  84.2  97.6  100.0  100.5  101.8  98.7  90.6  90.6  

Holandia 82.3  87.3  92.1  95.1  101.8  100.0  98.8  99.5  100.4  96.3  102.8  

Irlandia 64.8  64.8  69.9  91.8  100.3  100.0  101.6  106.3  104.7  98.9  99.4  

Islandia 60.7  59.5  65.1  90.0  96.6  100.0  119.7  :  :  :  :  

Litwa 190.7  198.1  102.4  81.4  107.4  100.0  97.9  100.3  102.3  97.7  77.0  

Luksemburg 73.0  78.0  68.7  75.5  97.6  100.0  98.4  96.6  96.7  90.9  96.9  

Łotwa 179.0  170.0  104.5  83.6  98.4  100.0  102.9  105.9  102.0  96.9  101.8  

Malta 60.7  63.1  79.2  84.2 97.2  100.0  94.6  100.9  99.7  93.8  95.0  

Niemcy 104.4  102.6  100.1  99.3  101.3  100.0  101.0  98.2  99.6  95.0  97.4  

Polska 112.2  110.6  108.8  96.5  98.8  100.0  104.8  104.3  106.2  102.5  109.5  

Portugalia 62.6  64.6  74.7  91.5  97.3  100.0  95.1  96.4  93.4  94.0  90.9  

Rumunia 166.6  134.8  124.5  94.7  101.6  100.0  104.4  103.6  103.3  91.1  92.1  

Słowacja 111.1  100.3  95.5  93.0  96.8  100.0  99.1  92.9  96.3  87.7  96.1  

Słowenia 81.7  78.9  85.0  88.5  97.7  100.0  100.3  100.5  107.0  98.4  100.9  

Szwecja 91.8  95.0  97.7  92.9  102.3  100.0  97.2  96.7  96.4  89.1  99.8  

Węgry 108.1  104.2  96.6  92.9  96.7  100.0  98.9  96.8  97.1  91.9  94.0  

Wlk. Brytania 89.9  92.8  94.2  99.2  99.2  100.0  98.8  95.9  94.8  90.0  92.1  

Włochy 79.8  82.0  85.2  93.0  99.1  100.0  98.9  97.9  96.0  89.8  92.2  
Źródło: Eurostat 2013 

 

W odniesieniu do danych dla Polski dokonano analizy dotychczasowej realizacji 

wskaźników w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej. W przypadku 

emisji gazów cieplarnianych mamy do czynienia ze spadkiem tego wskaźnika 

w porównaniu z rokiem 1990, jednak nie jest to wystarczający trend, zwłaszcza na tle 

całej UE. Dodatkowo w ostatnich latach zanotowano niewielki wzrost emisji gazów 

cieplarnianych, co może oznaczać, iż ostateczne wykonanie celów zapisanych w strategii 

Europa 2020 może być problematyczne. (Wykres 1)  
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Wykres 1. Emisja gazów cieplarnianych w Polsce w odniesieniu do całości UE (27)  

– rok bazowy 1990=100 

 
Źródło: Eurostat 2013 

 

Analizując wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce zauważalny jest 

trend pozytywny, coraz większy udział OZE w końcowym zużyciu energii. Zwłaszcza od 

roku 2007 Polska notuje ciągły systematyczny wzrost. Na tle całości UE wykorzystanie 

OZE jednak jest jeszcze na dość niskim poziomie. W tym zakresie cel dla Polski to 15% 

udziału energii ze źródeł odnawialnych i odnosząc się do danych, zwłaszcza z lat 2007-

2011, cel ten będzie osiągnięty. (Wykres 2.) 

 
Wykres 2. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto  w Polsce 

w odniesieniu do całości UE (27) – ujęcie procentowe 

 
Źródło: Eurostat 2013 

 

Ostatni wskaźnik dotyczy zużycia energii pierwotnej, w tym zakresie Polska 

w odniesieniu do roku bazowego (2005) niestety zużywa zdecydowanie więcej tego 

typu energii niż obecnie kształtuje się to na poziomie wszystkich 27 państw UE. 

(Wykres 3.) Jest to związane przede wszystkim z energochłonnością polskiej gospodarki 

i jednocześnie korzystaniem zwłaszcza z energii pozyskiwanej z węgla. Dane Eurostatu 

wskazują, że wykorzystanie energii pierwotnej wynosi obecnie blisko 97 mln toe.  

Jednak należy zauważyć, iż obecnie wykorzystanie energii pierwotnej kształtuje się na 
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podobnym poziomie jak w roku 1990 (99,37 mln toe). Cel w zakresie efektywności 

energetycznej w latach 2010-2020 to osiągnięcie 13,6 mln toe oszczędności – 

szczegółowe dane pokazane są w tabeli poniżej. (Tabela 4.) 

 
Wykres 3. Zużycie energii pierwotnej w Polsce w odniesieniu do całości UE (27)  

– rok bazowy 2005=100 

 
Źródło: Eurostat 2013 

 
Tabela 4. Cel w zakresie efektywności energetycznej w Krajowym Programie Reform 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mln 
toe 

0,58 0,84 1,21 1,74 2,51 3,62 5,25 6,65 8,44 10,7 13,6 

Źródło: Krajowy Program Reform Europa 2020. Aktualizacja 2013/2014, kwiecień 2013 r. 

 

W odniesieniu do celów związanych z klimatem i energią to w strategii Europa 

2020  w Polsce realizowane są w ramach Krajowego Programu Reform w temacie 

pierwszym tj. Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego.  

W temacie tym w zakresie klimatu i energii są zapisane kwestie obejmujące 

rozwój i modernizację: 

 infrastruktury ochrony środowiska, 

 infrastruktury transportowej, 

 infrastruktury energetycznej. 

W zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury ochrony środowiska zadania 

jakie realizowano w 2011 to:74  

 analiza zapotrzebowania na surowce dla rozwoju przemysłu,  

 opracowanie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, 

                                                           
74 Krajowy Program Reform. Europa 2020, Warszawa kwiecień 2011, str. 14 
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 opracowanie ustawy o odpadach stanowiąca transpozycję dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, 

 opracowanie wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego, jako opracowania wstępnego 

dla planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 

W latach 2012-2013 w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury ochrony 

środowiska zadania jakie realizowano w ramach Krajowego Programu Reform 

dotyczyły:75 

 Działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz zwiększenia efektywności 

wykorzystania zasobów naturalnych poprzez: opracowanie Strategicznego Planu 

Adaptacji do zmian klimatu; ochronę wartości przyrodniczych terenów 

użytkowanych rolniczo, poprzez wdrażanie działań rolnośrodowiskowych; przyjęcie 

przez Rade Ministrów rozporządzenia w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na 

poszukiwanie lub rozpoznawanie węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż; utrzymanie gruntów rolnych w Dobrej Kulturze Rolnej. 

 Reformy systemu gospodarki wodnej poprzez: przygotowanie założeń do projektu 

ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne stanowiącej transpozycję dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., a także 

przygotowanie założeń do nowej ustawy Prawo Wodne, 

 Reformę systemu gospodarki odpadami poprzez: przyjęcie przez RM projektu 

ustawy o odpadach stanowiącej transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.  

Kolejne istotne zagadnienie w zakresie rozwoju klimatu i energii to modernizacja 

infrastruktury ochrony środowiska. Zadania jakie realizowano w 2011 w tej kwestii to:76 

 wdrożenie przepisów dyrektywy 2010/40/UE dotyczącej Inteligentnych Systemów 

Transportowych i aktywny udział w programach z zakresu systemów zarządzania 

ruchem w celu uzyskania interoperacyjności w kluczowych korytarzach 

transportowych przechodzących przez Polskę, 

 wdrażanie uchwalonego przez Radę Ministrów Programu Budowy Dróg Krajowych 

na lata 2011-2015, 

 dofinansowanie przebudowy, budowy oraz remontów dróg gminnych 

i powiatowych, realizowanych w ramach wieloletniego „Narodowego programu 

przebudowy dróg lokalnych 2008-2011, 

 opracowanie propozycji kontynuacji programu wieloletniego „Narodowego 

programu przebudowy dróg lokalnych” po 2011 r.,  

 uruchomienie długoterminowego planu modernizacji infrastruktury kolejowej, 

realizowanego m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

– Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do 2013, 

 opracowanie założeń do Aktualizacji Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych 

Urządzeń Naziemnych do 2020 roku; 

                                                           
75 Krajowy Program Reform. Europa 2020, Warszawa, Aktualizacja 2012/2013 str. 14 
76 Krajowy Program Reform. Europa 2020, Warszawa kwiecień 2011, str. 16 i 17. 
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 Program wieloletni przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych 

drogach wodnych w Polsce, określonych w obowiązującej klasyfikacji”; 

 Program wieloletni na lata 2008-2013 pn. „Budowa falochronu osłonowego dla 

portu zewnętrznego w Świnoujściu” . 

W latach 2012-2013 w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury 

transportowej zadania jakie realizowano w ramach Krajowego Programu Reform 

dotyczyły:77 

 Rozpowszechnienia inteligentnych systemów zarządzania ruchem w transporcie 

poprzez implementacja przepisów Dyrektywy 2010/40/UE Parlamentu i Rady UE 

2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych 

systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów 

z innymi rodzajami transportu. 

 Budowy podstawowej sieci dróg krajowych i lokalnych poprzez: realizację Programu 

Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, a także dofinansowanie przebudowy, 

budowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych w ramach programu 

wieloletniego pn. "Narodowy program dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 

Dostępność- Rozwój". 

 Rozwoju infrastruktury dla potrzeb modernizacji transportu kolejowego poprzez: 

realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 

z perspektywą do roku 2015. 

Ostatnim tematem w zakresie rozwoju klimatu i energii to modernizacja 

infrastruktury energetycznej. Zadania jakie realizowano w 2011 w tej kwestii to:78 

 prac nad ustawą o korytarzach przesyłowych, 

 przygotowanie analizy możliwości i zakresu wprowadzenia w Polsce inteligentnych 

sieci elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych 

systemów pomiarowych, 

 przygotowanie założeń do aktów prawnych wprowadzających system inteligentnych 

sieci, 

 prac nad programem polskiej energetyki jądrowej, 

 prac nad ustawa prawo atomowe, 

 promocja wykorzystania OZE (energetyka wodna, wiatrowa, słoneczna, z biomasy),  

 wspieranie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej przy zastosowaniu 

kredytów preferencyjnych oraz dotacji ze środków krajowych i europejskich, w tym 

w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów,  

 prac nad ustawą o zmianie ustawy Prawo budowlane lub Ustawa o systemie oceny 

energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń 

w zakresie efektywności energetycznej,  

 przygotowanie założeń do Programu Rozwoju Energetyki Wodnej. 

                                                           
77 Krajowy Program Reform. Europa 2020, Aktualizacja 2012/2013, Warszawa, kwiecień 2012 r., s.15. 
78 Krajowy Program Reform. Europa 2020, Warszawa, kwiecień 2011, s.18-19. 
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W latach 2012-2013 w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury energetycznej 

zadania jakie realizowano w ramach Krajowego Programu Reform dotyczyły:79 

 Rozwoju sieci energetycznych, w tym inteligentnych sieci energetycznych poprzez: 

przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o korytarzach przesyłowych, 

a także wspieranie tworzenia otoczenia prawnego dla wprowadzenia systemu 

inteligentnych sieci. 

 Zwiększania efektywności energetycznej poprzez: uruchomienie oraz prowadzenie 

rejestrów sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz 

protokołów z przeprowadzanych inspekcji systemów ogrzewczych i klimatyzacji; 

wspieranie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej przy zastosowaniu 

kredytów preferencyjnych oraz dotacji ze środków krajowych i europejskich, w tym 

w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów; przyjęcie przez Rade 

Ministrów założeń do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków; 

wspieranie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w ramach działalności 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 Dywersyfikacji źródeł energii, w tym inwestycje w odnawialne źródła energii 

i energetykę jądrową poprzez: przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, a także projektu nowelizacji ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; prowadzenie działań legislacyjnych 

i poza legislacyjnych mających na celu wzrost wytwarzania energii w niewielkich 

źródłach wykorzystujących lokalne zasoby, prowadzenie działań promocyjnych oraz 

prawnych zmierzających do zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

w Polsce; przyjęcie przez Radę Ministrów programu polskiej energetyki jądrowej.  

W przypadku kolejnych lat tj. 2013/2014 zmieniono strukturę i podejście do 

działań środowiskowych i energetycznych, było to związane z wytycznymi zawartymi 

w dokumencie pn. „Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski 

z 2013 r oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę 

programu konwergencji na lata 2012–2016”. 

W ramach działań na lata 2013-2014 realizowane są kwestie związane z:80 

 Strategią Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska, 

 opracowaniem Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 

na zmiany klimatu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2020), 

 działaniami związanymi z odchodzeniem od zasady bezpłatnego przydziału 

uprawnień do emisji na rzecz ich aukcyjnej sprzedaży, 

 wspieraniem rozwoju infrastruktury energetycznej poprzez współfinansowanie 

z podmiotami prywatnymi w ramach programu „Polskie Inwestycje”, 

 Programem Polskiej Energetyki Jądrowej, 

 wspieraniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w ramach 

działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

                                                           
79 Krajowy Program Reform. Europa 2020, Aktualizacja 2012/2013, Warszawa, kwiecień 2012 r., s.15-16. 
80

 Krajowy Program Reform. Europa 2020, Aktualizacja 2013/2014, Warszawa, kwiecień 2013 r., s.30-38. 
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 przyjęciem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i uruchomienie 

rejestrów sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej budynków, 

 wspieraniem inwestycji z zakresie efektywności energetycznej w ramach ustawy 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 

 wspieraniem tworzenia otoczenia prawnego dla wprowadzenia systemu 

inteligentnych sieci elektroenergetycznych, 

 inwestycjami w odnawialne źródła energii,  

 kompleksową regulacją sektora gazu ziemnego, 

 projektem ustawy o korytarzach przesyłowych.  

Wymiernym efektem realizowanych działań na lata 2013-2014 jest m.in. 

powstanie spółki „Polskie Inwestycje Rozwojowe”, która ma współfinansować 

długofalowe i rentowne inwestycje w sektorze energetycznym i realizować program 

„Polskie Inwestycje”. Spółka została zawiązana końcem 2012 roku, a oficjalnie 

zarejestrowana w 2013. Warto wspomnieć, że program „Polskie Inwestycje” ma być 

realizowany ponadto w ramach kredytów rządowego Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Bank ten oraz spółka „Polskie Inwestycje Rozwojowe” mając być sukcesywnie 

dokapitalizowane akcjami o wartości do 10 mld zł każda.  

W zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii to wg. informacji Agencji 

Rynku Energii S.A. w miesiącach styczeń-maj 2013 r. produkcja energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii wzrosła o 1,2% w porównaniu z tym samym okresem 

w roku 2012 i wyniosła ponad 7 tys. GWh. W tym zakresie Ministerstwo gospodarki 

pracuje nad wersją systemu wsparcia dla OZE, która obejmuje przyjęcie ważnych w tym 

zakresie ustaw. We wrześniu 2013 roku planuje się wejście w życie znowelizowanej 

ustawy – Prawo energetyczne, która ma spowodować transpozycję przepisów UE 

w odnoszących się promowania stosowania OZE. Ponadto trwają również prace nad 

ustawą o biokomponentach i biopaliwach, a także ustawą o odnawialnych źródłach 

energii, która to ustawa zawiera szereg ułatwień w zakresie m.in. działalności 

gospodarczej w sektorze energetyki odnawialnej.  

Ważnym elementem wykonania celów energetycznych jest wspieranie inwestycji 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programy, które 

w tym zakresie są realizowane to zwłaszcza: „Efektywne wykorzystanie energii”, 

„Likwidacja niskiej emisji wspierające wzrost efektywności energetycznej i rozwój 

rozporoszonych odnawialnych źródeł energii”, „Inteligentne sieci energetyczne”, „GIS 

System zielonych inwestycji” oraz Program Operacyjny „Oszczędzanie energii 

i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Ten ostatni program wspierany jest 

z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Całość 

środków na realizacje tychże programów wynosi ok. 312 mln w 2013 roku, 

a w kolejnym ma wynieść ok. 368 mln zł.81 

Na poziomie wojewo dztwa podkarpackiego, a szczego lnie podregiono w 

tarnobrzeskiego i rzeszowskiego spełnienie zapiso w „Strategii 2020” w zakresie klimatu 
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i efektywnos ci energetycznej będzie gło wnie realizowane poprzez Regionalny Program 

Operacyjny Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zgodnie z pierwszą 

wersją tego programu najwaz niejszymi do realizacji zagadnien  klimatycznych 

i efektywnos ci energetycznej słuz y przede wszystkim cel nr 3 zatytułowany „Czysta 

energia i s rodowisko”. Cel ten ma za zadanie poprawę efektywnos ci energetycznej oraz 

zwiększenie udziału OZE, a takz e budowę infrastruktury zapewniającej ochronę 

s rodowiska przy ro wnoczesnym zachowaniu bioro z norodnos ci oraz wykorzystaniu 

dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjnos ci regionu. 

W odniesieniu do programu „Efektywne wykorzystanie energii” w zakresie 

dofinansowania audyto w energetycznych i elektroenergetycznych 

w przedsiębiorstwach, w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim realizowana jest 

inwestycja Huty Stalowa Wola S.A., kto ra otrzymała ponad 94,5 mln dofinasowania, 

całkowita wartos c  projektu wynosi 150 mln zł. Kolejny realizowany na Podkarpaciu 

projekt dotyczy wykonania audytu energetycznego procesów technologicznych, 

elektroenergetycznych sieci przemysłowych zakładu Baltic Wood S.A. wraz 

z wykonaniem audytu energetycznego źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz audytu 

przemysłowych sieci ciepłowniczych. 82 

W ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywnos ci 

energetycznej i rozwo j rozproszonych odnawialnych z ro deł energii” to Wojewo dzki 

Fundusz Ochrony S rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do kon ca lipca br. 

zbierał propozycje na realizacje zadan  na obszarach wybranych miast w podregionie 

rzeszowsko-tarnobrzeskim tj.: Mielca, Niska oraz Rzeszowa, w pozostałych dotyczyło to  

Jarosławia, Jasła, Krosna oraz Przemys la. Ostatecznie ocenę pozytywna uzyskał projekt 

Gminy Miasta Rzeszo w pt. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez 

ograniczenie niskiej emisji” oraz Gminy Miasta Przemyśl pt.  „Ograniczenie niskiej emisji 

oraz wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie miasta Przemyśla”.83 

W ramach programu „GIS System zielonych inwestycji” na Podkarpaciu 

w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim realizowane są projekty dotyczące 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Gminy Tarnobrzeg (całkowita 

kwota inwestycji blisko 2,15 mln zł) - nazwa inwestycji „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Tarnobrzegu”, a także Powiatu Mieleckiego (całkowita kwota 

inwestycji ponad 3 mln zł) - nazwa inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja 

obiektów szkoły specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu przy 

ul. Królowej Jadwigi 1”. 84 

Projekty w ramach programu „GIS System zielonych inwestycji” dotyczące 

budowy, rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia 

                                                           
82 http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-

energii/dofinansowanie-audytow-i-zadan-inwestycyjnych/ dostęp on-line z dn. 25.08.2013 r. 
83 http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/lista-kawka-2013.pdf dostęp on-line z dn. 25.08.2013 r. 
84 http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/v-konkurs-zarzadzanie-

energia/ dostęp on-line z dn. 27.08.2013. 
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przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej w regionie rzeszowsko-

tarnobrzeskim realizowane są przez przedsiębiorstwa: 

 Polska Grupa Energetyczna - Dystrybucja S.A., tytuł projektu „Przyłączenie farmy 

wiatrowej Grzywacka do sieci dystrybucyjnej 110 kV PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Rzeszów”, budżet 27,7 mln zł; 

 Osiek Sp. z o.o., tytuł projektu „Budowa sieci elektroenergetycznych na obszarze 

Oddziału Rzeszów w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki 

wiatrowej”, budżet ponad 19,6 mln; 

 Farma Wiatrowa Łańcut Sp. z o.o., tytuł projektu „Budowa stacji 

elektroenergetycznej 110/20kV GPZ Kosina z kablem 110 kV, umożliwiającej 

przyłączenie elektrowni wiatrowych Farmy Wiatrowej Łańcut do KSE”, budżet blisko 

30 mln zł.  

Na zakończenie należy podkreślić, że realizacja celów związanych z ochrona 

środowiska i kwestiami energetycznymi na Podkarpaciu będzie przyspieszać zwłaszcza 

ze względu na duże środki finansów w ramach budżetu Unii Europejskiej, które 

zaplanowano do realizacji w krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020, 

jak również regionalnym. W ramach wstępnej listy przedsięwzięć priorytetowych 

planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia 

w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na 

lata 2014–2020, zawarto 30 dużych projektów dotyczących celów klimatycznych 

i energetycznych, na łączna kwotę blisko 9,5 mld zł. W zakresie podregionu rzeszowsko-

tarnobrzeskiego są to m.in. projekty dotyczące:85 

 wspierania efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie/budowę Centrum 

Administracji Rzeszowa (planowany budżet 130 mln zł), 

 poprawy ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatów tarnobrzeskiego 

i stalowowolskiego na terenie miasta Tarnobrzeg, gminy Gorzyce, gminy Radomyśl 

nad Sanem oraz gminy Baranów Sandomierski poprzez rozbudowę obwałowań rzeki 

Wisły, Sanu, Babulówki, Trześniówki oraz rzeki Łęg (planowany budżet (planowany 

budżet 310 mln zł), 

 utworzenia Regionalnego Zakład wytwarzania energii z paliw alternatywnych przez 

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli (planowany budżet 600 mln zł). 

 budowę Eko-Elektrociepłowni w powiecie dębickim przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie (planowany budżet 12 mln zł).  

 

 

                                                           
85 Wstępna lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa 

podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu 

Terytorialnego na lata 2014 – 2020. 


